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פניה לקבלת הצעות לשירותי בדיקות תקופתיות, הספקה והתקנה של ציוד כיבוי  

 המועצה המקומית כפר ברא   -אש מטלטל 

 : כללי .1

"( פונה בזאת לקבלת הצעות  הרשות" או "המועצה "  –)להלן    כפר ברא   המועצה המקומית  .1.1

הספקהלמחיר   תקופתיות,  בדיקות  מטלטל  ,  שירותי  אש  כיבוי  ציוד  של  עבור  התקנה 

 . "(השירותים"  –)להלן    , וכן ביצוע הדרכות והכשרותהחינוך של הרשותהציבור ו מוסדות  

למתן   .1.2 עבודה  הזמנת  התקשרות,  בתקופת  לעת,  מעת  הזוכה,  למציע  תוציא  המועצה 

מהם,  השירותים,   חלק  או  ב כולם  המופיע  הכמויות  לכתב  א'בהתאם  להסכם   נספח 

הבלעדי. המלא ו לה, לפי שיקול דעתה    יםהמצורף, באיכות ובכמות הנדרש  ההתקשרות

ש בכתב  בהודעה  רשאית,  תהיה  המועצה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  לזוכה, ת מבלי  מסור 

להגדיל או להקטין את היקף השירותים ו/או להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות  

, בהתאם לשיקול דעתה  במחירי הצעתוהזוכה  המציע  וכן לערוך התקשרויות נוספות עם  

  .הבלעדי של המועצה, ומבלי שתהא חייבת לנמק החלטתה

מצורפים   .1.3 הכיבוי,  אמצעי  מוצבים  בהם  המועצה,  של  והחינוך  הציבור  מוסדות  רשימת 

 .  ב'בנספח 

כח האדם , הרישיונות, הכלים,  הנדרשים בדין  על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים  .1.4

להיות בעל ניסיון, ידע מקצועי, ומחזיק בביטוחים המקצועיים, הנדרשים על פי    ,הציוד

 כל דין, לביצוע עבודות אלו. 

   . פנייהההכל כקבוע במסמכי    ,הנחה ממחיר מקסימוםשל  הזוכה ייבחר על פי אמות מידה   .1.5

 . עם המציע שהצעתו תיבחר, תהיה בנוסח החוזה המצורףהמועצה התקשרות  .1.6

מסמכי  המועצה   .1.7 את  לתקן  הזכות  את  לעצמה  ו/או  הפניה  שומרת  להם  להוסיף  ו/או 

לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת הצעות המחיר. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק  

 .הפניהבלתי נפרד מתנאי 

וכי    ,מובהר בזה .1.8  המועצה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן השירותים 

לעת לספקים אחרים לשם קבלת השירותים הנ"ל בכללותם   תהיה רשאית לפנות מעת

 .ו/או בחלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה

 

 עיקרי ההתקשרות:  .2

בדיקה שנתית, עפ"י דין, של מערכות כיבוי אש; אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות כיבוי  

ל בהתאם  חלפים  אספקת  דרישה(;  )עפ"י  אש  כיבוי  מערכות  של  העתקה  )עפ"י  אש;  צורך 

סיורים  שנתיות לעובדי המועצה ועובדי מערכות החינוך, עפ"י דרישה;  הדרכות  דרישה(; ביצוע  

; וכל יתר  הכנת תכניות עבודה;  והשתתפות בישיבות עבודה, ברשות ומחוצה לה, בהתאם לצורך
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העבודות ו/או השירותים הנדרשים, לשם עמידת מערכות כיבוי האש, בכל תקן ובהתאם לכל  

 . דין

  

 :תקופת ההתקשרות .3

עם   ההתקשרות  הזוכהתקופת  פי    המציע  זהעל  למשך    חוזה  חתימת    12היא  מיום  חודשים 

למועצה שיקול הדעת המלא    "(.תקופת ההתקשרותהמועצה על ההסכם בין הצדדים )להלן: "

חודשים או חלק מהן )להלן:    12תקופות נוספות בנות    4עד  והבלעדי להאריך את ההתקשרות  

 חודשים.  60"(, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  תקופת הארכה"

 

 : דרישות מהמציע .4

התנאים המפורטים להלן הינם תנאים מוקדמים המחייבים את כל המציעים. הצעה שאינה   .5

( במצטבר)   על כל התנאיםעונה על כל התנאים המפורטים להלן, לא תידון ותידחה על הסף.  

  – להתקיים באישיות המשפטית של המציע עצמו במועד הגשת ההצעות, ואם מדובר בתאגיד  

 ע  : במועמד מטעמו

 . ו יחיד או תאגיד רשום בישראל כחוקהמציע הינ  .5.1

   , עבור כל התחומים הבאים:המציע בעל הסמכה מטעם מכון התקנים הישראלי .5.2

המציע בעל הסמכה מטעם מכון התקנים הישראלי לתחזוקת מטפים מטלטלים   .5.2.1

 .129לפי ת"י 

ות  תקן מערכ-המציע בעל היתר מטעם מכון התקנים הישראלי לסמן מצרך בתו .5.2.2

 2206 / 448  / 365  י"ת, 1928בקרה, בדיקה ותחזוקה לפי ת"י  לכיבוי אש במים:

, למציע ניסיון במתן שירותי בדיקות תקופתיות והספקה והתקנת ציוד כיבוי אש מטלטל .5.3

שהם רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה ו/או תאגידים עירוניים ו/או   לקוחות 2עבור 

, במהלך בכל שנהם סטטוטוריים,  אגודות שיתופיות ו/או וועדים מקומיים ו/או תאגידי

 .   2020- ו 2019,  2018,  2017 השנים

חוק לפי  בעבירות המציע, וכל מי שמיועד לתת את השירותים מטעם המציע, לא הורשעו .5.4

 . 2001 –מסוימים, התשס"א   למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות

בהמציע   .5.5 חוק  מחזיק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  הנדרשים  האישורים  כל 

מסים(  חובות  ותשלום  מע"מ  מטעם  חשבונות  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות 

. אישור ניכוי מס, ניהול פנקסי חשבונות ואישור מע"מ. יש להקפיד כי כל 1976 -התשל"ו  

 האישורים תקפים.

 .רשהאישור בדבר היות המציע עוסק מו .5.6

מסמכי   כלל  את  לצרף  המציע  ביטוחים,    ,חתומים  םכשההפניה,  על  קיום  אישור  וכן  בצירוף 

ם  מסמכיה. יש לחתום על כל  (שיפורסמו על ידי המועצה)ככל  שאלות הבהרה ותשובות הבהרה  

ולחתום על נוסח החוזה  , בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם

 בסופו. 
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ותעודות  לצרף  המציע    על אישורים  היתרים,  העובדים,  כל  פרטי  ואת  פרטיו  את  להצעתו 

ויצרף רשימת   לקבל מהן  לקוחותמתאימות,  ופרטי אנשי הקשר, אשר המועצה תוכל  , שמות 

 חוות דעת באשר למציע. 
 

 

 : אישור קיום ביטוחים .6

טופס אישור קיום    נספח הביטוח המצורף לחוזה זה.על המציע לחתום, בשלב הגשת ההצעה, על  

  .יוגש, כשהוא אינו מסויג ע"י מי שהוכרז כזוכה  ביטוחים

 

 : שאלות הבהרה .7

מציע שנתגלו אצלו שאלות ו/או אי בהירויות מתבקש להעלות את שאלותיו, בכתב בלבד,  .7.1

בשעה   05.08.2021, לא יאוחר מיום bara.muni.il-michrazim@kafarאל תיבת הדוא"ל 

15:00  . 

של  .7.2 האינטרנט  לאתר  יועלו  לפרסם,  המועצה  שתמצא  ככל  ההבהרה,  לשאלות  מענה 

שכתובתו   מיום  bara.muni.il-://www.kafarhttpsהמועצה,  יאוחר  לא   ,09.08.2021  

 . באחריות המציע להתעדכן בכל שלב במענה לשאלות, ככל שיפורסמו.  16:00בשעה 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו בכתב על  מובהר כי  .7.3

למען הסר כל  את המועצה. יחייבו  המציעים,  מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות   ,ידי המועצה

 ספק, תשובות המועצה תהווינה חלק בלתי נפרד מתנאי הפניה, ותחייבנה את הצדדים.

 
   :הצעת המחיר .8

מידה  המציע   אמות  פי  על  ייבחר  ממחיר  של  הזוכה  אחד    מקסימום,הנחה  לכל  ביחס 

הצעה  המועצה אינה מתחייבת לקבל כל  עם זאת,    .נספח א'ב  מהשירותים/פריטים המופיעים

שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה. המועצה רשאית לבחור בכל עת זוכה שני או יותר, אשר  

 או בהתאם לכל דין.    ,יבואו במקום הזוכה, במקרה שזה לא יעמוד בהתחייבויותיו

 

 : הגשת ההצעות .9

יש   בלבד,  בדואר אלקטרוני  לשלוח  יש  הפניה,  כלל מסמכי  בצירוף  נספחיה,  על  את ההצעה, 

הדוא"ל  תיבת  אל  בלבד,  בדוא"ל  לתאריך   michrazim@kafar-bara.muni.il לשלוח  עד 

מס'    14:00בשעה    12.08.2021 בטלפון  הדוא"ל  קבלת  ולוודא  הצעה    .058-6793091בצהרים, 

 לא תתקבל ולא תיבדק.  –שתגיע לאחר המועד האמור לעיל, או בדרך אחרת מהאמור לעיל 
 

 :הוראות כלליות .10

מצהיר בזאת שהוא   הואאת כל הפרטים של הצעת מחיר זו, ו  ובקפידההמציע קרא בעיון   .10.1

 הפניה, ובהתאם ערך את הצעתו.   לתנאי, מסכים  הנקובותדרישות וההתניות  ה  כלעומד ב

והאישורים  .10.2 המסמכים  כל  כאשר  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  ההצעה 

   הנדרשים יהיו על שם המציע בלבד. 

הבאים .10.3 האישורים  כל  את  לצרף  המציע  חשבונות  :  על  פנקסי  ניהול  על  כדין  אישור 

התשל"ו   חשבונות  ניהול  אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם   – ורשומות 

mailto:michrazim@kafar-bara.muni.il
https://www.kafar-bara.muni.il/
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כוי )פטור מניכוי( מס הכנסה במקור; אישורים מתאימים לגבי רישום אישור על ני;  1976

התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם )ככל שהמציע 

; קורות חיים מפורטים והעתקי תעודות השכלה של מורשהתעודת עוסק    העתק;  תאגיד(

להצע   המציע המענה  במסגרת  מציג  שהמציע  היועצים  כל  רישיונות ושל  העתקי  ה; 

 דוגמאות והמלצות, מעבודות דומות שביצע. והיתרים; תיאור פרויקטים שבוצעו; ו

ניסיונו   .10.4 את  בחשבון  לקחת  רשאית  מומחיותו    שלהמועצה  קודמות,  בעבודות  המציע 

)לטובה   המציע  עם  הקודם  ניסיונההמקצועית בעבודות דומות, עמידה בלוחות זמנים,  

. תנאי בסיסי לקבלת ההצעה הינו עמידה בתנאי הסף אשר המציע  ואמינות(,  לרעה  או

 .  להצעה הדרישהנקבעו במסמך 

המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה. המועצה  .10.5

רשאית לבחור בכל עת זוכה שני או יותר, אשר יבואו במקום הזוכה, במקרה שזה לא  

 . זו הבפנייעמוד בהתחייבויותיו כפי שמפורטות 

 אין המועצה מתחייבת לקבל  את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת. .10.6

מהות   .10.7 לעומת  מחירה,  מבחינת  סבירה  בלתי  שהיא  הצעה  כל  לפסול  רשאית  המועצה 

 ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות הסף המוגדרות להלן. 

פי דין עם כל גורם   המועצה רשאית לבטל את ההליך ולצאת בהליך חדש, או להתקשר על .10.8

יועצים אחרים ו/או בעצמה,  באמצעותשהוא, או לבצע את השירותים, כולם או חלקם, 

 וזאת בכל עת ועל פי החלטתה הבלעדית. 

)להרחיבו, בכפוף למגבלות הדין, או לצמצמו    הפניההמועצה רשאית לשנות את תכולת   .10.9

ו/או לדחו קצובה, )תוך הפחתת התמורה בהתאם(, לפצלו, לבצעו בעצמה  תו לתקופה 

והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. הכוונה גם לרכישת שירותים נוספים מן הספק 

 הנדרשים לצורך מימוש מטרות ההליך, וזאת אף אם שירותים אלו לא נזכרו בהליך.

בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר  .10.10

והמציע מתחייב לשתף ו/או להוסיף מסמכים   על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 

 פעולה ולהמציא כל מסמך שיידרש. 

