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  101/2019 פומבי מס' מכרז
 בירושלים יבילים ציבוריים שירותים של ואחזקה התקנה, אספקה, ייצור, לתכנון מסגרת בחוזה להתקשרות

 
 מסמך ח'

 
  למתן שירותי אחזקה נוסח הסכם

 
 

 לשנת _______ביום ____ לחודש ___________  בירושליםשנערך ונחתם 
 
 

  ת ירושליםעיריי : בין
 בירושלים מכיכר ספרא  

 "(המזמין)להלן: "  
 ;מצד אחד

 
 , ח.פ. _________________ ___________________ : לבין

 מרח' _________________________________   

 "(קבלןה)להלן: "  
 

 :מצד שני 
 

 

תוח ירושלים בע"מ שפרסמה מוריה חברה לפי 101/2019פומבי מס' והקבלן זכה במכרז  :  הואיל
לקבלת הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לתכנון, ייצור, אספקה, התקנה "( ריהומ)להלן: "

 (;"העבודות"או  "המכרז)להלן: " ואחזקה של שירותים ציבוריים יבילים בירושלים

)להלן:  שבוצעו על ידו לעבודותובהתאם להוראות מסמכי המכרז התחייב הקבלן להעניק  :  הואיל
למוריה ומסירתם  קניםמתום התקנת השנתיים מסיובדק למשך אחריות "(, המתקנ/ים"

שירות ואחזקה  מהקבלןובנוסף זכאי המזמין להזמין , במסמכי המכרזלמזמין, כמפורט ו/או 
שנים לאחר תום )עשר(  10לעבודות ו/או אספקת חלפים לעבודות לתקופות נוספות של עד 

הכל כמפורט במסמכי ביחס לשירותים הציבוריים האוטומאטיים, תקופת הבדק לעבודות, 
 ;ז ובחוזה זה להלןהמכר

 
 המתקניםמסירת והצדדים רוצים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם בתקופות שלאחר  : והואיל

תקופת הבדק והאחריות )כהגדרתה להלן( ולכל תקופה ובפרט את ההסדרים שיחולו לגבי 
אספקת לגבי ו/או  ואחזקהשירות נוספת לגביה יהיו לקבלן התחייבויות כלפי המזמין בנוגע ל

 , הכל כמפורט בחוזה זה להלן;  חלפים
 

באספקת שירותים כדוגמת  , מיומנות ומקצועיותכי הוא מומחה ובעל ניסיון ,והקבלן מצהיר :  והואיל
דין לשם פי כל ל והאישורים הנדרשים ע תהרישיונווכי בידיו כל  השירותים נשוא הסכם זה,

 ואיכותית;  ברמה מקצועית םלספקב והוא מתחייאספקת השירותים, 
 
 

 לפיכך ובתמורה להתחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים בחוזה זה הוסכם והותנה כדלקמן:
 

  מבוא  .1

וכן הנספחים לחוזה זה מהווים חלקים בלתי  המבוא לחוזה זה לרבות ההצהרות הכלולות בו .1.1
 נפרדים מהחוזה.  

 בנספחיו, יגבר האמור בחוזה זה.אות שבכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה להור .1.2
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  הצהרות הקבלן  .2

 י:כ ,ומאשר בזאת , מתחייבמצהיר הקבלן

בהתאם להוראות החוזה בו זכה  מתקניםוהתקין זכה במכרז, ביצע עבודות על פי המכרז הוא  .1.3
 . במכרז

 למתקניםאחזקה ון שירות למתעל פי כל דין או הסכם להתקשרותו בהסכם זה וכל מניעה אין  .1.4
, תקופת ההתקשרות בהסכם זהכל לאורך  בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכם זה וזאת ויד על

 בהסכם זה.  המפורטיםבמחירים ובתנאים 

הוא מכיר היטב את מסמכי המכרז בכל הנוגע להתחייבויות הבדק והאחריות שנטל על עצמו  .1.5
פקת קה ו/או אסשירות ואחזמתן וכן בכל הנוגע לגדרתה להלן( בתקופת הבדק והאחריות )כה

 במלואן ובמועדן. לקיים הוראות אלו והוא מתחייב למזמין חלפים 

ויהווה לכל דבר וענין חלק  נוסח מסמכי המכרז מצורף בזאת לחוזה זה על דרך ההפניה
 . מהוראות חוזה זה

, ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זהלצורך האמצעים הנדרשים כח האדם, הכלים ורשותו בכי  .1.6
ן מוקד שירות, כח אדם מקצועי, כלי רכב והרמה, כלי עבודה, ציוד וכל ן לחלפים וכלרבות מחס

 .הנדרש לקיום התחייבויותיו לפי חוזה זה במלואן ובמועדן

 הוא בעל ותק, ידע וניסיון קודם במתן שירותים כדוגמת השירותים נשוא הסכם זה .1.7

לות ובקפדנות, לשביעות הוא יספק את השירותים למזמין ברמה מקצועית, במיומנות, ביעי .1.8
 רצונו של המזמין.  

רה בישראל, מנהל ספרי חשבונות כחוק ואין כל בקשה, צו או התראה בדבר הוא רשום כדין כחב .1.9
 פירוקו.  

פי -, לביצוע התחייבויותיו עלאחרתפי דין, הסכם או -אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, על .1.10
מיידי, וזאת מבלי שההודעה כאמור למזמין באופן יודיע על כך  –, ואם תקום כזו זה הסכם

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. תשחרר את הקבלן

לעבודות ולשירותים נשוא חוזה זה והוא כי הוא מכיר את הוראות הדין החלות בכל הקשור  .1.11
   מתחייב לקיימם בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה.  

ם פי דין, ככל שאלו נחוצי-שורים וההיתרים עלכי הוא ועובדיו מחזיקים בכל הרשיונות, האי .1.12
 פי הסכם זה.-בויות הקבלן עללשם ביצוע ההתחיי

היה וכי לפיכך י ברחבי העיר ירושלים באזורים בהם עובר קהל רבכי ידוע לו שהשירותים יבוצעו  .1.13
עה לעוברים ולשבים, לא תהיה כל עליו לספק את השירותים באופן שיבטיח שלא תהיה כל הפר

, והוא ן לפי חוזה זהכל סיכון בגין ובקשר עם ביצוע שירותי הקבללהם ולא יהיה בהם  פגיעה
ולא יבוא בגין כך במסגרת הצעת המחיר שהגיש  הביא נושא זה בחשבון בכל הקשור בחוזה זה

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות בכל טענה או תביעה כלפי המזמין או מי מטעמו. 
  טיח את שלום הציבור כאמור. הנדרשים על מנת להב

 ם שירותיה .2

 "(:השירותים: "בסעיף זההלן כל המפורט עיל ולזמין כדלקמן )להקבלן מתחייב כלפי המ

שהותקנו  (מרכיביהםכל על ) למתקניםרות, אחזקה ותחזוקה שיהקבלן מתחייב לספק למזמין  .2.1
מועד חודשים מ 24של  אחריות ותחזוקה , וזאת במהלך תקופת בדק,על ידי הקבלן על פי המכרז

 "(. תקופת הבדק והאחריות)להלן: " וקבלת תעודת השלמה לגביו מתקן רלוונטיכל המסירה של 

מתקן הושמישות מלאים של אחראי לתקינות במהלך תקופת הבדק והאחריות יהיה הקבלן 
 לל תיקוני בלאי סביר(. )כו

יכללו את כל  כל תקופת הבדק מודגש כי התחייבות הבדק, האחריות והשירות של הקבלן במהלך
 .)בתפעול מקובל ורגיל( יהיה תקין ושמיש מתקןה הבדק והאחריותהנדרש על מנת שבכל תקופת 

 במסגרת התחייבויות הקבלן למתן שירותי בדק אחריות ואחזקה במהלך תקופת הבדק
המונעת והשוטפת את כל פעולות האחזקה  מתקניםוהאחריות מתחייב הקבלן לבצע לגבי ה

 א'כנספח אשר צורף להצעתו במכרז ואשר מצורף  מתקניםתחייבות מהמפרט להחזקת המה
 . (כמפורט במפרט וכיוצא באלה )לרבות הטיפולים התקופתיים והמונעים הנדרשים לחוזה זה

לבדיקת תקינות  המזמיןיתקיים סיור עם נציגי  מתקניםתקופת הבדק והאחריות לבתום  .2.2
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לשביעות )ללא תשלום מצד המזמין(  קבלןה על חשבון מתקניםהויבוצעו תיקונים לכל  מתקניםה
  .למזמין מתקניםהמזמין, ולאחר מכן תבוצע מסירה סופית של הרצון 

י הזוכה למזמין )הן על יד מתקניםמסירת העיריית ירושלים תהא רשאית לקבוע כי ו/או מוריה 
תקופת הבדק( תבוצע בתום ההתקנה וטרם תחילת תקופת הבדק והן מסירתם לעירייה בתום 

שיוגדרו מעת לעת על ידי מוריה ו/או עיריית ירושלים )ולא  מתקניםלפי רחובות או קבוצות של 
 קניםמתבודד(, וזאת ללא תלות במועד סיום העבודות וההתקנה לגבי  מתקןמייד עם סיום כל 

מתכונת ואופן , מעת לעת, על לקבלןבודדים ברחוב/שכונה. מוריה ו/או עיריית ירושלים יודיעו 
לא תהיה כל דרישה או טענה כלפי מוריה או עיריית  ולקבלןשיבוצעו על ידו,  מתקניםסירת המ

 ירושלים בנושא זה. 

