כ"ג אדר ,תשפ"א
 7מרץ2021 ,
סימוכין243527:
לכבוד
________________
הנדון :בקשה לקבלת הצעות מחיר
למתן שירות וחלפים למערכות מתח נמוך במוסדות המועצה האזורית מטה יהודה
המועצה האזורית מטה יהודה ("המועצה") פונה בזאת לקבל הצעת מחיר למתן שירות וחלפים למערכות מתח
נמוך על פי סעיפי המפרט המצורף לבקשה זו ( נספח ג'.)1
.1

.2

על המציע לעמוד בדרישות כמפורט להלן:
1.1

המציע הינו ספק בעל אישור עוסק מורשה /חברה בע"מ ,עם אישור ניהול ספרים וניכוי מס.
על המציע לצרף אישור עו"ד/רו"ח/חברה בע"מ על זהות מורשי החתימה ות"ז.

1.2

מסמכים שיש לצרף להצעה :תעודת עוסק מורשה ,אישור ניכוי מס הכנסה ,אישור בדבר
ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות)
התשל"ו 1976-תקף לשנה הנוכחית וניתן מטעם פקיד שומה וממונה אזורי מע"מ ורשום על
שם המציע.

1.3

על המציע להגיש את ההצעה למתן שירות כשהיא כוללת את המסמכים כאמור בסעיף 1.2
לרבות נוסח ההסכם (נספח א') כשהם חתומים בתחתית כל עמוד וכן לחתום (חתימה
וחותמת) בכל המקומות המיועדים לכך.

תיאור העבודות
2.1

.3

המועצה מבקשת בזאת הצעות למתן שירות וחלפים למערכות מתח נמוך ובהתאם למפרט
השירותים המפורטים בנספח ג' 2לפנייה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

תנאי התקשרות
3.1

קבלת הצעת המחיר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם המועצה ,המצ"ב כנספח א'
לנוהל זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

3.2

תנאי התשלום הינם שוטף  60 +יום מיום הגשת חשבון עסקה לידי הממונה בצירוף דו"ח ובו
פירוט החלפים והשירות שניתנו בפועל ע"י הספק ,או בהתאם לאבני הדרך ושלביות העבודה
המפורטים בנספח א'.

3.3

הצעת המחיר תהיה תקפה ל 12 -חודשים ולא תישא שום ריבית הצמדה ו/או התייקרויות
כלשהן ו/או עד להגבלת תקציב של  ₪ 167,500כולל מע"מ

3.4

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את משך ההתקשרות עם הספק הזוכה לתקופה
נוספת של  12חודשים (סה"כ  24חודשים) לפי תנאי ההתקשרות בהסכם זה.

3.5

לו"ז לביצוע העבודה הינו מידי ובהתאם לקבלת הזמנת עבודה.

3.6

תקופת ההסכם תהייה למשך  12חודשים החל ממועד חתימתו ע"י הצדדים.
בתום תקופת ההסכם ,רשאית המועצה בהתאם לשיקול דעתה להאריך את ההסכם לתקופות
נוספות עד  12חודשים כל אחת ,ובלבד שסך תקופת ההסכם ,כולל תקופות ההארכה ,לא
יעלה על  36חודשים.
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.4

.5

.6

מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה
4.1

ניתן להגיש הצעות עד ליום ה'  04.08.2022בשעה  12:00בדיוק ,אל תיבת המכרזים המצויה
בלשכה המשפטית בקומה ב' בבניין המועצה .לא יתקבלו מעטפות הצעה מעבר למועד זה.

4.2

אין לציין על מעטפת הצעת המחיר כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע או כל
כיתוב אחר.

4.3

הצעת המציע ,אשר הוגשה ,הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך ו/או
מעטפה ו/או שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי לחזור בו מן הצעתו.

4.4

הטפסים והנספחים המצורפים ,הדורשים מילוי פרטים ,ימולאו בכתב יד קריא וברור בעט
דיו.

הסתייגויות המציע מההצעה
 5.1מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההצעה להוסיף להם ,למחוק בהם ,להסתייג מן האמור
בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי.
5.2

למען הסר ספק ,מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי ,השמטה ,התניה או תוספת שיעשה
המציע במסמכי ההצעה או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה שהיא ,תהא המועצה
רשאית להפעיל שיקול דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים להלן :לראות בהסתייגויות כשינוי
מהותי המביא לכדי פסילת הצעת המציע; לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני
בלבד ו/או פגם אשר נעשה בהיסח הדעת ובתום לב ולדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות,
ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.

5.3

המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי תנאי
החוזה ,וזאת ללא קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב.

שאלות והבהרות
6.1

שאלות והבהרות בעניין פנייה זו יוגשו בכתב לגב' רז חן ,עד ליום ב'  25.07.2022באמצעות
מיילraz@m-yehuda.org.il :

6.2

תשובה בכתב תישלח לכל המשתתפים המשתתפים עד יום א'  .31.07.2022לבירורים כלליים
בלבד ניתן לפנות לטלפון.02-9958796 :

6.3

המועצה תהא רשאית בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לבצע שינויים ו/או תיקונים
במסמכי ההצעה לרבות תנאיה ונספחיה הן ביוזמתה והן כמענה לשאלות המציעים .השינויים
והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הליך ההצעות.

6.4

מובהר בזה ,כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות המועצה עליהן מהווים חלק בלתי נפרד
ממסמכי ההצעה .על כן ,חובה על כל מציע לצרף להצעתו גם את מסמכי התשובות והבהרות
המועצה ,כשהם חתומים בחתימת מורשי החתימה ובחותמת המציע ,כחלק בלתי נפרד ממנה.
תנאי זה הינו מהותי .אי צירוף מכתב ההבהרות על ידי המציע להצעתו בצירוף חתימתו ,דינה
כאי הגשת הצעה כנדרש ,אשר עלולה להביא לפסילת הצעת המציע.

6.5

מודגש ,כי לא תתקבלנה כל טענה מצד מציע כלשהו בהליך הצעות המחיר ,כי הסתמך בהכנת
הצעתו והגשתה למועצה ,על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כלשהו במועצה .מובהר
בזאת ,כי מלבד תשובות אשר ניתנות בכתב על ידי מר אהוד שלו ,וזאת בכפוף לכך שתשובות
אלה צורפו להצעה על ידי המשתתף כחלק בלתי נפרד ממנה ,לא יהיה בתשובות בעל פה
כאמור ,כדי לחייב את המועצה כלל וכלל.
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.7

בחינת הצעת המחיר
7.1

המציע ינקוב בטופס הצעתו במסמך "הצעת המחיר" ( נספח ג'  )2הצעת המחיר תהיה מתן
מחיר לכל פריט בטבלת השירותים והחלפים:
יש למלא את המחירים בטבלת הצעת המחיר ,ההצעה תהייה סך המחיר (לא כולל מע"מ)
של כלל השירותים והחלפים המופיעים בהצעת המחיר.

7.2
.8

מוסכם ומפ ורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד המועצה להזמין
העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.

תנאים כלליים להצעה
8.1

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

8.2

אין בפרסום פנייה זו משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים המבוקשים כולם
או חלקם.

8.3

המועצה רשאית להזמין לפי צרכיה ו/או לפצל את העבודה בין מספר מציעים.

8.4

בהגשת הצעה מצהיר המציע כי קרא ובדק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים
הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את טיב השירותים הדרושים.

