
 
 
 

 מסמך ח'

 חניון נחל שורקמערכות  תלאחזק חוזה משולש
 

 ________ __,____ לחודש ___ביום  םונחת ךאשר נער

 

  עיריית ירושלים  בין 
 כל מפעיל אחר עליו תורה מוריה -ו/או 

 מצד אחד;     "(המפעיללהלן: " ביחד או לחוד)  

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ  לבין

 "(מוריה)להלן: "

 ד שני;מצ 

 , ח.פ. ________.___________________  לבין

       "(הקבלן)להלן: "   

 מצד שלישי;

 

לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה  107/2020' מס פומבי מכרזוהקבלן זכה ב :הואיל
בצירוף כל הנספחים ו ,)להלן יחדשפרסמה מוריה  וסע" נחל שורק, ירושלים

 "(;כרזמה"למכרז: 

 של והתקנה לאספקהרת הפרויקט מושא החוזה נדרש הקבלן, בין היתר, ובמסג :והואיל
בחניון חנה  אינסטלציהו אוורור, בקרה, תקשורתמנ"מ, , תאורה ,חשמל מערכות

ובהתאם , וכן בתקופות בדק לגבי אחזקת מערכות אלה 4/9וסע נחל שורק 
לן ליתן ת למוריה זכויות ברירה )"אופציות"( להורות לקבולהוראות המכרז קיימ

 1נספח הכל כמפורט בתוספת המצ"ב כ שירותי תחזוקה מעבר לתקופות הבדק,
 ;"(התוספת להסכםלחוזה זה )להלן: "

 התוספת להסכםלהסב את  תמוריה רשאי ,ובהתאם להוראות התוספת להסכם :והואיל
)להלן: עליו תורה מוריה  בכל עת לעיריית ירושלים ו/או כל גורם אחר

המפורטים  חיוביוכל ב המפעילממשיך לשאת כלפי  קבלןשה, תוך "(המפעיל"
 ולמנהל הפרויקט מטעמו.   , ועל הקבלן יהיה להישמע להוראותיובתוספת להסכם

תשולם , ימומשו האופציות, כולן או חלקןככל שהאחזקה תקופת  עבורוהתמורה  :והואיל
  זה.  בתוספת להסכם ובחוזה בהתאם לאמור הבלעדי וובניהולהמפעיל  באמצעות

 

 :אשר על כן הוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא כאחד עם שאר התניותיו. ההמבוא לחוזה זה מהוו .1

תודיע מוריה לקבלן ככל שמוריה תחליט על מימוש האופציות הנתונות לה, כולן או חלקן,  .2
  .פעולשירותי אחזקה ו/או תיעניק לו מפעיל אשר הקבלן כ ישמשמי הגורם אשר 

בחתימתו על הסכם זה מאשר הקבלן את התקשרותו הישירה עם המפעיל לצורך מתן  .3
מובהר, כי ככל שהגורם המפעיל לא יהיה עיריית ירושלים, אזי . לחוזההשירותים בהתאם 

 המפעיל. –ייחשב חוזה זה כחוזה לטובת צד ג' 
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קוח המקצועי מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, בכל הנוגע לאחריות לניהול ולפי .4
 "(, יחולו גם ההוראות שלהלן:האחריות לניהול ולפיקוחבפרויקט )להלן: "

  –בשלב ההקמה  (א

i. אלא אם תמחה מוריה את תחול על מוריה האחריות לניהול ולפיקוח ,
 זכויותיה לגורם אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 –ביחס לשירותי האחזקה  (ב

i. על מוריה או המפעיל,  האחריות לניהול ופיקוח תחול – בתקופת הבדק
 האחריות תיוותר בידי מוריה,שבהתאם להסכמות שיהיו ביניהם בענין. ככל 

יומני עבודה שוטפים יחתמו ע"י מוריה וחתימת מוריה או המפקח מטעמה 
 .המפעילמקובלים על 

ii.  ככל שמוריה תממש את האופציה  –הראשונים  הבדקחודשי  12בתום
גורם אחר על או  ,המפעילוח תחול על האחריות לניהול ופיקהנתונה לה, 

 .אליו ימחה המפעיל את זכויותיו לפי החוזה

בנוסף הגשת החשבונות ביחס לעבודות ושירותי הקבלן, יחולו תמורה ובכל הנוגע ל .5
 גם ההוראות שלהלן:להוראות שבתוספת להסכם 

 - מונעת ותחזוקת שברלעניין שירותי תחזוקה  (א

i. מובהר כי  - אשונים של תקופת הבדקהרהחודשים  24-בבתקופת ההקמה ו
ואלו נכללים  ,הקבלן אינו זכאי לתוספת תשלום בגין השירותים האמורים

  .בתכולת עבודות ההקמה

ii.  המזמין יהיה רשאי  - תקופת הבדקהחודשים הראשונים של  24תום לאחר
כל המערכות שוטפת ותחזוקת שבר ל הלהפעיל את האופציה של תחזוק

לתקופות רי כתב הכמויות )בניכוי הנחת הקבלן(, וזאת בהתאם למחי ,בתשלום
 ככל שתמומש האופציה. שנים ממועד תום תקופת הבדק 8עד שמשכן הכולל 
למוריה בגין שירותי האחזקה  יוחשבונותיגיש , הקבלן מפעיל/הנתונה למוריה

 לקבלן בעבור עבודותיו מושלהמפעיל ימוריה או ו, לפי העניין למפעילאו 
בהתאם )או המפעיל  עיריית ירושלים של אחזקההאות חוזה בהתאם להור

לפי המחירים הנקובים בכתב  והתשלום יבוצע יקבע כאמור(ישלזהות המפעיל 
 להלן 6, ובכפוף לאמור בסעיף קבלןהנחת ה בניכוי למכרזשצורף הכמויות 

 . וליתר האמור במסמכי המכרז

 - (otal RiskTלעניין שירותי תחזוקה כוללת ) (ב

i.  (אופציהזכות ברירה )המזמין יהיה רשאי להפעיל  – מסירת הפרויקטלאחר 
תחזוקה כוללת לכל המערכות בתשלום, בהתאם ולהורות לזוכה ליתן שירותי 

לא למחירי כתב הכמויות )בניכוי הנחת הקבלן(, וזאת לתקופות שמשכן הכולל 
. ככל שתמומש האופציה הנתונה המסירהשנים ממועד  10יעלה על 

בגין  יוחשבונותיגיש הקבלן לכל תקופת האופציה או לחלקה, , מפעיללמוריה/
 מושלומוריה או המפעיל י, שירותי האחזקה למוריה או למפעיל לפי העניין

או  עיריית ירושלים של אחזקההבהתאם להוראות חוזה  לקבלן בעבור עבודותיו
חירים לפי המ והתשלום יבוצע המפעיל )בהתאם לזהות המפעיל שייקבע כאמור(

הנחת הקבלן, ובכפוף לאמור  בניכוישצורף למכרז הנקובים בכתב הכמויות 
 להלן וליתר האמור במסמכי המכרז. 6בסעיף 

חודש ממועד  24לכלל הפרויקט יעמוד על למען הסר ספק מובהר, כי משך תקופת הבדק  .6
 .כמפורט בנספח האחזקה המסירה המלאה והסופית של המערכות בפרויקט

 שניתנו הערבויות אתלמפעיל  להסב דרשיי הקבלןל שיוסב החוזה למפעיל, ככמובהר כי  .7
 .לעיל 5כמפורט בסעיף  התמורה לקבלת וכתנאי תשלום תפתוס ללאוזאת  הבדק לתקופת
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או  בלןכלפי הק מכל מין וסוג שהואלא תחול כל אחריות  או המפעיל מובהר, כי על מוריה .8
 לקבלןאו צד שלישי כלשהו, לרבות בגין נזק או אבדן בגוף או ברכוש שייגרם  מי מטעמו

 והאחזקה.  הבדק ההקמה, תקופתבמהלך  או לצד שלישי כלשהו או מי מטעמו

תהיה  תקופת הבדקמשך למען הסר ספק מובהר, כי על אף האמור בחוזה קבלנים מוריה,  .9
 .לעיל 6בהתאם לאמור בסעיף 