ם לכל אחד הקבלן מתחייב לייצר, להחזיק ולספק למזמין את החלקים והחלפים הנדרשי .2.3
שלא תפחת לתקופה , וזאת מתקניםושמישות הו/או על מנת להבטיח את תקינות  מתקניםמה

  על ידו וקבלת תעודת השלמה לגביו.  מתקןמשנים עשר שנים ממועד מסירת ה

( מתקןחודשים ממסירת ה 24אחר כאמור לעיל )היינו, ללאחר תום תקופת הבדק והאחריות  .2.4
מתקני השירותים ביחס לשירות ואספקת חלפים יקבעו ההסדרים לגבי אחזקה, 

 הוראות שלהלן: בהתאם ל, האוטומאטיים

שירותי אחזקה המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, להזמין מהקבלן  – ה א'ופחל .2.4.1
סך הכל  שנים נוספות 10עד של נוספות שסופקו על ידו לתקופות  מתקניםואחריות ל

עבור  מתקן זאת בתמורה לתשלום קבוע לכלולאחר תום תקופת הבדק והאחריות, 
 חלופה א')להלן: "  להלן 6.2כמפורט בסעיף אחזקה ותחזוקה שנתית בהיקף מלא, 

המזמין יהיה רשאי להפעיל את הזכות לבחירה בשירות ואחזקה לפי חלופה א' לעיל 
שנים  10ועד זך הכל חודשים ) 12כל תקופה של  לגבי ובנפרד מתקן כל לגבי בנפרד

    (.והבדק לאחר תום תקופת האחריותנוספות 

א להזמין מהזוכה שירותי אחזקה ואחריות לשאי יהיה רשהמזמין  – חלופה ב' .2.4.2
האחזקה והשירות לבצע את ' לעיל, בקשר עם המתקנים או חלקם, וא בחלופהכמפורט 

 לספק לקבלן את החלפים בעצמו, ובמקרה זה יהיה הקבלן אחראי וחייב  מתקניםה של
, בדקשנים מתום תקופת ה 10במשך  והחלקים שיידרשו לצורך התחזוקה והשירות

 חלופה ב'"(.)להלן: " להלן 6.3כאשר מחירי החלפים ייקבעו בהתאם לאמור בסעיף 
בעצמו ובאמצעות כח אדם  מתקניםמודגש כי בחלופה זו יבצע המזמין את אחזקת ה

 בלבד.  והחלקים שלו או מטעמו, והקבלן יהיה חייב באספקת החלפים 

חוייב באספקת מהקבלן ללא קשר  לחלופה שתיבחר על ידי המזמין יהיה י ש כדגמו
לתקופה שלא תפחת משנים עשר שנים ממועד  מתקןלגבי כל כאמור חלפים וחלקים 

 הרלבנטי.  מתקןקבלת תעודת השלמה ל

תוך לא  על ידי המזמין בכתב לספק למזמין כל חלק וחלף שיוזמנו ממנו הקבלן מתחייב
 ה שלהזמנבו שלח המזמין לקבלן בכתב מי עבודה ממועד ושה ייאוחר משל

 החלף/החלק  הרבלנטי.

הקבלן מתחייב להחזיק במחסן בארץ מלאי חלפים וחלקים מספק על מנת לעמוד 
  בהתחייבותו למועד אספקה כאמור לעיל. 

על זכויות הקנין הרוחני מכל מין וסוג בחלפים, הקבלן מוותר בזאת כלפי המזמין 
ו לרכוש חלפים שהמזמין רשאי ויוכליות כפטנט, כמדגם וכזכות יוצרים, הזכו לרבות

לנכון והקבלן בחתימתו על חוזה זה מוותר  אלו או חלפים תחליפיים, מכל גורם שימצא
המזמין ימסור הקבלן כל דרישה או טענה בענין זה. לפי בקשת כלפי המזמין על 

טים ומידע שיידרשו לצורך ט, פרימים מקבלת הדרישה, כל שרטו 7בתוך למזמין, 
 מימוש האמור לעיל. 

בנוסף, במקרה בו העירייה תחליט שלא להזמין מהזוכה שירותי אחזקה  – חלופה ג' .2.4.3
ואחריות כמפורט בחלופה א' לעיל, בקשר עם המתקנים או חלקם, ותבחר לבצע את 

 10ך במשלהזמין מהזוכה אך לא חייב המזמין יהיה רשאי אחזקת המתקנים בעצמה, 
תקלה או ליקוי שירותי תיקון תקלות לכל  שנים שלאחר תום תקופת הבדק והאחריות

התשלום עבור החלקים/החלפים יהיה וכאשר  "תיקון לפי קריאה"לפי מנגנון , במתקן
הקבלן יהיה עבור שעות עבודה של עובדי אם למפורט בחלופה ב' לעיל ואילו בהת

 .  "('ג חלופה)להלן: " להלן 6.4הקבלן זכאי לתשלום כמפורט בסעיף 

במהלך תקופת האחזקה והבדק הראשונית  הקבלןאינן באחריות  בגין ונדליזם פגיעותמובהר, כי  .2.5
שירותי אחזקה לפי חלופה )ככל שיוזמנו( חודשים ואף לא במהלך התקופה בגינה יוזמנו  24של 



4 
 

 

שולם כאמור בתקופת הבדק והאחריות י םם מאירועין ליקויים הנובעיעבור תיקו. א' לעיל
 םן ליקויים הנובעים מאירועיעבור תיקו. ב' לעיל הבהתאם למנגנון המפורט בחלופ בנפרד לקבלן

בהתאם למנגנון  שולם לקבלן בנפרדיהראשונית תקופת הבדק והאחריות לאחר סיום כאמור 
כישת תיקון בעצמו, אזי ישולם עבור ראו, אם יבחר המזמין לבצע את ה לעיל 'ג ההמפורט בחלופ

מודגש למען הסר ספק כי בתקופת  .בחירת המזמיןהכל לפי , חלפים בלבד לפי חלופה ב' לעיל
הבדק והאחריות הראשונית ובכל תקופה נוספת בה יוזמנו מהקבלן שירות ואחזקה לפי חלופה 

בגין ונדליזם, פגיעות  מעט, למתקןיקון כל ליקוי, פגיעה ונזק בלעיל יהיה הקבלן אחראי לת 'א
 לגביהם יחול האמור לעיל. 

ייקבעו על  הבדק והאחריותלאחר תקופת  מתקניםהמנגנון והשיטה לפיהם תבוצע התחזוקה ל .2.6
עת והודעה על השיטה שנבחרה על ידי המזמין תימסר לקבלן מעת לעת ידי המזמין מעת ל

 .בהודעה בכתב לקבלן

מסויימים ובחלופה אחרת לגבי  מתקניםבי חלופה אחת לגרשאי לבחור במובהר כי המזמין יהיה  .2.7
לגבי לבחור  המזמין יהיה רשאיעוד יודגש כי  המוחלט. ואחרים, הכל פי שיקול דעת מתקנים
עצמם  מתקניםמסויימים בתחילה בחלופה א' ובהמשך לבחור לעבור לגבי אותם  מתקנים

  .וכן להיפך בחלופה אחרת,

תיקון תקלות וכדומה , לעבודותה והשירות תחזוקה, האחזקות, האחזקה, הכל פעולות השיר .2.8
 .  ברמה המקצועית הגבוהה ביותריבוצעו על ידי הקבלן 

חות הציבור יהשירותים יבוצעו על ידי הקבלן בהתאם להוראות כל דין ותוך הקפדה על בט .2.9
 וקיום מלוא דיני הבטיחות בעבודה. 