8.5

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההצעה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובא בחשבון בעת דיון על
ההצעה ,ואף עלול לגרום לפסילתה.
בברכה,
סיון כהן טופל
מנהל אגף שירות ואסטרטגיה
מועצה אזורית מטה יהודה
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נספח א'

הסכם
שנערך ונחתם ב_________
ביום ________ לחודש ________ 2021

 ב י ן -המועצה האזורית מטה יהודה
(להלן" :המועצה" או "המזמינה")
מצד אחד;

לבין-______________ ,ח.פ___________ .
מרחוב________ ,________ :
על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין:
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
(להלן" :הקבלן") מצד שני;
הואיל:

והמועצה פרסמה נוהל הצעות מחיר אשר עניינו מתן שירות וחלפים למערכות מתח נמוך עבור
המועצה האזורית מטה יהודה ,הכל כמפורט במסמכי הנוהל ובנספחיו אשר הינם חלק בלתי
נפרד בהסכם זה ("השירותים")

והואיל:

והצעת הקבלן נבחרה כהצעה הזוכה בנוהל ביחס לביצוע השירותים כמפורט במסמכי הנוהל;

והואיל:

והקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן לספק את השירותים כאמור בהסכם זה ובהתאם לתנאי
הנוהל המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו על מפרטיו ,טפסיו ,נספחיו וכל תכולתו;

והואיל:

וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות ,כמפורט בהסכם זה
להלן;

לפיכך ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:
.1

כללי
1.1

המבוא להסכם זה ,מסמכי הנוהל ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי פרשנותם
כדין סעיף מסעיפיו.

1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של ההסכם.

1.3

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל מסמך
אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות הסכם זה ,תהיינה הוראות
הסכם זה עדיפות.

1.4

הקבלן כולל את מנהליו ,למען הסר ספק ,הקבלן לצורכי הסכם זה כולל אף את מנהליו ,נציגיו,
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עובדיו ,יורשיו ,ושלוחיו המוסמכים ,באופן אישי ,ודינם יהיה כדין הקבלן לעניין מסירת ההוראות
לעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן.
.2

הגדרות
סעיף ההגדרות בחלק א' לנוהל ,ישמש כחלק בלתי נפרד מהגדרות הנוגעות להסכם זה ,כאשר לצורך הסכם
זה יתווספו ההגדרות כדלהלן:
"המועצה"

מועצה אזורית מטה יהודה;

"הנוהל"

נוהל למתן שירות וחלפים למערכות מתח נמוך במוסדות המועצה.

"תחום שיפוט" תחום שיפוט מועצה אזורית מטה יהודה לרבות כל השטחים אשר יתווספו לשטחה במשך תקופת
החוזה ותקופת הארכת החוזה;
"ראש המועצה" ראש מועצה אזורית מטה יהודה;
"גזבר"

גזבר מועצה אזורית מטה יהודה;

"מנהל"

מנהל אגף שרות ואסטרטגיה במועצה אזורית מטה יהודה או מי שהוסמך על-ידו בכתב לצורך
זה.

"מפקח"

אדם שמתמנה מעת לעת על-ידי המנהל לפקח על מהלך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה או
כל חלק מהן;

"הקבלן"

האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו
לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או הנוהל ,וכל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית
לרבות כל קבלן משנה ,הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק מהן;

"מנהל עבודה"

אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל ,כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא
כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו ,ויעמוד בכל
שעות העבודה לשירות המועצה;
כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות הנוהל על מסמכיו ונספחיו השונים ולהוראות
חוזה הקבלנות על מסמכיו ונספחיו השונים ,ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל כפי
שתינתנה מעת לעת; למונח "שירותים" תהינה משמעות זהה למונח "עבודות";

"העבודה/ות"

"לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות ,ולרבות כל הוראות הנוהל על כל
"חוזה זה/הקבלנות
מסמכיו ונספחיו ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או המנהל כפי שיינתנו מעת לעת;

.3

"התמורה"

התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם למחירים בנוהל;

"חג"

כל אחד מחגי ישראל (לרבות חג העצמאות);

"מדד"

מדד המחירים לצרכן (כללי) החיובי המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לנוהל.

תקופת ההסכם
3.1

הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים ,מיום ________ ,ויבוא לסיומו
במיצוי התקציב ע"ס  ₪ 167,500כולל מע"מ או עד לבחירת זוכה במכרז שתפרסם המועצה
וחתימה על הסכם התקשרות עם הקבלן הזוכה ,לפי המוקדם מביניהם.

3.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המועצה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לבטל
הסכם זה מכל סיבה שהיא ,ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו ,על ידי משלוח הודעה
מוקדמת בכתב לקבלן ,בהתראה של  30ימים לפחות ,מבלי שהמועצה תהיה חייבת לשלם תמורה
ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם ,עקב הפסקת ההתקשרות .לקבלן לא תהיה ,עקב כך ,עילה
להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם לרבות פיצוי בגין פגיעה במוניטין ,שלטענתו נגרמו
או עשויים להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה על פי סעיף זה.
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הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומאשר בזה:

.5

4.1

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע ,היכולת המשאבים הכספיים ,הכישורים ,המיומנות,
הציוד ,כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים פי כל דין וכי כל האישורים
והרישיונות הדרושים ימשיכו לעמוד בתוקפן במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה.

4.2

ידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב.

4.3

הקבלן מצהיר כי קיבל את כל המידע הקשור במתן השירותים וכי לאחר שקרא את כל תנאי
הנוהל והוראותיו ,לרבות הדרישות המקצועיות והבינם ,אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לספק
את השירותים ,במועדים כמפורט בהסכם זה ובאיכות מעולה.

4.4

הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי יבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם להוראות כל דין
לרבות החוקים ,התקנות והדינים החלים על השירותים נשוא הסכם זה.

4.5

הקבלן מצהיר כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם זה ולחוב על פיו וכי אין כל
מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת ,לרבות העדר ניגוד עניינים ,המונעת את התקשרותו בהסכם זה,
ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

4.6

הקבלן מצהיר כי הוא או עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ובכל
עבירות אשר יש קשר בינן לבין מתן השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה והוא מתחייב שלא
להעסיק עובד שהורשע כאמור.

4.7

ידוע לקבלן כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט על היקפי השירותים ו/או
העבודות להרחיב או לצמצם את שרותיו של הקבלן כמפורט בתנאי הנוהל ללא מתן נימוקים.

התמורה ותנאי תשלום
תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ,תשלם המועצה לקבלן תמורה על פי הצעת המחיר נספח ג'2
אשר צורפה לנוהל.
5.1

למחירים יתווסף מע"מ כחוק.

5.2

מוסכם בין הצדדים כי התמורה הינה התמורה המלאה והסופית המגיעה לקבלן בגין כל
התחייבויותיו לפי ההסכם לרבות שכר עובדים ,הוצאות משרדיות ,תצלומים ,נסיעות ,חומרים
מתכלים ,רווח וכיו"ב ,והמועצה לא תהיה חייבת בתשלום נוסף כלשהו לקבלן כנגד ביצוע
התחייבויותיו הנובעות מהסכם זה.
מובהר בזאת כי מחלוקת בין הצדדים בקשר לתמורה לא תהווה עילה להפסקת השירותים על ידי
הקבלן ,וכל הפסקה של השירותים נשוא נוהל זה באופן חד צדדי על ידי הקבלן מכל סיבה שהיא,
הינה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות ,אשר תזכה את המועצה אף בכל סעד אפשרי.