 של ביצועם את שהוא גורם מכל להזמין המפעיל יהיה רשאי כי, ספק הסר למען, מובהר .10
 כל לו יהיו ולא לו שאין בזה מצהיר הקבלן. ל"הנ מהשירותים חלק או, התחזוקה שירותי
 כי, אחר ורםלג כאמור העבודה מסירת בגין המפעיל או מוריה כלפי תביעות או טענות

 את שנדרש וככל כך לצורך ולהעביר, אחר גורם אותו עם פעולה לשתף מתחייב הוא
כולל תוכנה ורישיונות תפעול ופיתוח עבורה , הרלוונטיים והמפרטים המדגמים, התוכניות

 ה תחזוקמתן שירותי ה צורךל ככל שהותקנה או פותחה במסגרת הסכם זה ע"י הקבלן
 הקבלן מצד תביעה או דרישה או טענה שתשמע מבלי, זה בסעיף כאמור אחר גורם ידי-על

' ג לצד או לו הנתונה אחרת זכות כל או יוצרים זכויות או רוחני קניין זכויות עם בקשר
 ובתוכנה שסופקה או פותחה וברשיונות הנדרשים עבורה והמפרטים המדגמים, בתוכניות

 . כאמור

להעמיד הקבלן דרש נסכם זה, החזקה לפי לצורך מתן שירותי האכן מובהר ומוסכם, כי  .11
קבלן ה"" או קבלן המערכות הראשילהלן: ") קבלן מערכות ראשילרשות המפעיל 

  :בכל הדרישות המפורטות להלן, אשר עומד "(אינטגרטורה

מוקד טרם מועד הגשת ההצעות במכרז וניהל בשלוש השנים האחרונות הפעיל  (א
  .24/7אשר פעל במתכונת של  ,תפעול ותחזוקה

תי תפעול שירו"נתן מועד הגשת ההצעות במכרז  טרםשנים האחרונות הבשלוש  (ב
 .מתקנים לפחות 5-ל ותחזוקה" כהגדרתם להלן,

מתן  :" תהיה המשמעות הבאהשירותי תפעול ותחזוקהלמילים "בסעיף זה, 
 מבין המערכות הבאות: 10, עבור לפחות שירותי תפעול ותחזוקה במתקן בנוי

כיבוי אש במים לרבות מאגר מים, קווי אינסטלציית מים, ערכת מ מערכת איטום,
דינמית )אדום /ירוק(, מערכות אבטחת מידע,  מעליות, מערכות ניהול תפוסהניקוז, 

מערכות גילוי אש ועשן מערכות תשלום, מערכות בקרה שליטה וכרטוס של החניון, 
ת כניסה, גילוי לרבות לוחות פיקוד, כיבוי בגז או באבקה, כריזת חירום, בקר

פריצה, מחסומים חשמליים או פנאומטיים או הידראוליים, בקרת מבנה, מערכת 
)תשתיות,  , שילוט אלקטרוני, תקשורת)מכרסמים ומעופפים( הרחקת מזיקים

פיקוד מערכות , פסיבית ואקטיבית( ותקשורת של חברות צד ג' עבור קווים שכורים

תקשוב, ערכות אבטחה וביטחון, מנ"מ, מ(, PLCבקרים מתוכנתים ) בקרה,ו
מערך חדר הבקרה לרבות ריהוט, מערכות עבור כוחות חירום, מחשבים וטלפוניה, 

מתקני , מערכות וCCTV ,LPR מצלמות ,UPS-כבילה ו מסדים, מצגים, תשתיות,
לוחות, שנאים, מסדר, מערכת הארקה, )בין היתר( כולל במ"ג, מ"נ ומנ"מ חשמל 

לרבות תאורה  ומערכות בקרת תאורה מערכות תאורה גנרטורים ומערכות דלק,
 שלטי מילוט ואזהרה מואריםבשגרה ותאורה בחירום, לרבות תאורה דקורטיבית, 

שילוט, תחנות שאיבה למים ולניקוז, לרבות  , מערכת למדידת רוחות,וכיו"ב

-ו COמערכות גילוי , משאבות כיבוי אש, אוורור, מיזוג אוויר, פינוי ודיחוס עשן

NOx. 

 .יהנספחתוספת זו )מסמך ח'( ו, לרבות החוזהי חתם על מסמכ (ג

למתן כלל שירותי האחזקה , ביחד ולחוד עם הקבלן, יהיה אחראי קבלן המערכות הראשי .12
קבלן המערכות הראשי ירכז ויתכלל את כלל . מובהר, כי תוספת זולפי למערכות החניון 

אשר יועסק נוסף כל קבלן משנה , ושירותי האחזקה הכלולים בתוספת זו לכל דבר ועניין
 , יהיה כפוףמהם , או חלקבתוספת זובמערכות כמפורט לצורך מתן שירותי אחזקה 

 .לקבלן המערכות הראשי ונתון לאחריותו

קבלן עם ישירות להתקשר  ,רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדייהיה המפעיל מוסכם, כי  .13
ישירות , או חלק מהם, בפרויקטה לצורך קבלת שירותי האחזקהאמור הראשי המערכות 
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וזאת במחירי החוזה )בניכוי הנחת הקבלן( ובהתאם לתנאיו )למעט שינויים למפעיל, 
והתאמות לחוזה שיידרשו למפעיל לצורך ביצוע ההתקשרות(, וזאת מבלי שתהא לקבלן 

 כל טענה או התנגדות לכך.

לחלק הכללי  18ס'  מהוראותכדי לגרוע לעיל מובהר, כי אין באמור למען הסר ספק  .14
המפורטים שם לצורך אישורם על ידי התנאים מבענין העסקת קבלני משנה ומכרז ב

 ,בכל מקרהמובהר כי כמו כן,  .)לרבות ביחס לאישור קבלן המערכות הראשי( המזמין
 .כאמור לעיל יהיה זכאי לקבל כל תוספת בגין העמדת קבלן המערכות הראשיהקבלן לא 

 כתובות הצדדים: .15

 .ירושלים, 1כיכר ספרא  -ייה העיר

 ., ירושלים9רח' הלני המלכה  -מוריה 

 ___________________________________________ -הקבלן 

 בתוספת להסכם. על משלוח הודעות יחולו ההוראות הקבועות 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

__________________    ___________________ _____________________ 
 הקבלן מוריה    המפעיל                  
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 'למסמך ח 1 נספח

 אחזקה חוזה  - 2020/107תוספת לחוזה 

 ________ __,____ לחודש ___ביום  םונחת ךאשר נער
 

 511124778מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, ח.פ.   :  בין
 , ירושלים9ח' הלני המלכה ר
    (;"המזמינהאו " "מוריה)להלן: " 

 ;מצד אחד
 ______________________  :  לבין

 מרח' _________________     
 טלפון: _____________; פקס': _______________    

     (;"הקבלן"להלן: )
 ;מצד שני

 

לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה  107/2020' מס פומבי מכרזוהקבלן זכה ב  :הואיל

"( ובעקבות זכייתו המכרז)להלן: "רסמה מוריה , שפוסע" נחל שורק, ירושלים

כל מסמכי החוזה  להלןכאמור התקשרה מוריה עם הקבלן בחוזה קבלנים מוריה )

, לפיו התחייב הקבלן לבצע עבור מוריה את העבודות נשוא "(החוזה: "יחדיו

המכרז, הכל כמפורט במסמכי החוזה שנחתם בין הצדדים בקשר לביצוע 

  ;"(ודותהעבהעבודות )להלן: "

 כמפורט בתקופת הבדקהתחייב הקבלן ליתן שירותי אחזקה החוזה ובמסגרת   :והואיל

 ;בנספח האחזקהובמפרט הטכני 

, ולמוריה נתונה זכות ברירה )אופציה( להורות לקבלן ליתן שירותי אחזקה  :והואיל

למכרז  1למסמך ג' 00.01בסעיף ו בנספח האחזקה כמפורט מלאים או חלקיים,

תוספת זו מסמכי המכרז וב, הכל בהתאם לאמור בכלליים מיוחדים( )תנאים

 ;ובהתאם ללוחות הזמנים והתמורה המפורטים להלן

הינו גורם מתאים ובעל ניסיון, מיומנות ומקצועיות במתן מצהיר כי והקבלן   והואיל

כוללים למערכות אותן התחייב לתחזק בתקופת הבדק ותפעול שירותי תחזוקה 

 ;בחוזה שנדרכ ולאחריה

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  .חלק בלתי נפרד ממנה יםמהוווהנספחים המצורפים לה, המבוא לתוספת זו  .1

כותרות הסעיפים הן לצורך הנוחות בלבד, ולא ישמשו כפרשנות לסעיפי ההסכם  .2

 והוראותיו. 