לפי חלופה א', אזי רות ואחריות הקבלן שייוזמנו מן אם במהלך כל תקופת הבדק והאחריות וכ .2.10
שיידרשו לביצוע השירות והחומרים  , החלפיםהחלקיםכל לספק על חשבונו את הקבלן יהיה על 

מעבר לתשלום עבור האחזקה השנתית  ללא כל תשלום נוסף והאחזקה וכל אלו יסופקו ויוחלפו
  .מתקןהקבועה ל

ג' לעיל אזי כלולים בתמורה  או לפי חלופה לפי חלופה א' אם יוזמנו מהקבלן שירות ואחזקה .2.11
אספקת והבאת כל כלי הקבועה לפי חלופה א' או בתשלום לשעת עבודה לפי חלופה ג' גם 

משאית מנוף וכל אמצעי אחר הנדרש העבודה והאמצעים הנדרשים לביצוע השירותים, לרבות 
 צא באלה.  ולהובלה, הרמה, התקנה, תיקון וכל כי

בתוך לוחות הזמנים הקבועים לכך בחוזה והליקויים תקלות התיקון את  ן מתחייב לבצעהקבל .2.12
 .זה להלן

אחזקת באופן  , על פי דרישת המזמין בנושא זה,הקבלן מתחייב להדריך את עובדי המזמין .2.13
 והטיפול בהם.  מתקניםתחזוקת הו

אזי לפי חלופה א' יוזמנו מהקבלן שירותי אחזקה במהלך כל תקופת הבדק והאחריות וכן אם  .2.14
במפרט האחזקה  ותמפורטהקה המונעת וחזתבין היתר, את כל פעולות ה ,רותיםיכללו השי

 והקבלן מתחייב לבצע פעולות אלו במועדים המתחייבים על פי המפרט.  

במהלך כל תקופת הבדק והאחריות וכן אם יוזמנו מהקבלן שירותי אחזקה לפי חלופה א' אזי  .2.15
וכן אחת לשנה המצאת אישור  לשלוש שניםאחת  מתקןל הצביעה שהיתר, בין  יכללו השירותים,

 . מתקןמהנדס בטיחות לגבי תקינות ה

יוזמנו מהקבלן שירותים לפי חלופה א' לעיל אזי במהלך כל תקופת הבדק והאחריות וכן אם  .2.16
שעות מתחילת  4, בתוך מתקןמתחייב הקבלן כי אם לא יצליח בתיקון התקלה במקום התקנת ה

התקול יילקח על ידו, על  מתקןחליפי תוך שה מתקןונו י יספק על חשבפול בתקלה, אזהטי
 חשבונו, לסדנת תיקון של הקבלן, יתוקן ויושב לשטח, והכל ללא כל עלות למזמין. 

הקבלן זכאי לתשלום בגין החלפת  אזי יהיהאינו תקין בגין ונדליזם מתקןעל אף האמור, אם ה
   כמפורט במכרז. מתקן, בהתאם למחיר המתקןה

לפי חלופה א' או ג' יכללו, בין השאר, במהלך תקופת הבדק והאחריות וכן התחייבויות הקבלן  .2.17
 נלווית שתידרש לצורך התיקון ובקשר אליו. כל העבודה של ביצוע 

יכללו, בין השאר, )אם תמומש( פי חלופה א' לבתקופת הבדק והאחריות וכן התחייבויות הקבלן  .2.18
החומרים, החלפים, י משנה מטעמו, כל החלקים, הקבלן וקבלנע"י עובדי  ביצוע של כל עבודה

אמצעים כלי רכב, חומרי עזר, כלי העבודה הנדרשים, הובלה, עבודות בבתי מלאכה חיצוניים, 
 וכדומה.   )לרבות אמצעי הרמה(

התחייבויות לבדק ואחריות או שיוזמנו  לקבלןהתקופות בהן יהיו  במהלך כלהקבלן מתחייב כי  .2.19
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שיותקנו על ידו, ככל שיוזמנו כאלו )בין בחלופה א' ובין בחלופה  מתקניםתי אחזקה לממנו שירו
דנת וס להלן 4.5, כמפורט בסעיף מוקד שירותבישראל, נציגות שתכלול  יחזיק ויקייםג' לעיל(, 

   .מתקניםתיקון 

אזי ' או ג' לעיל ירותים לפי חלופה אאם יוזמנו מהקבלן שבמהלך תקופת הבדק והאחריות וכן  .2.20
על כל טיפול, בדיקה ותקלה ויפרט לגביהם את כל הפרטים,  דיווח בכתב ימסור הקבלן למזמין

 לרבות מועד מסירת ההודעה, מהות התקלה, אופן הטיפול וכדומה.  

 וחלפיםלקים ספקה של חאו ה, אחסנייצור .3

 מתקניםצר חלפים וחלקים לשיך ולייוכן להמ מתקניםהקבלן מתחייב להמשיך את ייצור ה .3.1
 הרלבנטי למזמין.  מתקןהמסירת לתקופה שלא תפחת משנים עשר שנים ממועד 

הקבלן מתחייב להחזיק בישראל מחסן עם מלאי חלפים וחלקים מכל הסוגים שפורטו ברשימת  .3.2
תקופה שלא תפחת משנים עשר שנים ממועד לם והחלקים שהגיש במסגרת המכרז וזאת החלפי
הקבלן מתחייב להחזיק מלאי חלפים וחלקים שיאפשר לו  הרלבנטי למזמין. מתקןהת מסיר

לעמוד בהתחייבויותיו לאחזקה ושירות ו/או לאספקת חלפים וחלקים למזמין, כמפורט 
 בהוראות חוזה זה. 

מין בחלופה ב' או ג', וכן במקרה בו ירצה המזמין להחזיק במחסניו חלפים, יספק אם יבחר המז .3.3
תוך לא יאוחר משלושה ימי עבודה  י המזמיןין חלפים וחלקים שיוזמנו על ידזמלמהקבלן 

  ממועד בו שלח המזמין לקבלן בכתב הזמנה של החלף/החלק הרבלנטי.

שלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם מראש בסך בגין כל יום פיגור בעמידת הקבלן בהתחייבות זו י
, וזאת רי החלפים כמפורט בחוזה זה להלן()צמודים למדד בהתאם למנגנן הצמדת מחי ש"ח 500

 מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים של המזמין לפי חוזה זה. 

פים, הקבלן מוותר בזאת כלפי המזמין על זכויות הקנין הרוחני מכל מין וסוג בחלכאמור לעיל,  .3.4
ו או לרבות הזכויות כפטנט, כמדגם וכזכות יוצרים, שהמזמין רשאי ויוכלו לרכוש חלפים אל

זמין על חלפים תחליפיים, מכל גורם שימצא לנכון והקבלן בחתימתו על חוזה זה מוותר כלפי המ
ימים מקבלת  7כל דרישה או טענה בענין זה. לפי בקשת המזמין ימסור הקבלן למזמין, בתוך 

 ה, כל שרטוט, פרטים ומידע שיידרשו לצורך מימוש האמור לעיל. הדריש

ר שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מקוריים, רים, החומרים וחומרי העזכל הציוד, החלקים, האביז .3.5
 עבורם נועדו.  החלקיםחדשים, ממין משובח ומתאימים לטיפול, לשימוש ולהחלפה של 

בדרישות כל דין ובהוראות התקנים  שיסופקו על ידי הקבלן יעמדוהחלקים והחלפים כל  .3.6
זהים מבחינת יצרן  יהיו החלפים ,תבבכ אם יאושר אחרת ע"י המזמין אלאהרלבנטיים בישראל. 

 .  ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקנים

 לוח זמנים לביצוע תיקונים ושירות .4

פי הקבלן מתחייב כי במהלך כל תקופת הבדק והאחריות וכן אם יוזמנו מהקבלן שירותים ל .4.1
 יגיע הקבלן ויתחיל לטפל בתיקון התקלות בהתאם למפורט להלן: חלופה א' או ג' לעיל 

 4הגעה למקום ותחילת תיקון התקלה בתוך  – לה המהווה סיכון בטיחותי לציבורקת .4.1.1
 ה כאמור. שעות מקבלת ההודעה על התקל

 הגעה למקום ותחילת התיקון -תקלה שאינה תקלה המהווה סיכון בטיחותי לציבור  .4.1.2
 . שעות מקבלת הודעה על תקלה 24בתוך 

 פיצוילמזמין ישלם הקבלן  לעיל 4.1ף עיבס בגין כל שעה של איחור בעמידה במועדים כאמור .4.2
, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים מ כדיןש"ח, בתוספת מע" 100בסך  מוסכם

בגין חלק משעה ישולם החלק היחסי של הפיצוי . העומדים למזמין כלפי הקבלן במקרה כאמור
לא ישלם הקבלן פיצוי כאמור  התקשרותאחת בכל שנת  כאמור. על אף האמור, בגין שעת פיגור

ורים ביחס למועדים כאמור אשר נגרמו לעיל )שעת גרייס(. הקבלן לא יחוייב בתשלום בגין איח
 באשמת המזמין.

 הקבלן יבצע את הטיפול בתקלות ברציפות וללא הפסקה עד להשלמת תיקון התקלה.  .4.3

ועדים שלעיל, תעמוד למזמין הזכות להזמין מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא עמד הקבלן במ .4.4
בגין דמי טיפול תקורה  15%שי מקצוע לפי הבנתו ומלוא הוצאות תיקון התקלה, בתוספת אנ

ימים מדרישתו. המזמין יהיה רשאי  7וכדומה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו למזמין בתוך 
לקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל לנכות כל סכום שהקבלן חייב בו כאמור מכל תשלום המגיע ממנו 
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 סעד או זכות אחרת של המזמין בגין הפרת החוזה על ידי הקבלן כאמור. 