כוללת,   .10.11 שלמה,  הינה  לעיל  המחיר  ההוצאות  הצעת  כל  את  וכוללת  וסופית,  קבועה 

בהזמנה,   הנזכרים  התנאים  במילוי  בכתבבהסכם,  הכרוכות  בתכניות,    יבמפרטים, 

)רגולטור(,   ובכל בת"י,  הכמויות, בחוזרי מנכ"ל, בהנחיות המאסדר  דין,  כל  בהוראות 

ההוצאות   כל  למעט(  מבלי  )אך  לרבות  מעולה,  באופן  זו,  בפניה  הכלולים  המסמכים 

ע כל העבודות באורח מקצועי והשלמתן כמתואר וכנדרש במסמכי הפניה והנחיות  לביצו

ביצוע בדיקות, הכנת סקרים, תיקונים, ומוצרים,    , כלים, ציודהמועצה, אספקת חומרים

נסיעות, עלויות חניה,הדרכות,  מילוי טפסים,  שיפוצים, מילוי דו"חות,    הוצאות רכב, 

אריזה שינוע,  אריזה,  הובלה,  פריקה,הוצאות  זכויות   ,  פתע,  קריאות  זמן,  ביטול 

תנאי   כל  וקיום  החוזה  לפי  המציע  של  חובותיו  ביצוע  המציע,  עובדי  של  סוציאליות 

טלפונים,   החוזה, משרדיות,  הוצאות  העבודה,  ותוצרי כוח  החומרים  של  הדפסה 

וביול,העבודה,   קנסות  אגרות,  היטלים,  מסים,  ערבויות,  ביטוח,  והעתקות,   הדפסות 

זכויות הו רוחני,  קניין  קנייניות,  זכויות  משפטי,  ייעוץ  ניהול,  והוצאות  כלליות  צאות 

ניהול סיכונים, תשלומים סוציאליים   שירותייוצרים, זכויות כלכליות, זכויות מוסריות,  

הסוגים, מרחק,   מכל  או  זמן  הישירות תוספת  המציע,  של  הכלליות  ההוצאות  וכל 
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המ הוצאותיו  זה  ובכלל  שיידרשו והעקיפות,  אחרות  הוצאות  וכן  והמקריות  וקדמות 

מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי הפניה ו/או מסמכיה מחייבים אותן, ובכלל זה כל התקורה 

ורווחי המציע, בין אם פורטו כולן או מקצתן במסמכי הפניה ובין אם לא פורטו בהם 

 הם בעתיד. כלל, בין שההוצאות האמורות ידועות עתה לצדדים, ובין שהן תיוודענה ל

לגבי   .10.12 הצעתו  להגיש  המציע  עילה הבקשהסעיפי    כל על  תהווה  חלקית  הצעה  הגשת   ;

 לפסילה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

משמעי. כל תוספת ו/או הערה ו/או מחיקה  -על המציע למלא את הצעתו באופן ברור וחד .10.13

תניה ו/או בקשה ו/או כל הסתייגות ו/או ה   הבקשהו/או כל פעולה אחרת שיעשו במסמכי  

לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים, בין אם באמצעות מכתב לוואי ובין  

בכל דרך אחרת, לא יילקחו בחשבון ועלולים להביא לפסילת ההצעה. בכל מקרה יחייב 

 את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, מחיקה, תוספת או הסתייגות. 

נכון למועד הגשת ההצעה, אין כל מניעה חוקית שיש בה כדי להפריע המציע מצהיר כי   .10.14

למתן השירותים נשוא הצעה זה, וכי המציע לא קשור ו/או מעורב, ישירות בעקיפין, בכל 

 .  עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבותו המצורפת

ל .10.15 ייבחר המציע  לידיעת  מתןבמידה  להביא  הוא מתחייב  מידע   השירותים,  כל  הרשות 

עניינים אצלו,  לניגוד  או חשש  ניגוד  העשוי להיות רלבנטי לקביעת המועצה אם קיים 

 הרשות, באופן מיידי, ללא ערר וללא הסתייגות.  יועמ"ש את החלטות  ולבצעלקבל 

רישיונות,  .10.16 אישורים,  היתרים,  שרטוטים,  נתונים,  תכניות,  על  היוצרים  זכויות  כל 

דעת, חוות דעת מומחה, נהלי עבודה, שיטות עבודה, ספרות,   דו"חות, חישובים, חוות

צילומים,  תחשיבים,  עבודה,  ניירות  עבודה,  תכניות  איפיונים,  מסמכים,  הוראות, 

הדמיות, פרוספקטים, פרסומים, חוברות, יישומי מחשב, קבצי אודיו או וידאו, גיבויים, 

 המציעכש ו/או יותאם על ידי  וכל חומר אחר אשר ייעשה בו שימוש ו/או יפותח ו/או ייר 

"(, יהיו  המסמכים" –בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו, בכל מדיה קיימת או שתהיה )להלן 

מוותר בזאת ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל   המציערכוש המועצה הבלעדי והמוחלט ו

לכך. בקשר  תביעה  ו/או  עם   טענה  מיד  המועצה  לחזקת  יועברו  כאמור  המסמכים  כל 

טענה   ראשונית, בין בעל פה ובין בכתב, ולא תהיה למציע /או למי מטעמו כלדרישתה ה

, מובהר בזאת כי המועצה זכאית לעשות במסמכים כל שימוש  ו/או תביעה בנוגע לכך.

לפי שיקול דעתה הבלעדי  לרבות הכנסת שינויים במסמכים אשר הוכנו על ידי המציע,  

גורם שהוא ולכל מטרה שהיא, בכל עת, והמוחלט של המועצה, ובין היתר להעבירם לכל  

בבקשת צורך  כל  מי    ללא  כל  ו/או  שהמציע  ובלי  המציע,  בעדכון  ו/או  מהספק  רשות 

לקבלת תמורה ו/או תוספת תמורה ו/או פיצוי  מטעמו יהיו זכאים לזכות כלשהי ו/או  

 ו/או שיפוי בגין השימוש האמור.  

ו/או ייוודע לו או למי מטעמו במהלך אצלו   שיתקבל כל מידע כי לו שידוע המציע מצהיר .10.17

נשוא הסכם זה הינו סודי, והוא מתחייב לשמור בסוד ולא  השירותים  ו/או בקשר למתן

להעתיק, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל מידע או חלק הימנו שיגיע או  

ביצוע שהגיע אליו ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו עקב ביצוע השירותים תוך תקופת  

 השירותים.
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עמדה   , או רשותו/מוסד  גורם,  בפני כל  ו/או לגרום להצגה,  להציג    נאסר על המציע הזוכה  .10.18

 מציע הזוכהאם ל יה המוסמכים של המועצה.  נציג   או של מועצה  הנוגדת את עמדתה של ה

 מועצה.   יביאה בפני נציג ה  ,עמדה נוגדת

באופן קפדני ומדויק, לא   ההמועצמתחייב בזה למלא אחר הנחיות נציג    המציע הזוכה  .10.19

בכל מקום   מועצהיפנה לנציג ה  מציע הזוכה להוסיף על ההנחיות. ה   ולא  , לא לגרועלשנות

בהירות אי  קיימת  בין    ,שלדעתו  סתירה  לדעתו,  להיווצר,  עשויים  או  מקצועי,  ליקוי 

 המציע הזוכהיהיו שינויים בכתב בהנחיות, מתחייב    ההנחיות ובין התוצאה הרצויה. אם

 . עול בהתאםלפ

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לגבי כל דבר ועניין הנובעים מהליך זה תהיה לבתי   .10.20

    בלבד. מרכז  במחוזהמשפט המוסמכים 

 ימים מיום שליחתה על ידי המציע.  90 –תוקף ההצעה  .10.21

הזוכה בהליך לא יתחיל בביצוע העבודות אלא לאחר קבלת הזמנה חתומה ע"י    המציע .10.22

. כל עבודה ללא הזמנה כאמור, תפטור את המועצה יוגזבר המועצה וראש המועצה, יחד

 .מכל תשלום
 

 ת.ז._____________ /מורשה/ח.פ. מס' עוסק,  _________________________  מציעשם ה

 שם נותן השירותים ____________________ מס' ת.ז _____________  

 _____________________ טל' _____________ פקס' ___________  ______כתובת ____ 

 דוא"ל __________________________@___________________________________ 

 _________________  ___________ __ ___  התפקיד________שם החותם____________ 

 חתימה וחותמת המציע ______________________________________ 
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 חוזה התקשרות 
 

 1202_________לשנת לחודש  _______ביום בכפר ברא שנערך ונחתם 

 
 המועצה המקומית כפר ברא     ב י ן :

 שכתובתה________________________________ 

 טל': ________________, פקס': _____________ 

 דוא"ל: _________________________________ 

 מצד אחד    ( "הרשות" או"המועצה"  " אוהמזמינה ")להלן: 

 
 __________________________________ע"מ/ ח.פ   ל ב י ן :

 ________________________________ ___ כתובת 

 טל': __________________, פקס': _____________

 דוא"ל ____________________________________

 מצד שני      ("הספק או " "הקבלן)להלן: "

 

כי   הואיל  מעוניינים  השירותים  והצדדים  השירותים  נותן  את  המשרד  עבור  יבצע 

בהסכם  באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט    פניה לקבלת הצעות,המפורטים ב 

 ;)להלן: "השירותים"(  במכרז ובהצעה לרבות   זה

מחירספק  וה והואיל הצעת  השירותיםל   הגיש  לקבלת  ,  מתן  הליך  במסגרת  שהתקבלה, 

 ;מחיר שביצעה הרשות הצעות

כח האדם המתאים, הרישיונות, אישורי  הידע, הניסיון,  בעל  הספק מצהיר כי הינו  ו והואיל

וכל   הישראלי  התקנים  ורישיומכון  השירותים  היתר ן  למתן  הטובין,  ,  נדרש 

 ; האמצעים הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי תנאי הסכם זה

הנדרש ממנו בהתאם  מצהיר ומאשר בזאת כי בחן, בדק, עיין והבין את  והספק   והואיל

ובידיו כלל הנתונים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל   להוראות חוזה זה, 

אחד   כל  כי  בטענה  תביעה  נגד  יתגונן  או  יטען  לא  וכי  פיו,  על  התחייבויותיו 

מהנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל  

  התחייבויותיו על פי הסכם זה;

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד      והואיל

, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים  הספקלבין    מועצה בין ה  מעביד

 התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד; 

 :כדלהלן הצדדים בין והותנה הוסכם לכך אי

 ופרשנות מבוא .1

 ולפיכך   תנאיו  ובחזקת  ממנו  נפרדים  בלתי  חלקים  מהווים  ונספחיו  זה  להסכם  המבוא .1.1

 .הצדדים את מחייבים

 לנוחות  הינם  הסעיפים  וכותרות  משנה  ולסעיפי  לסעיפים  זה  הסכם  הוראות  חלוקת .1.2

 . פרשנות לצורכי ישמשו ולא בלבד והתמצאות 
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 פרשנות .2

 המשמעות המפורטיםבחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן, הפירוש או   .2.1

 :בטור השמאלי, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת 

, בין שצורפו  וצרופותיו  , על כל נספחיוההתקשרות  פירושו חוזה   -"החוזה" 

לרבות מצורפים,  שאינם  שהוא,   ובין  וסוג  מין  מכל  מסמך,  כל 

 . שיצורף לחוזה בעתיד

 "הרשות" , "המועצה"

 המקומית כפר ברא.המועצה   -  או "המזמינה"

ל   -"המנהל" הוראות  לצורך מתן  כנציגה  המועצה  ידי  על  שייקבע    ספק מי 

כל   ולרבות  זה  להסכם  ידי  בהתאם  על  בכתב  המורשה  אדם 

אחרת יהיה    ספקהמועצה לצורך הסכם זה. כל עוד לא יימסר ל

 . קב"ט המועצהבעל התפקיד כאמור 

יו, מורשיו המוסמכים ולרבות  , עובדיו, שלוחספקלרבות נציגי ה - " ספק"ה

 כל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע השירותים.

שירותי בדיקה שנתית, עפ"י דין, של מערכות כיבוי אש; אספקה,   - "השירותים" 

מערכות   של  העתקה  אש;  כיבוי  מערכות  של  ותחזוקה  התקנה 

)עפ"י   )עפ"י דרישה(; אספקת חלפים בהתאם לצורך  כיבוי אש 

דרישה;  םלעובדיות  הדרכ דרישה(;   עפ"י  והשתתפות  ,  סיורים 

לצורך בהתאם  לה,  ומחוצה  ברשות  עבודה,  הכנת  ;  בישיבות 

עבודה למ ;  תכניות  השירותים  ;  ועצהייעוץ  העבודות,  יתר  וכל 

ו  הקשורותהנדרשים  וההתחייבויות  עמידת  הפעולות  לשם   ,

 בחירום.  ובשגרה , דיןכל מערכות כיבוי האש, בכל תקן וב

רה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה ונספחיו לבין הוראה במסמך אחר בכל מק .2.2

המצורפים (,  ספק)לרבות מסמכי ההזמנה, הצעת המהמסמכים המהווים חלק מהחוזה  

עדיף על כוחה של ההוראה האחרת, המועצה  כוחה של ההוראה המיטיבה עם    -אליו  

 .ותלמעט אם צוין במפורש כי הוראות הנספח או המסמך גובר

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור  .2.3

 בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך. 

מסמכי   .2.4 על  כי    הסכםבחתימה  חוזר,  בלתי  באופן  הצדדים,  ומצהירים  מסכימים  זה, 

הצדדים, ואין כל תוקף זה על כל נספחיו וצרופותיו, ממצה את כלל ההסכמות בין  הסכם  

לחתימתו   קודם  שניתנו  פה,  בעל  או  בכתב  הבטחה,  ו/או  סיכום  מצג,  הצעה,  לכל 

 בנושאים הקשורים באמור בהסכם זה. 