 אמר במפורש אחרת.למונחים בתוספת זו תהיה המשמעות הנתונה להם בחוזה אלא אם נ .3

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוספת זו לבין הוראות החוזה יחולו ההוראות  .4

 המרחיבות את זכויות מוריה ואת חובות הקבלן. 

 .השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים ולהיפך .5
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 כללי .6

, במכרז ובתוספת זוכמפורט בכל מקרה בו מוריה תורה לקבלן לבצע שירותי תחזוקה  .6.1

 ממועד, לפי הענין, או חלקים ממנו כהגדרתו להלןהחניון לתחזק את  הקבלןיחויב 

, לרבות כל זה בהסכם כאמורתחזוקה ה תקופת לתום ועד, המזמינה אישור קבלת

 .תקופת אופציה שככל שתמומש

של  במשך תקופת הבדקמונעת ותחזוקת שבר הקבלן מחויב במתן שירותי תחזוקה  .6.2

במקרה בו הורתה מוריה  .ללא כל תוספת תשלוםוזאת , חודשים 24שמשכה  ויקטהפר

בהתאם לאופציה  ,על ידי הקבלןמונעת ותחזוקת שבר מתן שירותי תחזוקה המשך על 

בהתאם  , מתחייב הקבלן ליתן שירותי אחזקההבדקחודשי  24-מעבר ל הנתונה לה

 תמורה הנקובים להלן.לללוחות הזמנים ו

הקבלן מחויב במתן שמוריה תממש את זכות הברירה הנתונה לה בענין זה, ככל בנוסף,  .6.3

תקופה או תקופות כפי שתורה מוריה,  במשך( Total Riskכוללת )שירותי תחזוקה 

את הקבלן יתן במקרה כאמור,  שנים מועד המסירה. 10אשר משכן הכולל לא יעלה על 

 הנקובים להלן. כוללת בהתאם ללוחות הזמנים ולתמורההאחזקה השירותי 

כהגדרתו  חניוןהלתחזק את  הקבלן יידרשלאורך כל התקופות האמורות מובהר, כי  .6.4

בהתאם להוראות , יזומה ותחזוקה מונעת תחזוקה לרבות או חלקים ממנולהלן 

 הנחיות ,מפרט הטכניה ,למכרזנספח האחזקה, הוראות , תוספת זוהמכרז, הוראות 

 .דין כל הוראות, והמזמינה

מוריה רשאית להורות לזוכה ליתן שירותים כאמור רק מוסכם כי  ,ר ספקהסמען ל .6.5

  .בחניוןביחס לחלק מהמבנים והמערכות 

של  הליכי המסירהממועד השלמת הסר ספק מובהר, כי תקופת הבדק תימנה למען  .6.6

 .הפרויקט

חודשי  24-מונעת ותחזוקת שבר שמעבר להאמור בתוספת זו ביחס לשירותי תחזוקה  .6.7

מותנה בהודעה בכתב מצד מוריה על מתן , ס לשירותי תחזוקה כוללת הבדק וביח

עד שלושה חודשים לפני  –הכוללת : ביחס לשירותי התחזוקה הקבלןהשירותים על ידי 

עד לשלושה  –התחזוקה המונעת ותחזוקת השבר שירותי ; ביחס להפרויקטמסירת 

 .תקופת הבדקחודשים לפני סיום 

 הגדרות .7

 יתפרשו המונחים הבאים כדלהלן:ספחיה תוספת זו ונלעניין 

 .םאו מי מטעמ ,או כל גורם אחר עליו הן יורו ירושלים תעיריי ,מוריה - "נה"המזמי .7.1

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ.  - "מוריה" .7.2

או מי  המזמינה,מטעם  "4/9חניון חנה וסע נחל שורק מנהל פרויקט " - "המנהל" .7.3

היות המנהל מטעמו על ביצוע עבודות התחזוקה להמזמינה על ידי או נקבע שהוסמך 

 לעניין חוזה זה.
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לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור,  - "מערכות אלקטרומכניות"או /ו "המערכות" .7.4

מערכת כיבוי  דלתות, כל חלקי המבנה בהם קירות, תקרות, רצפות, מערכת האיטום,

 ליות, מערכות ניהולמעקווי אינסטלציית מים, ניקוז, , אש במים לרבות מאגר מים

תפוסה דינמית )אדום /ירוק(, מערכות אבטחת מידע, מערכות תשלום, מערכות בקרה 

מערכות גילוי אש ועשן לרבות לוחות פיקוד, כיבוי בגז או  ,שליטה וכרטוס של החניון

באבקה, כריזת חירום, בקרת כניסה, גילוי פריצה, מחסומים חשמליים או פנאומטיים 

, שילוט )מכרסמים ומעופפים( בקרת מבנה, מערכת הרחקת מזיקים או הידראוליים,

)תשתיות, פסיבית ואקטיבית( ותקשורת של חברות צד ג' עבור  אלקטרוני, תקשורת

מנ"מ, מערכות (, PLCבקרים מתוכנתים ) בקרה,פיקוד ומערכות , קווים שכורים

מערך חדר רום, מערכות עבור כוחות חיתקשוב, מחשבים וטלפוניה, אבטחה וביטחון, 

, CCTV מצלמות ,UPS-כבילה ו מסדים, הבקרה לרבות ריהוט, מצגים, תשתיות,

LPR ,לוחות, שנאים, מסדר, )בין היתר( כולל במ"ג, מ"נ ומנ"מ מתקני חשמל מערכות ו

 ומערכות בקרת תאורה מערכת הארקה, גנרטורים ומערכות דלק, מערכות תאורה

שלטי מילוט לרבות תאורה דקורטיבית,  לרבות תאורה בשגרה ותאורה בחירום,

שילוט, תחנות שאיבה למים ולניקוז,  , מערכת למדידת רוחות,וכיו"ב ואזהרה מוארים

-ו COמערכות גילוי  ,פינוי ודיחוס עשן לרבות משאבות כיבוי אש, אוורור, מיזוג אוויר,

NOxשל , מרכיב התכנה הממשק עם מערכות מנת"י, מערכות הגנה וסייבר , אחזקת

 וכיוצ"ב בכל חלקי הפרויקט. כל המערכות לעיל,

 . וכן תוספת זו מסמכי המכרז ,חוזה קבלנים מוריה על נספחיו - "החוזה" .7.5

כל המבנים, המתקנים,  -  "חניוןה"ו/או "המתקן" ו/או "המבנה" ו/או "הפרויקט"  .7.6

המערכות, החצרות, השטחים הפתוחים, הרחבות, חדרי השירותים וכל יתר המתקנים 

והכל כמפורט במפרט הטכני ובכתב , 4/9חניון חנה וסע נחל שורק להפעלת הנלווים 

 הכמויות. 