תקופת הבדק והאחריות וכן במהלך כל תקופה במסגרתה מתחייב בזאת כי במשך כל  הקבלן .4.5
ד קמוקד לקליטת הודעות. המויעמוד לרשותו  יוזמנו ממנו שירותים לפי חלופה א' או ג' לעיל

וביום ו' וערבי  18:00 – 08:00ה' בין השעות  –א' טת הודעות על תקלות בימים מין לקלייהיה ז
כן . הקבלן ימסור למזמין את פרטי הקשר של המוקד כאמור. 13:00 – 08:00חג בין השעות 

ימסור הקבלן למזמין מספר פקס לשליחת הודעות על תקלות וכן כתובת אימייל למסירת 
   הודעות על תקלות.  

 פן ביצוע העבודות וא .5

, המכרזהוראות ידו באופן ובדרך שתמלא אחר -הקבלן מתחייב בזאת כי השירותים יבוצעו על .5.1
 .ולשביעות רצונו של המזמין דרישת המזמיןו חוזה זה

 במיומנות, במקצועיות, ביעילות וברמה גבוהה. השירותיםהקבלן יבצע את  .5.2

 חוקי העזר והוראות הרשויות המוסמכות.הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין, כולל כל  .5.3

ידו וקיום -ות חוזה זה עלהקבלן יאפשר למזמין לבדוק בכל עת את דרך פעולתו וקיומן של הורא .5.4
ההסדרים שנקבעו ע"י המזמין ויסייע למזמין בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושה. לשם כך 

 ני עבודה, בחשבונות וכיו"ב.ידרש לרבות עיון בספרים, ביומיימסור הקבלן למזמין כל מידע ש

הוציא לפועל הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ובשיתוף פעולה עם המזמין על מנת ל .5.5
את התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. אין באמור לעיל 

 כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע השירותים.

כולם או חלקם, אינם מבוצעים עפ"י הוראות חוזה זה, תהא קביעתו  כי השירותיםקבע המזמין  .5.6
נגרם בגין ביצוע ידי המזמין. -ולבצע את השירותים כפי שידרש עלסופית ועל הקבלן לשוב מיד 

, יהיה על הקבלן לשפות את המזמין בגינו, ולא לרכוש או לצד ג' כלשהוהאמור נזק למזמין או 
כדי לפגוע בזכות המזמין כאמור ע"י הקבלן לאחר התראת המזמין  תיםהשירוביצוע יהיה ב

 יפוי בגינם זכאי המזמין.  נכות מהמגיע לקבלן את הנזקים אשר לשל

קבע המזמין כי ביצוע השירותים ע"י הקבלן אינו לשביעות רצונו, יזהיר המזמין את הקבלן  .5.7
בע לכך על ידי המזמין יהיה ואם לא ביצע הקבלן את התיקון הנדרש בתוך הזמן שנקבכתב, 

בגין  15%פת שי מקצוע לפי הבנתו ומלוא הוצאות תיקון התקלה, בתוסהמזמין רשאי להזמין אנ
זאת  . ימים מדרישתו 7דמי טיפול תקורה וכדומה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו למזמין בתוך 

מכל סכום המגיע  המזמין ינכה כל תשלום כאמור .מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה
   ין. לקבלן מהמזמ

ה במסגרתה יוזמנו תקופת הבדק והאחריות וכן במהלך כל תקופכל הקבלן מתחייב כי במהלך  .5.8
דק'  75ממנו שירותים לפי חלופה א' או ג' לעיל יחזיק בארץ במרחק נסיעה שאינו עולה על 

ין את השירותים, , באמצעותה יוכל לספק למזממתקניםממרכז העיר ירושלים סדנה לתיקון 
לסדנה והשבתם תבוצע  מתקנים. הובלת המתקןיתן יהיה לבצע את התיקון במקום הככל שלא נ

 ל ידי הקבלן ועל חשבונו. ע

הקבלן מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות יהיה איש קשר מטעמו )מנהל המתקן מטעם הקבלן(  .5.9
בכל עת יהיו בידי המזמין  זמין לקבלת שיחות טלפון מטעם המזמין או מי מנציגו, באופן בו

במתן  ותמטעם הקבלן על מנת להודיע על תקל לאיש הקשרמספרי טלפון אשר יאפשרו להתקשר 
, בעיות וכיוצא באלה. המזמין יהיה רשאי לדרוש את החלפת איש הקשר )או כל עובד השירותים

רה כאמור אחר אשר יועסק במתן שירותים למזמין לפי הסכם זה( בהודעה בכתב למזמין ובמק
 ימים מפניית המזמין. 14יוחלף איש הקשר )או העובד הרלבנטי( בתוך 

אמץ על מנת למזער את ההפרעות שייגרמו/עשויות להיגרם הקבלן ומי מטעמו יעשו כל מ .5.10
  בגין ובקשר למתן השירותים. , לתושבי העיר ולעוברים ולשבים למזמין, לעובדיו

מעת  התאם ובכפוף להוראות המזמין, כפי שיהיוהקבלן יבצע את פעולות השירות והאחזקה ב .5.11
ירותים בתיאום ובשיתוף פעולה לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לבצע את הש

 מלא עם כל הגורמים הרלבנטיים אצל המזמין. 

מאחריות לשגיאות, טעויות, הקבלן  לא יפטור אתהמזמין או מי מטעמו ע"י  שניתןאישור אף  .5.12
 לות מכל סוג שהוא.  ויים או תקפגמים, ליק

עולות האחזקה אחת לשלושה חודשים יגיש הקבלן למזמין דיווח בכתב, אשר בו יפורטו כל פ .5.13
והשירות שבוצעו על ידו במהלך הרבעון שחלף, לרבות הבדיקות והטיפולים התקופתיים שבוצעו, 
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שתוקנו או  יםמתקנהסיכום הממצאים שהתגלו במהלך ביצוע השירותים ופירוט בדבר חלקי 
 ימים מתום כל רבעון.   14הוחלפו. הדיווח הרבעוני יימסר לא יאוחר מחלוף 

יטפל בו הקבלן  עקב השירותים שביצע הקבלן לפי חוזה זה צר מפגע בטיחותיבכל מקרה בו נו .5.14
באופן מיידי וברציפות עד לפתרון המלא, לרבות בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות 

 להגנת אזור המפגע מפני עובדים ומבקרים, העלולים להסתובב בתחום המפגע.משרד העבודה 

 הקבלן את האזור ויותיר אותו נקי וללא פסולת.  בתום השירותים באתר כלשהו ינקה .5.15

 התמורה .6

 24) אחריותהבדק והבמהלך תקופת תמורת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה זה  .6.1
אחזקה והתחזוקה בתקופה זו מורה כלשהי והשירות, הלא יהיה הקבלן זכאי לתחודשים( 

 . מתקןקבלן עבור הכלולים במחיר ששולם ל

  – חלופה א' .6.2

אם וככל שיוזמנו מהקבלן שירות ואחזקה לפי חלופה א' לעיל אזי תהיה התמורה בגין  .6.2.1
לגביו יזמין המזמין בכתב שירות ואחזקה בחלופה  מתקןהאחזקה והשירות עבור כל 

 ום שלהלן: זו, על פי הסכ

: סך של (הרלבנטי מתקןתעודת ההשלמה לקבלת ממועד ) 4 עד 3עבור שנים  .6.2.1.1
 .לשנה מתקן₪ ל 12,000

: סך של (הרלבנטי מתקןתעודת ההשלמה לקבלת ממועד ) 6 עד 5עבור שנים  .6.2.1.2
 .לשנה מתקן₪ ל 14,500

: סך (הרלבנטי מתקןתעודת ההשלמה לקבלת ממועד ) 12עד  7עבור שנים  .6.2.1.3
 .לשנה מתקן₪ ל 16,000של 

הסכומים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות החשב הכללי 
הגשת ההצעה כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע במועד  2009שנת שפורסם ב

 . על ידי הקבלןבמכרז 

אזי יהיה על הזוכה לספק על חשבונו וללא כל תשלום  ,כי אם תיבחר חלופה זו מודגש
ואחזקתו במצב תקין  מתקןל החלפים והחלקים שיידרשו לצורך תיקון הנוסף את כ

 ושמיש בכל תקופת ההתקשרות.  

 לסכומים כאמור יתווסף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין.  .6.2.2

ים רבעוניים שווים. בתום כל רבעון יגיש התשלומים כאמור ישולמו בארבעה תשלומ .6.2.3
עון שחלף והמזמין ישלם כל חשבון הקבלן חשבון בגין התשלום המגיע לו בגין הרב

ובתנאי כי החשבון אושר ע"י  ממועד קבלתו "30לפי שיטת "שוטף + שאושר על ידו 
המזמין. תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות 

   עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י המזמין.