 
 :ספקהצהרות והתחייבויות ה .3

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ב .3.1 עוסק  הוא  השירותיםכי  ו  מתן  הנדרש  הסוג  בידימן  ו  וכי  ,  המקצועי  הידעהיכולת 
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על פי כל המתאימים והדרושים  כח האדם, הרישיונות והאישורים  הניסיון, הכישורים,  

 ולשביעות רצונה  מעולהברמה  ,  כמפורט בהסכם זה  מועצהל מתן השירותים  לצורך  דין  

 .מועצההמלא של ה

שירותים   .3.2 ייתן  והכישורים,  במסירות,  ביושרכי  המקצועית  ובמיומנות   בנאמנות 

והמתחייבים  המ ומכךתבקשים  זמנ י,  כל  את  מרצוקדיש  כושרו,  ידיעותיו,    ווניסיונו  , 

זה ויפעל  ,  למתן שירותים אלו ובנאמנות במילוי הסכם  בשקדנות, במסירות, באמונה 

 למימוש יעיל, ואפקטיבי של הסכם זה, לתועלת שני הצדדים יחדיו.     ו כמיטב יכולתויעשה  

 ותיו כאמור בהסכם זה.עמו בהסכם זה על בסיס הצהר ההתקשר מועצהכי ידוע לו שה .3.3

כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה, לביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, ואין בחתימתו   .3.4

הסכם של  הפרה  משום  פיו  על  התחייבויותיו  בביצוע  יהא  ולא  ההסכם  כללעל  או    , 

 .התחייבות אחרת שלו

במסמכיםכי   .3.5 מחזיק  ההיתריםהוא  דין  ,  כל  להוראות  בהתאם  התקפים    ,והאישורים 

המסמכים הרשיונותלרבות  ההיתרים,  הרשויות   ,  מאת  התקפים  והאישורים 

. , ואלו ימשיכו להיות ברשותו, במשך כל תקופת ההתקשרות עם המועצההמוסמכות

מהווה מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו  

בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה   ותיתנאי מה 

 הספק. ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד 

הנדרשים,  כי   .3.6 האישורים  כל  את  ברשותו  מחזיק  והתשלומים הוא  החובות  כל  וכי 

שיונות, ביטוחים, הנובעים ממעמד זה שולמו ומשולמים על ידו בלבד, לרבות מסים, ר

לנכות המועצה  , דמי ביטוח בריאות וכיו"ב. האמור לעיל אינו גורע מחובת  "לדמי בט

הכנסה  התמורה  מ למס  במקור  מס   -ניכוי  ולאישורי  לדין  בהתאם  נדרש  שדבר  ככל 

 .  למועצהלהמציא  ספקהכנסה הרלוונטיים שחובה על ה

למתן שירות   מין במוסד המכווןכי יקיים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני   .3.7

הן לגבי עובדים קבועים, הן לגבי עובדים זמניים והן לגבי כל   2001,  - לקטינים, התשס"א

להעביר למועצה, הספק  ; לצורך קיום הוראות החוק האמור מתחייב  ספקמי מטעם ה

, וייפוי  כתנאי למתן השירותים, אישור בדבר היעדר עבירות מין, שלו ושל כל מי מטעמו

המייפה את כוחה של המועצה לקבל ממשטרת ישראל אישורים ומידע בלתי חוזר,  כוח  

   בהתאם להוראות הדין. 

 מפקח. ע"י ה ,מראש ובכתב ,לא להעסיק קבלני משנה, אלא אם אושרוש .3.8

י .3.9 ו/או  שלא  ימשכן  ו/או  ימחה  עביר  ו/או  יוריש  ו/או  במתנה  יתן  ו/או  את יסב  לאחר 

או  ו/ לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב שלא לשתף איש  וי או חובותו/   ו זכויותי

 מראש.  ובכתב  המועצה, גוף אחר בהסכם זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת 

סוג  יכי   .3.10 על  דין החלות  כל  ידו  השירותים הניתנים  עמוד בדרישות הבטיחות מכוח  על 

 בהתאם להוראות הסכם זה. 

בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו  המועצה  ת כלפי  כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדי .3.11

 . החוזהעל פי 
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 שירותים: ה .4

מועצה, תוציא בלעדי של המלא והלפי שיקול דעתה הההתקשרות,  מזמן לזמן בתקופת   .4.1

המועצה הזמנת עבודה לספק, למתן שירותים נשואי פניה זו, בהתאם לכתב הכמויות  

המועצה אינה  מובהר כי  בנספח א', המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 או להרחיב אתו/לצמצם  רשאית  והיא  מחויבת לביצוע הזמנת עבודה בהיקף כלשהו,  

 .תה הבלעדי, ולספק לא תהא כל טענה תביעה בשל כךעל פי שיקול דעהעבודה יקף ה

לכל   .4.2 בהתאם  מעולה,  מקצועית  באיכות  הבאים,  השירותים  את  למועצה  ייתן  הספק 

ובקפדנות,   בזהירות  המקצועית,  הפרקטיקה  למיטב  בהתאם  הדין,  במועדים הוראות 

 בשגרה ובשעת חירום.   , בזמינות מלאה לצרכי המועצה, הנדרשים למועצה

 :ר/ בדיקות מוקדמותבדיקת סק .4.3

ימים מחתימת המועצה על הסכם זה, יסיים הספק בדיקת סקר    30  -לא יאוחר מ  .4.3.1

" ולהלן:  סקר )לעיל  הקיים  בדיקת  הכיבוי  ציוד  וכלל  האתרים  כלל  עבור   ,)"

 במועצה. 

 לפי תנאי התקן המתאים והעדכני ביותר.  ,תבוצע בשלמותהבדיקת הסקר  .4.3.2

ימים מיום ביצוע הסקר, כקובץ   7בתוך  תוצאות בדיקת הסקר יועברו למועצה,   .4.3.3

, הכולל את הפרטים הבאים, לכל הפחות: שם האתר;  Excelממוחשב בפורמט 

ספרות(; שם האחראי; מס' הטלפון של   12כתובת האתר )רחוב, מס' הבית, נ.צ 

וד הכיבוי באתר; המספר הסידורי של כל הציוד באתר;  האתר; תיאור וסוג צי

ושם   תוקף הציוד; מיקום ציוד הכיבוי, בכל אתר; סטטוס ותקינות האמצעים;

 העובד הסוקר מטעם הספק. 

 : שנתית תחזוקה .4.4

ל .4.4.1 התחזוקה  פעולות  אש  ציוד כל  בהתאמה    ,כיבוי  מטפים    129לת"י  יבוצעו 

,  14365- ו  11184תו תקן  אימים ל יהיו מת  ,שיוחלפוזרנוקים ומזנקים  ;  מטלטלים

אחר   שירות  או  טובין  חומר,  כלי,  מוצר,  פריט,  לתקנים  בהתאם    -וכל 

 . הוראות היצרןל פי ע  - ובהעדרם ,הרלוונטיים לסוגי הציוד האחרים

תוצרת הנמצאים  סוג ומכל  הכיבוי,  ציוד  יעניק שירות וטיפול, עבור כל  הספק   .4.4.2

 כל אחד מהאתרים.   ב

חלפיםיבטיח  הספק   .4.4.3 לוואי  אספקת  וציוד  עזר  חומרי  בין    כיבוי,הציוד  כל  ל, 

 .  במשך כל תקופת התקשרות ,אחרים  ל ידיידו ובין שסופק ע  שסופק על

תיקון  עבודות התחזוקה כוללות החלפת חלקים פגומים, בדיקות לפי כל תקן,   .4.4.4

 . , עדכון דו"חות ורישומיםבדיקה, צבע, סימון

ה .4.4.5 הציודאך  יבוצעו    ה תחזוקעבודות  של  הימצאו  במקום  עבודות  ,  ורק  למעט 

  סירהלהספק  נדרש  במקרה בו  תיקון.  ו/או    הדורשות ציוד מיוחד לצורך הטיפול

ציוד כלשהו, כולו או חלקו, באופן זמני או  קבוע, יקבל הספק את אישור המפקח  

ש לכך  ובכפוף  כאמור,  זהההחליף  הספק  להחלפה  בציוד  המוצע  הציוד    , את 

על ידי הספק, יושב, כשהוא תקין,    שנלקחהמקורי  הציוד    .לופיחכשיר,  תקין,  

או    ה לעמדמייד לאחר ביצוע הטיפול ו/או התיקון,    שלם, מלא וכשיר לייעודו, 

 לאתר ממנו נלקח.   
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כל פריט שנבדק ונמצא שאינו תקין, יוחלף יחוזק או יתוקן במקום ולא יאוחר   .4.4.6

 . שעות ממועד הבדיקה 12 -מ

מובהר, כי האתר בו יבצע הספק עבודות, הנו מוסד חינוכי ו/או ציבורי, פעיל,   .4.4.7

שוקק ומקבל קהל. על הספק לוודא כי השירותים ניתנים באופן שאינו מפריע  

 .  ו/או לבאי האתר  למשתמשים באתר  ו/או גורם טרדה ו/או סכנה

מדבק .4.4.8 יכין  הציודהספק  לסימון  העליה  ,  ות  את  הנדרשים,  פרטים  ירשום 

  גודלה וצבעה יוצגו שפתה,  נוסח המדבקה, צורתה,    .כל פריט ציודעל    וידביקם 

 לאישור המפקח, מראש ובכתב. 

לשנה,   .4.4.9 חודש  ,  שנתית  בדיקההספק  יבצע  אחת  שנה  מאיבמהלך  כל  בכל  של   ,

 (. "ביקורת שנתיתאו " " בדיקה שנתיתהאתרים )לעיל ולהלן: "

,  לפי תנאי התקן המתאים והעדכני ביותר  , תבוצע בשלמותהבדיקה השנתית  ה .4.4.10

 . ובהתאם להוראות הסכם זה 

ימים מיום ביצוע הבדיקה    7בתוך  תוצאות הבדיקה השנתית יועברו למועצה,   .4.4.11

, ויכללו את הפרטים הבאים, לכל הפחות: שם  Excelכקובץ בפורמט  השנתית,  

נ.צ   הבית,  מס'  )רחוב,  האתר  כתובת  מס'    12האתר;  האחראי;  שם  ספרות(; 

כל   של  המספר הסידורי  הכיבוי באתר;  ציוד  וסוג  תיאור  האתר;  של  הטלפון 

הציוד באתר; תוקף הציוד; מיקום ציוד הכיבוי, בכל אתר; סטטוס ותקינות  

 מטעם הספק.  ,העובד הסוקרוחתימת אש; ושם האמצעים; אמצעי כיבוי 

ו .4.4.12 לעיל,  מהאמור  לגרוע  אליומבלי  ימלא  בנוסף  הספק  לשירותי  ,  דיווח  טופס 

, ולדרישת המועצה או  בהתאם לתקנים העדכניים ביותר  ,חברת ביטוחו  כבאות

העתקי הבדיקות והטפסים, כשהם מלאים וחתומים כנדרש, יועברו  .  מי מטעמה

 ה ולקב"ט המועצה. למפקח, למהנדס המועצ

יכולת   .4.4.13 הנובעות מאי  הביקורת מסיבות  תושלם  ולא  ,  הלהשלימהספק  במידה 

על חשבונו    לכל היותר ממועד הבדיקה,ימים,    5את הביקורת בתוך  ספק  ישלים ה

 הבלעדי. 

ו/או מערכת שאינו   .4.4.14 כלי  ו/או  ו/או אמצעי  ו/או אביזר  ונמצאה מערכת  במידה 

י לת"י,  ו  הספק ביא  בהתאם  המידע  האמוריםאת  באופן  הליקויים  בכתב,   ,

ערכות ייתן אישור תקינות לממיידי, בפני המפקח, במסגרת טפסי הבדיקה,  

תקינים,   שנמצאו  האביזרים  ההשלמות  ו/או  יפורטו  שבו  מסמך  ויצרף 

 .  לפי הצעת המחירוהתיקונים הנדרשים, וכן עלותם 

 ציוד: .4.5

כולל  שירות,  כל   .4.5.1 מהמועצה,  שהוזמן  פריט  או  הרכבה,  ציוד  פריקה,  הובלה, 

,  פינוי פסולת הקשורה במתן השירותיקיון,  , נ הוראות היצרן  פ"יוע  התקנה כדין

 הדרכה, אספקת ספרות טכנית, ועדכון רשומות/ דו"חות.       תחזוקה, אחריות,

הנושא תו תקן, בציון מספר    ,מקורית  הארוז באריז הציוד שיספק הספק, יהיה   .4.5.2

הכ סימון  היצרן,  שם  שימוש  סידורי,  הוראות  יצורפו  וכן  והקיבולת,  מות 

 . ומסמכים המעידים על טיב המוצר, סוגו, תיאורו ותכונותיו

יובל .4.5.3 יורכב,  הציוד  או  יאוכסן  ייפרק,  ל,  העבודה,  והזמנת  העניין  מחסני  לפי 

 אתר ממנו נלקח, לפי החלטת מפקח המועצה.להמועצה או 
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קבלת אישור  מועצה לצורך  יפנה הספק ל,  הופסק ייצור פריט כלשהואנמצא כי   .4.5.4

הפריט החלופי יעמוד בת"י, ויהיה    ."(פריט חלופי)להלן: "  לאספקת פריט חלופי

מחיר הפריט החלופי לא יעלה על    שווה ערך, מכל בחינה שהיא, לפריט שהוחלף. 

 .מחיר הפריט המקורי

 ייעוץ והדרכה: .4.6

חזקה  בכל הקשור לאייעץ לגורמי המועצה השונים ולעובדי המוסדות,  הספק   .4.6.1

 .  וטיפול בציוד

הדרכה והדגמה לעובדיה ו/או למי מטעמה, של  המועצה תהא רשאית להזמין,   .4.6.2

הפעלת ציוד כיבוי האש, דרך השימוש באמצעים הכיבוי השונים, ביצוע פעולות  

"(. ההדרכה תכלול הרצאה,  הדרכהמונעות, מקרים ותגובות, וכיוצ"ב )להלן: "

תרגול כיבוי  הפעלת אמצעי כיבוי אש,    מצגת, הדרכת עובדים, הדגמה בפועל של 

 שאלות ותשובות.  אמצעי כיבוי אש על ידי מודרכים, 

 כח האדם:  .4.7

  הספק מתחייב לבצע את השירותים נשוא הסכם זה, אך ורק באמצעות עובדים  .4.7.1

הספק, של  ומתאימים    קבועים  הכשירים  בלבד  ישראלית  ת.ז.  בעלי  בגירים, 

פי כל  ידי מכון התקנים הישראלי ועל  כשירים ומוסמכים על  לביצוע העבודות,  

 דין, למתן השירותים.