כל עבודות התחזוקה שיש לבצע  - "שירותי התחזוקה"ו/או  "ות התחזוקה"עבוד .7.7

, מפרט העבודות וכתב הכמויות, ותוספת זובהתאם להוראות מסמכי המכרז והחוזה 

חזוקה, אספקת החומרים המתכלים וביצוע אספקת חומרי הת, לרבות תחזוקה שוטפת

ים מונעים, איתור תקלות, כל עבודה הדרושה לשם תחזוקת המבנה, ולרבות טיפול

והאביזרים וכל פעולה שתידרש לצורך תחזוקה תקינה של , הציוד הכלים תיקונן

, שיונות לתוכנה קיימת במערכות שהותקנויעדכוני תוכנה נדרשים ורכישת ר, הפרויקט

 .למכרזבנספח האחזקה העבודות כמפורט  וכן כל

 שירותי התחזוקה ו/או שירותי התפעול, לפי העניין. -"השירותים"  ו/או"השירות"  .7.8

  .הזוכה במכרז - "נותן השירותים"ו/או "הקבלן"  .7.9

ידו או אלה -עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על -"עובדי הקבלן"  .7.10

ידי שליחיו לביצוע -ידי עובדיו או על-ידו או על-ששירותיהם יושכרו או יירכשו על

העבודות ו/או חוזה או בקשר אליהם וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין למעשיו או 

 מחדליו. 
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 הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .8

 בזאת:ומתחייב הקבלן מצהיר 

חוק לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בבתוקף במועד הגשת ההצעות רישיון  כי לקבלן .8.1

 .1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 להעסקת הנוגעות הדין הוראות כל אחר ההתקשרות תקופת כל במהלך למלא יקפיד כי .8.2

 שיחול עדכון או שעה הוראת כל וכן ההרחבה צווי, חוקים לרבות, מטעמו עובדים

 בכל בתוקף שיהיו כפי ,בתחום הרחבה צו או חוק מכח חובה כל או בצווים או בחוקים

 .ההתקשרות תקופת

 לו ידוע וכי עובדים להעסקת ביחס הדין והוראות העבודה חוקי כל קיום על יקפיד כי .8.3

 על לשמירה רהקשו בכל, דין לפי חיוביו את מפר הינו כי למזמינה שיתברר מקרה שבכל

 . לאלתר עמו החוזה את לבטל רשאית המזמינה תהא, העובדים זכויות

 החלים בה וההסכמים הקיבוצייםחהעבודה צווי ההר חוקי הוראות כל את קייםי כי .8.4

עובדיו, וכל חוק, הוראה, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או פעולה בעלת תוקף  ועל עליו

 תחיקתי אחר בתקופת ההסכם. 

 וכל רכבים הפעלת, עובדים העסקת לצורך הנדרשים הביטוחים כל את ברשותו יש כי .8.5

 . השירותים במתן ונובע הכרוך דבר

 הדרוש דבר וכל והאמצעים העזרים, המיכון, הציוד, האביזרים, הכלים כל ברשותו כי .8.6

 ככל) מוסמכים עובדים ברשותו יש וכי ומיומן מקצועי באופן השירות ביצוע לשם

, ניסיון, ידע בעלי, לתפקידם ומוכשרים מיומנים, מקצועיים(, דין כל לפי שנדרש

 מתן לשם נוהג כל או דין כל או/ו זה חוזה הוראות פי על הנדרשים וכישורים

 מאומנים הינם מטעמו או ידו על המועסקים וכל שלוחיו וכי, ם לפי חוזה זהשירותיה

 זה הסכם תנאי פי על הנדרשים והסודיות הבטיחות לכללי ומודעים השירות לביצוע

 .נוהג או דין וכן

ווצרו בשום מקרה יכי עליו לספק את השירותים כקבלן עצמאי, וכי לא י לקבלןמובהר  .8.7

 . המזמינה, וכל המועסקים על ידו, לבין עובדיוואופן יחסי עבודה בינו או בין 

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ולרבות הצהרות הקבלן, הרי אם מכל סיבה  .8.8

ליחידיו או למי מטעמו סכומי כסף מעבר לקבוע בחוזה  ,לקבלןתבע לשלם תי המזמינה

יעמוד על התעריף המינימלי ליום או לשעת  הקבלןזה, מוסכם כי הסכום לו יהיה זכאי 

 עבודה )לפי העניין(, כקבוע בחוק שכר המינימום.

ם, תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמי מצהיר כי יחיל על עובדיו הקבלן .8.9

 לפי החוקים, התקנות וצווי ההרחבה הרלוונטיים לתחומים בהן ניתנים השירותים

מעת לעת לרבות כל עדכון או תוספת. כן מצהיר הקבלן כי  םלפי נוסח מושא הסכם זה,

, או מי מטעמם, תוך המזמינהיאפשר בכל עת ביצוע ביקורת על ידי משרד הכלכלה, 

ש, מבלי שיהיה זכאי לכל תוספת תשלום שיתוף פעולה מלא והצגת כל מסמך שיידר

 כי קיום חיוביו לפי סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  לקבלןשהיא. ידוע 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
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הקבלן מצהיר כי לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה, לא יועסקו עובדים זרים כמפורט  .8.10

הוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", ב

 .7.12.9מס' 

כי הוא מנהל ספרים ופנקסי חשבונות כחוק והוא מתחייב להמציא  מצהיר הקבלן .8.11

אישור מפקיד מורשה או מרואה החשבון שלו כי הוא מנהל פנקסי חשבונות  זמינהמל

ת מס הכנסה ומע"מ או שהוא פטור מלנהלם וכן כל ורישומים שעליו לנהל על פי פקוד

 בהקשר זה. למזמינהמסמך אחר שיידרש 

מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים  הקבלן .8.12

, לפי דרישתה, אישורים בדבר המזמינההחלים עליו, ככל שחלים עליו, ולהציג בפני 

 ביצוע תשלומים כאמור.

ם שלא לתת שירותים ולא לעשות כל פעולה שיש או שיהיה בה משום הקבלן מתחייב ג .8.13

 .למזמינהניגוד עניינים ביחס לשירותיו 

בכל התחייבות כספית או המזמינה מתחייב שלא לחייב בכל צורה שהיא את  הקבלן .8.14

 .מאת המזמינהמשפטית בלא לקבל על כך אישור מפורט מראש ובכתב 

שעות ביממה, וכי הוא ערוך ומסוגל לתת  24 מצהיר כי ברשותו מוקד המאויש הקבלן .8.15

מענה לכל אירוע בטיחותי שיארע במהלך מתן שירותיו, לרבות שירותי הדרכה, 

 הכוונה, והסברה לעובדיו או לפונים אליו.

על פי  הנדרשים , ההיתרים והרשיונותמצהיר כי הוא מחזיק בכל האישורים הקבלן .8.16

 רותים. , בכל תקופת ההתקשרות, לצורך מתן השידין

ר ומסיוכין ית, ואת המערכריץ יקים ויטרם מתן שירותי האחזקה כי כן הקבלן מצהיר  .8.17

עדכן את תכניות העדות וספרי המתקן יוכן את תכניות העדות וספרי המתקן כנדרש, 

לא מצא כל מניעה למתן בכל מקרה ו ,על פי השינויים שבוצעו במהלך תקופת הבדק

 במחירים ובתנאים המצוינים במסמך זה. ידו,-ת עלושירותי תחזוקת המערכ

כי העובדים מטעמו הם בעלי הרישיונות והידע הנדרש לרבות החוקים והתקנות  .8.18

 הקשורים למערכות.

ת, לרבות קשר עם ורשותו כל האמצעים הנדרשים לשם תחזוקת המערכיש בכי  .8.19

 מעבדות מוסמכות כנדרש בחוקים ובתקנות האמורים. 

 הנוגע בכל התחייבויותיו לביצוע אחרת כלשהי מניעה או חוקית מניעה לגביו אין כי .8.20

 כדין הנדרשים והאישורים המסמכים כל בידיו וכי ההסכם נשוא השירותים לאספקת

 .זה חוזה פי על ושירותיו התחייבויותיו לביצוע

 השירות זוריא .9

 המכרז. שטח החניון כמצוין במסמכיכל למתייחס השירותים לפי תוספת זו מתן 

 

 

 יםהשירות .10

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
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מפורט למבלי לגרוע מהאמור בתוספת זו, השירותים שייתן הקבלן לפי תוספת זו יהיו בהתאם 

על פי הוראות יצרני וספקי הציוד והמערכות השונות וכן על פי  ,למכרז בנספח האחזקה

של  תיקון ו/או שדרוג ו/או החלפה , בין היתר,המזמינה מעת לעת. העבודות יכללו הוראות

בהתאם להוראות המפרט ובהתאם לצורך, הכל על מנת להבטיח פעולה חלקים ורכיבים, 

 .החניוןרציפה ותקינה של מערכות 

 אופן ביצוע העבודות .11

 באופן שימלא אחר דרישות המזמינה, ם לפי תוספת זושירותיההקבלן יבצע את  .11.1

 במיומנות, במקצועיות, ביעילות וברמה גבוהה.