ף זה לעיל הם בגין שנת התקשרות מובהר למען הסר ספק כי הסכומים כאמור בסעי .6.2.4
שההתקשרות תהיה לתקופה קצרה משנה יהיה התשלום לפי החלק  מלאה, וככל

 היחסי. 

  – 'בחלופה  .6.3

זמין או על ידי המהשירות והאחזקה ביצוע  –בחלופה ב' אם וככל שהמזמין יבחר  .6.3.1
 , אזי יהיה המזמין זכאי לרכוש מהקבלן חלפים בהתאם למפורטכמפורט לעיל מטעמו

בהתאם להוראות לקבלן המזמין  ישלםבחוזה זה, וכאשר בתמורה לרכישת החלפים 
 שלהלן. 

עבור כל חלק או חלף שיירכש על ידי המזמין מהקבלן ישלם המזמין בהתאם למחירי 
ימת החלפים והחלקים ומחיריהם המצורפת החלפים והחלקים המפורטים ברש

קים זו היא רשימת החלפים לחוזה זה. מובהר כי רשימת חלפים וחל ב'כנספח 
גשה על ידי הקבלן במכרז וכאשר מחירי החלפים והחלקים הם והחלקים שהו

 . שנקבעו בעת בחירת הצעת הקבלן כהצעה זוכההמחירים 

יו צמודים למדד המחירים לצרכן יההנקובים ברשימת החלפים והחלקים הסכומים  .6.3.2
ד ד הבסיס יהיה המדכאשר מד 2009שנת שפורסמו בבהתאם להוראות החשב הכללי 
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 . על ידי הקבלןבמכרז הגשת ההצעה שיהיה ידוע במועד 

 לסכומים כאמור יתווסף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין.  .6.3.3

ממחסן הקבלן  סכומים אלו כוללים את התשלום עבור הובלה של החלפים והחלקים .6.3.4
ין יועברו לחזקת המזמוהחלקים למחסן המזמין ופריקתם באתר המזמין. החלפים 

במחסן המזמין ועד לאותו מועד יישא הקבלן בכל לאחר פריקתם על ידי הקבלן 
 הסיכונים והאחריות בגינם. 

בסיום כל חודש יגיש הקבלן חשבון למזמין בגין החלפים והחלקים שנרכשו על ידי  .6.3.5
המזמין ישלם כל חשבון שאושר על ידו לפי שיטת מהלך החודש שחלף. המזמין ב

ובתנאי כי החשבון אושר ע"י המזמין. תשלום בגין  בלתו" ממועד ק30"שוטף + 
חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי 

   ואישורם ע"י המזמין.

  – 'גחלופה  .6.4

בחלופה ג', היינו רכישת שירות ואחזקה לפי קריאה, אזי אם וככל שהמזמין יבחר  .6.4.1
 אות שלהלן. ישלם המזמין לקבלן בהתאם להור

עבור חלפים וחלקים שישמשו את הקבלן לצורך תיקון התקלות והליקויים ישלם  .6.4.2
 לעיל.  6.3המזמין לקבלן על פי האמור בסעיף 

שעות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן לצורך תיקון התקלה ישלם המזמין לקבלן  עבור .6.4.3
הקבלן לפי תעריף אחיד של ודה בפועל של עובדי תשלום עבור שעות עב :כמפורט להלן

( לכל קריאה )כולל זמן הנסיעה ושעת עבודה ראשונה לצורך ש"ח )לפני מע"מ 250
( לכל שעת עבודה נוספת מעבר י מע"מש"ח )לפנ 120( ותשלום נוסף של הטיפול בתקלה

ככל שהטיפול בתקלה  .שעות 4ועד לתקרה של  לשעת העבודה הראשונה כאמור
חלופי והמשך  מתקןב מתקןיוחלף ה רשאי המזמין להחליט כי שעות 4-רך מעבר למתא

 התקול ייעשה במתקניו של הקבלן. מתקןהטיפול ב

כן בהתאם להוראות החשב הכללי הסכומים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצר
על במכרז הגשת ההצעה כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע במועד  2009לשנת 

 לן. י הקביד

 לסכומים כאמור יתווסף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין.  .6.4.4

החלפים שעות העבודה שבוצעו על ידו ובסיום כל חודש יגיש הקבלן חשבון למזמין בגין  .6.4.5
ו על ידי המזמין במהלך החודש שחלף. המזמין ישלם כל חשבון והחלקים שנרכש

נאי כי החשבון אושר ע"י ובת " ממועד קבלתו30שאושר על ידו לפי שיטת "שוטף + 
המזמין. תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות 

  עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י המזמין.

עקב פעולות ונדליזם אינן כלולות באחריות הקבלן בתקופת הבדק והאחריות  מתקניםפגיעות ב .6.5
ובגין תיקון ליקויים ופגיעות  ,פה א' לעילם לפי חלואו בתקופה בגינה יוזמנו מהקבלן שירותי

עבור תיקון ליקויים ישולם לקבלן לפי חלופה ג'. ת בגין אירועים כאמור בתקופת הבדק והאחריו
בחר המזמין האם להזמין ופגיעות בגין אירועים כאמור לאחר תום תקופת הבדק והאחריות י

עצמו ולהזמין חלפים וחלקים בלבד לפי חלופה מהקבלן שירותים לפי חלופה ג' לעיל או לתקנם ב
 ב', הכל פי בחירת המזמין לפי שיקול דעתו המוחלט.  

בהתאם למנגנונים הקבועים לעיל, בהתאם לחלופות מוצהר ומוסכם כי התמורה ואופן ההצמדה  .6.6
תמורה נאותה והוגנת לקבלן, לרבות רווח עבור כל שייבחרו, היא קבועה וסופית ומהווה 

הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה ההוצאות 
דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים  זה, או על פי כל

בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם 
שלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת של מסים, היטלים או ת

 כל סיבה אחרת.

את כל הנדרש לביצוע השירותים  יכלולבחלופות א' או ג', לפי הענין, והשירות  מחיר האחריות .6.7
בהם מחוייב הקבלן לפי הסכם וזה ומבלי לגרוע מכלליות האמור יכלול, בין השאר, את הדברים 

 : הבאים

 עבודה וכח האדם הדרושים.כל ה .6.7.1

 הפעלת המוקד והמחסן.  .6.7.2
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', לרבות , חומרי העזר וכורותיםהשיכל הציוד, החלקים והחומרים הכרוכים בביצוע  .6.7.3
שלא מחמת פעולות ונדליזם או פגיעה  מתקןשלמים מקום בו נדרש להחליף  מתקנים

 .מתקןפיזית בעת הרמה או הורדה של ה

, אמצעים, כלי עבודה ירים, מכונות, פיגומיםמכשכלי רכב, השימוש בכלי העבודה,  .6.7.4
 .וכדומה

העובדים, החומרים והציוד לאתר כל הוצאות הובלת העסקת העובדים וכח האדם ו .6.7.5
 העבודה וממנו, לרבות פינוי פסולת ותוצרי עבודה.

כנדרש למתן  וחלפיםכל הוצאות לרכישה, לאחסנה ולניהול מלאי ציוד, חלקים  .6.7.6
 השירות במועד.

הנדרשות לביטוח העבודות, העובדים וצד שלישי לרבות בפני אובדן או  כל ההוצאות .6.7.7
 נזק.

 וציאליות, מס קניה מכס ובלו והיטלים אחרים.מיסים לקרנות והטבות ס .6.7.8

 רווח הקבלן. .6.7.9

כל מס, היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים לפי הסכם  .6.8
מכל הסכומים אשר ישולמו לקבלן על פי חוזה זה ינוכו  זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

שורים מרשויות המס שיציג הקבלן. מובהר מסים ותשלומי חובה אחרים כדין, בהתאם לאי
בדבר ניהול ספרים אישור  למזמיןלמען הסר קבלן כי כתנאי לביצוע התשלומים ימציא הקבלן 

  ניכוי מס במקור. כחוק ואישור בדבר העדר חובה ל

 ם הוראות בטיחותקיו .7

זה יקפיד  הקבלן ימלא בקפדנות אחר כל הוראות הבטיחות המחייבות אותו על פי כל דין. בכלל .7.1
נקיטת כל אמצעי הזהירות, הן בעת תנועה לעבר מקום התקלה והן בעת ביצוע הקבלן על 

לא  מתקןובעת בה הבור בו מותקן ה מתקןהעבודות באתר, ובפרט בעת ההרמה וההורדה של ה
ה מכוסה. מודגש כי אם הבור לא יהיה מכוסה בעת ביצוע התיקון יהיה הקבלן חייב בגידור יהי

 י הבור ובסימונו באופן שיבטיח הרחקה של עוברים ושבים וימנע נפילתם.  ו/או כיסו

כל חוקי הבטיחות בעבודות לרבות כל התקנות הקבלן מצהיר כי הוא מכיר, יודע ובקיא ב .7.2
הוא וכי  1970-"לתשה ,(אות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדשהקשורות בבטיחות ואת הור

   פקודה ובתקנות שהותקנו על פיה.בספק ראשי כמשמעו הוא  לנהוג על פיהם כאילומתחייב 

הקבלן ינהיג שיטות עבודה בטוחות ויבצע את השירותים במירב הקפדנות, הזהירות והיעילות,  .7.3
בהתאם לאופי עבודתו ותוך קיום הוראות תוך הקפדה יתרה על קיום דרישות הבטיחות 

גש כי אם הבור לא יהיה מכוסה בעת מודהבטיחות של המזמין, כפי שיימסרו לו מעת לעת. 
ביצוע התיקון יהיה הקבלן חייב בגידור ו/או כיסוי הבור ובסימונו באופן שיבטיח הרחקה של 

 עוברים ושבים וימנע נפילתם.  

