
 פירוט גופי תאורה נדרשים –' טנספח י

. אין בתמונות כדי להצביע על הצורה הכללית של גוף התאורההנה התמונות והשרטוטים להלן מטרת 
 להצביע על קשר לגוף תאורה מסוים או לחברה מסוימת. 

 
 :1גוף תאורה מס' 

 

 
 
 

 :2גוף תאורה מס' 
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 3תאורה מס' גוף 

 
 

 :4גוף תאורה מס' 

 
 
 
 

 :5גוף תאורה מס' 
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 :6גוף תאורה מס' 
 

 
 
 

 :7גוף  תאורה מס' 
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 מ  ס  מ  כ  י   ה  ה  ת  ק  ש  ר  ו  ת  -ח  ל  ק    ב'  

 

 2017ביום _____ בחודש ___________ בשנת אילת שנערך ונחתם ב

 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ  :בין

 ח"פ ________________  

 ,2פארק אילתם 

 88000 אילת

 "(המזמינה" ו/או "החברה הכלכלית)להלן: "         
 מצד אחד          

 ________________________________ בע"מ  :לבין

 ח"פ _____________  

 ("הספק")להלן:            מרח' ______________  

 מצד שני          

עבודות תכנון, לביצוע  _________________פירסמה את מכרז  הכלכלית החברהו הואיל

מסוג  התאורגופי של גופי תאורה קיימים בואחריות תחזוקה  ,התקנההחלפה, אספקה, 

LED  ולמתן שירותי תחזוקה כוללת על כלל מערכות התאורה העירוניות בעיר אילת

 "(; השירותים)להלן: "

והנחיותיה ובהתאם  החברה הכלכליתוהספק מעוניין לתת את השירותים לפי צרכי  והואיל

 לתנאים והתמורה, כמפורט בחוזה זה;

 והצעת הספק הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;  והואיל

מצהיר כי הוא מוסמך על פי הוראות כל דין לספק את השירותים נשוא חוזה זה,  הספקו והואיל

 בהתאם להוראות כל דין; השירותיםמתחייב לבצע את כמפורט בחוזה על נספחיו, ו

ה, התקנה ומתן שירותי מסמכי המכרז, כי הינו עוסק באספקוהספק מצהיר, כאמור ב והואיל

כהגדרתם להלן, וכי הינו בעל הידע, המיומנות והניסיון  LEDמסוג  התאורגופי אחריות ל

וכוח  , הרישיונותהאמצעים, הכליםכאמור ובידיו כל אספקת השירותים הדרושים לצורך 

ברמה הגבוהה ביותר וכי הינו מוכן לקבל לאספקת השירותים האדם המיומן, הדרושים 

 בתנאים כמפורט בחוזה זה; השירותיםעל עצמו את ביצוע אספקת 

מעונינת למסור לספק את אספקת השירותים, והכל כאמור בתנאי  החברה הכלכליתו והואיל

 חוזה זה להלן;

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

, וזאת, בין היתר, בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הספקלבין  החברה הכלכליתבין 

 הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעסיק; 

 

 :לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

  ונספחיםמבוא, הגדרות  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1

כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות והתמצאות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה  1.2

 ולא ישמשו לצרכי פירושו. 
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 הגדרות 1.1

 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" 1.1.1

עבודות תכנון, לביצוע  ________________מס' פומבי מכרז  –" המכרז" 1.1.2

מסוג  התאורגופי תחזוקה של גופי תאורה קיימים בו התקנההחלפה, אספקה, 

LED  על החברה הכלכליתאשר פורסם על ידי בעיר אילת ולמתן אחריות ,

 נספחיו;

/או מי שימונה ו ____________ –" החברה הכלכליתנציג ""הממונה"/  1.1.1

על פי המכרז וחוזה זה.  הספקלצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות מטעמו 

 בכתב; ספקלהודעה על זהותו תימסר 

בהם יסופקו השירותים על ידי הספק מקומות ה -" מתקן" או "נכס" או "אתר" 1.1.1

 זה; למסמכי מכרזבהתאם 

אחריות כל הפעולות הכרוכות בביצוע ומתן  –"העבודותאו " "השירותים" 1.1.1

 LED להחלפה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה קיימים בגופי תאורה מסוג 

 המצורף המפרט הטכניבנספח במסמכי המכרז, לרבות , כמפורט בעיר אילת

 ;מכרזמסמכי הל א'נספח כ

 1נספח נוסח המצ"ב כסך וערבות בנקאית ב – "ביצועערבות / ""הערבות" 1.1.1

 ;למסמכי ההתקשרות

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,  –" מדד המחירים לצרכן" 1.1.7

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או 

 כל מדד אחר שיתפרסם במקומו;