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות הבטיחות והוראות כל דין, כולל כל חוקי העזר  .11.2

 והוראות הרשויות המוסמכות.

. התיעוד יהיה למתן השירותיםהקבלן ינהל תיעוד מלא של כל פעולותיו הקשורות  .11.3

ובנוגע לעבודות התחזוקה, יכלול גם פירוט לגבי פירוט תקלות, גם ויכלול  ,ממוחשב

ה המונעת, תכנית העבודה, אישורי המזמין לתיקון התקלות ולביצוע התחזוקעבודות 

 התחזוקה המונעת וכיו"ב.

 זו תוספתהקבלן יאפשר למזמין לבדוק בכל עת את דרך פעולתו וקיומן של הוראות  .11.4

ידו וקיום ההסדרים שנקבעו ע"י המזמין ויסייע למזמין בביצוע הבדיקות -על

לן למזמין כל מידע שיידרש לרבות עיון והביקורת הדרושה. לשם כך ימסור הקב

 בספרים, ביומני עבודה, בחשבונות וכיו"ב.

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ובשיתוף פעולה עם המזמין על מנת  .11.5

במלואן ולשביעות רצונו המלאה של תוספת זו להוציא לפועל את התחייבויותיו על פי 

 .למתן השירותיםותו הבלעדית של הקבלן המזמין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחרי

קבע המזמין כי השירותים כולם או חלקם, אינם מבוצעים עפ"י הוראות נספח זה,  .11.6

ידי -תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב מיד ולבצע את השירותים כפי שיידרש על

המזמין. ביצוע העבודות ע"י הקבלן לאחר התראת המזמין לא יהיה בו כדי לפגוע 

 .לבצע ניכויים כמפורט בחוזה ובתוספת זוהמזמין בזכות 

קבע המזמין כי ביצוע השירותים ע"י הקבלן אינו לשביעות רצונו, יזהיר המזמין את  .11.7

תוך חמישה ימים תוקן הנדרש ב, ואם לא הניכויים כאמורהקבלן בכתב, בנוסף לביצוע 

שיבצעו את אזהרה, רשאי המזמין להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים הלאחר מתן 

השירותים, ולשלם עבור עבודתם מתוך הכספים המגיעים לקבלן וזאת מבלי לגרוע 

או כל קנס אחר  בנושא הניכוייםלרבות חוזה או בתוספת זו, מכל הוראה אחרת ב

 .ןאו כל סעד אחר שיעמוד למזמי שיידרש

הקבלן מתחייב בזאת כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד לרשותו משרד, ובו שני  .11.8

וכי הודעות שתימסרנה במשרדו  ,שירי טלפון, מחשב ומכשיר פקס' אחד לפחותמכ

דקות ממועד  15-או עובדי הגיבוי, הכל לפי העניין, לא יאוחר מ\תגענה לידיעת נציגו ו

 מסירתן.

 תקופת ההתקשרות .12
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, לקבלןאו העירייה בכפוף למתן הודעה בכתב מטעם מוריה תקופת ההתקשרות תהא  .12.1

, וכמפורט המכרז וחוזה זההנתונות לה בהתאם להוראות ופציה לתקופות האובהתאם 

  .בנספח האחזקה

שנים מתום  8עד תום  כאמור להאריך את התקופה או חלק ממנהמוריה תהא רשאית  .12.2

 ו/או להורות על תחזוקה של חלקים מסוימים בפרויקט. ,תקופת הבדק

ת תקופת התחזוקה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למזמינה מוקנית זכות ברירה לקצר א .12.3

על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה, הסכום שיושלם לקבלן, יחושב על פי העבודה 

שבוצעה בפועל, עד למועד הפסקת ההתקשרות אותו תקבע המזמינה, בהתאם 

 למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות שינויים, אם ניתנו.

ימציא למוריה הצהרה לפיה יש ברשותו בכפוף לכך שהקבלן  תהאהארכת התקשרות  .12.4

בהחזקת הרישיונות יב ומחאת כל ההיתרים והרישיונות הדרושים. מובהר כי הקבלן 

וההיתרים כאמור בכל תקופת ההתקשרות )לרבות האופציה( וכי אי החזקת רישיון או 

היתר כאמור מהווה הפרה מצדו של חובותיו לפי ההסכם, על כל המשתמע והנובע 

 מכך.

 .ופת התחזוקה הנוספת יחולו הוראות החוזה לרבות תוספת זו במלואן, בהתאמהבתק .12.5

מובהר, למען הסר ספק, כי במשך תקופת תוקפו של הסכם זה ולאחריה רשאית מוריה  .12.6

או חלק מהשירותים הנ"ל. התחזוקה, להזמין מכל גורם שהוא את ביצועם של שירותי 

ות או תביעות כלפי מוריה בגין מסירת מצהיר בזה שאין לו ולא יהיו לו כל טענ הקבלן

, מתחייב לשתף פעולה עם אותו גורם אחר כי הואהעבודה כאמור לגורם אחר, 

התוכנה שסופקה ו/או פותחה על ידו  ולהעביר לצורך כך וככל שנדרש את התוכניות,

המדגמים והמפרטים הרלוונטיים  ובכלל הרישיונות לתפעולה ופיתוחה ככל שנדרש,

ידי גורם אחר כאמור בסעיף זה, מבלי שתשמע טענה או -קת המתקנים עללצורך תחזו

דרישה או תביעה מצד הקבלן בקשר עם זכויות קניין רוחני או זכויות יוצרים או כל 

המדגמים והמפרטים בתוכנה וברישיונות, זכות אחרת הנתונה לו או לצד ג' בתוכניות, 

 כאמור. 

ת להביא את הסכם לידי סיום, מכל סיבה תהיה רשאי המזמינהכי  הקבלןמוסכם על  .12.7

לא יהיה זכאי  והקבלןשהיא, ומבלי שתהיה לה חובה לפרט את הטעמים להחלטה זו 

 90לכל פיצוי בגין הודעת ביטול זו. הודעה על ביטול כאמור בסעיף זה תשלח לפחות 

למען הסר ספק  .והקבלן מוותר בזה על כל טענה או תובענה לעניין זה, ימים מראש

הפסקת  ובהר, כי אין באמור כדי לפגוע או לגרוע מזכויות המזמינה להורות עלמ

 החוזה.המכרז וההתקשרות בהתאם להוראות 

 

 התמורה .13
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התמורה עבור השירותים תשולם בהתאם להוראות החוזה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

 יחולו לענין תשלום התמורה גם ההוראות הבאות:

ובתוספת זו, חוזה מפורט במכרז, בבהתאם ל תהיהקה התמורה בגין שירותי התחזו .13.1

הקבלן לא מובהר כי על אף האמור, . קבלןה וכמפורט בכתב הכמויות בניכוי הנחת

 24 במהלךהמונעת ותחזוקת השבר יהיה זכאי לתשלום בגין עבודות התחזוקה 

בתקופה האמורה וכי התמורה בגין עבודות אלה , תקופת הבדקהחודשים הראשונים ל

תשלום להקבלן לא יהיה זכאי  כי ,מכרז. עוד  מובהרב ההקמה ללת בתכולת עבודותנכ

והקבועה בכתב  בתוספת זוהמפורטת מעבר לתמורה קה ובגין עבודות התחז נוסף

 .הכמויות )בניכוי הנחת הקבלן(

 התחזוקה עבודות בגין הקבלן זכאי יהיה לה התמורה כי ,מובהר ספק הסר למען .13.2

 .לגבי שירותים אלו ותהאופצי ומומשיש ככלתשולם , "(ספתהתמורה הנו)להלן: "