 הקבלן טחונם של כל עובדיילשלומם ולבת אחריות המזמין, הקבלן אחראי באופן בלעדי, לשליל .7.4
ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים  ואים בשרותו/או הנמצ וו/או המועסקים על יד

, כתוצאה מכל נזק הקבלן ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירות
והוא משחרר את המזמין  ם במהלך ביצוע השירותיםו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כלשה

 .מכל אחריות לנזק כאמור

יבצע את השירותים ואת התחייבויותיו לפי חוזה זה בהתאם להוראות כל  הקבלן מתחייב כי .7.5
וכלפי כל צד ג' שהוא, על הפרת כל המזמין, עובדיו וכל מי מטעמו דין. הקבלן יהיה אחראי כלפי 

 .ומטעמ או על ידי מי הדין על יד

ל גורם אחר הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה, דרישה או טענה שיוגשו נגדו או נגד המזמין ו/או כ .7.6
 בגין ו/או בקשר לאמור בסעיף זה.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד   .8

הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד  .8.1
בלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או תחול האחריות המלאה, ה
עובדיו ו/או לכל מי מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע הפסד שיקרו או יגרמו ל

התחייבויותיו עפ"י חוזה זה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הקבלן להחזיק ביטוח נזקי 
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 ו וכל מי מטעמו.גוף בהיקף מתאים לביטוח כל עובדי

שהו מטעמו, לבין הקבלן מצהיר כי אין בחוזה זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בינו או מי .8.2
המזמין, יחסי עובד ומעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, לצורך ביצוע התחייבויותיו 

ן כל יחסי עובד עפ"י חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינו ובין המזמי
 ומעביד.

, מס הכנסה, תשלום כל הוצאות מתן השירותים, תשלום לעובדי הקבלן )לרבות שכר עבודה .8.3
לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר(, תשלומי מסים וכל יתר 

למו על ההוצאות וכל הסיכונים והאחראיות בקשר עם ביצוע השירותים, יחולו על הקבלן וישו
 ידו, והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן שהוא.

 לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה,  וועסק על ידמי שיכל י הקבלן מצהיר ומתחייב, כ .8.4
תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות לזכאי מהמזמין  הלא יהיו ו של הקבלןעובד ה וייחשביהי

 ופי-על כלשהי , או הפסקת ביצוע עבודהמוסיוו, ם ביטולאו בקשר ע הבקשר עם ביצוע הסכם ז
על מעביד  יםבכל התשלומים וההוצאות המוטל בדיו כאמורהקבלן ישא כלפי עו. יכלשה המסיב

וכל מס או היטל וכל  לאומיהתשלומים לביטוח שכר עבודה, מס הכנסה, כלפי עובדיו, לרבות 
 ו בשום צורה. תשלום סוציאלי אחר, והמזמין לא יהיה אחראי לאל

טחונם של יולבלשלומם הקבלן אחראי באופן בלעדי, לשלילת אחריות המזמין וכל מי מטעמו,  .8.5
לשלם כל דמי  בשירותו והקבלן מתחייבו/או הנמצאים  ידוו/או המועסקים על  הקבלן כל עובדי

 שירותנזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא ב
 רותים, כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כלשהם במהלך ביצוע השיהקבלן

והוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק כאמור. הקבלן מצהיר ומתחייב, כי עליו בלבד 
תחול האחריות הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד, 

יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו שיועסק על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי שיקרו או י
 , תוך כדי או עקב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. הסכם זה

מעביד בין המזמין לבין מי -אם על אף האמור לעיל תקבע רשות מוסמכת כי נתקיימו יחסי עובד .8.6
ם המזמין יידרש לשאת בכל תשלום, הוצאה או חבות מעובדי הקבלן או קבלני המשנה שלו או א
חראי להם, כי אז ישפה הקבלן את המזמין, מייד עם בגין הנושאים אשר לפי סעיף זה הקבלן א

דרישתו הראשונה, כנגד כל חבות, תשלום, הוצאה, הפסד ונזק שנגרמו למזמין עקב קביעה 
 .אמורכאמור או עקב כך שהמזמין נשא בתשלום, הוצאה או חבות כ

פים אם תוגש כנגד המזמין דרישה או תביעה לתשלום כלשהו למי מעובדי הקבלן או בגין כס .8.7
המגיעים על פי דין למי מעובדי הקבלן או בגינם או בקשר לכך כי אז יהיה המזמין רשאי לעכב 
מתוך הסכומים המגיעים לקבלן לפי הסכם זה כל סכום עד גובה הסכומים שנדרשו כאמור, 

 ישובה המחלוקת באופן סופי לשביעות רצון המזמין. וזאת עד לי

 אחריות לנזקים ושיפוי  .9

זה זה ועד לתום תקופת החוזה יהיה הקבלן בלבד אחראי כלפי כל אדם ורשות מעת חתימת חו .9.1
ו/או לרכוש ציבורי  לגופם ו/או לרכושם, עובדיובגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש המזמין או 

אחר, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו,  גורםשל כל  רכושוכלשהו ו/או לגופו או ל
חו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לשלם כל תשלום, או כל מי שבא מכו

פיצוי, פיצויים, הוצאות, שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה או הצורך 
 המזמין בגין כל סכום או תשלום כמפורט לעיל. להתגונן בפניה, והקבלן ישפה את

בדן שנגרמו כאמור לעיל מיד או במועד קרוב ביותר הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או או .9.2
 לקרותם.

בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם  וכל מי מטעמוהקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, עובדיו ושליחיו  .9.3
והוא מתחייב לשלם תחתם  ו אחראי הקבלן כאמורל או כל אחד מהם, אם תוגש, ושעילתה נזק

כום שהוציאו בקשר לנ"ל, כולל כקנס, כפיצויים כל סכום שידרשו לשלם, או להחזיר להם כל ס
כהוצאות וכשכר טרחת עו"ד, בין עפ"י פסק דין ובין עפ"י פסק בורר וזאת לדרישת כל אחד 

 מהם.

והקבלן לא יבצעם תוך זמן סביר מעת  המזמין יהיה רשאי לבצע את התיקונים הנדרשים במידה .9.4
בגין הוצאות טיפול,  15%בתוספת  ל, ולחייב את הקבלן במחירם של תיקונים כנ"התרחשותם

 .תקורה וכדומה

ם סיומו של חוזה זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת .9.5
 חוזה זה.  בתקופה בה היה הקבלן מחוייב במתן השירותים לפי 
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להלן ואין  12זה לגרוע מחובתו של הקבלן לקיים ביטוח כמפורט בסעיף  9אין באמור בסעיף  .9.6
 פי סעיף זה.-על הקבלן בקיומו של ביטוח כדי לגרוע מחובת

 סודיות .10

בתמורה, הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר בכל דרך שהיא, ולא להעניק בתמורה או שלא 
להביא לידיעת כל להודיע, למסור, לפרסם, לגלות, להעתיק או להשתמש שלא לפי האמור בהסכם זה, או 

אדם, למעט המזמין, מי מטעמו, עובדי הקבלן ומי מטעמו הקבלן אשר נשוא סעיף זה דרוש להם לשם 
פה, -בין בכתב, בעל"(, מידע: "כל אלו אספקת השירותים, כל ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר )להלן

אספקת השירותים, בתקופת ובין בכל צורה אחרת, שיגיע אל הקבלן בקשר עם הסכם זה ו/או בעקבות 
נחלת הכלל ושהפך כזה שלא כתוצאה  -כפי שיוכח  -שהוא  מידעהסכם זה, לפניה או אחריה, למעט 

 מהפרת הסכם זה.