,  ספקמובהר, למען הסר כל ספק, כי לא תותר כניסת עובדים ו/או מי מטעם ה .4.7.2

ור משטרתי בדבר  אישבאופן זמני או קבוע, ללא שהוצגו בפני קב"ט המועצה,  

להעסקה מניעה  במוסדות    ,העדר  מין  עברייני  העסקת  למניעת  לחוק  בהתאם 

  תנאי מהותי האמור בסעיף זה מהווה  מובהר כי  .  2001  –, התשס"א  מסוימים

 הספק. חשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד והפרתו ת ,בהסכם זה

רוש את  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי המועצה תהא רשאית לד .4.7.3

, והספק יהיה חייב להיענות לדרישות  כל עובד וכל מי מטעמו של הספקהחלפת 

 המועצה. 

תעודת עובד מטעם הספק,  יהיו לבושים בלבוש אחיד מטעם הספק,    עובדי הספק .4.7.4

הציוד  ויצטייד  הכלים,  בכל  החילוף,  עזר,  המחברים,  ,  חלקי  ציוד  האביזרים, 

  ם לביצוע עבודת  יםהדרוש  וכל יתר החומריםציוד עזרה ראשונה,  ציוד מיגון,  

 .  במקום

 :כלים וחומרים .4.8

לשם   הדרושים  והחומרים,  הכלים  ידי  אכל  על  יירכשו  השירותים,  על ו הספק,  ספקת 

ספקת השירותים, יהיו  אלצורך הספק שימוש  כל הכלים והחומרים בהם יעשה   .חשבונו

 לכל דין.  מתאימים לצורך מתן השירותים ובהתאם 

כי לא ניתנת לספק בלעדיות באספקת הפריטים נשוא חוזה מובהר, למען הסר כל ספק,   .4.9

מספקים אחרים, בעצמה או    אש  ציוד כיבוילרכוש  המועצה תהא רשאית  ומועצה,  זה ל

 אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  בכל דרך

הכרזה על מצב בעת  מובהר ומוסכם, כי לדרישתה של המועצה, השירותים יינתנו אף   .4.10

מיוחדות( )סמכויות  חירום  שעת  בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי  על  , חירום 

ג לחוק ההתגוננות 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  או  ,  1973-תשל"ד
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א 90ירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  הכרזה על אירוע כאאו  ,  1951-האזרחית, תשי"א

תשל"א חדש(,  )נוסח  המשטרה  בהתאם ,  1971  –לפקודת  חירום  מצב  על  הכרזה  או 

, או הכרזת מלחמה לפי חוק יסוד: הממשלה, הממשלה:  לחוק יסוד  38להוראות סעיף  

, והוראות  על המועצה  1967  -או הפעלת הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

   .יחולו במלואןהסכם זה 

 

 תקופת ההתקשרות   .5

עם   .5.1 ההתקשרות  פי    ספקהתקופת  זהעל  למשך    חוזה  חתימת   12היא  מיום  חודשים 

הסכם   על  "זה  המועצה  ההתקשרות)להלן:  המלא  "(.תקופת  הדעת  שיקול   למועצה 

תקופת חודשים או חלק מהן )להלן:"   12תקופות נוספות בנות    4עד  ההתקשרות    כתלהאר

 חודשים. 60"(, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על הארכה

 למעט אם יוסכם מפורש אחרת, מראש ובכתב.   ,זהחוזה  בתקופת הארכה יחולו הוראות   .5.2

ו  ספקה .5.3 שתקופת  מסכים  לו  ידוע  כי  השירותיםמצהיר,  לתקופה    מתן  מוגבלת  הינה 

למועצה  סיום  מועד  וכי  לעיל    הנקובה לכך, מראשומוסכם  קבוע  מתן השירותים  אי   .

מוותר, באופן מלא, בלתי מסוייג ובלתי חוזר, על כל צורך בהודעה על ידי המועצה   ספקה

 . פה-ה על סיום עבודה, בין בכתב ובין אם בעל הודע ו/או  

פסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה ולהודיע  המועצה רשאית, בכל עת ומכל סיבה, לה .5.4

ימים מראש. מובהר כי    14  ספקתקופת ההתקשרות, בהודעה שתינתן ל   םעל סיו  ספקל

הודעה שכזו יכול שתחול לגבי כל השירותים נשואי חוזה זה ויכול שתחול לגבי כל חלק  

קוב  מהם. ניתנה הודעה כאמור, תסתיים תקופת ההתקשרות, לכל דבר ועניין, במועד הנ

 בהודעה, ולא תהיה לצדדים כל טענה ו/או דרישה כלפי משנהו בקשר עם ביטול ההסכם.

  ספק המועצה ל תשלם,  וטל ההסכם או הופסק המשך ביצוע השירותים כאמור לעילב .5.5

ליום עד  השירותים שהושלמו  ביצוע  בגין  שייקבע  את התשלומים  כפי  ביטול ההסכם 

זכאי לכל תשלום נוסף   ספקה לא יהא,  סעיף זהבלעדית ע"י המנהל. פרט לתשלום על פי  

תביעות מכל או לא תהיינה כל טענות, דרישות,   ספקולבקשר להסכם זה  המועצה מאת 

 .בשל שימוש בזכותה הנ"ל ובלבד ששילמה את המגיע לו כאמורהמועצה   סוג שהוא כלפי

תסתיים  .5.6 שהיא,  סיבה  מכל  הפעילות  הפסקת  עם  ו/או  ההתקשרות  תקופת  בתום 

ו/או מי מעובדיו לא יהיו רשאים עוד    ספקלפי הסכם זה, וה  ספקשאה שהוענקה ל ההר

 לבצע פעילויות ו/או לעשות כל פעולה שהיא. 

 
  תמורה .6

, המלאה  רצונה ולשביעות   במועדן המועצה  כלפי הספק   התחייבויות כל  לביצוע  בתמורה .6.1

: להלן)  זה  הסכם  לתנאי  בהתאםלו,    המגיעה  התמורה   את   לספק   המועצה   תשלם

  "(.התמורה"

להסכם זה, בהתאם   נספח א', כמופיע בהצעת המחיר של הספק  יסוד  על   תחושב  התמורה  .6.2

 לביצוע בפועל על ידי הספק. 

קבועה וסופית, וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות במילוי  הינה שלמה, כוללת,  התמורה   .6.3

בהזמנ הנזכרים  העבודההתנאים  בכתביםבמפרטבהסכם,  ,  ת  בתכניות,  הכמויות,   י, 

המאסדר,   בהנחיות  מנכ"ל,  מעולה,  ו  בת"יבחוזרי  באופן  דין,  כל  בלוחות בהוראות 



  -פניה לקבלת הצעות לשירותי בדיקות תקופתיות, הספקה והתקנה של ציוד כיבוי אש מטלטל  
 המועצה המקומית כפר ברא 

 34מתוך   14עמוד 
 ________________ חתימת וחותמת המציע 

מקצועי  הזמנים,   באורח  העבודות  כל  לביצוע  ההוצאות  כל  למעט(  מבלי  )אך  לרבות 

, כלים, והשלמתן כמתואר וכנדרש במסמכי הפניה והנחיות המועצה, אספקת חומרים

פינוי פסולת ונים, שיפוצים, הרכבה, פירוק, ניקיון,  בדיקות, סקרים, תיקומוצרים,    ציוד

השירות במתן  הדרכות,  הקשורה  דו"חות,  מילוי  אחריות,  תחזוקה,  רכב, ,  הוצאות 

ביטול זמן, סבלות,    הוצאות הובלה, אריזה, שינוע, אריזה, פריקה,  נסיעות, עלויות חניה,

יו של המציע לפי החוזה קריאות פתע, זכויות סוציאליות של עובדי המציע, ביצוע חובות 

הדפסה של החומרים כוח העבודה, הוצאות משרדיות, טלפונים,   וקיום כל תנאי החוזה,

ביטוח, ערבויות, מסים, היטלים, אגרות, אחריות,  הדפסות והעתקות,  ותוצרי העבודה,  

וביול, קניין   קנסות  קנייניות,  זכויות  משפטי,  ייעוץ  ניהול,  והוצאות  כלליות  הוצאות 

מוסריות,  רוחני זכויות  כלכליות,  זכויות  יוצרים,  זכויות  סיכונים,   שירותי,  ניהול 

וכל ההוצאות הכלליות של תוספת זמן או מרחק,   תשלומים סוציאליים מכל הסוגים, 

מוקדמות הוצאות  והעקיפות,  הישירות  שיידרשו  ,  המציע,  אחרות  והוצאות  מקריות 

 ספק.  כל התקורה ורווחי הוים, מאיזה סוג שהוא, אשר הפניה ו/או מסמכיה מחייב 

  לא  הספקבמהלך כל תקופת ההתקשרות מכוח הסכם זה,  ,  האמור   מכלליות   לגרוע   מבלי .6.4

 שינויים  או  העלאות  או/ו  תוספות   מהמועצה   לתבוע   רשאי   יהיה  ולא  יתבע   ולא   זכאי  יהיה 

מובהר ומוסכם, למען הסר כל ספק, כי התמורה   מכל סיבה שהיא.,  בתמורהבמפרט ו/או  

בתקופת  ו/או לכל הצמדה ו/או ריבית ו/או תוספת אחרת,    שהוא   לכל מדד  ה צמודאינה  

 ההתקשרות, לרבות תקופות ההארכה, ככל שתהיינה.

 מע"מ ישולם לספק, בשיעורו על פי דין, ביום התשלום.  .6.5

,  חשבוןשהספק יגיש  לאחר  ימים,    45+  בתנאי שוטף המועצה לספק  התמורה תשולם ע"י   .6.6

ימים קלנדריים מיום אספקת הטובין, הכולל ומפרט את הפרטים והמסמכים   10בתוך  

הזמנ   הבאים: העבודההעתק  הת  פירוט  שניתנו;  שניתן  שירותים  האישור  העתק   ;

   .כדין  מס חשבונית; המפקחמ

, הרשומים על החרגה  או/ו   הגבלה  או/ו  תנאי   או/ ו  הוראה  כל   של   בכוחם  אין  כי  מובהר .6.7

הם חתומים   אם  אף,  זה  הסכם  הוראות  על  לגבורגבי החשבונית, או במסמך נפרד, כדי  

 על ידי מי מהמועצה.   

 יידחה ,  ההסכם  להוראות  בהתאם  אותה  הגיש  לא  או/ו  החשבונית  בהגשת  הספק  איחר .6.8

  בגין   שהיא  תוספת  לכל  זכאי  הספק   יהיה  לא   זו  תקופה  ובגין,  בהתאם  התשלום  ביצוע

 .  התשלום  דחיית

 

 הפרת ההסכם ותרופות  .7

עיקריים   הינם תנאים)כולל(,    15-11,  9,  8.2,  4,  3מוסכם בין הצדדים כי הוראות סעיפים   .7.1

ה מועצה ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה, המזכה את

 ₪.  5,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

זה או על פי  הסכם  על פי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל סעד העומד לרשות המועצה   .7.2

כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו   דין, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו

 : יסודית בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרההמועצה את 

ימים לא תיקן    7ולאחר  מתבצע כראוי,  ו  כי מתן השירותים אינהמועצה    הקבע .7.2.1

 .  את הטעון תיקון ספקה
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   .הסתלק מביצוע החוזה ספקכי ההמועצה הוכח להנחת דעתה של  .7.2.2

 . ספקהסתבר כי התקשרות זו נעשתה על בסיס מצג עובדתי כוזב של ה .7.2.3

 זה אינההסכם  שניתנה בקשר עם חתימת    ספק התברר כי הצהרה כלשהי של ה .7.2.4

 , היה בה כדיהמועצהלא גילה עובדה מהותית אשר, לדעת    ספקנכונה, או שה

 ו. להשפיע על ההתקשרות עמ 

היתר,   .7.2.5 רישיון,  חודש  לא  ו/או  הותלה  ו/או  הסמכה  תקן,  נשלל  ו/או  אישור 

ל ידי    ספקהנדרשים  על  אלו  שירותים  לביצוע  הנדרשים  מעובדיו,  למי  ו/או 

 , ע"י גוף מורשה או על ידי בית המשפט.ספקה

צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או צו הקפאת    ספקה במקרה אשר בו ניתן נגד   .7.2.6

חייבים, או שמונה כונס נכסים לחלק מהותי של רכושו, או אם מונה מפרק זמני,  

  - הינו ו/או עתיד להיות בהסדר נושים    ספקה, או אם  ספקהאו קדם מפרק, על  

 ימים מיום הינתנו.  60והכול במקרה שמינוי ו/או צו כאמור לא בוטל, כליל תוך 

את המשך    ספק, המונע מהספקהבמקרה והוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש   .7.2.7

כלשהי   פעולה  בוצעה  או אם  ו/או חלקן,  כולן  קיום התחייביותיו,  של  התקין 

כלשהי, המונעת את המשכם התקין של קיום התחייבות  מטעם רשות שיפוטית 

ימים מיום    7, והעיקול או הפעולה כאמור, לא הוסרו ולא הופסקו תוך  ספקה

 הטלת העיקול או עשיית הפעולה. 

  ספק הניתנה החלטה של גורם מוסמך לפיו אין המועצה רשאית להתקשר עם   .7.2.8

  בהסכם זה.

ימים    14את ההפרה תוך  ן  ק הפר תנאי יסודי מתנאי הסכם זה ולא תי  ספקה .7.2.9

 המועצה. התראה על כך בכתב מאת הלאחר שקיבל 

הספק לא המציא את אישור קיום הביטוחים המצורף לחוזה חתום ע"י מבטחיו   .7.2.10

בתוך   תוקן  ולא   , מסויג  כשהוא  האישור  את  שהמציא  מקבלת    7או  ימים 

 ההתייחסות לשינויים שנערכו באישור קיום הביטוחים המצורף לחוזה זה 

הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, תהיה המועצה רשאית להתקשר עם גורם אחר  .7.3

יעמיד לרשות המועצה, בצורה מסודרת ועניינית,   ספקהלמתן שירותים נשוא ההסכם.  