 ,תשולם לקבלן החל מהמועדים המפורטים להלן הנוספת תמורה, הלאמור בכפוף

 :ובהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות בניכוי הנחת הקבלן

חודשי  24מתום החל  – המונעת ותחזוקת השבר עבור שירותי התחזוקה .13.2.1

 .תקופת הבדק

 .ממועד מסירת הפרויקטהחל  – הכוללת י התחזוקהעבור שירות .13.2.2

  .חודשייםתשלומים  12-לקבלן בעבור השירותים תשלם המזמינה  .13.3

. בהתאם להוראות ההסכם ותוספת זו חשבונות לתשלום למזמיןהקבלן יגיש  .13.4

 יום  60החשבונות יאושרו על ידי המנהל. התמורה תשולם לקבלן במתכונת שוטף + 

תהיה צמודה למדד המחירים  תוספת זוהתמורה על פי מכרז, על אף האמור בחוזה וב .13.5

בשיעור יחסי  או יוקטן , יוגדלמזמיןלצרכן, באופן שכל חשבון שיוגש על ידי הקבלן ל

ביחס למדד הידוע  ,למידת עליית המדד הנ"ל שהיה ידוע בעת הוצאת החשבון כאמור

 דד הבסיסי. כמ  לצורך האמור בסעיף זה, ואשר יחשב החוזההחתימה על בעת 

לקבלן במועד תשלומו של כל  המזמיןלתמורה יתווסף מס ערך מוסף שישולם על ידי  .13.6

 וכן נגד הוצאת חשבונית מס כחוק.  ,תשלום ותשלום על פי חוזה זה

כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים  .13.7

לן וישולמו על ידו, למעט מע"מ, אשר או על העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקב

 . המזמיןישולם על ידי 

לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר או נוסף ללא יוצא מן  הקבלןמובהר ומוסכם כי כן  .13.8

הכלל עבור שירותיו ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או נשוא החוזה. למען 

הנלוות והכרוכות הסר ספק, מודגש כי התמורה תכלול בין היתר, את כל העלויות 

, ובכלל זה עלויות ההובלה, העבודה, הביטוח, הטעינה שירותי התחזוקהבמתן 

כל והפריקה, ההדרכות לעובדיו, ההתקנה במקומות הנדרשים לפי בקשת מוריה, 

, ההוצאות לרכישת רישיונות תוכנה ועדכוני תוכנה למערכות שהותקנו במסגרת המכרז

 .אמור בחוזה ידרושוכל שירות ו/או עבודה שהביצוע ה
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כל סכום שהועבר  קבלןמוריה תהיה רשאית לנכות מהתשלומים שיועברו על ידה ל .13.9

חייב בהם את מוריה בניגוד לאמור  קבלןאליו או שולם לו בטעות או כל סכום שה

יהיה חייב למוריה בגין כל חוב ומכל סיבה קבלן בחוזה או את כל הסכומים אשר ה

חוזה זה מהווה הסכמה מטעמו ללא שיהא צורך על  קבלןשהיא, וחתימתו של ה

 בהודעה נוספת כלשהי לניכוי או לעיכוב או לקיזוז כלשהו מטעם מוריה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומהמפורט בחוזה, מובהר ומוסכם עוד כי מחיר שירותי  .13.10

 ולרבות:, למכרז בנספח האחזקההתחזוקה יכלול את כל המפורט 

בתוספת זו שים לביצוע התחזוקה והמפורטים ח האדם הדרווכל העבודה וכ .13.10.1

, –לרבות הנהלת העבודה והפיקוח כנדרש לשם ביצוע מושלםונספחיה, 

 שיאושרו ע"י מזמין העבודה,טיפולים התוכנית תכולת העבודה ו לרבות

לרבות טיפולים תקופתיים חודשיים ומעלה, תיקון תקלות, עלות בדיקות 

ות עירוניות באמצעות בודקים תקופתיות הנדרשות עפ"י חוק או תקנ

מוסמכים לרבות מכון תקנים ורשויות מוסמכות אחרות, ליווי הבודקים 

כנדרש לאותה מערכת וביצוע כל דרישותיהם, לרבות הנהלת העבודה 

והפיקוח כנדרש לשם ביצוע מושלם, ובכלל זה עבודות הכנה בבתי מלאכה 

קיון בזמן ולאחר הטיפול רוק הקיים, עבודות העזר הדרושות, נייחיצוניים, פ

 וסילוק פסולת לאתר מורשה.

ביצוע העבודות באמצעות קבלני המשנה המקצועיים, אלה שהתקינו את  .13.10.2

המערכות ואשר המזמין דרש מהקבלן להעסיקם לצורך מתן השירות לכל 

 אורך תקופת החוזה, של כל עבודות התחזוקה המונעת ותיקון התקלות. 

לרבות חומרי עזר וחומרים מתכלים הכרוכים כל הציוד, החלקים והחומרים  .13.10.3

בביצוע העבודה והפחת שלהם, חומרי העזר וכו' לרבות החלפת ציוד ו/או 

שדרוג ציוד שאין לקבלן כדאיות כלכלית לשפצו או לשמרו במצב הקיים, 

כולל עלויות התאמת ציוד חליפי לציוד מקורי שלא ניתן להשיגו ובלבד 

 המזמין.שהדרישה לשדרוג אינה ביוזמת 

השימוש בכלי העבודה, כלי רכב תפעוליים, מכשירים, מכונות, פיגומים,  .13.10.4

 הוצאות הרכב ותחזוקה באתר.

מחסומים, גידור, עגלות שילוט,  :עלות הסדרי תנועה זמניים לרבות ציוד כגון .13.10.5

תאורה זמנית, תאורת תקשורת זמנית,  חשמל זמני, תמרור זמני, גנרטורים,

ומכווני תנועה,  ( , פקחים5)כדוגמת צוות  בטחיםאזהרה, ליווי משטרה, מא

העסקת מתכנן תנועה מוסמך שיאשר את תכנית התנועה לביצוע הסדר 

התנועה הזמני, וכל הנדרש לצורך ביצוע העבודות בצורה בטיחותית לקבלן 

 ולסביבה.

כל הוצאות הובלת העובדים, החומרים והציוד לאתר העבודה וממנו, לרבות  .13.10.6

 וצרי עבודה עד אתר הפינוי הקרוב ביותר.פינוי פסולת ות

 כל ההוצאות להפעלת קבלני משנה. .13.10.7

כל הוצאות לרכישה, לאחסנה ולניהול מלאי ציוד, חלקים וחומרים כנדרש  .13.10.8

 למתן השירות במועד.

כל ההוצאות הנדרשות לביטוח העבודות, העובדים וצד שלישי לרבות בפני  .13.10.9

לחלק הכללי של מסמכי  םהמצורפיכמפורט בנספחי הביטוח  אובדן או נזק
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ביצוע כיול המערכות עפ"י דרישות  עלות ;המכרז )הזמנה להציע הצעות(

 התקנים, החוקים והתקנות ובתדירות הדרושה עפ"י הרשויות המוסמכות;

מיסים לקרנות והטבות סוציאליות, מס קניה מכס ובלו והיטלים אחרים; 

 רווח הקבלן.

 

 

 אי תחולת יחסי עובד מעסיק .14

הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו תוספת זו פי לצהיר כי בביצוע התחייבויותיו הקבלן מ .14.1

בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, 

או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או לכל מי מטעמו תוך כדי  , אובדןנכות, מוות, נזק

 . תוספת זועפ"י  או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו

, כדי ליצור בינו או מישהו מטעמו, ה, או בתנאי מתנאיבתוספת זוהקבלן מצהיר כי אין  .14.2

, על ידי הקבלן או מטעמו, יחסי עובד ומעביד, וכי כל העובדים שיועסקו נהלבין המזמי

יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא תוספת זו י לפלצורך ביצוע התחייבויותיו 

 ינו ובין המזמין כל יחסי עובד ומעביד.יהיו ב

כל הוצאות מתן השירותים, תשלום לעובדי הקבלן )לרבות שכר עבודה, מס הכנסה,  .14.3

תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר(, תשלומי 

 מסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחראיות בקשר עם ביצוע השירותים, יחולו

 על הקבלן וישולמו על ידו, והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן שהוא.