 להבטחת התחייבויות הקבלן ערבות בנקאית .11

יירכשו ממנו על אשר לגביה גביה יהיו לקבלן התחייבויות בדק ואחריות או בתחילת כל שנה ל .11.1
ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית  ,רות ואחזקה לפי חלופה א' לעילידי המזמין שי

בגין שירות ואחזקה עבור מגיע לקבלן המהסכום  10%השווה ל אוטונומית ובלתי מותנית על סך 
 10%יות והבדק תעמוד הערבות על סך השווה ל אותה שנה וככל שמדובר בשנות האחר
זמנים מהקבלן שירות ואחזקה לפי חלופה א' היו מומהתמורה שהייתה משולמת לקבלן אילו 

כאמור )להלן:  שהותקנו על ידו ואשר לגביהם יש לקבלן התחייבות בדק ואחריות מתקניםל
 "(. הערבות"

 . לחוזה זה 'גכנספח בנוסח המצורף הערבות תהיה 

במהלך התקופות  להבטחת כל התחייבויות הקבלן בקשר עם ביצוע השירותיםתשמש  רבותהע
מנו מהקבלן שירותים לפי קיימות לקבלן התחייבויות בדק ואחריות או לגביהן הוז לגביהן

. הערבות תוצא על ידי בנק ישראלי ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס חלופה א'
 חתימת חוזה זה.   יהיה המדד הידוע במועד

כלפי המזמין  ה לגביה יהיו לקבלןתקופהימים מתום  90הערבות תהיה בתוקף עד לתום  .11.2
התחייבויות בדק ואחריות או התחייבויות לאחריות ושירות לפי חלופה א' לעיל, לפי המאוחר, 

 והקבלן יהיה אחראי להאריכה בכל עת כך שתהיה בתוקף עד למועד כאמור.  

, פיצוי או שיפוי חוב, התחייבותתשלום, את הערבות לכיסוי כל אי לממש המזמין יהיה רש .11.3
, וכן בכל אשר ייגרם למזמין ואשר לו אחראי הקבלןוכן לכיסוי כל נזק , שהקבלן חייב בהם

זכאי  אחר שהמזמיןוזאת בנוסף לכל סעד הקבלן, מקרה של הפרת תנאי עיקרי של ההסכם ע"י 
  לו לפי כל דין ולפי ההסכם.

יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות, ללא כל התראה, בכל מקרה בו הגיעה תקופת תוקף כן 
ות לסיומה והקבלן לא המציא למזמין קודם לתום תוקף הערבות, ערבות חדשה אשר הערב

 תקפה לתקופה של שנה נוספת מעבר למועד סיום הערבות שבידי המזמין באותה עת.  

ימים ממועד  7, תוך המזמין ימציא למזמיןערבות ע"י ה שתמומבכל מקרה בו הקבלן מתחייב כי  .11.4
 ות שחולטה כאמור. , ערבות חדשה בגובה הערבהמימוש

כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי  המזמיןו/או במימושה על ידי כאמור ערבות האין במתן  .11.5
בוע כל סעד לת המזמיןעל פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות  המזמין

מו, משום ביטול ואין במימושה, כשלעצ על פי החוזה ו/או על פי כל דין והמגיע ו/או שיגיע ל
 .החוזה ושחרור הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה

 

  ביטוח .12

לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן למלא אחר  מבלי .12.1
ח הביטוח ובאישור עריכת הביטוח המצורפים להסכם זה הוראות הביטוח המופיעות בנספ

ביצוע הביטוחים כאמור ו/או אי המצאת  איהתאמה. , ב'1ד כנספח-ו 'ד כנספחומסומנים 
 אישורי הביטוח כאמור יהוו הפרה יסודית של הסכם זה.

נספח -נספח ד' ומובהר, כי העירייה תהא רשאית לשנות את הדרישות הביטוחיות המפורטות ב .12.2
, רשות שוק להלן, וזאת בין היתר לצורך התאמתן לעבודות ולהוראות המפקח על הביטוח 1ד'
, או לכל הוראה אחרת בענין שיוציא המפקח על הביטוח, ולקבלן 2019-1-6הון, ביטוח וחיסכון ה
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 לא תהא כל טענה בענין.

  חוזה התקופת  .13

שנים  12ת ועד לתום יהיה החל מתחילת תקופת הבדק והאחריותקופת תוקפו של חוזה זה  .13.1
אם בוטל הסכם זה קודם האחרון על ידי הקבלן על פי המכרז, וזאת אלא  מתקןמסיום התקנת ה

 לכן על ידי המזמין כמפורט להלן.  

 , בכל עת ולרבות במהלך תקופת ההתקשרות,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין בלבד רשאי .13.2
י לתת כל נימוק ומבלי שיחויב בתשלום להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום מבל

ימים  90ת ע"י מתן הודעה בכתב של לפחות וזא ,פיצויים כלשהם לקבלן המקצועי בגין הביטול
   מראש והקבלן מוותר בזה על כל טענה או תובענה לעניין זה.

, באמצעות הודעה בכתב לקבלן וללא כל לבטל הסכם זהבנוסף לאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי  .13.3
 :בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תראה נוספת,ה

 המזמין, לאחר, מבלי לקבל את הסכמת קצתומכשהקבלן הסב את ההסכם, כולו או  .13.3.1
 .על פי הסכם זה

כשתוגש בקשה למתן צו קבלת נכסים נגד הקבלן, וכן אם יחלו הליכי פשיטת רגל ו/או  .13.3.2
ם תוך חמישה עשר יום פירוק ו/או כינוס נכסים כנגד הקבלן ולא הוגשה בקשה לביטול

 יום מיום הגשתם. 45מיום הגשתם או אם הם לא בוטלו תוך 

שתוגש בקשה להטלת עיקול ו/או למנות כונס נכסים לנכסי הקבלן ולא הוגשה בקשה כ .13.3.3
יום מיום  45לביטולם תוך חמישה עשר יום מיום הגשתם או אם הם לא בוטלו תוך 

 הגשתם.

ו של הקבלן לפי חוזה זה וההפרה לא תוקנה כשתופרנה אחת או יותר מהתחייבויותי .13.3.4
 ן התראה על קיום ההפרה. ימים מן המועד בו ניתנה לקבל 7בתוך 

 לפי הסכם זה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. המזמיןהוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  .13.4

 שונות  .14

נעשה בכתב  בר תוקף אך ורק אם יהאכל שינוי, תוספת או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה  .14.1
 .הצדדיםשל  גורמים מורשיםידי -על ונחתם

ן באמור בהסכם זה כדי להגביל את פעילותו של המזמין בכל צורה מובהר למען הסר ספק כי אי .14.2
להתקנת וביצוע שהיא והמזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם גורמים שונים בקשר 

שא אחר המצוי בסמכות ואחריות המזמין , וכל ענין ונומתקנים, ביצוע תיקונים למתקנים
, ולא יהיה באמור להגביל את המזמין בצורה כלשהיכעיריית ירושלים ולא יהיה בחוזה זה כדי 

  כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי חוזה זה. 

כלפי עכבון כלשהי קיזוז או זכות מוסכם כי לקבלן ו/או מי מטעמו לא תהא בכל מקרה זכות  .14.3
 ור לחוזה זה.  המזמין בכל הקש

במקרה של  ואו שתיקת דיםאחד הצדויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועד או מתן אורכה מצד  .14.4
, לא ומימוש של אחת או יותר מזכויותי-קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה או אי-הפרה או אי

ובין  בין לגבי אותה הפרה - ודיעל זכות כלשהי ולא ישמשו מניעה לתביעה מצ ויתורוכיחשבו י
 .אלא אם כן אישר אחרת בכתב - לגבי הפרה אחרת

לפי הפרטים המופיעים בראשית הסכם זה תיחשב ידי צד להסכם זה -לעכל תכתובת שתישלח  .14.5
במידה  -מתאריך המשלוח )שלושה( ימי עסקים  3בתום  :ידי הצד השני-כאילו נתקבלה על

 -עסקים אחד מתאריך האישור ונשלחה בדואר רשום ובכפוף להצגת אישור מסירה, בתום יום 
 במידה וניתנה ביד. –ובאופן מיידי  ר שיגורושוגרה בפקסימיליה ובכפוף להצגת אישו במידה

פי הדין הנוהג -על ירושליםכל עניין הנובע מהסכם זה ידון אך ורק בבתי המשפט של העיר  .14.6
 בלבד. בישראל

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:  
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__________________     _______________ 
 קבלןה         המזמין         
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 שצורף להצעת הקבלן   , תפעול ובטיחותהמפרט האחזק –נספח א'  
 

וכן את הוראות  ולמרכיביו למתקןבנספח זה יפרט הקבלן את כל הוראות האחזקה הנדרשות 
 המערכות. הבטיחות לכל
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 ם ירשימת חלפים ומחיר –נספח ב' 
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 הבנקאית   ות ערבהנוסח  -' גנספח 

   

 תאריך:____________________

 לכבוד

 עיריית ירושלים

 כיכר ספרא, ירושלים

 מספר החוזה: ________________        

 א.נ.,

 

 ערבות בנקאית מספר __________________ הנדון:

"( )שם הקבלן הקבלן" –על פי בקשת:_______________________________________ )להלן  . 1
ום עד לסכום כולל של ש הערבות( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכמבק

________________ שקלים חדשים. הסכום במילים: ___________________ )להלן הסכום 
ברחבי  אוטומטיים לשירותים ציבורייםהנ"ל(, שיגיע לכם מאת הקבלן בקשר למתן שירות ואחזקה 

 העיר ירושלים. 

המרכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה הסכום הנ"ל צמוד ל 
 "(, באופן הבא:  הלשכה" –)להלן 

הינו המדד האחרון שפורסם על ידי הלשכה במועד הוצאת הערבות והעומד על  – "המדד הבסיסי" 
 ____ נקודות. 

 וע תשלום הערבות. יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה בתאריך ביצ – "המדד החדש" 

 ן המדד החדש למדד הבסיסי.ההפרש בי – "תנודות במדד" 

לפי דרישתכם הראשונה, לא יאוחר משלושה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו, אנו נשלם כל  
סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 ייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.דרישתכם ומבלי שתהיו ח

ות זו תישאר בתוקפה עד ליום ___________ לחודש ____________ שנה ________ )כולל( ערב 
בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו 

 בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה. 

 

 כבוד רב, ב        
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 נספח ד' - ביטוח

ן הקבלן לערוך ולקיים, על חשבו עליות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לגרוע מאחר מבלי .1

באישור המפורטים את הביטוחים ההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת, תקופת  כל, למשך הקבלן

 ביטוחי"רד ממנו )להלן: והמהווה חלק בלתי נפ ,1דכנספח  זה להסכםעריכת הביטוח המצורף 

העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת  לפי, ת הביטוח"עריכ אישור"ו הקבלן"

 מוניטין. 

הביטוח,  עריכתלערוך את ביטוחי הרכוש המפורט באישור על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא 

 אילו נערך הביטוח בגינו במלואו.יחול כ להלן 6במלואו או בחלקו, אך הפטור המפורט בסעיף 

מתן השירותים להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הקבלן עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת התקשרות הסכם זה וכתנאי מוקדם ל נשוא

ידי ל להמציאהקבלן על , בתום תקופת הביטוח מיד. כמו כן, בידי מבטחיוהביטוח, כשהוא חתום 

נוספת, ומידי  ביטוחאישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת המזמין 

 .לעיל 1בסעיף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט  תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף

ודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו בכל פעם שמבטח הקבלן י

שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש 

 .כאמור ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח

הינם  באישור עריכת הביטוח כמפורטסגרת ביטוחי הקבלן כי גבולות האחריות הנדרשים במ מובהר .3

לפי הקבלן לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן

ל פי ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או עו/או על פי כל דין ההסכם 

האחריות  לגבולותאו מי מטעם המזמין בכל הקשור  יןהמזמכל טענה כלפי לא תהיה קבלן ול דין,

 כאמור.

כאמור הקבלן הביטוח שיומצא על ידי עריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4

את הביטוחים על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הקבלןלעיל, 

 .על פי הסכם זההקבלן  להתחייבויותנושא האישור 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5

עריכת אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או המזמין 

ובה שהיא המוטלת על ם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חהביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפ

ובין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הקבלן 

 .ובין אם לאואת אישור עריכת הביטוח לאו, בין אם בדקו 

לרכוש או ציוד אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המזמין פוטר את המזמין  הקבלן .6

ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי המזמין או המשמש את הקבלן לצורך מתן כלשהו המובא על 

בגין אובדן ו/או נזק נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה קבלןולא תהיה להשירותים, 

 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. כאמור.

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב -ה כנדרש עלאת הביטוחים הבאים: ביטוח חוב לערוך הקבלןל בנוסף, ע .7

 400,000השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 
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; ביטוח לציוד המשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מהן וביטוח מקיף לכלי הרכב ,₪ בגין נזק אחד

 לעניין ציוד מכני הנדסי. יכונים"ביטוח במתכונת "כל הסוגד סיכוני "אש מורחב" כנ

המפורטים בסעיף זה, )למעט צד ג'( שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות קבלן לעל אף האמור לעיל, 

 ילו נערך הביטוח בגינו במלואוכא יחול 6 בסעיףבמלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות שייערך על ידי הקבלן ש נוסף או משלים כל ביטוח רכוב .8

על זכות התחלוף כאמור לא יחול  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;התחלוף כלפי המזמין 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

נשוא ם השירותיהסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןכם זה לגרוע מכל הוראה מהוראות הס מבלי .9

 קבלניהקבלן לדאוג כי בידי על משנה מטעם הקבלן,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םהסכם זה או חלק מה

נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, לקבלן נתונה הרשות המשנה פוליסות ביטוח 

יטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הב

  עריכת הביטוח.

שירותים במלואם ביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההקבלן על מובהר בזאת כי ספק למען הסר  .10

 ותאחריתחול ה ועל הקבלןמשנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות 

ם שניתנו או שירותי, במישרין או בעקיפין, עקב שייגרםנזק לשפות את המזמין בגין כל אובדן או 

אובדן או נזק כאמור מכוסה במי  אםהמשנה, אם ייגרם, בין אמורים היו להינתן על ידי קבלני 

 .מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו
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 הביטוח עריכת אישור -1ד נספח
 תאריך: ____/___/___

 לכבוד
 ים קשורים עיריית ירושלים ו/או תאגידים עירוני

 "(מזמין"ה  ביחד ולחוד: ,)להלן 
 

 א.ג.נ.,

 

 ___________ )"הקבלן"( הנדון:

עם שירותי בקשר  הקבלןהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
ן: ל)להכן השירותים הנלווים וברחבי העיר ירושלים  שירותים ציבוריים יביליםוהתקנה של  אספקה

 "( כמפורט להלן:הסכםההסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן )להלן: ""(, בין היתר, בקשר עם השירותים"

 עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .א

____________________ 

ר שיובא על חבמלוא שווי ובערך כינון מלא לציוד מכל סוג ו/או רכוש א ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב"
אש, עשן, ברק, התפוצצות,  נזק עקבנגד ידי הקבלן לחצרי המזמין במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים כ

פגיעה תאונתית, פגיעה על ידי כלי , והתבקעות צינורות רעידת אדמה, סערה, סופה, שטפון, נזקי נוזלים
לל והביטוח כאמור כ ושוד. , פריצהןפגיעה על ידי כלי טיס, התנגשות, שביתות, פרעות, נזקים בזדורכב 

המזמין ועובדי ומנהלי המזמין ובלבד שהאמור בדבר סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי 
 הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ב

____________________ 

על פי פקודת המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן  ביטוח חבות מעבידים
, בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -ם "הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש

 בגבול אחריות של םביצוע השירותיובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עלו/או נזק נפשי 
)עשרים מיליון שקלים חדשים(  ₪ 20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו ₪ 6,000,000

לעניין קרות תאונת המזמין היה וייקבע, ורחב לשפות את מביטוח. הביטוח הלתקופת  למקרה ובסה"כ
 קבלן.פי מי מעובדי הלככלשהן חובות מעביד מוטלות  על המזמיןעבודה ו/או מחלה מקצועית, כי 

 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ג

____________________ 

לכל ו/או נזק שייגרמו אובדן בגין המבטח את חבות הקבלן על פי דין,  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
)ארבעה מיליון  ₪  4,000,000 בגבול אחריות שלבקשר עם או במסגרת מתן השירותים  אדם ו/או גוף

  ביטוח. הלתקופת  מקרה ובסה"כ( לשקלים חדשים

מכל דבר מזיק במזון או במשקה )לרבות במוצרים אשר כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת  אינוביטוח זה 
סופקו ו/או נמכרו על ידי הקבלן )מובהר במפורש כי לעניין זה יבוטל חריג חבות המוצר(, חבות בגין 

את  שפותורחב ל. הביטוח ממצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות קבלני משנה ועובדיהם ו ,קבלנים
וזאת בכפוף ו/או מי מטעם הקבלן  הקבלןלמעשי ו/או מחדלי  אחריות שתוטל על המזמיןבגין המזמין 

 . לסעיף אחריות צולבת

של  ואו בהשגחת ובשליטת ו,בפיקוח ו,לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקת מזמיןלעניין רכוש ה
 .או רכוש שפועלים בו הקבלן

 מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף. 
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 כללי

עובדי ומנהלי ו לקוחות המזמיןהביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין,  .1

 ת אדם שגרם לנזק בזדון. בויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטווהמזמין ובלבד שה

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  .2

 הביטוח המפורטות לעיל.

הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המזמין, ואנו מוותרים  המפורטים לעילהביטוחים  .3

 וחי המזמין. טעל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בי

 לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המפורטים לעילהננו מתחייבים כי הביטוחים  .4

 , בכתב, בדואר רשום.מזמיןיום ל 30, אלא בהודעה מראש של המצוינת בהם

 נוסח הפוליסות  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. .5

 

 

המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה,  הביטוחים
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 

)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 
 החותם(

 
 
 