למועצה  שיאפשר  באופן  השירותים,  ביצוע  עם  בקשר  שבידיו  והנתונים  המידע  את 

ועצה ומי שהמועצה תורה עליו ככל להמשיך בביצועה ללא עיכוב וישתף פעולה עם המ

 שיידרש לצורך המשך הענקת השירותים. 

ה .7.4 ה  ספקהפר  תהא  יסודית,  הפרה  זה  או  מועצה  חוזה  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  זכאית, 

המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל את החוזה, להשבת הסכומים  תרופה

פיגורים החודשית המפורסמת על  כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית ה  ספק ל ששולמו 

החשב ב ידי  ה הכללי  למשרד  התשלום  ממועד  מחושבת  השבת   ספקאוצר,  למועד  ועד 

 .  אחר ספקולהשלים את ביצוע העבודה על ידי  הסכומים בפועל לידיה 

על פי חוזה זה ועל פי כל דין,   למועצהמבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים   .7.5

ע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע בחוזה, תהיה  לא ביצ  ספקמקרה בו ה בכל

חייבת(  רשאית  המועצה   לא  מיידי  להכניס  )אך  מתן    ספקבאופן  להשלמת  אחר 

יחולו על  , הוצאות ותקורה 10% בתוספת  ,השירותים והוצאות השלמת מתן,  השירותים

 . יגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת אוו/וינוכו מכל תשלום המגיע לו  ספקה
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, המועצה על ידי  ההסכם  בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול  המועצה  לא יראו בשימוש   .7.6

יהיה חייב לעמוד בכל   ספק, והספקהודיעה על כך במפורש ובכתב להמועצה   אלא אם

 ההסכם כאמור., כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול ההסכםעל פי  התחייבויותיו

מוסכם בזאת   סעד העומדים לרשות המועצה,  ובכל זכות ו/או  מבלי לגרוע מהאמור לעיל .7.7

פיצויים מוסכמים,   ספק מההמועצה תהיה רשאית להפחית מהתמורה ו/או לגבות  כי  

לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ החוזה ו/או בהתאם למועדים   ספקהבכל מקרה בו  

לא מילא אחר התחייבויותיו, לרבות כמפורט   ספק הנשוא חוזה זה ו/או בכל מקרה בו  

 : ןלהל

  ₪-סכום ב ושא / ליקוי / פיצוי מוסכם ליחידה בכל מקרה נ

 אתר ₪, לכל  1,200 אי ביצוע בדיקה שנתית 

 ₪, לכל יום  500 במועד מתן השירות שעות  24איחור של 

לאחר  אי העברת דו"ח בדיקה על ביצוע ביקורת שנתית  
מ ביצועה,  7-למעלה  מיום  טפסים    או   ימים  מילוי  אי 

 ו/או למועצה  הנדרשים לשירותי הכבאות ו/או לביטוח

,  אתר₪, לכל  1,000
 לכל יום

₪, לכל עובד,   1,000 הספק ללא אישור בדבר היעדר עבירות מין העסקת עובד  
 לכל אתר, בכל יום. 

 ₪, לכל מקרה  1,500   המפקח הוראת  הפרה של הנחייה/הוראה של 
 

, ו/או כל ספקהמועצה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע ל .7.8

דין,  פי  על  או  הוראות החוזה  פי  על  ג',  צד  לכל  ו/או  לה  מגיע  המועצה  סכום שלדעת 

 בכל דרך אחרת.  ספק בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית המועצה לגבותו מה, ספקמה

לא תהיה כל זכות טענה ו/או תביעה    ספקהחלטתה של המועצה תהא סופית ומכרעת, ול .7.9

 כנגד המועצה בגין האמור לעיל. 

אין באמור בסעיף זה )הפרת ההסכם ותרופות(, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים  .7.10

 דו לזכות המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. שעומדים ו/או שיעמ

 

 פיקוח .8

המועצה תבצע פיקוח ותערוך ביקורות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וזאת בין   .8.1

 על פי הסכם זה.   ספקהיתר, על מנת לבדוק את קיום התחייבויותיו של ה

למלא   ספקה .8.2 ומתחייב  כאמור,  בדיקותיה  בכל  המועצה  עם  פעולה  לשתף  מתחייב 

על ידי המועצה בקשר לביצוע  ב לו  מלואה אחר כל הוראה בכתב או בעל פה, שתינתן 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

 אחריות וביטוח  .9

ההתקשרות .9.1 תקופת  בכל  חשבונו,  על  לקיים,  יהיה  הזוכה  המציע  בתקופת   על  )לרבות 

קיימות( שאלו  ככל  אופציה,  תקופת  או  התקשרות  כמפורט הארכת  ביטוח  פוליסת   ,

 המצורף לפניה זו.  בהסכם 

יהיה אחראי לכל אובדן ו/או הפסד ו/או חבלה ו/או נזק כלשהו לגוף ו/או לרכוש,  ספקה .9.2

או למי  ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/למועצה  ו/או    ספקיוצא מן הכלל, שיגרמו ל בלי
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בביצוע   מטעמה  בעקיפין,  ו/או  במישרין  הנובע,  ובכל  בקשר  כלשהו  שלישי  לצד  ו/או 

 . על פי חוזה זה  ספקה התחייבויות

 אחראי כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו, לנזקים לגוף ו/או לרכוש   ספקה .9.3

בעקיפין,   או  במישרין  עם,  בקשר  ו/או  עקב  ו/או  כדי  תוך  להם  מילוי  שייגרמו 

 .חוזה זה  התחייבויותיו על פי 

הנמצא   ספקה .9.4 ותיאור  סוג  מכל  לציוד  קלקול  או  נזק  אבדן,  לכל  בלעדית,   אחראי, 

 ושלוחיה,  מנהליה,  , עובדיההמועצההשירותים, והוא פוטר את    מתןבשימושו בקשר עם  

 . בדן ו/או נזק לציוד כאמור, בין אם נערך ביטוח ובין אם לאואחריות לאו מכל

את    ספקה .9.5 עובדיההמועצהפוטר  את  שלוחיה,  ,  ואת  מנהליה  את  לנזקים, ,  מאחריות 

פי כל דין ומתחייב בזה לפצות ולשפות -חוזה זה ו/או על פי- כאמור, שהם באחריותו על 

נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא,  , ואת מי מטעמה על כל המועצהאת  

נגד  שתוגש ו/או  נגדה  כלשהו,  אדם  ידי  שבא  על  מי  ו/או  שלוחיה  ו/או  מעובדיה  מי 

פי חוזה זה -דין ועל פי ה- על  ספקה מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שהם באחריות 

תודיע המועצה  שיגרמו להם.   לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות 

 מפניהם  ו/או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן   על כל תביעה ספקל

ה .9.6 באחריות  לפגוע  ה   ספקמבלי  מתחייב  לעיל,  ועל    ספקכאמור  בידיו  ולקיים  לערוך 

ה זה, וכל עוד יכולה להיות קיימת כלפיו אחריות במשך כל תקופת חלותו של חוז חשבונו

ביטוחים כמפורט להלן בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול   ,שבדין

 .שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים באישור על קיום ביטוחים דעתו, אך

בנוסח   ,יםאישור על קיום ביטוח, עם חתימת חוזה זה, למועצהמתחייב להמציא  ספקה .9.7

חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל. הצגת אישור על קיום המצורף להסכם זה, ה 

, במשך כל תקופת תוקפו של החוזה, מהווה תנאי יסודי  ושאינו מסויג  תקין ביטוחים

זה הבחוזה  הפחות    ספק.  לכל  למועצה,  וימציא  הפוליסות   14יחזור  תפוגת  לפני  יום 

המצוינות באישור, אישור קיום ביטוחים מעודכן ליתרת תקופת ההתקשרות. לא עמד 

כמי שהפר את הסכם ההתקשרות הפרה חמורה   ספקבהתחייבותו זו, יראו את ה  ספקה

ה ולתביעת  ההתקשרות,  המשך  את  לבטל  אפשרות  למועצה  נזקים   ספקהמקנה  בגין 

 ועלויות שייגרמו לה, הנובעות מהפסקת ההתקשרות האמורה. 

ומבלי לפגוע  ספקה .9.8 ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן,    מתחייב לשמור 

 . בכלליות האמור לעיל, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות

 ,על פי הפוליסות המועצה  את הוראות הפוליסות, באופן המפקיע את זכויות   ספקהפר ה .9.9

ה כלפי    ספקיהיה  כלשהי  טענה  לו  שתהיה  מבלי  ובלעדי,  מלא  באופן  לנזקים  אחראי 

 .על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כךהמועצה,  

 .אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק ספקה .9.10

 יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו  ספקה .9.11

 מכוח סעיפי חוזה זה, לרבות לנזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועה

 או העולות על גבולות האחריות הנקובים בפוליסות.  בפוליסות
 

 
 ביקורת  .10

בין  ועצהומבקר המ המועצה  גזבר   .10.1 עת,  יהיו רשאים בכל  ידם,  על  לכך  , או מי שמונה 
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בכל הקשור במתן השירות,   ספקהבתקופת ההסכם ובין לאחריה, לקיים ביקורת אצל  

 או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל   ספקה .10.2

 . מידע או מסמך כמתואר לעיל

רש .10.3 לביצוע המועצה  דרישות  בקרה,  פיקוח,  דיווח,  דרישות  לחדד  ו/או  להוסיף  אית 

וכיוצ"ב, וה צילום, בדיקה  לבצע דרישות אלו, לשביעות   ספקרישום, תיעוד,  מתחייב 

 רצון המבקש, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תלונה בנושא זה. 

 

 קיזוז .11

 . הסכם זהלא תעמוד כל זכות קיזוז בקשר עם למי מטעמו  ו/או  ספקל .11.1

 ספקללפי הסכם זה, בגין כל חוב הקיים  תמורה שתשולם  זכות קיזוז מהלמועצה עומדת   .11.2

לכך  המועצה  כלפי   בכפוף  וזאת  זה,  הסכם  פי  לעל  תמסור  הודעה   ספקשהמועצה 

לקזז מהמחיר ואת מהות החוב הנטען    המפורטת בכתב, הכוללת את הסכום שבכוונת 

 לפני הפעלת זכות קיזוז כאמור. לכל הפחות,  אש  מרימים    14בגינו מבוצע קיזוז כאמור,  

 

 סודיות  .12

)  ספקה .12.1 מידע  כל  בסוד  לשמור  )Informationמתחייב  ידע   ,)Know-How ,מסמך  ,)

מודל,  מדידה,  שרטוט,  תרשים,  ציור,  איור,  וידאו,  תמונה,  נתון,  תוכנית,  תכתובת, 

טלפון ניידים, כתובת אישור, היתר, חוזה, הסכם, חוות דעת, מספרי טלפונים ומספרי  

ניידים,  ויישומי טלפונים  יישומי מחשב  דוא"ל, קוד, סיסמא,  דואר, כתובת  למשלוח 

פרוספקטים  זרימה,  תרשימי  נהלים,  טכניים,  ומסמכים  הוראות  מקצועית,  ספרות 

לידי ה יגיע  וכל מידע אודות המועצה אשר  או למי מטעמו בקשר למתן    ספקטכניים, 

"(, בין בכתב ובין בע"פ, בין אם באופן ישיר מידע סודי"  –לן  השירותים בחוזה זה )לה 

 ובין אם בעקיפין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן.  

מתחייב לשמור בסוד מידע סודי שתגענה אליו עקב ביצוע חוזה זה וללא הרשאה   ספקה .12.2

 ספק לא ימסור מידע סודי כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. ה  ספקמהמועצה, וה

התחייבות  על  זה  חוזה  לצרכי  ידו  על  והמועסקים  עובדיו  כל  את  להחתים  מתחייב 

 צה. לשמירת סודיות, והעתק מהתחייבות זו תועבר למוע

 
 זכויות יוצרים .13

דו"חות,  .13.1 ורישיונות,  אישורים  היתרים,  שרטוטים,  תכניות,  על  היוצרים  זכויות  כל 

הפעלה,   הוראות  ומסמכים,  הוראות  ספרות,  דעת,  חוות  צילומים, תמונות,  חישובים, 

פרוספקטים, פרסומים, יישומי מחשב וכל חומר אחר אשר ייעשה בו שימוש ו/או יפותח 

משנה שלו, בכל מדיה קיימת   ספקבעצמו או על ידי    ספקיותאם על ידי הו/או יירכש ו/או  

)להלן   שתהיה  וההמסמכים"  –או  הבלעדי  המועצה  רכוש  יהיו  בזאת   ספק"(,  מוותר 

 ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

עדי, מובהר בזאת כי המועצה זכאי לעשות במסמכים כל שימוש, לפי שיקול דעתו הבל .13.2

  ספק ובין היתר להעבירם לכל גורם שהוא ולכל מטרה, ללא כל צורך בבקשת מועצה מה

 ומבלי שיהיה זה זכאי לקבלת תמורה או תוספת תמורה בגין השימוש האמור.  

 סעיפים אלו יהיו בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. .13.3
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ביניהן, בתום ההתקשרות או מיד עם דרישתה הראשו .13.4 לפי המוקדם  נית של המועצה, 

 וכל חומר אחר שבידו, לידי המועצה.  , את כל המסמכים ספקיעביר ה

 
 העברת זכויות איסור  .14

את זכויותיו ו/או    ג'אינו רשאי להמחות, להעביר, לשעבד למשכן בכל דרך שהיא לצד    ספקה

התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי הסכם זה, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המועצה, מראש 

רשאי לבצע את העבודות, כולן או חלקן, באמצעות    ספק ובכתב. ניתנה הסכמה כאמור, יהא ה

קבלני משנה מטעמו, אולם לא יהיה בכך לשחרר אותו מחובותיו, מאחריותו ומהתחייבויותיו  

 על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  , בגין כל פעולה ו/או מחדל ו/או רשלנות של קבלני משנה כאמור

 
 ספק  -יחסי מזמין .15

עצמאי ואיננו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי    ספקמצהיר בזאת כי הוא    ספקה .15.1

בכוונתו לעשות כן, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או  אין  ו ,מעביד עם המועצה-עובד

 תמורה ו/או זכויות הנובעים מקיומם של יחסי עובד מעביד, על פי דין ו/או נוהג. 