הקבלן מתחייב לשפות את המזמין, עם דרישתו הראשונה, בגין כל תביעה שיגיש מי  .14.4

 מעובדיו נגד המזמין שעילתה קיום יחסי עובד מעביד בין המזמין לעובד הקבלן.

 

 אחריות לנזקים ושיפוי .15

יהיה הקבלן בלבד אחראי כלפי כל  ד לתום תקופת התחזוקהמעת חתימת החוזה וע .15.1

אדם ורשות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש המזמין או הדיירים לגופם, ו/או 

לרכושם של כל אדם אחר, לרבות עובדי המזמין ומבקרים בפרויקט, עקב מעשה או 

כדי ביצוע  מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך

, וכן הוא מתחייב לשלם כל תשלום, פיצוי, פיצויים, השירותים נשוא תוספת זו

הוצאות, שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה או הצורך להתגונן 

 בפניה, והקבלן ישפה את המזמין בגין כל סכום או תשלום כמפורט לעיל.

בדן שנגרמו כאמור לעיל מיד או במועד הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או או .15.2

 קרוב ביותר לקרותם.

הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, עובדיו ושליחיו וכלפי משתמשי הפרויקט בקשר לכל  .15.3

תביעה שתוגש נגדם או כל אחד מהם, אם תוגש, ושעילתה נזק והוא מתחייב לשלם 

קשר לנ"ל, כולל תחתם כל סכום שידרשו לשלם, או להחזיר להם כל סכום שהוציאו ב

כקנס, כפיצויים כהוצאות וכשכר טרחת עו"ד, בין עפ"י פסק דין ובין עפ"י פסק בורר 

 וזאת לדרישת כל אחד מהם.
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המזמין יהיה רשאי לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והקבלן לא יבצעם תוך זמן  .15.4

 צועבגין בי, ולחייב את הקבלן או בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט סביר מעת קרותם

 האמורים לרבות קיזוז התשלום מסכומים המגיעים לקבלן. תיקונים ה

סיומו של חוזה זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי  .15.5

 נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה או קשורה אליהם.

ואין  ,אין באמור בסעיף זה לגרוע מחובתו של הקבלן לקיים ביטוח כמפורט להלן .15.6

 פי סעיף זה.-עלהקבלן כדי לגרוע מחובת כאמור בקיומו של ביטוח 

 

  ביטוח .16

לכל אורך תקופת האחזקה, לפי הענין, מתחייב הקבלן לדאוג על חשבונו לקיומם של  .16.1

)חלק כללי  המכרזלמסמכי  נספחי הביטוח שצורפו ביטוחים תקפים בהתאם להוראות

 מתוספת זו. ה חלק בלתי נפרדמהוו(, ה)ד(8נספח  – הזמנה להציע הצעות -

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הקבלן" כאמור, הינו תנאי מתלה  .16.2

ומקדים לתחילת מתן השירותים והמזמינה תהיה זכאית למנוע מן הקבלן תחילת 

אישור כאמור הבמקרה שוכן ביצוע תשלומים בגינם  נשוא תוספת זוביצוע השירותים 

 .כנדרשלא הומצא במועד 

כמו כן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמינה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם  .16.3

למי מהן עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי 

 הקבלן ו/או על ידי מנהליו ו/או עובדיו.

 שונות .17

שיתוף פעולה דרש הקבלן ליבכל מקרה של דרישה מצד מוריה ו/או עריכת ביקורת, י .17.1

ימי עבודה מעת  3. בכלל האמור יעביר הקבלן לבודק, בתוך עם הבודק מטעם מוריה

קבלת הדרישה, כל מידע שיידרש )תלושי שכר, דו"חות שעות, אסמכתאות להפרשות, 

  הסכמי עבודה וכל מסמך, חישוב או מידע אחר שיידרש על ידי הבודק(.

לפי כל דין, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריות הקבלן  .17.2

או אובדן שייגרם מכל סיבה שהיא תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו 

על פי ההסכם, חלקן או כולן, לגופו או לרכושו של אדם או למוריה, לרבות צדדים 

רים ולנזקים שנגרמו כתוצאה מהטובין ו/או ממתן שירותים פגומים, לא סבישלישיים 

או מנוגדים לתנאי הסכם זה. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת 

 .נזק או אובדן כאמור

אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מזכויותיה של מוריה לפי כל דין במקרה של הפרת  .17.3

 הסכם על ידי הקבלן, לרבות באשר לביטול ההסכם לקיומו לפיצויים, וקיזוז.

ויותיו על פי החוזה, ימציא הקבלן למוריה, ערבות בנקאית להבטחת מילוי התחייב .17.4

, ושתהיה בתוקף עד קבלנים מוריה ' לחוזהאאוטונומית, שתהיה בנוסח הקבוע בנספח 

ן ערבות הביצוע לתקופת שירותי התחזוקה, יחולו גם ילעני .לתום תקופת ההתקשרות

 ההוראות הבאות:
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מהיקף שירותי   3%ל הערבות לתקופת התחזוקה ו/או התפעול תעמוד ע .17.4.1

  ., לפי הענייןהשנתיים התחזוקה

ההתקשרות, ככל תוארך לתקופות נוספות במקביל להארכת  הערבות .17.4.2

 .לענין שירותי התחזוקהשתוארך כאמור, 

תנאי תהווה  ככל שתמומש האופציה תחזוקהשירותי ההמצאת ערבות ל .17.4.3

  .לשחרור הערבות הבנקאית לתקופת הבדק

או תנאי מתנאיו, תהיה מוריה רשאית, מבלי לגרוע מכל  אם יפר הקבלן את החוזה .17.5

הוראה אחרת או זכות העומדת למוריה, לפי חוזה זה ולפי כל דין, לחלט את סכום 

הערבות, כולו או חלקו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהקבלן יוכל להתנגד 

כאות. במקרה של לכך. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקבלן לפנות לער

את הערבות לשיעורה המקורי הקבוע  הקבלןחילוט, מלא או חלקי, של הערבות, ישלים 

תעמוד  -ימים ממועד החילוט. חולט חלק מסכום הערבות  7בנוסח הערבות, בתוך 

 .יתרת הערבות בעינה

סכום הערבות שיחולט על ידי מוריה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה  .17.6

לבוא כלפי מוריה בטענות או תביעות כלשהן בקשר לכך, ומבלי  זכות כלשהי קבלןל

 .שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של מוריה על פי חוזה זה ועל פי כל דין

בכל מקרה בו יידרש הקבלן להאריך את תוקף הערבות הנ"ל, יתווספו לסכום הערבות  .17.7

פירושן ההפרש בין המדד  – הפרשי התנודות במדד. לעניין סעיף זה, "תנודות במדד"

שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, 

 .לפני יום מתן הערבות המוארכת

הערבות תהיה בתוקף עד לתום תקופת ההתקשרות. אין בשימוש מוריה בערבות כדי  .17.8

ת מוריה עפ"י לגרוע מכל זכות קיזוז ו/או פרעון ו/או כל זכות אחרת העומדת לרשו

 .ההסכם ו/או עפ"י כל דין

הקבלן או מי מטעמו לא יהיה רשאי בשום שלב ובשום תנאי מכל סיבה שהיא, למנוע  .17.9

ו/או לעכב תחת ידו את הטובין ו/או את העבודה או את השירותים נשוא ההסכם ו/או 

כל ציוד השייך ו/או המגיע על פי ההסכם למוריה, וזאת גם כאשר קיימים חילוקי 

עות בין הצדדים בכל נושא שהוא. עיכוב או סירוב לבצע את העבודה ו/או לספק את ד

 .הטובין כמפורט בחוזה זה, מכל סיבה שהיא, ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם

ן, עליו הוסכם בחוזה יכל עיכוב ו/או איחור במועד האספקה או מתן השירות, לפי העני .17.10

ש"ח  3,000צוי מוסכם מראש, בסך של זה יהוו הפרה יסודית אשר תקנה למוריה פי

בגין כל יום איחור. איחור של שעות יזכה את מוריה בהתאם לחלק היחסי מסכום 

שעות ליום. הפיצוי המוסכם כאמור יהיה מעבר לכל סעד ו/או  12הקנס, בחישוב של 

 .תקופה העומדת למוריה לפי החוזה ולפי כל דין

בד או להעביר בכל דרך אחרת את הקבלן אינו רשאי להסב או להמחות או לשע .17.11

פי חוזה זה, כולן או חלקן, לצד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל את -זכויותיו על

הסכמתה המפורשת של מוריה לכך בכתב ומראש. מובהר בזה, כי אף אם תינתן 
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הסכמה כנ"ל, לא יהיה בה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו למילוי מלא ומדויק של כל 

 .פי חוזה זה-התחייבויותיו על

הקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו או למסור את מתן התחייבויותיו או  .17.12

חובותיו, כולם או מקצתם, לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של 

מוריה, מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהא הקבלן רשאי להעביר 

ץ את מתן השירותים האמורים בחוזה כולם או חלקם או לכל ספק או קבלן או יוע

להעביר לכל צד ג' שהוא מסמכים כלשהם הקשורים במוריה, אלא אם קיבל לכך את 

 .רשותה המפורשת של מוריה

לרשות הקבלן לצורך מתן שירותי האחזקה לפי הסכם זה, יעמיד מובהר ומוסכם, כי  .17.13

, אשר עומד בכל הדרישות "(קבלן אינטגרטור)" קבלן מערכות ראשיהמפעיל 

קבלן המערכות הראשי ירכז ויתכלל את כלל . למסמך ח' 12 -ו 11פים בסעיהמפורטות 

שירותי האחזקה הכלולים בתוספת זו לכל דבר ועניין, וכל קבלן משנה נוסף אשר 

מערכות כמפורט בתוספת זו, או חלק מהם, יהיה יועסק לצורך מתן שירותי אחזקה ב

רשאי בהתאם מוסכם, כי המזמין יהיה כפוף לקבלן המערכות הראשי ונתון לאחריותו. 

לצורך קבלן המערכות הראשי האמור עם ישירות להתקשר  ,לשיקול דעתו הבלעדי

 וזאת במחירי החוזהישירות למזמין, , או חלק מהם, בפרויקטקבלת שירותי האחזקה 

)בניכוי הנחת הקבלן( ובהתאם לתנאיו )למעט שינויים והתאמות לחוזה שיידרשו 

למפעיל לצורך ביצוע ההתקשרות(, וזאת מבלי שתהא לקבלן כל טענה או התנגדות 

מטעמו למתן קבלן המערכות הראשי הקבלן יכניס הוראות מתאימות בחוזה עם  .לכך

 ,על ידי המזמיןכות הראשי המער ןאחזקה, והוא מודע לכך שכתנאי לאישור קבל

מסמך ח' ל 2 נספחכ המצ"בלחתום על כתב התחייבות בנוסח יידרש הקבלן האמור 

 . להלן

)לרבות  בכל הנוגע להעסקת קבלני משנה על ידי הקבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .17.14

לחלק  18)ס'  , יפעל הקבלן בהתאם להוראות המכרז ביחס לקבלן האינטגרטור(

 .על ידי המזמין ליך אישור קבלני המשנהלצורך ה, (הכללי

להסב את ההסכם בכל עת לעיריית ירושלים ו/או כל גורם אחר, תוך  תמוריה רשאי .17.15

, ועל אותו גורםכלפי  המפורטים בתוספת זו ובהסכם ממשיך לשאת בחיוביוהקבלן ש

כמו כן על הקבלן יהיה להסב את הערבויות שניתנו  .הקבלן יהיה להישמע להוראותיו

ת פקופת הבדק לעיריית ירושלים ו/או לכל גורם אחר שיקבע על ידי מוריה ללא תוסלת

 תשלום וכתנאי לקבלת התשלומים השוטפים.

 .לא יהא תוקף לכל שינוי בחוזה שלא יעשה בהסכמה ובכתב, בחתימת שני הצדדים .17.16

ימי  3ו בדואר רשום יחשבו כאילו התקבלו בחלוף ההודעות שיישלחו מצד אחד למשנ .17.17

 .בעת מסירתם –ם, ואם נמסרו ביד עסקי

את מלוא זכויותיהם, זה כלפי  יםממצהמכרז, החוזה ותוספת זו מוסכם על הצדדים כי  .17.18

 .מבטל כל הסכם ו/או מצג ו/או הבטחה אשר קדמו לו םזה, וה

 .כתובות הצדדים הן כמפורט בראש הסכם זה .17.19
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תהיה מסורה, מהם כל עניין הנובע חוזה ותוספת זו וסמכות השיפוט הייחודית לגבי  .17.20

אך ורק ובאופן בלעדי, לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. על הוראות הסכם זה יחול 

 .הדין הישראלי

 

 

 
 

 הקבלן  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
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)"קבלן  מערכות ראשי קבלןכתב התחייבות לחתימת  – למסמך ח' 2נספח 
 "(אינטגרטור

 
 לכבוד

 עיריית ירושלים
 פיתוח ירושלים בע"ממוריה חברה ל

 כל מפעיל אחר עליו תורה מוריה לרבות
 "(המזמין)להלן: "

 שלום רב,

 4/9חניון חנה וסע נחל שורק פרויקט הנדון: 

 
מערכות ראשי משמש כקבלן ________________ ח.פ. _______________, אני הח"מ, 

זכה במכרז פומבי  "(, אשרהקבלן______________________ )" מטעם ,)"קבלן אינטגרטור"(

לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" של מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ,  107/2020מס' 

, נשכרתי על ידי הקבלן לבצע המכרז"(. במסגרת הפרויקט"-" והמכרז)" נחל שורק, ירושלים

 "(.העבודות)"כהגדרתן במסמך ח' למכרז  "מערכות אלקטרומכניות"עבודות בתחום 

י לאשר כי אני מכיר את דרישות המכרז והפרויקט בכל הנוגע לביצוע העבודות, וכן את הרינ

לרבות  – האמור, על נספחיהם מסמך ח'בתוך נוסח החוזים אשר צורפו למכרז וכן את  מסמך ח'

 בפרט את התחייבויותיי ואחריותי כקבלן מערכות ראשי."(, והחוזים)" נספח האחזקה למכרז

אני מקבל על עצמי לבצע למסמך ח', ו 11עומד בכל התנאים המפורטים בסעיף אני מצהיר כי אני 

, או מי מטעמם, וזאת בהתאם לדרישות המכרז והחוזים והמזמין את העבודות עבור הקבלן

 האמורים בנוגע לעבודות. 

וזאת מבלי , המזמיןוכלפי הקבלן כקבלן משנה הינה ביחד ולחוד כלפי  ימצהיר כי אחריות יאנ

 .יכל אחריות או חבות כלפיהמזמין להטיל על 

או עבור  ישירות עבורו העבודותאת מתחייב לבצע  י, אנהמזמיןדרש לכך על ידי אכמו כן, ככל ש

, וזאת בהתאם לנוסח החוזים כהגדרתם לעיל מי מטעמו )לרבות עם המפעיל, כהגדרתו בנספח ח'(

וזאת  לצורך ביצוע ההתקשרות(,המזמין התאמות אשר יידרשו על ידי )למעט שינויים וותנאיהם 

עמו או עם מי מטעמו ככל שאדרש לכך גם לחתום , ובמחירי המכרז והחוזה )בניכוי הנחת הקבלן(

 . זה ישירות על חוזה בענין

 

 בכבוד רב,

 _____________________ 
 [ אינטגרטור - ] קבלן המשנה

 