5.4

תנאי תשלום

5.3

5.4.1

אחת לחודש יגיש הקבלן למנהל מטעם המועצה חשבון מפורט בגין השירותים שניתנו
בחודש החולף ("דו"ח חשבון").

5.4.2

המנהל יבדוק ויאשר את דו"ח החשבון ויהיה רשאי להפחית לפי העניין ,את הסכום לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,בגין שירותים שלא ניתנו בהתאם לדרישות המועצה ו/או בגין מתן
שירותים חלקיים ו/או לקויים ו/או מתן שירותים אשר סופקו באופן אשר לא השביע את
רצונה של המועצה.

5.4.3

לאחר שביקר המנהל את החשבון ועם אישורו ,יגיש הקבלן חשבונית מס לאישורו של
המנהל להעברה לגזברות לשם תשלומו ,כולו או מקצתו ,תוך  15ימים ממועד קבלתו
מהקבלן ,החשבונית תשולם לפי המפורט להלן:
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(א)

התשלום אינו צמוד למדד כלשהו ולא יישא הפרשי ריבית בשנתיים
הראשונות .מהשנה השלישית ועד סוף החמישית ,תהיה הצמדה חד פעמית
למדד המחירים לצרכן ,במעמד הארכת חוזה.

(ב)

מועד תשלום דמי התמורה יהיו שוטף  60+מיום אישור החשבון על ידי
המנהל.

לקבלן לא תהיינה כל דרישות ו/או טענות למועצה בגין עיכובים בהעברת התמורה הנובעים
מדו"ח אשר הגיש הקבלן ואינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון ,ו/או פרטים לא
נכונים ו/או חוסר במסמכים ו/או בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,אשר
תשלומם יעוכב עד לבירור הסופי ואישורם לתשלום ע"י המנהל ,וכן ככל שחל עיכוב ,אשר
אינו תלוי במועצה ,כגון בהעברת תקציב בלתי רגיל לידי המועצה ,אשר מהווה תנאי לקבלת
השירותים נשוא ההסכם ולהעברת תמורה בגינם.

הקבלן – קבלן עצמאי
מוצהר ומוסכם בזה במפורש שהקבלן הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור בהסכם זה ,כמפורט להלן:
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6.1.1

השירותים יינתנו בהתאם לשיטות העבודה הנראות לקבלן ועל אחריותו כשהוא כפוף
להוראות הסכם זה ונספחיו בלבד .מובהר בזה ,כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של
הקבלן לציית להוראות המפקח בהתאם לסעיף .13

6.1.2

לקבלן לא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם המועצה וכל אדם שיועסק על ידי הקבלן
ייחשב כעובדו בלבד;

6.1.3

שום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו מטעם המועצה
או בשמה איזו שהיא חבות ו/או התחייבות שלטונית מכל סוג שהוא;

6.1.4

הקבלן יישא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשורים לתקבולים שתקבל המועצה לרבות
כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס הכנסה ,מע"מ ובטוח
לאומי וכן בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

העדר יחסי עובד מעביד
7.1

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין המועצה ו/או מי מטעמה ,לקבלן ו/או עובד מעובדיו
ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי עובד מעביד
או יחסי שותפות ,אלא יחס שבין מזמין לקבלן המקבל שירותים במיקור חוץ ,ככל שמדובר
באחריות וחובות של המועצה ,הבאים מכוחה או המועסקים על ידה כלפי הקבלן והמועסקים על
ידו.

7.2

מובהר בזה כי הקבלן הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה ,במע"מ
ובביטוח לאומי והקבלן יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו כעצמאי והנובעים
מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.

7.3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מצהיר הקבלן כי בכל תקופת מתן השירותים הוא רשום ו/או יהיה
רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח לאומי ,והוא מתחייב לשלם למוסד לביטוח
לאומי את כל התשלומים המתחייבים לאור מעמדו כעצמאי ו/או כחברה בע"מ לפי שיקוליו
הבלעדיים.

7.4

עוד מובהר כי כל עובדי הקבלן וכל מאן דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים נשוא הסכם זה
יהיו וייחשבו עובדי הקבלן בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים והתביעות הנובעים
מיחסיו איתם תחול על הקבלן בלבד והמועצה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין העסקתם
לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ויתר הזכויות
הסוציאליות.
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7.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא חלה על המועצה כל
אחריות בגין מחלה ,תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר ,אם יגרם חלילה ,לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או
לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים ו/או מביצוע כל אחת
מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה .כמו כן ,המועצה לא תהא חייבת בכל תשלום שהוא בגין
זכויות סוציאליות עבור הקבלן.

7.6

ככל שיחול על התקשרות זו צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) ,תשל"ב,1972-
באופן שהחובה לתשלום ביטוח לאומי תחול על הקבלן ,ינוכו דמי הביטוח הלאומי וישולמו על ידי
המועצה כמתחייב על פי הצו ,אולם לא יהיה בכך כדי לשנות את מעמדו של הקבלן כקבלן עצמאי
לכל דבר ועניין.

7.7

ככל שיקבע מסיבה כלשהי כי למרות כוונת הצדדים ,בדבר העדר יחסי עובד  -מעביד בין הקבלן
לבין המועצה ,כפי שבאה לידי ביטוי בצורה מפורשת בהסכם זה ,יש לראות בהעסקתו של הקבלן
והפועלים מטעמו כהעסקת עובד וכי על העסקתו חלים הדינים אשר חלים על עובד – אזי מוסכם
ומותנה בזה ,בין הצדדים להסכם זה ,כי במקרה כזה במקום התמורה ששולמה לקבלן מתחילת
ההתקשרות שבין הצדדים ,יהיה זכאי הקבלן לתמורה בשיעור המקובל במועצה לעובד בתפקיד
דומה ובותק זהה("התמורה המופחתת").

7.8

הקבלן ישפה את המועצה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה או דרישה
או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד ,כאמור לעיל .שיפוי ,כאמור ,יעשה מיד
עם דרישתה הראשונה של המועצה לכך .המועצה תהא רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה מהקבלן
לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה.

אחריות הקבלן כלפי עובדיו
8.1

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים הקיבוציים
הכלליים שבין לשכת התיאום של

8.2

הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים,
או כפי שהסכמים אלו יוארכו או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.

8.3

הקבלן מתחייב לביטוח ,בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות ותנאים לשמירת
בריאות ובטיחות העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי שיידרש על ידי המנהל
על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד.1954-

8.4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לקיים לגבי העובדים שיועסקו על-ידו לכל אורך
תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:
8.4.1

פקודת תאונות ומחלות משלח –יד (הודעה);1945 ,

8.4.2

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל;1970-

8.4.3

חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ;1951-

8.4.4

חוק חופשה שנתית ,התשי"א;1951-

8.4.5

חוק עבודת הנוער ,התשי"ג;1953-

8.4.6

חוק החניכות ,התשי"ג;1953-

8.4.7

חוק עבודת נשים ,התשי"ד;1954-

8.4.8

חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז;1957-

8.4.9

חוק הגנת השכר ,התשי"ח;1958-

 8.4.10חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט ;1959-
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 8.4.11חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ;1963-
 8.4.12חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז;1967-
 8.4.13חוק דמי מחלה ,התשל"ו;1976 -
 8.4.14חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-
 8.4.15חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח ;1988-
 8.4.16חוק עובדים זרים ,התשנ"א;1991-
 8.4.17חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה ;1995-
 8.4.18חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו;1996-
 8.4.19חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו ;1996-
 8.4.20פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח;1998-
 8.4.21חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א ;2001-
 8.4.22חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב;2002-
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8.5

הקבלן ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי הסכם זה ,מדי חודש בחודשו ,תלוש שכר
בהתאם לחוק הגנת השכר ,התשי"ח.1958-

8.6

הקבלן ימציא לכל עובד מעובדיו ,לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו,
הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד ,בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד (תנאי
עבודה) ,התשס"ב ,2002-ויבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני כנדרש על פי חוק.