 ____________שיתפרסם בחודש מדד המחירים לצרכן  –" מדד הבסיס" 1.1.8

  ;______שנת  ________ בגין חודש  _____שנת 

 המדד ביום התשלום בפועל; –" המדד החדש" 1.1.1

אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה או תשלום, על  –" הפרשי הצמדה למדד" 1.1.10

פי חוזה זה, כי המדד החדש שונה ממדד הבסיס, אזי יהיה הצד עליו מוטל 

התשלום, על פי חוזה זה, חייב לשלם למשנהו או לקבל ממנו את אותו תשלום 

בכל מקרה . מובהר בזאת כי יסמדד החדש לעומת מדד הבסצמוד לכשהוא 

 ;סכום ההחזר לא יהיה נמוך מסכום התשלום המקורי כפי ששולם בפועל

ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד  –" ריבית" 1.1.11

 הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה גופו: 1.1

 ;כתב ערבות – 1נספח  1.1.1

 ;לשמירה על סודיותהתחייבות  – 2נספח  1.1.2

 חוזה גופו. המהווים חלק בלתי נפרד מעל נספחיו מסמכי המכרז  1.1
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 ההתקשרות .2

ות אנרגטית ואיכות לקידום התייעל עיריית אילת והחברה הכלכליתכחלק מפעילות  2.1

להחליף את תאורת הרחוב הקיימת  עיריית אילת והחברה הכלכלית הסביבה, החליטו

פעילות המאפשרת לצמצם את צריכת לחסכון באנרגיה,  LEDבגופי תאורה מסוג 

 החשמל השוטפת ואת עבודות האחזקה השוטפות.

 התקנההחלפה, תכנון, אספקה, שירותי  חברה הכלכליתלבזאת לספק  הספק מתחייב 2.2

 בעיר אילת ומתן אחריות LEDמסוג  התאורגופי תחזוקה של גופי תאורה קיימים בו

לספק מעניקה בזאת  החברה הכלכליתלפי חוזה זה, והספק ולבצע את כל התחייבויות 

 בתקופת החוזה. ם אלה הזכות ליתן שירותי

, והמהווה למסמכי מכרז זההמצורף  המפרט הטכנילפי הספק על ידי  ינתנוי השירותים 2.1

החברה נציג עם קשר מתמיד להיות ב הספק מתחייבחלק בלתי נפרד מהחוזה גופו. 

 .םשירותיהבכל הקשור בסדרי, מועדי ותדירות  וולמלא אחר הוראותי הכלכלית

 החברה הכלכליתבסיס בלבד.  והינלמסמכי המכרז ה' כתב הכמויות כמפורט בנספח  2.1

מהכמויות המפורטות בכתב הכמויות ו/או תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע 

על כל טענה ו/או דרישה  מוותרהספק עדי. בללפי שיקול דעתה ה , והכלבמפרט הטכני

 בגין ובקשר לכך. החברה הכלכליתו/או תביעה כנגד 

החברה ש במקרה להלן, 1, כאמור בסעיף עריףבתכי לא יחול שינוי  מתחייבהספק  2.1

השירותים האמורים ו/או חלקם, כאמור מ תשנה ו/או תוסיף ו/או תגרע הכלכלית

החברה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  מוותרהספק  לעיל. 2.1בסעיף 

 בגין ובקשר לכך.  הכלכלית

 ספקהצהרות ה .1

 לו היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה על נספחיו וברורים הספק מצהיר בזאת, כי בדק 1.1

 על פי חוזה זה. והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי

במהלך כל מכרז ימשיכו להתקיים חלק א' של הב המפורטיםתנאי הסף שהוא מתחייב  1.2

 , וזאת מבלי לפגוע ביתר התחייבויותיו והצהרותיו של הספק. תקופת ההסכם

המקומות בהם מוקמים גופי את רשימת  החברה הכלכליתקיבל ממצהיר, כי  הספק 1.1

את כל הנ"ל באופן  בחן ,אלה ביקר באתריםעליהם חל הסכם זה, וכן שהוא התאורה 

מראש על כל  הספק מוותרולצורכי חוזה זה.  ויסודי ומצא את כל אלו מתאימים לצרכי

 טענת מום ו/או אי התאמה ו/או ברירה ו/או פגם בהם. 

 החברה הכלכליתבצע את כל השירותים בהתאם להוראות הספק מצהיר בזאת כי י 1.1

 ובהתאם לקבוע בכל דין. 