 משכורת ולא שכר עבודה,  האינ  ספקל  מת משל  המועצה ש  שהתמורה  מוצהר במפורש  .15.2

ש עבור  תמורה  הספקרותים.  יאלא  ע"י  מבוצעים  אלו  מטעמו,   שירותים  מי  ידי  ועל 

או  ו/, עובדיו  הספקלבין    המועצהבין  עצמאי בלתי תלוי ובאי היות היחסים    ספק  בהיותו

עצמאי וזאת מהיותו    ספק , ניתנים על ידו כספקשירותי ה  מעביד.-עובד   י יחס,  מי מטעמו

יהיו   שלא  הצדדים  של  המפורשת  מהכוונה  והן  עצמאי  עסק  כבעל  עבודתו  את  מבצע 

משולבים בעבודתה של המועצה. לא ייווצרו יחסים של עובד ומעביד בין   ספק שירותי ה

מצהיר כי אינו זכאי לכל תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות   ספק , והספקמועצה לבין ה ה

 כלשהן המגיעות לעובד ממעבידו על פי כל דין ו/או נוהג. 

מנת לבצע על    ,מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו  ספקה .15.3

בלעדית   אחראי  ויהיה  זה,  הסכם  לפי  השירותים  כל את  לביצוע  זה  ובכלל  לעובדיו 

בהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסכם אחר   ים עליוהחל   הניכוייםו   התשלומים

 צד לו והוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יוארכו.   ספקשה

 לקיים כלפי עובדיו הוראות כל חוק ולשלם   ספקמתחייב המבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .15.4

: לרבות ,  השכר והתנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל דיןלעובדיו את  

; 1951  –; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  1959  –חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  

 - ; חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, התשנ"ג 1976 –חוק דמי מחלה, התשל"ו 

; חוק דמי מחלה 1993  -תשנ"ד; חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, ה1993

; חוק 1951; חוק חופשה שנתית, התשי"א  1998  -)היעדרות בשל מחלת בן זוג(, התשנ"ח

; חוק    1996  -; חוק  שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו1954  –עבודת נשים, התשי"ד  

; חוק  חיילים משוחררים 1953  –; חוק  החניכות, התשי"ג  1953  –עבודת הנוער, התשי"ג  

; חוק  פיצויי  1958  –; חוק  הגנת השכר, התשי"ח  1949  – החזרה לעבודה(, התש"ט  )

חוק ;  1995  - ; חוק  הביטוח הלאומי )נוסח משולב( , התשנ"ה1963  –פיטורין, התשכ"ג  

התשס"א והתפטרות,  לפיטורים  מוקדמת  )תנאי2001;   -הודעה  לעובד  הודעה   חוק 

)חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות   חוק הגנה על עובדים 2002; -התשס"ב  ,עבודה(

חוק ;  1998-; החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1997- , התשנ"ז)במינהל תקין או
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 –; חוק  שכר מינימום, התשמ"ז  1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח

 בתחום יחסי העבודה והוראות  לרבות כל חוק נוסף, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת  1987

קיבוציים הסכמים  מכוח  ולרבות  בעניין,  מוסמכת  צווי   רשות  וכולל  עליהם  החלים 

תנאי העסקתם, ביטוח ,  הרחבה, ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם

 . לאומי, הפרשות סוציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום או שיפוי לנזק או לפיצויים או לכל תשלום אחר   ספקה .15.5

המגיע לעובדיו או למי המועסק מטעמו ובכל הקשור והכרוך בביצוע הסכם זה במישרין  

 כל טענה ו/או תביעה בגין תשלומים אלה כלפי המועצה.   ספקאו בעקיפין ולא תהיה ל

ויפצה אתיהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנ  ספקה .15.6  ות עובדיו, ליושרם האישי, 

או כל ו/  או הפרת אמון ו/ או חבלה  ו/   בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מגניבההמועצה  

 . מחדל שנגרמו על ידי מי מהם אוו/מעשה 

ה .15.7 מתחייב  השירותים  מאת   ספקבמתן  לזמן  מזמן  שיקבל  להנחיות  בהתאם  לפעול 

יתנת על פי הסכם זה למועצה לפקח, המועצה. מוצהר בזאת כי אין לראות בכל זכות הנ

ל תהיינה  לא  ולכן  מעביד,  עובד  יחסי  כיוצרות  להורות,  או  לכל   ספק להדריך  ו/או 

המועסקים על ידו זכויות של עובד מועצה או עובד המועסק על ידי הממשלה, או הפסקת 

 ביצוע העבודה על פי הסכם זה מכל סיבות שהן. 

 על פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע מתן, בין בספקהמנהל יהיה רשאי להורות ל  .15.8

 יהיה חייב לסיים את עבודת העובד, וזאת מבלי   ספקהשירותים כל עובד מעובדיו, וה

 . ספקתידרש לנמק את הוראתה ו/או לפצות את ה  שהמועצה

צורה .15.9 בכל  יחול  לא  זה,  בסעיף  המועצה  מחיובי  חיוב  על או  במישרין    ,כל  בעקיפין, 

יהיו מנועים מלהעלות ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או מחליפיו,  ספקוה ,המועצה

 על המועצה.  ספק כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי ה

מצהיר בזה כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, הוא פועל כמעסיק עצמאי   ספקה .15.10

מ בכל  והמוחלטת  הבלעדית  המלאה,  האחריות  תחול  בלבד  עליו  פגיעה, וכי  של  קרה 

פציעה, נכות, מוות, או הפסד שיקרו או יגרמו לו או לעובדיו ו/או על ידי עובדיו תוך כדי 

 או עקב ביצוע או עקב אי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

היא  .15.11 המועצה  כי  ייקבע  המפורשת,  הצדדים  לכוונת  ובניגוד  לעיל,  האמור  אף  על 

על ידו, או הפועל מטעמו בביצוע ההסכם, וכי  או של אדם המועסק    ספקמעסיקתו של ה

 מתחייב לשפות מייד את המועצה בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לו בשל כך.  ספקה

 
 תשלומי מיסים, אגרות היטלים .16

הנובעים  , האגרות, ההיטלים ותשלומי החובה,  המסיםכל  על כל צד לשאת בתשלום  מובהר כי  

זה בהתאם להוראות הדין החל ולשאת באופן בלעדי  מן החתימה והכניסה לתוקף של הסכם  

 בהוצאות שלו שייגרמו לו בקשר עם המשא ומתן, החתימה על הסכם זה וביצוע הסכם זה.

 
 שונות .17

ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע  , ותחשיבי גזבר המועצה,  חשבונותיההמועצה,  ספרי   .17.1

, ולתחשיבי  וצאתןמועדי הול  הוצאותהמועדיהם, לשיעור  , לספקלתשלומים ששולמו ל

 .שיעורי הפיצויים המוסכמים 
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זה הנן כמופיע במבוא להסכם. .17.2 , למועצה יודיע  הספק    כתובות הצדדים לצורך הסכם 

לכל אחד מהבאים, באותו  שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן  כל  ללא שיהוי, על  

 המועד: גזבר המועצה; מהנדס המועצה; ולשכת ראש המועצה. 

או תשלחנה בדואר רשום,   ותימסרנה בידבלבד,  בכתב  תהינה    ,לצורך הסכם זההודעות   .17.3

או לכל כתובת   על פי מעני הצדדים הנקובים בכותרת הסכם זהלפי בחירת הצדדים,  

ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור   , אחרת עליה יודיע צד למשנהו בכתב כאמור

נ )א( אם  כדלקמן:  נמענה  ידי  על  נתקבלה  ביד  כאילו  )ב( אם   -מסרה  מסירתה;  בעת 

כעבור ארבעה ימי עסקים   -לכתובת הצד השני, כנגד אישור קבלה  נשלחה בדואר רשום  

)ג( אם נשלחה בדוא"ל  כאמורבדואר  מהמועד שנמסרה למשלוח   שעות    24כעבור    –; 

 מיום משלוח הדוא"ל. 

חודית תהא סמכות השיפוט היי   מרכז במחוז  לבתי המשפט  אך ורק  מוסכם בזאת כי   .17.4

 . הסכם זהל לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת בין הצדדים בקשר 

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי חוזה זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי   .17.5

פי   יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על  החוזה, 

 .מפנים לתחולת דין זרחוקים אלה, אשר יגברו על כל כללי ברירת דין ה

 הסכם זה בחתימה על הסכם זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי   .17.6

, ואין כל ההסכמות בין הצדדים  לממצה את כל   על כל נספחיו, צרופותיו והבהרותיו,

, בין  שניתנו,  סיכום או הבטחהנוהג, התחייבות,  מצג,  הצהרה,  הצעה,  מו"מ,  תוקף לכל  

בין לפני ובין  בכתב ובין אם בעל פה, במישרין או בעקיפין, בין במפורש ובין במרומז,  

 בנושאים הקשורים באמור בהסכם זה. ,  אחרי חתימתו של חוזה זה

מפרט, הצעת מחיר או  ,  מחיריםאמדן,  , כל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית,  בהתאם לכך .17.7

כתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או אחרים פה בין ב  חילופי דברים מכל סוג שהוא, בין בעל

אינם מצורפים לחוזה זה, הנם בטלים ומבוטלים  מטעמם, לפני חתימת חוזה זה, ואשר

 . הצדדים  ולא יהא להם כל תוקף מחייב כלפי

כל מורשי החתימה בכתב בלבד ובחתימת  יהיו  כל שינוי או תיקון או ויתור להסכם זה   .17.8

 לא ייחשב כמחייב.  - בדרך זו   לאשני הצדדים. שינוי או תיקון ששל 

הסכמת אחד הצדדים לסטייה מתנאי ההסכם, לא תשמש תקדים, ואין ללמוד ממנה  .17.9

 roeeweller@gmail.com , office.com-law-www.weller עו"ד רועי וולר, וולר ושות' משרד עורכי דין,  . גזירה שווה למקרים אחרים

, חשב הדבר כויתור תלא  ,  ()או מאי נקיטת פעולהמנקיטת פעולה  המועצה  הימנעות של   .17.10

לגבי   לא  דין,  כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  אלה  מזכויות  הימנעות  או  הנחה,  ארכה, 

 והמועצה המקרה המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה,  

 . תוכל להשתמש בזכויותיה בכל עת

לאחר הוספת החתימה והחותמת של כל מורשי החתימה רק  הסכם זה ייכנס לתוקף,   .17.11

   .ספקם המועצה, לחתימותיהם של כל מורשי החתימה של הכדין מטע

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל: 
 )חתימה ידנית וחותמת( 

 

 : ספקחתימת ה       חתימת המועצה: 

 ________________________      ____________________ 
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 1976-התשל"ו  , לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 
 

 תאריך: _______/___/___ 

 "(המועצה " –המועצה האזורית כפר ברא )להלן  לכבוד

  

אני הח"מ _____________ , ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

( המבקש  "המציע"נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן:  אני   .1

 . המציע בשם זה תצהיר לתתת  /מוסמך  המועצה, ואנילהתקשר עם  

ציבוריים,   .2 גופים  עסקאות  בחוק  כהגדרתו  זיקה"  "בעל  המונח  של  משמעותו  זה,  בתצהירי 

מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו  (. אני  "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:    1976-התשל"ו 

 של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.  

המונח   של  כדין    –  "עבירה"משמעותו  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירה 

התשנ"אוהבטחת   הוגנים(,  התשמ"ז  1991-תנאים  מינימום  שכר  חוק  לפי  ולעניין  1987- או   ,

- לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 2011

תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: הוזמן על ידי תושב    -  " מומחה חוץמשמעותו של המונח "

שב ישראל בתחום  ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תו

שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית; הוא שוהה בישראל כדין; בכל תקופת שהייתו בישראל  

הכנסה   לו  תשולם  מומחיותו  בתחום  עיסוקו  בעד  הייחודית;  מומחיותו  בתחום  עסק  הוא 

באתר  כמפורסם  שכיר,  נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת  איננה  חודשית אשר 

 .יקההלשכה לסטטיסט 

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.  .3

 ( במשבצת המתאימה Xסמן ) .4

  להגשת האחרון  למועד  עד  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  לא  אליו  זיקה  ובעל  המציע 

 . ההצעות )להלן: "מועד להגשה"( מטעם המציע

   המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

   המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  כמו כן אני מצהיר, כי   .5

המציע.   על  חלות  לא  מוגבלות,  עם  לאנשים  הולם  ייצוג  בדבר  זכויות"(,  שוויון  "חוק  )להלן: 

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע, הרי שהנני מצהיר כי הוא    9לחילופין, ככל שהוראות סעיף  

 :ורט להלןמקיים אותן, בין היתר כמפ

עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד   100אם המציע מעסיק   .א

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  לחוק    9העבודה 

 ; לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

העב .ב משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המציע  והשירותים  אם  הרווחה  ודה 
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החברתיים כאמור לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המציע  

לחוק    9מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  

 שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;  

זה  .ג לפי סעיף  למנהל הכללי של משרד   המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר 

 .ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה  30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  
 

זו, עובדים   .6 פנייה  ובין בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות נשוא  יעסיק, בין במישרין  המציע לא 

בלן משנה  זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם, ק 

או כל גורם אחר יתקשר. ידוע למציע , כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת  

הסכם   של  יסודית  הפרה  ותהווה  ההתקשרות,  הסכם  בתנאי  עמידה  אי  תהווה  זה  תצהיר 

 .ההתקשרות מצד המציע

 ונה. ידוע לי כי הרשות רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו איננה נכ .7

 

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה

 

 ה וחותמת חתימ  תאריך 

 

 הדין עורך אישור

ביום   כי  בזה  מאשר/ת   ,____________ מ.ר.  עו"ד,   ,____________________ הח"מ,  אני 
מר/גב׳  ,_______________________ ברח׳  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ______________

 ___________________ מס'  ת.ז.  אישית,    /_________________,  לי  מורשה  המוכר  שהינו 
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי   ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע 

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
 

 __, עו"ד________ ________     ______________________  

 חתימה וחותמת        תאריך  
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 אי קיום ניגוד ענייניםבדבר הצהרה 
 

 תאריך: ______________ 

 לכבוד 

 "( המועצה" – המועצה האזורית כפר ברא )להלן 

 

 אי קיום ניגוד עניינים בדבר הצהרה הנדון: 
 

_   ____ ______________הח"מ    יאנ _________________  __________ת.ז.  מרחוב   ____

צפוי לעונשים הקבועים  ,  עיר ____________ וכי אהיה  להצהיר אמת  עלי  כי  לאחר שהוזהרתי 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 

מורשה   .1 ______________אני  של  ח.פ./שותפות  ,  _______החתימה  מס' 

"  "המציע"  –להלן  ) __________  ___  מורשה  "הקבלןאו  של  חתימה  בצירוף  וחתימתי,   )

 חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין. 

 ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע. כדין  אני מורשה ומוסמך  .2

 .  להתקשרות עם המועצה ולמתן שירותים עבורההנני עושה תצהירי זה כתנאי  .3

מביןהמציע   .4 חוזית,  קרא,  ו/או  חוקית  מניעה  על  יודע  הוא  אין  כי  ומצהיר  ו/או    מתחייב 

הפריע למתן השירותים  מנוע ו/או לעכב ו/או ל, שיש בה כדי לכלכלית ו/או אופרטיבית כלשהי

קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש    נועל פי הסכם זה, וכי המציע אי

היה  ביחס להתחייבויותיו  או מראית עין לניגוד עניינים,    וד עניינים בו ניגוד עניינים, חשש לניג 

 . "(המזמין" או "המועצה" –)להלן  הסכם עם המועצה האזורית גדרותוייחתם 

המציע מתחייב ומצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה במציע ו/או לבן משפחתו )לרבות   .5

ו/או לתאגידים הקשורים עם המציע,  בני משפחתה מדרגה ראשונה( של בעל השליטה במציע,  

כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המועצה  

 והשירותים שעל המציע לספק לה. 

חברות בנות, חברות בעלות אחזקה בחברה המציעה, או   – "תאגידים קשוריםלעניין זה "

ה של  האם  לחברת  אחזקה  קיימת  בהן  חברה  חברות 

 המציעה. 

בו, .6 לנושאי המשרה  ו/או  ו/או פקיד    אין למציע  קרוב משפחה שהוא חבר מליאת המועצה 

 במועצה ו/או עובד המועצה.

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.  –" קרוב משפחה" לעניין זה 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה    –"  חבר מועצה"

 בו.  

להיות   .7 ו/או  חלק  מלקחת  המועצה  עם  ההסכם  תקופת  כל  במשך  להימנע  מתחייב  המציע 

מעורב בכל עסקה, שירות ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים או  

 חשש לניגוד עניינים ביחס להסכם עם המועצה. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע למציע כי עליו לדווח מראש, בכתב, למועצה, על כל כוונה   .8

שלו ו/או של כל מי מטעמו, להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול אך ורק בהתאם  

להוראות היועץ המשפטי של המועצה בעניין. מובן ומוסכם עלי כי המועצה רשאית לא לאשר 
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מור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  לי התקשרות כא

 אפעל בהתאם להוראות אלה בהקשר זה. 

ניגוד   .9 לידיעתו  יובא  המועצה,  עם  ההתקשרות  ובתקופת  היה  כי  ומצהיר,  מתחייב  המציע 

ליועץ  י  מייד עניינים כאמור, או אם ייווצר חשד לניגוד עניינים שכזה, יודיע עליו בכתב, באופן  

, והוא יתנהל באופן גלוי, פתוח וכנה, יסייע למועצה ויעביר למועצה כל  המשפטי של המועצה

 מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעה האם קיים ניגוד עניינים אצלו. 

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין המועצה לבין המציע, המציע   .10

, ולהמנע  של המועצה בנושאוהוראה  כל החלטה  בכל עת,  ,  מתחייב ומצהיר לקבל על עצמו

של המועצה הנו  שיקול דעתה    מכל ערעור ו/או השגה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי המועצה.

 . בלעדי, מלא ומוחלט, ובכלל זה החלטה על הפסקת ההתקשרותסופי, 

רה זו  כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצה  למציעידוע   .11

 איננה נכונה. 

 

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה

 
 

 ה וחותמת חתימ  תאריך 

 

 
 אישור

ביום   כי  בזה  מאשר/ת   ,____________ מ.ר.  עו"ד,   ,____________________ הח"מ,  אני 
מר/גב׳  ,_______________________ ברח׳  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ______________

 ___________________ מס'  ת.ז.  אישית,    /_________________,  לי  מורשה  המוכר  שהינו 
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי   ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע 

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
 

 __, עו"ד ________________           ________________  
 חתימה וחותמת        תאריך  
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 נספח א'

 

₪,  - ב  סה"כ

 לפני מע"מ  

  הצעת המחיר

, לפני  ליחידה 

 ₪ - מע"מ, ב

  מקסימום מחיר

ליחידה, לפני  

 ₪ - מע"מ, ב

כמות  

 )הערכה( 
 הפריט/יחידה/שירות  תיאור

 בדיקת סקר  1 450  

  39 63 
  1.5למטף כיבוי אש ביצוע תחזוקה שנתית 

 ק"ג  12 –ק"ג 

 ק"ג   6שנתית למטף אבקה -בדיקה שש  90  

 ג "ק 3שנתית למטף אבקה -בדיקה שש  73  

 ק"ג    12שנתית למטפה מתכות -בדיקה שש  155  

 ק"ג   6שנתית למטף גז  -בדיקה שש  226  

 ג "ק 3שנתית למטף גז  -בדיקה שש  136  

 ק"ג   1.5שנתית למטף גז  -בדיקה שש  91  

 ג"ק BCF 6 גז למטפהביצוע תחזוקה שנתית   50  

 ג"ק BCF 3 גז למטפהביצוע תחזוקה שנתית  2 50  

 הידרוסטטית  לחץ בדיקת  15  

 ג "ק 6 אבקה  למטפה חוזר  מילוי  90  

 ג "ק 3 אבקה  למטפה חוזר  מילוי  70  

 כל ק"ג , עבור אבקה יבשה ג"ק מילוי  9  

 ג "ק 6 אבקה מטפה  158  

 ג "ק 3 אבקה מטפה  145  

 לזרנוקביצוע תחזוקה שנתית   26  

 ''( 2תחזוקה שנתית של ברז כיבוי אש ) 25 45  

  50 32 
 + 'מ 30 – קבוע   "3/4 גלגלוןתחזוקה שנתית ל

 "1 מזנקברז פתיחה מהירה + 

 "1 שימושי רב מזנק 1 70  

 "2 שימושי רב מזנק 53 85  

 '' הברגה חיצונית 2מחבר שטורץ    61  

 '' הברגה חיצונית 3מחבר שטורץ    61  

  180  
  ,מצמדים + 'מ 15 – "2 פוליאסטר בד זרנוק

 כולל התקנה 

  120  
,  80 × 80 פח אש ארון ביצוע תחזוקה שנתית ל

 כולל צביעה שנתית 

  45  
,  פטישון + מפח למפתח חירום   ניפוץ קופסת

 כולל התקנה 

 מטפה  לראש  נשיאה ידית  30  
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 למטפה  קומפלט ראש  39  

 ק"ג  1.5-50לחץ למטפה כיבוי אש  שעון מד  5  

 , כולל התקנה 80*120פח אש  ארון   290  

 , כולל התקנה 60*60ארון אש פח   250  

 , כולל התקנה 80*30* 80ארון אש פיברגלס   380  

 התקנה , כולל  "1 כדורי ברז  65  

 ק"ג    1.5-12לחץ למטפה כיבוי אש   צינור  17  

  15  
,  על פי תקן פקע"ר  20×10 אור פולט שלט

 כולל התקנה 

  120 1 
 פיברגלס אש ארון ביצוע תחזוקה שנתית ל

80×80 

  50  
זרנוקים המכילה  אש  כיבוי  עמדת   /פירוק 

 ברז שריפה  /גלגלון

  35  
,  על פי תקן פקע"ר  30×15 אור פולט שלט

 כולל התקנה 

 , כולל התקנה משולב – שלט פולט אור  15  

 , כולל התקנה שלט ברז בדיקה  12  

 , כולל התקנה לגלגלון תוף  195  

 ג "ק 3 הלוטרון גז מטפה  480  

 ג "ק 6 הלוטרון גז מטפה  550  

 "2 פתיחה גלגל   20  

 "3 פתיחה גלגל   75  

 שנים  12 כל הידרוסטאטית לחץ בדיקת  39  

 ד'(  60שעת הדרכה/הכשרה )  120  

 

זרנוקים:  הבהרה המכילות  כיבוי  עמדות  שריפהאו  גלגלונים  ,  פירוק  שיידרש,  ברזי  ככל  תומחר  ,  ולא 

 .פריטממחיר ה 15% ישולמו לפי -באחד הסעיפים   בנפרד
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 רשימת מוסדות הציבור והחינוך של המועצה  -נספח ב' 

 )נ.צ.(  כתובת/מיקום סוג המבנהשם/  מס"ד

 32.131 34.965 )כל המבנים(  מתנ"ס 1

 32.131 34.969 "טיפת חלב"  2

 32.131 34.969 ספריה  3

 32.131 34.969 חדר כושר/ מועדון נוער  4

 32.131 34.969 מכלול חירום  5

 32.131 34.970 ביה"ס יסודי "עומר"  6

 32.131 34.969 ביה"ס מקיף  7

 32.130 34.970 ביה"ס אלמחאבה  8

 32.131 34.970 הרווחה( ' משרדי המועצה המקומית )כולל מחל 9

 32.130 34.974 לקשיש פיס מועדון  10

 32.130 34.975 מחסן מל"ח  11

 32.131 34.977 גני ילדים(  6מתחם גני ילדים ) 12

 32.131 34.976 גני ילדים(  4מתחם גני ילדים ) 13

 32.133 34.977 חדר תפעול מגרש כדורגל  14

 32.131 34.969 מערבי  מסגד 15

 32.131 34.972 מרכז הכפר  מסגד 16

 32.130 34.974 מזרחי  מסגד 17

 32.130 34.971 מבנה שירות פסיכולוגי חינוכי 18

 32.130 34.970 אולם ספורט )בהקמה(  19

 32.130 34.970 תכליתי )בהקמה(-מבנה רב 20
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22   
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24   
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 נספח ביטוח לתקופת האספקה והבקרה על ההתקנה לספק 
 

 
ו/או   ברא  כפר  מ.מ.  משמעותם:  זה  בחוזה  והביטוח  השיפוי  האחריות  סעיפי  לעניין  המזמינה 

 ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות 
 
הספק יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו   .1

לכל גורם שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא  
הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או  דיחוי את המזמינה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או  

 לצד שלישי עקב כך. הספק יוציא על חשבונות פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה. 
 

הספק פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן   .2
 או נזק כאמור לעיל. 

 
הספק   .3 ישפה  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  תשלום  מבלי  או  הוצאה  כל  בגין  המזמינה  את 

שתידרש המזמינה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או  
מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן ישיר או  -מחדלי הספק ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד 

 עקיף ממתן השירות. 
 

חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם המזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או   .4
שיגיע להספק ממנה, וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל  

 מקרה בו המזמינה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.
 
להבטחת אחריותו יערוך הספק ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה לכל הפחות   .5

זה,  א בהסכם  לנקוב  בהתאם  וחובותיו  התחייבויותיו  אבטחת  לצורך  הנחוצים  הביטוחים  ת 
 והוא יישא בעלותם וכן ישלם השתתפויות עצמיות במקרה נזק. 

 
יום לפני במועד פקיעת    14הספק יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, לכל הפחות   .6

 הביטוחים הנקובים בו. 
 

יתאיין  ן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד,  הספק מודע לכך כי בהינת 
 הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם ההתקשרות. 

 
 

הספק מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל   .7
יבת(,  לשלם את כל  תהיה בתקופה המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חי

 הסכומים הנ"ל במקום הספק ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה לספק.
 

המוקנים   .8 תרופה  ו/או  סעד  ו/או  זכות  מכל  לגרוע  כדי  לעיל  כאמור  הביטוחים  בעריכת  אין 
למזמינה כנגד הספק על פי ההסכם ועל פי דין, או להגביל את אחריותו עפ"י הסכם זה ו/או  

 ואין בהם כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. עפ"י דין,  
 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה 
 כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה 

להיות משונה   .9 כי מי מביטוחי הספק עומד  יודיע למזמינה  בכל פעם שמבטחו של הספק 
מבוטל בתקופת הביטוח,  מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לרעה או  

 אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור. 

בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב הספק להמציא מזמינה   .10
עשר)  14בתוך   הדרישה,ארבעה  קבלת  ממועד  ימים  לגבי    (  הביטוח  מפוליסות  העתקים 

אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או  
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ביטוחי   "אישור  נספח  במסגרת  נכללים  אינם  ואשר  העבודות  עם  בקשר  החלטתו  פי  על 
כמו כן מתחייב הספק לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמינה, כדי  הספק",  

 התאימן להוראות הסכם זה.ל

למען הסר הספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן  .11
הינם דרישה מינימאלית המוטלת על האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק,  

ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי    הספק,
בהתאם. והספק מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה  הביטוח  

ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים  
 כאמור. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו   .12
הספק ו/או עובדיו ומנהליו ו/או מי מהבאים מטעמו לא יפגעו    מפוליסות הביטוח על ידי

 בזכויות המזמינה, לקבלת כיסוי על פי ביטוחים אלו. 

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המזמינה  באופן   .13
ה ו/או  מלא בגין כל נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפר

אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים  
 על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו.

הביטוח   .14 פוליסות  ו/או  הביטוח  אישורי  את  לבדוק  חייבת(  לא  )אך  רשאית  המזמינה 
ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמינה  שיומצאו על ידי הספק כאמור לעיל. הספק מצהיר  

ביחס לאישורי הביטוח, אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמינה ו/או על כל מי מטעמם 
כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, 

פי הסכם זה או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק על  
 ועל פי הוראות  הדין. 

ביטוחי   .15 באישור  המפורטות  הפוליסות  בגין  הביטוח  פרמיות  את  לשלם  מתחייב  הספק 
הספק, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל  
הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות  
והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג  

 ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות. 

לא ביצע ו/או לא קיים הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי   .16
ע בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי  מהם, תהיה המזמינה רשאית אך לא חייבת ומבלי לפגו 

דין, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה( תחתיו ולשלם את 
בתשלומו   התחייבה  או  שילמה  המזמינה  סכום  כל  הספק.  של  חשבונו  על  הביטוח  דמי 
כאמור יוחזר מיד למזמינה על פי דרישתה הראשונה בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של 

תהיה  20% המזמינה  זה,  סעיף  הוראות  פי  על  המזמינה  בזכויות  לפגוע  ומבלי  לחלופין   .
תהיה   וכן  שהוא,  זמן  בכל  להספק  ממנה  שיגיע  סכום  מכל  אלו  סכומים  לנכות  רשאית 
המזמינה רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  

ות מתחייב הספק למלא אחר כל דרישות והוראות  בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבוד 
וכדומה,  תקנות  הצווים,  וכל  ממלכתי  בריאות  לביטוח  והחוק  לאומי  לביטוח  החוק 
שכל  באופן  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר  הנ"ל,  החוקים  לפי  שהותקנו 

עת ובמשך כל  עובדיו ושלוחיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל  
    תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.  

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר  .17
אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או  

 על פי הדין. 
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ופרויקט זה  סות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,  הספק מצהיר בזאת כי פולי  .18
יכללו את הדרישות המפורטות להלן, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסות הנדרשות    בלבד,

 ע"פ חוזה זה. 

 
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמינה כמפורט ברישא למסמך זה, הספק, קבלני המשנה  

וכל   ו/או  של הספק בכל דרגה שהיא  אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים 
 הנובעים מביצוע העבודות. 

 
  : ביצוע סקר תקינות ציוד כיבוי והתראה כנגד אש בנכסי המועצה,  מהות העבודות 

 לרבות תחזוקה שנתית של כל המתקנים שנבדקו או סופקו ע"י הספק 
 

וכן את תוכן הסעיפים המצויינים במסמך  דרישות הביטוח כוללות את פוליסות הביטוח כדלקמן  
 : בכיסוי שלא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחזה 

 
 
  ביטוח צד שלישי: .1
 

ביטוח אחריותו החוקית של הספק כלפי צד שלישי, בגבול האחריות  שלא יפחת מסך של  
 ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח.   4,000,000

 
 ההוראות הבאות:על פרק זה יחולו 

 
בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הספק ייחשב  .1.1

כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסה לביטוח חבות מעבידים של  
 הספק. 

ייחשבו לצורך    .1.2 ועובדיה  נבחריה  כל הבאים מכוחה,  כי הרשות,  בפוליסה  יצוין במפורש 
 פוליסה זו כצד שלישי. 

מנועי שאינם    .1.3 רכב  בכלי  הקשור  הנובעים מאירוע  גוף  נזקי  היתר,  בין  תכסה,  הפוליסה 
 מכוסים ע"י ביטוח החובה של הרכב. 

באחריותו .1.4 לרכוש  שיגרמו  נזקים  היתר,  בין  תכסה,  ו/או    הפוליסה  הספק  של  החוקית 
 הבאים מטעמו. 

" על אף האמור ,מבטח לא יחריג . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : 3.12בסעיף  .1.5
 נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, הפוליסה לא תכלול הגבלה בדבר   .1.6
פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, חבות  

וכן   והשבתות  שביתות  ועובדיהם,  משנה  קבלני  קבלנים,  וכלפי  של  בגין  שיבוב  תביעות 
 המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות. 

לבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט  הפוליסה תכלול סעיף חבות צו  .1.7
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם  .1.8
 לתקופת הביטוח.   400,000 - ₪  לאירוע ו 200,000.-בגבול אחריות של 

 ביטוח חבות מעבידים:  .2

טח את חבות הספק עפ"י כל דין הקיים במדינת ישראל כלפי עבור  ביטוח חבות מעבידים המב
כל העובדיום, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של 

 ₪ לתובע, לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .  20,000,000
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 על פרק זה יחולו ההוראות הבאות:
 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.  .2.1

הביטוח חל על כל עובד של הספק, ספק משנה שלו ועובדיו של ספק משנה כאמור,  .2.2
 בין אם קיבל שכר מהספק ובין אם לאו.

. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " על אף האמור ,מבטח לא  3.11בסעיף   .2.3
  יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה 

 הבטוח ".
הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות, למעט כלפי מי שגרם לנזק  .  2.4

 בזדון. 
הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם  .2.5

 ש"ח  לתקופת הביטוח.  ₪400,000 לאירוע ו   200,000.-בגבול אחריות של 

 ביטוח אחריות מקצועית .  .3

ביטוח אחריות מקצועית בגין אחריות הספק ו/או הבאים מטעמו , בגבול אחריות המבטח  

₪ למקרה ולתקופת הביטוח, בגין היפר חובה מקצועית,    2,000,000.-שלא יפחת מסך 

שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח 

 ו.  והבאים מטעמ

 
 על פרק זה יחולו ההוראות הבאות:

 
הביטוח לא יהיה כפוף להגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע   3.1

אחרים, מעשה מרמה על עובדי הספק והבאים מטעמו של המבוטח, אבדן שימוש או  

 עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. 

עלים מטעמו, במשותף  הביטוח יכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפו  3.2

 עמו או עבורו. 

הביטוח יורחב לכסות  את המזמינה בגין אחריותה הנובעת ממעשי ו/או מחדלי   3.3

אין באמור כדי לחול על אחריותה הבלעדית של  הספק ו/או הפועלים מטעמו. 

 המזמינה שאינה נובעת מפעילות הספק

 חילת מתן השירותים.  התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד ת 3.4

חודשים נוספים מהמועד בו פג    6הפוליסה תכלול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך  3.5

תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו 

תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך  

תנאי כי לא נרכשה ע"י הספק פוליסה אחרת המבטחת את את  תקופת הביטוח, וב

 החבות עפ"י סעיף זה. 

 

 ביטוח חבות מוצרים : . 4

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן והבאים מטעמו בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של  

אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן, לרבות כשל בתפקוד  

וההתראה בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  מערות הכיבוי 

 ש"ח .  2,000,000יפחת מסך 
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התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא   .4.1
 זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

מוצרי הקבלן וכל  הרשות  נכללה בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב  .4.2
 הקשור בתוצרי העבודה של הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או  לפוליסה נוספה הסיפא :  3.18בסייג   .4.3

 ".  מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

אנו מוותרים על זכותנו לשיתוף  הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי הרשות, ו .4.4
 ביטוחיו בגין נזק המכוסה בביטוח זה. 

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה   .4.5
אי תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים  

תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח  חודשים נוספים מהמועד בו פג  12ותביעות למשך  
בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך  

ובתנאי כי לא  תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, 
 . נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות

 

 יטוח:הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הב

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.  .5.1

בביטוחי   .5.2 למעט  החוזה,  להוראות  בהקשר  הספק  שערך  הביטוחים  בכל  המבוטח 
חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות, עובדיה, נבחריה, המפקח,  

 קבלנים וקבלני משנה של הספק.

ש .  5.3 תקופת  במקרה  תוארך  החוזה  תקופת  ו/או  העבודות  ביצוע  משך  הארכת  ל 
מזמין   או  וגם  מהספק  הודעה  לקבלת  כפוף  אוטומטי  ובאופן  בהקשר  הביטוחים 
כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב   על  לרשות  נודיע  כן  העבודה, אלא אם 

 )שישים( יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף.  60רשום, לפחות 

הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או   .5.4
לצמצמם ו/או לשנותם לרעה, אלא אם כן ימסור המבטח למזמינה הודעה, במכתב  

 )שישים( יום מראש. 60בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

ומבוטלים .  5.5 בטלים  זה  לחוזה  בהקשר  הספק  שערך  הביטוחים  או  בכל  חריג  כל   :
בפוליסה   לבדו  –הוראה  הספק  נגד  המוגשות  תביעות  או    –  למעט  המפקיעים 

המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל  
רכב,   מכלי  ופריקה  טעינה  הרמה,  מכשירי  מעליות,  למנופים,  המתייחס  חריג 

ב שיטפון,  גז,  אדים,  התפוצצות,  אש,  מזיקים, חפירות,  או  רעילים  חומרים  הלה, 
מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה  

 ועובדיהם, עבודות נוער כחוק

כל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף בדבר ויתור של   .5.6
מיחידי המבוטח וכל אדם  ( נגד כל יחיד  SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

קרות   לפני  לשפותו,  בכתב  התחייב  שהמבוטח  או  אליו  זיקה  שלמבוטח  גוף  או 
האירוע נשוא התביעה, או הקשור לעבודות ובלבד שסעיף זה לא יחול כלפי מי שגרם  

 לנזק בזדון. 

כל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו   .  5.7
וכיוצ"ב,  זכויות   בהגשת תביעה,  איחור  נזק,  על  הודעה  אי מסירת  הרשות מחמת 

אלא אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר גזבר הרשות וגם או מנכ"ל  
 הרשות וגם או האחראי על הביטוח ברשות. 

כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה   .  5.8
מגבילה   לא  ו/או  ביטוח אחר  קיים  המבטח כאשר  של  את אחריותו  כלשהי  בדרך 

תחול ולא תופעל כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח  
ביחס לרשות הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי  

בכיסוי הנזק  המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף  
 או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה. 

הביטוחים יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמינה   5.7
 וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמינה. 
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 שביתות או השבתות. לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות,  .5.9

חובות ה"מבוטח" על פי תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הספק בלבד, לרבות   . 5.10
 החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות. 

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, על אף האמור ,מבטח לא יחריג      5.12
 עור חלקי לקרות מקרה הבטוח נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשי

. הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף  5.13
 לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה.  

 
 

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את  
ת ביטוח התואמת את התחייבותי אישורם להפיק עבור פרויקט זה פוליס

 החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו
 

מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה )ככל שצורפו( , אשר מחובת הקבלן  
ספק להמציאם חתומים בידי מבטחו, מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש    /

  .וןמאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכ

כל   את  לקיים  ספק   / הקבלן  מחובת  לגרוע  בכדי  כאמור  האישורים  בהמצאת  אין 
הביטוח   במפרטי  לקבוע  בהתאם  ביטוח  ולערוך  שלעיל  הביטוח  בסעיפי  האמור 
כאמור כאשר לשם כך על הקבלן / ספק , במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו, 

לידיעת מבטחו של    ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו
 הקבלן / ספק.  

כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  
זה   להסכם  המצורפים  הביטוח  אישורי  את  להחליף  זכאית  תהא  הרשות  כאמור, 
שהוא   כל  שינוי  יחול  לא  זה,  סעיף  שיופעל  ככל  אולם  חלופיים,  ביטוח  באישורי 

  נושאי הביטוח של הקבלן/ ספקבהתחייבות החוזית ל 
 

 
 

חתימת + חותמת    שם הספק   תאריך 
 הספק 

 
 

 



 'א נספח

 הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים
                              /                              / 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאייחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

ו/או  מ.מ. כפר ברא:  שם
תאגידים עירוניים ו/או חברות 

עירוניות ו/או גופי סמך 
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

 עובדיהםמנהליהם ו/או 

 :  םש
 
 
 
 

 ו/או הבאים מטעמו

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

ביצוע סקר תקינות אחר: ☒
יוד כיבוי והתראה כנגד צ

אש בנכסי המועצה, לרבות 
תחזוקה שנתית של כל 

נבדקו או המתקנים ש
 סופקו ע"י הספק

 
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 .ז./ח.פ.ת : ת.ז./ח.פ.

 עןמ :  מען

 

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' מטבע סכום

 ,302,307,309 ש"ח 4,000,000.-     צד ג'
315,318,321 ,322 ,328,329 

 ,328, 318,319,321, 302,307,309 ש"ח 20,000,000.-     אחריות מעבידים

 302,307,309,318,322,328,329  2,000,000     אחריות המוצר
 חודש ( 12)  332,

 301,302,303 ש"ח 2,000,000.-     אחריות מקצועית
307 ,309,311, 318 ,321 ,322 ,
325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,332  (6 

 חודשים (
 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
005,011,038,047,050,059,080,084,088,089 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 

 