8.7

הקבלן יהיה אחראי לעובדיו לפי הסכם זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של
עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה וההוצאות הנלוות ,לרבות תשלומי מס
הכנסה ,דמי ביטוח לאומי ,דמי הבראה ,פיצויי פיטורין ,ביטוח בריאות ,שכר שעות עבודה נוספות,
תשלומים בגין מחלה או בגין לידה ,קרנות עובדים וכל תשלום מס ,היטל או תנאים סוציאליים
שיחולו על הקבלן בגין עובדיו ,תנאי עבודתם ,העסקתם ,וביטחונם הסוציאלי ,בהתאם להוראות
כל דין או הסכם החלים על הקבלן ועל עובדיו.

8.8

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם ,לנזק
ו/או לאבדן ,לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי
הסכם זה.

סודיות
9.1

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או המסמכים ו/או מידע אשר יגיעו
לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי המועצה ו/או מי מטעמה ובין על ידי
גורם אחר אגב ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה.

9.2

חובתו של הקבלן ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר סיומו של
הסכם זה .הקבלן ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרת חובותיו כאמור
בסעיף זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.

 .10אחריות הספק כלפי המועצה
10.1

הקבלן לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן ,חבלה או נזק כלשהם ,לגוף או
לרכוש מכל סוג שהוא ,שיגרמו למועצה ,עובדיה ,שלוחיה ,למי מטעמה או לצד שלישי כלשהו,
כתוצאה ממעשה או מחדל או טעות או השמטה או עקב שגיאה מקצועית של הספק או הזנחה
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10.2

10.3

10.4

10.5
10.6
.11

במילוי חובתו המקצועית או כתוצאה או עקב שימוש או אספקה של כלים או טובין או ציוד או
אביזרים לקויים או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד הספק ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין
מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה .למען הסר ספק  -לרבות עובדיו ,שלוחיו או מי מטעמו.
הקבלן פוטר את המועצה מכל אחריות בגין אבדן או נזק ,הנובע מכל סיבה שהיא בקשר עם
ביצוע הסכם זה ומתחייב לתקן את הנזק על חשבונו ולהשיב מצב לקדמות ,דהיינו למצב תקין
ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.
אם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה או ככל שנמצא הקבלן אחראי
בגין מעשה או מחדל בהתאם לסעיף  10.1לעיל ,והוצא נגד הקבלן או המועצה צו של בית משפט,
יהיה הקבלן אחראי לפצות את המועצה על כל נזק ישיר או עקיף ,וזאת מבלי לגרוע מחובתו של
הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט את כל ההליכים הדרושים להסרת הצו ובלי שהוראה זו
תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע
העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל.
באשר להליכים משפטיים שינקטו כנגד המועצה בשל פעולות שבוצעו על ידי הקבלן או מי
מטעמו ,יישא הספק באחריות המלאה לטיפול בהליך כאמור מתחילתו ועד סופו לרבות נשיאה
בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
אין המועצה אחראית על ציוד ו/או אמצעים של הספק.
אחריותו של הקבלן לעיל תחול גם לגבי נזקים כמפורט לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.

פיצוי ושיפוי
11.1

הקבלן פוטר את המועצה ועובדיה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו כאמור ,למעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון ,ומתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה או מי מטעמה על כל נזק או
אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה או נגד מי
מעובדיה ,שלוחיה ,או מי מטעמה ,בגין כל אבדן ,חבלה או נזק שהם באחריות הקבלן על פי כל
דין ועל פי חוזה זה ,לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו עקב כך .המועצה תודיע לקבלן על כל
תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם ,על חשבונו.

 11.2המועצה תהא רשאית לתקן ולהשלים את הנזק או האבדן ו/או לשפות הניזוק בגין הנזק אם
הקבלן לא יעשה זאת בתוך זמן סביר מהמועד בו אירע הנזק ,ובכל מקרה לא יאוחר מתום
שלושים הימים מהמועד בו אירע הנזק ,ולחייב את הקבלן במחיר התיקון ו/או הפיצוי בתוספת
 15%כהוצאות כלליות ,מוערכות וקבועות מראש.
 11.3הקבלן מתחייב לשלם את הסכום בו תחויב המועצה כאמור בסעיף  11.2לעיל מיד עם קבלת
ההודעה בדבר החיוב .ככל שלא ישלם הקבלן תוך שבוע ימים מהיום בו הומצאה לו הודעת החיוב,
רשאית המועצה לשלם ולחייב את הקבלן בסכום ששילם בתוספת  15%הוצאות מנהליות.
 11.4הקבלן יהיה אחראי ומתחייב בזאת ,לפצות ולשפות בשלמות את המועצה ו/או עובדיה ו/או
שלוחיה ו/או כל אדם מטעמה ,בגין כל נזק שיגרם לה עקב או כתוצאה מביצוע אספקת העבודות
ו/או השירותים ,על ידו למועצה על פי חוזה זה ובגין כל תביעה ,לרבות הגנה משפטית ו/או דרישה
כלשהי ,לרבות תביעה ו/או דרישה שתוגש על ידי צד שלישי כלשהו ו/או כל חיוב כספי ו/או כל
תשלום ו/או כל הוצאה ,לרבות הוצאות משפטיות במלואן ,וכן תביעת ריבית ו/או פיצוי ו/או
הצמדה ,שהמועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל אדם מטעמה ,יחויבו לשאת בהם ,אף אם
טרם נשאו בהם בפועל ,וזאת מחמת כל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מעשה ו/או מחדל
הקשורים בספק ו/או בעובדיו ו/או שלוחיו ו/או באופן ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בין
שבוצעו כהלכתם ובין שבוצעו ברשלנות.
 11.5המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים ,אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן
בגין כל נזק ו/או אובדן כאמור לעיל ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט ולשביעות
רצון המועצה.
 11.6הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המועצה ,עובדיה ,שלוחיה ואת כל הבא מטעמה ,מכל אחריות
וחבות לכל ובגין כל הנזקים האמורים לעיל ,שאירעו לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,מכל עילה שהיא.
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 11.7כל סכום ,שיגיע מהקבלן למועצה ו/או לאחרים ,כאמור לעיל ,יהיה צמוד למדד תשומות הבניה,
מהמדד היסודי ועד למדד החדש הידוע בעת ביצוע התשלום הפיצוי המוסכם בפועל ו/או בעת ניכויו
על ידי המועצה מהתמורה המגיעה לספק ויישא ריבית החשב הכללי באוצר ,מעת דרישתו על ידי
המועצה ו/או האחרים מהקבלן עד תאריך התשלום בפועל.
 .12ביטוחים
מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ואחריותו לנזקים עפ"י הסכם זה ,ומבלי לפגוע בהוראות כל דין,
מובהר כי על הקבלן יחולו הוראות נספח הביטוח ,נספח ב' ,להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנו.
 13פיקוח ,בקרה ודיווח
 13.1המועצה ממנה בזה את המפקח ,יובהר ,כי למפקח לא תהיה סמכות בענייני כספים ,תמורה,
תקציב וכיו"ב ,וכי נושאים אלה יהיו באישור מראש ובכתב של גזבר המועצה בלבד.
 13.2הנחיות והוראות המפקח לקבלן אשר ימסרו במהלך ביצוע העבודות או מתן השירותים
ובהתייחס לביצועם לא יהוו בשום מקרה עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של הקבלן והתשלום
יהיה בהתאם להצעתו המקורית של הקבלן בנוהל.
 13.3הקבלן יהא עצמאי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ,אך יהיה כפוף להוראות המועצה,
המפקח או נציג אחר מטעמה ,וזאת ככל שהוראות אלה קשורות לעניינים אשר מצויים באחריות
המועצה.
 13.4המועצה רשאית להחליף את המפקח מטעמה ,להוסיף עליו בעלי תפקידים נוספים ,למנות לו
עוזרים לצורך פיקוח על פי הסכם זה ,הכל לפי ראות עיניה וכל אימת שתמצא זאת לנכון.
 13.5למפקח אשר ימונה מטעם המועצה או מי מטעמה שהוגדר לצורך תפקיד זה ,תהא הסמכות
המכרעת לקבוע אם השירותים ו/או העבודות הניתנים על ידי הקבלן מבוצעים כראוי על פי תנאי
הסכם זה ונספחיו.
 13.6המועצה באמצעות המפקח או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק ,בכל עת ,את טיב ואופן ביצוע
העבודות או מתן השירותים ,כשירות העובדים ,והאמצעים בהם משתמש הקבלן לצורך מתן
השירותים ואת מידת עמידתו בתנאי ההסכם ומילוי אחר הוראות המועצה.
 13.7קבע המפקח או מי מטעמו כי השירותים לא בוצעו בהתאם להנחיות או במיומנות ראויה או
אינה תואמת את דרישות נספחי הנוהל או את הוראות הסכם זה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר
אינם ראויים לבצע את העבודות או השירותים ,תהא קביעתו סופית והקבלן מתחייב לפעול כפי
שיורה לו המפקח או מי מטעמו.
 13.8במקרה וליקוי במתן השירות לא יתוקן במסגרת סד הזמנים אשר יימסר לקבלן על ידי המפקח,
תהא המועצה זכאית בנוסף לכל סעד אחר להפסיק את עבודת הקבלן או השירות הניתן על ידו
ולהמשיך את העבודות או השירות באמצעות גורם אחר על חשבונו של הקבלן ,וכל ההוצאות
וההפסדים הקשורים בכך יחולו על הקבלן.
 13.9מובהר כי אף על פי שקיימת זכות למועצה לפקח על מהלך העבודות בביצוע השירותים ,לא
יפורש הסכם ההתקשרות או סעיף אחר מסעיפיו באופן אשר משחרר את הקבלן מאחריות למתן
השירותים כנדרש בהסכם זה.
 14אחריות ושיפוי בנזיקין
הקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק ,הוצאה ,הפסד ,תשלום ,חסרון כיס ,אובדן רווח וכל נזק כיוצא
14.1
באלה אשר יגרמו ,במישרין או בעקיפין ,למועצה ו/או לציודה ,ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או
לרכושו ,לרבות לעובדי הקבלן ,ככל שיגרמו ,בשל מעשה או מחדל כלשהם של הקבלן ו/או נותן
11

שירותים מטעמה ,לרבות לזיהומי קרקע ומים ו/או מפגעי ריח ו/או מפגעי רעש אשר יגרמו,
במישרין או בעקיפין ,מפעילות הקבלן בתחנת המעבר.
14.2

מבלי לגרוע מכל סעד העומד למועצה מכוח כל דין ו/או הסכם ,מוסכם בזה כי ,הקבלן ישפה
ויפצה את המועצה ,בתוך שלושה ( )3ימים מדרישתה הראשונה לכך ,בגין כל נזק שיגרם לה
כאמור בהסכם זה ,ללא הגבלת סכום בסך של ( 150,000$ארה"ב) כפיצוי מוסכם ,כל זאת מבלי
שיהיה על המועצה להמציא לקבלן כל חשבון ,מסמך ,הוכחה ו/או ראיה ,ומבלי שיהיה על
המועצה לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו ,תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל.

14.3

על הקבלן תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות,
מוות ,וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו של נותן שירותים מטעמו
של הקבלן למועצה ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של מי מטעמו של הקבלן ו/או לגופו ו/או לרכושו
ו/או לצד שלישי כלשהו ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של הקבלן ,כל זאת תוך כדי
או עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים ו/או התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

 15ביטול התקשרות עם הקבלן
 15.1מובהר בזה כי המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה
בכל עת וללא כל צורך במתן נימוק כלשהו ,באמצעות הודעה לקבלן של  30ימי עבודה מראש
ובכתב .במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום  30הימים ממתן ההודעה כאמור ,והמועצה
תשלם לקבלן רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודות ו/או מתן שירותים שביצע הקבלן
עד למועד הביטול ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בכל
הקשור ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של הסכם זה לידי סיום.
 15.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 16.1לעיל ,המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם ולבצע
את השירותים בעצמה או באמצעות קבלן אחר ,בדרך של מסירת הודעה בכתב על הפסקת העבודה
או מתן השירות תוך  48שעות מראש במקרים המנויים להלן:
 15.2.1הקבלן לא התחיל במתן השירותים או שהפסיק את ביצועם ,ולא ציית תוך  24שעות
להוראות או הנחיות בכתב מטעם המפקח ,כהגדרתו בהסכם זה ,אשר ניתנו בקשר עם
ביצוע מלא של העבודות או מתן השירותים בהתאם לנוהל זה;
 15.2.2כשהקבלן לא תיקן הפרת התחייבויותיו על פי ההסכם במסגרת הזמן שניתן לו בהתאם
להתראה שקיבל על כך בכתב .לעניין סעיף זה יראו את הקבלן כמי שקיבל את ההתראה
בדבר ההפרה כעבור  24שעות מהיום שנשלחה אליו ההתראה בפקס למשרדו הרשום של
הקבלן וקבלת אישור טלפוני בדבר הגעתו.
 15.2.3כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע ההסכם לאחר
שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות.
 15.2.4הקבלן מפר את הוראות הדין ו/או החוק בקשר להפעלתה של תחנת הקיבול ,לרבות חוק
רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) ,התשנ"ח,1998-
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת),
התש"ן ,1990-חוק שמירת הנקיון ,התשמ"ד ,1984-חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א,1961-
חוק המים ,תשי"ט ,1959-חוק מים ,תשי"ט 1959-וכיו"ב.
 15.2.5הקבלן הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר או העסיק קבלן ו/או קבלן משנה בביצוע
העבודות מבלי שניתנה לו הסכמת המועצה מראש ובכתב.
 15.2.6כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת
נושיו ,ובגוף מאוגד ,כשהגוף בפירוק ( -פרט לפירוק ללא חיסול עסקים ,לשם יצירת גוף
מאוגד אחר)  -מסוג כלשהוא ,ו/או חיסול עסקים באופן אחר ו/או הוגשה כנגדו תובענה לצו
פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או זמני.
 15.2.7כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן מעל
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באמון המועצה או נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,שי או טובת הנאה כלשהיא
בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
 15.2.8כשהמועצה החליטה על פי שיקול דעתה להפסיק את עבודות הקבלן מכל סיבה שהיא
הנובעת מסד רי עדיפות בעבודת המועצה או משינוי מדיניות המועצה ביחס לעבודות הנוהל
או בעטיין של העדר יחסי אמון.
 15.3ביטלה המועצה את ההסכם כאמור ,יציין המפקח בהודעה לקבלן את הערך המשוער של חלק
העבודות שבוצעו ממועד מתן הודעה המוקדמת בדבר הביטול ועד מועד שליחת הודעה סופית זו.
 16איסור העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה
 16.1הקבלן אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה ולא עם בני אדם ,גופים ,או קבוצות אנשים לביצוע
איזו מהתחייבויותיו שלפי הסכם זה וכן איננו רשאי להעביר הסכם זה והזכויות והחובות הנובעות
ממנו ,כולן או מקצתן ,לאחר/ים ,אלא אם הותנה והוסכם הדבר בכתב ובמפורש ו/או אם אישרה
לו זאת המועצה מראש ובכתב.
 16.2אישור המועצה ,אם יינתן ,לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו של קבלן
המשנה האחר ,והאחריות לכל התחייבויות הקבלן תחול תמיד על הקבלן לבדו.
 16.3המועצה תהא רשאית בכל זמן לחזור בה מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה אם לדעתה
האינטרס של המועצה מחייב זאת.
 16.4במקרה כזה יפסיק מיד הקבלן את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה על כך מאת
המפקח .כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן ללא אישור מראש ובכתב של המועצה יחשב
להעברת זכויות אסורה.
 16.5מובהר ,למען הסר קבלן ,כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני המשנה
הפועלים מטעמו.
 17הפרת הסכם ופיצוי מוסכם
 17.1הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים 3-17 :הנם תנאים עיקרים ויסודיים בחוזה והפרתם תחשב
כהפרה יסודית המזכה את הרשות בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה  10%מסה"כ סכום
ההתקשרות השנתי ,כשהם צמודים למדד ,מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד
למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל לרשות ,וזאת מבלי לגרוע מזכות הרשות לכל
סעד ותרופה אחרים ,המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין.
 17.2הרשות תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן או
לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
 17.3תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על
פי חוזה זה.
 17.4הפר הקבלן כל תנאי מתנאי הסכם זה ,או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הוראות הנוהל והסכם
ז ה ,יפצה הקבלן את המועצה  ,מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים ,בגין כל נזק שיגרם לה עקב
ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד משפטי אחר,
לרבות ביטול ההסכם והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הסכם זה או חלק מהן
וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל המועצה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:
 17.5לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהמועצה דרשה ממנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר אותן
הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י המועצה  ,והקבלן לא עשה כן ,זאת מבלי לגרוע מזכויות
המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 17.6לעכב כל תשלום המגיע לקבלן להבטחת ביצועו של ההסכם.
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 17.7להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך ביצוע ו/או השלמת השירות השירותים.
 17.8המועצה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן ,או
לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות המזמינה.
 17.9מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה
יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
 17.9.1אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן המועצה והעיקול לא יוסר תוך  20יום מיום
הטלתו.
 17.9.2אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.
 17.9.3בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן ,מפקח עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי
הקבלן.
 17.9.4לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים או שלא ביצעם בטיב הנאות ,ולאחר שניתנה
לקבלן ארכה מתאימה לבצעם ,תוך  14יום מיום שהוגשה לו דרישה לכך.
 17.9.5הקבלן החליט באופן חד צדדי להפסיק לקבלן למועצה את השירותים כולם או מקצתם לפי
הסכם זה על נספחיו.
 17.10הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי
לתשלום עבור נזק כלשהו .במקרה זה ,הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע
ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור.
 17.11המועצה רשאית כאמור לבטל הסכם זה בהודעה מוקדמת של  30ימים מסיבות של אי שביעות
רצון מעבודתו של הקבלן ממעשיו ו/או מחדליו ולאחר שניתנה לו האפשרות לתקן את הגורם לאי
שביעות הרצון .סעיף זה לא יחול מעבר לשתי הודעות מוקדמות כאמור והמועצה תהא רשאית
לבטל הסכם זה ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן מידי בכל הפרה מעבר לשתי הפרות כאמור לעיל.
 18קיזוז
 18.1המועצה רשאית לקזז ,ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא ,כנגד כל סכום המגיע ממנו על
פי הסכם זה לקבלן ,כל חוב המגיע לו על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינו לבין הקבלן
וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המועצה לקבלן .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של
המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת והן אינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ,ו/או צעד
ו/או אמצעי אחר העומד למועצה המועצה כלפי הקבלן מכוח הסכם זה ו/או הוראות כל דין.
 19ויתור  -מניעות  -השתק
 19.1כל הנחה ,שינוי ,ביטול ,תוספת ,ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של הסכם זה,
לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש ,בכתב ,במפורש ונחתמו כדין ידי הצדדים.
 19.2הצדדים להסכם זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה ,מיצג הסכמות והתחייבות בכתב ובע"פ וכו'
שאינם נכללים במפורש בהסכם זה.
 19.3לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בהסכם זה.
 19.4הסכמה כלשהיא מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים ,לא תהווה
תקדים כלשהוא ,ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר ,והוא הדין בכל מקרה בו לא תשתמש
המועצה ו/או המפקח בזכויות המסורות לו עפ"י הסכם זה.
 20העדר ניגוד עניינים
 20.1הקבלן מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא תעמיד את
הקבלן או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בקשר עם התחייבויותיו של הקבלן על פי
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הסכם זה וביצועו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות כל דבר הנובע ממצבו של הקבלן ,מעמדו ,עיסוקיו,
לקוחותיו וכי אם קיים חשש כאמור ,הצהיר עליו במפורש במסגרת ההצעה.
 20.2הקבלן מתחייב להביא לידיעת המועצה כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת קיומו
של חשש ל ניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה ,וזאת באופן מידי עם היוודע לקבלן
דבר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור.
 20.3המועצה תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הקבלן בעת ביצוע
עבודותיו ומתן השירותים בהסכם זה ,לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.
 20.4בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד עניינים תכריע
דעת בא/ת כוח המועצה.
 21בוררות וברירת דין
 21.1במקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר להסכם זה וכל עניין אחר שיתעורר בקשר להסכם זה -
למעט הערבויות הבנקאיות וכל הקשור להן ,וכן העניינים המסורים להכרעת ולשקול דעת המפקח
 המועצה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להבדיל באופן מפורש מהקבלן),להביא את המחלוקת להכרעתו הבלעדית של בורר שיהיה עו"ד שימונה על ידי הצדדים בהסכמה,
ובהעדרה ,ימונה הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל ,או ,להביאה בפני בית המשפט
המוסמך לכך.
 21.2לבית המשפט בירושלים יהא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור להסכם זה .למען
הסר קבלן ,מובהר בזאת ,כי לקבלן אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו מחלוקות שיהיו ,אם
יהיו ,אלא זכות זו מוענקת באופן בלעדי ומוחלט רק למועצה.
 21.3על מנת להסיר קבלן ,מצהיר הקבלן ,כי אף לא תשמע מפיו כל טענה בין בהליכי בוררות ובין
בהליכים בבית משפט לפיה נושא הערבויות הבנקאיות ,והעניינים המסורים להכרעה ושיקול דעת
המפקח כמבואר לעיל  -נכללים בגדר הסכם הבוררות ו/או סמכויות הבורר ו/או סמכויות בית
המשפט.
 21.4במידה ולבקשת ו/או להסכמת המועצה מונה בורר ,הבורר יהיה קשור לדין המהותי ,אך לא יהיה
קשור לדיני הראיות ולסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט ,ויהיה מחויב לנמק את כל החלטותיו
ללא יוצא מן הכלל עפ"י הדין המהותי.
 21.5חתימת הצדדים על הסכם זה כמוה כחתימה על שטר בוררין בהתאם לחוק הבוררות ,התשכ"ח -
 1969ולא תי דרש כל הסכמה נוספת שהיא מאת מי המצדדים לגבי מינוי הבורר וקיום הליכי
הבוררות.
 21.6הליכי הבוררות וכל הקשור בהם ,או הליכי בית משפט ,לא יהיו בידי הקבלן עילה כל שהיא
לעיכוב ו/או השהיית ביצוע איזה מהתחייבויותיו שלפי הסכם זה.
 22כתובות הצדדים
 22.1הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי הסכם זה הינן כמצוין בכותרת ההסכם וכי כל
הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תחשב כהודעה
שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור  72שעות מזמן המשלוח או מידית בעת מסירתה על ידי שליח,
אלא אם כן צוין אחרת או מידית ,עם קבלת אישור טלפוני בדבר שליחת שדר במכשיר
הפקסימיליה ובלבד שצוין שמו המלא של המאשר ושעת האישור.
__________________
חתימת הקבלן

__________________
חתימת המועצה

תאריך__________________ :
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נספח ב'
נספח  -ביטוח
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" – מועצה אזורית מטה יהודה ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .
"השירותים" – מתן שירות וחלפים למערכות מתח נמוך
.1

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך
ולקיים ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,ולעניין ביטוח חבות מוצר
למשך תקופה נוספת של  3שנים לאחר מועד תום ההסכם ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי
נותן השירותים המצ"ב לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור ביטוחי המבוטח").
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח ,למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר הביטוחים
וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,תשלומים
לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח
לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין

.2

ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת
השירותים או ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים ,את אישור
ביטוחי המבוטח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ( 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי המבוטח").
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו
שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד
ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה ,לא תגרע
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח
האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל .מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה
ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים
להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

.3

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות
הנקובות בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה
לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש
האישור להגישה למבטחים.

.4

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל שינוי או
תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה .מוסכם בזה במפורש כי אין
בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם
ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי
על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או
על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על המבוטח
לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

.5

מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה ,הינה
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או
על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח
שהוצא על ידי המבוטח.
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ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או
משלימים לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו .בכל ביטוח
רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידו ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש
האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או
משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
.6

המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור ,מאחריות
לאבדן או לנזק ישיר או תוצאתי אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או מי
מטעמו אשר מובא לאתר השירותים ו/או שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר) ,וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.7

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם
ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים ,בין אם בוצעו
באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו .המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור
בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור
מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל
נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ,בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין
או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה ,אף אם
יחולו על הצדדים ה וראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח
על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה .לאור האמור ,מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח
ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח
לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה .כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות
המפקח על הביטוח כאמור ,מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב
בנוסח אישורי ביטוח חלופיים ,וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה
כאמור.

.8

ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .8.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על
כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
 .8.2שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר
משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 .8.3הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח
ו/או עובדיו ומנהליו ,לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .8.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ו/או
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע
חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו.
 .8.5היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל ,אולם אין
בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א -
.1981
 .8.6המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,אולם הויתור
על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .8.7על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על
פיהן.

.9

הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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אישור קיום ביטוחים

הנפקת

תאריך
האישור()DD/MM/YYYY

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

מבקש האישור*

המבוטח

אופי העסקה*

שם :מועצה אזורית מטה יהודה שם_________ :
ו/או תאגידים ו/או חברות
עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים
ו/או עמותות בשליטתם ו/או
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם
ת.ז/.ח.פ_________ :.

ת.ז/.ח.פ_________ :.

מען_________ :

מען_________ :

מעמד מבקש האישור*

☐נדל"ן

☐משכיר

☐שירותים

☐שוכר

☒אספקת מוצרים

☐זכיין

☐אחר :מתן שירות
למערכות
וחלפים
מתח נמוך

☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

ת .תחילה ת .סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

או סכומי ביטוח

צד ג'

2,000,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

אחריות צולבת ()302
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל ()315
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש האישור ()321
מבקש האישור מוגדר כצד ג' ()322
ראשוניות ()328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
()329
ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור ()309
מבוטח נוסף  -היה וייחשב כמעבידם
של מי מעובדי המבוטח ()319
ראשוניות ()328
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כיסויים
1,000,000

חבות מוצר

₪

אחריות צולבת ()302
ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור ()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש האישור ()321
ראשוניות ()328
תקופת גילוי 12 -חודשים ()332

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

046

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח ג' 1
ריכוז תכולות למכרז מערכות מתח נמוך.
להלן ריכוז תכולות מערכות מתח נמוך הפרוסות במועצה האזורית מטה יהודה,
תיתכן סטייה של כ  15%בכמויות:

1
2
3

שם בית ספר
האלה
לביא
מתתיהו

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

מעיינות
קרוב
הר טוב יסודי
הר טוב תיכון
השחר
עין הרים
הדסים
צורים
אלון  +מרחבים
עין נקובה-ראפה יסודי
קסם
נווה שלום
ישיבה תיכונית נחשון

1
2
3
4

ריכוז מערכות מתח נמוך בבתי הספר
מערכת כריזה
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים

מצלמות
18
18
8

2
1
1

0
4
2
25
16
0
13
16
0
32
0
0
0

ריכוז מערכות מתח נמוך בבתי הספר -באחריות גורמי חוץ
מצלמות
מערכת כריזה
שם בית ספר
עין נקובא -ראפה חטיבה  +תיכון ברנקו
32
קיים
וייס
0
קיים
עין כרם תיכון
16
קיים
תיכון אור צור הדסה
4
קיים
דרור -על יסודי ברנקו וייס משלב יצירתי

ריכוז מערכות מתח נמוך במבני המועצה
מצלמות
מיקום
4
כלביה
מבנה מועצה
16
מחסנים
אזור תעשיה
6
תחבורה
מבנה מועצה
5
חברה ונוער
מתחם תחתון
מבנה מועצה
16
מוקד המועצה
מתחם ראשי
קיבוץ צרעה
4
יד חריף

DVR

1
1
7
1
1
1
0
1
0
0
0

DVR
1
0
4
1

DVR
1
1
1
1
1
1
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סך כל המערכות:
לחצני מצוקה 30 -לחצנים ,תוצרת .PIMA
מצלמות 220 -רובן אנאלוגיות ,תוצרת  Dahua ,Provisionועוד.
מערכות הקלטה למצלמות 21 -מערכות רובן אנאלוגיות.
 ,DVRאנאלוגיים והיברידיים מתוצרת .Provision
 ,NVRמתוצרת .Dahua
מערכות כריזה הכוללת 574 -רמקולים פנימיים 140 ,צופרים חיצוניים 16 ,מגברים ו 16שעוני צלצול.
מערכות הפריצה (אזעקה) 30 -מערכות אזעקה הכוללות הרחבות אזורים 400 ,גלאים מסוגים שונים ,ברובם
גלאי נפח ,פרוסים בכ 30אתרים לרבות -בתי ספר ,חדרי נשק ומבנה המועצה.



כלל המערכות נכון לפרסום מכרז זה הינן תקינות ועובדות בשגרה.

תנאים כללים:
 .1הספק יחזיק נציג/מוקד שירות זמין  24/6לפתיחת קריאות שירות ע"י נציג המועצה/מזמין העבודה.
 .2הספק ייתן שירות טלפוני לטיפול בתקלה עד שעתיים מפתיחת הקריאה ,במידה ולא ניתן לטפל בתקלה
מרחוק יעמיד הספק טכנאי שירות לטיפול במקום התקלה עד  24שעות מפתיחת קריאת השירות אלה
אם כן סוכם אחרת מול נציג המועצה/מזמין העבודה בזמן המענה הטלפוני.
 .3עם הגעת טכנאי השירות למקום התקלה ולאחר בחינת מהות התקלה ידווח לנציג המועצה/מזמין
העבודה על מהות התקלה ומה נדרש לטיפול בתקלה כולל שעות עבודה וחלפים נדרשים מתוך המחירון
במכרז.
 .4ככל ונדרשים שעות עבודה נוספות ו/או חלפים לטיפול בתקלה יעביר טכנאי השירות לנציג
המועצה/מזמין העבודה את דרישת הכמויות וזה יאשר/לא יאשר את המשך הטיפול בתקלה לפי שיקול
דעתו.
 .5נציג המועצה הינו מי שהוגדר לכך ע"י רכזת מידע ותקשוב במועצה.
 .6חשבונית תשלום לקריאת שירות וטיפול בתקלה הכוללת תכולת עבודה שבוצעה מול נציג המועצה/מזמין
העבודה תאושר ע"י רכזת מידע ותקשוב במועצה.
 .7במידה ונדרשים חלפים/שירות שלא מופיעים במחירון הצעת המחיר אזי ניתן היה להוסיף את
החלפים/שירות להזמנת העבודה ועד לגובה של  20%מסך המחירון שבהצעת המחיר (נספח ג' ,)2רכזת
מידע ותקשוב במועצה תוודא כי המחירים שבתוספת ההזמנה הינם סבירים למחירי השוק בתחום זה.
 .8הספק ייתן אחריות כוללת של  12חודשים על החלפים אותם יחליף בעת הטיפול בתקלה
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נספח ג' 2

הצעת המחיר

בהצעת מחיר זו יתמחר המציע את מחיר השירות והחלפים כאשר המחיר הסופי יהיה סך כלל המחירים של כלל
השירות והחלפים (לפני מע"מ) ,המציע מציע מחיר על כמות יחידה אחת בכל פריט.
מס'

פריט

1

שירות

2

3

כמות
יח

מענה טלפוני לטיפול בתקלות שלא מצריכות ביקור
טכנאי

1

שירות תיקונים מלא (לא כולל חלפים) לכל אתרי
המועצה כמפורט בנספח ג' ,1עד שעתיים לביקור

1

שעת עבודה נוספת/עובד נוסף מעבר לקריאת השירות
חלפים למצלמות
 NVRל 32-מצלמות כולל דיסק קשיח  4טרא  -חברת
פרוויז'ן
 NVRל 16-מצלמות כולל דיסק קשיח  1טרא  -חברת
פרוויז'ן
 NVRל 8-מצלמות כולל דיסק קשיח  1טרא  -חברת
פרוויז'ן
 NVRל 4-מצלמות כולל דיסק קשיח  1טרא  -חברת
פרוויז'ן
סוויטש  POEלמצלמות  IPל 4-מצלמות
סוויטש  POEלמצלמות  IPל 8-מצלמות
סוויטש  POEלמצלמות  IPל 16-מצלמות
כבל רשת  CAT 7עבור מצלמת ( IPמחיר למטר)
 DVRל 16-מצלמות כולל דיסק קשיח  1טרא  -חברת
פרוויז'ן
 DVRל 8-מצלמות כולל דיסק קשיח  1טרא  -חברת
פרוויז'ן
 DVRל 4-מצלמות כולל דיסק קשיח  1טרא  -חברת
פרוויז'ן
ספק כח מזווד A10
מצלמת כיפה  - IP 2MPחברת פרוויז'ן
מצלמת צינור  - IP 2MPחברת פרוויז'ן
קופסא אחורית למצלמה מוגנת מים
ספק כח A5
מצלמת צינור  - AHD 2MPחברת פרוויז'ן
מצלמת כיפה  - AHD 2MPחברת פרוויז'ן
מצלמת זיווד גלאי נפח אינפרא  - AHDחברת פרוויז'ן
כבל  RG59משולב מתח (מחיר למטר)
חלפים למערכת כריזה/צלצולים
מגבר כריזה W240
סוללת גיבוי V24
רמקול שופר חיצוני W30
רמקול קיר פנימי

מחיר ליח'

הערות

קריאת שירות לתיקון
תקלות עד שעתיים
עבודה לקריאה

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4

5

6

1
1
1
1
1
1

רמקול תקרה אקוסטית פנימי
מיקרופון שולחני
שעון צלצולים כולל כניסה ל usb -
מגבר כריזה W120
מגבר כריזה W360
כבל כריזה ירוק (מחיר למטר)
חלפים למערכות אינוטרקום גני ילדים
פנל אינוטרקום משולב קודן לחצן אחד  -חברת "פאל
ווינטק"
פנל אינטרקום משולב קודן  2לחצנים  -חברת "פאל
ווינטק"
פנל אינטרקום משולב קודן  3לחצנים  -חברת "תדאור"
שפורפרת אינטרקום  -חברת "פאל ווינטק"
מסך " "7עבור מצלמה
אלקטרו מגנט  600ק"ג מוגן מים
לוח מקשים אנטי ונדליזם
מחזיר שמן לשער
חלפים למערכת אזעקה
רכזת בקרה  8אזורים  -חברת "פימה"
לוח מקשים (קיבורד)  -חברת "פימה"
סוללה A5
סירנה חיצונית
סירנה פנימית
גלאי נפח
גלאי אנטי מאסק
מרחיב אזורים  - 8חברת "פימה"
מרחיב אזורים  - 16חברת "פימה"
כבל פיקוד  8גיד (מחיר למטר)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

כללי
שעת עבודה (תעריף לשעה מעבר לשעתיים הכלולות
בביקור רגיל)

1

1
1
1
1
1
1
1
1

סה"כ מחיר לפני מע"מ
סה"כ מחיר כולל מע"מ
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הצהרתנו זו והצעתנו זו ניתנה ביום ______________ מתוך הבנה ורצון חופשי.
ח.פ /.מס' שותפות ______________ טל' ___________ מס' טל' נייד _________________
מס' פקס' _________________ דואר אלקטרוני ______________@________________.

ההצעה תוגש עד ליום ה'  04.08.2022בשעה  12:00בדיוק!!! אל תיבת המכרזים המצויה
בלשכה המשפטית בקומה ב' בבניין המועצה .לא יתקבלו מעטפות הצעה מעבר למועד זה.
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