 .השירותיםאת מלוא הידע והכישורים למתן  ולכי יש  הספק מצהיר 1.1

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל שנדרש,  הספק מצהיר ומתחייב כי בידיו 1.1

כי בכל תקופת תוקפו  השירותים נשוא חוזה זה והוא מתחייבעל פי כל דין לביצוע כל 

הנדרשים על פי כל שיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים יכל הר ושל חוזה זה יהיו בידי

 דין כשהם תקפים, ובכלל זה:

חוק רישום קבלנים לעבודות  פי-על לפחות 2א' 250 -ו 2א'  270סיווג קבלני תקף  1.1.1

 .1111 –הנדסה בנאיות, תשכ"ט 
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ו/או על כל שינוי ימים  7 -ולא יאוחר ממיד  חברה הכלכליתלמתחייב להודיע הספק  1.7

, לרבות על ביטול כל רישיון ו/או אישור והצהרותיבתוקף  ושיחולמגבלה ו/או תנאים 

ליתן את  ווהאוסר או מגביל את יכולת וו/או היתר, כאמור, וכן על כל צו שניתן כנגד

 .השירותים בהתאם לחוזה זה

כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים  השירותיםכי כל  הספק מצהיר 1.8

וכי צוות העובדים מיומן ומתאים , המתאימים לעיסוקם על פי כל דין הובעלי הסמכ

 מתנאי חוזה זה.  יםאו הנובע יםלביצוע כל השירותים הכרוכ

 מתחייבהעסקת עובדים ולבכל מגבלות הדין בנוגע  וא בקיאבזאת כי ההספק מצהיר  1.1

 להתעדכן כל העת לגבי כל חידוש ו/או תיקון בדין. 

המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי  הספקמובהר כי נכונותם של הצהרות  1.10

מהותי בחוזה זה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת חוזה זה ובין 

 .  הספקבכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד 

  .18הספק מצהיר כי גילם של העובדים לא ייפחת מגיל  1.11

, ובהתאם להוראות הטכניבכפוף למפרט  מטלה חדשהלגבי כל גם כל האמור לעיל יחול  1.12

 ספק מעת לעת, ככל שיקבל. השיקבל 

 הספקהתחייבות  .1

 : , הספק מתחייבעל פי חוזה זה הספקהאחרות של  ומבלי לגרוע מהתחייבויותי

 כמפורט בחוזה זה.  ,השירותיםלבצע את  1.1

 במומחיות ומתחייבברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות,  השירותיםלבצע את  1.2

ו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע  השירותיםעסיק בביצוע ילכך שהצוות אשר 

 המתאימים לביצוע וההסמכה על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים השירותים

 .שירותיםה

כח אדם בהיקף ובאיכות הנדרשים  חברה הכלכליתללהעסיק במסגרת מתן השירותים  1.1

החברה להפעלת המכרז ומתן השירותים ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לדרישות 

ובכל מקרה לפחות בהיקף המפורט בחוזה זה על נספחיו לרבות בהצעה  הכלכלית

 ובמכרז. 

תהיה רשאית לקזז  החברה הכלכליתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי  1.1

עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם  לספקמהתמורה שהיא חייבת להעביר 

 החברה הכלכליתאת מצבת כח האדם בהתאם לדרישות  םמקיי ואינ הספקיתברר כי 

 והוראות חוזה זה. 

, בכל עת שיידרש לכך, אודות ביצוע החברה הכלכליתלנציג ליתן פרטים ולדווח מיידית  1.1

 . החברה הכלכליתוכל פרט אחר שיידרש על ידי  רותיםיהש

למסור לידי כל אחד ואחד מעובדיו הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה בהתאם לחוק  1.1

-הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, התשס"ב

2002 . 

  .השירותים מתןההוצאות והעלויות הכרוכות ב שא בכלכי יי 1.7
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כולל מע"מ, בגין ₪ (  100,000אלף ש"ח ) חמש מאותתשלום חד פעמי בסך  להעביר 1.8

( 11"(, בתוך ארבעה עשר )סקר אנרגיהתכנון וביצוע סקר אנרגיה לפרוייקט )להלן: "

 .יום ממועד הודעת הזכייה

ו/או התנהגות כל מי  ושלבכל הנוגע להתנהגות  החברה הכלכליתנציג לציית להוראות  1.1

 ו/או בכל הכרוך בכך. ם שירותילבקשר  ומטעמ

וישמרו על הופעה בלבוש אחיד  יופיעו מידי יום לעבודה בלבוש נקי וכי העובדים מטעמ 1.10

 ונקי במהלך כל יום העבודה.        

בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות ומפגעים, וכן כי  השירותיםלנקוט בעת ביצוע  1.11

 אזהרה.   דאג, בין היתר, להסרת מכשולים, הצבת מחסומים, שלטיי

 .  השירותיםמיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע  חברה הכלכליתללדווח  1.12

החברה ציג בפני י השירותיםביצוע שיבוצו ב טרם קבלת עובד לעבודה ו/או טרםכי  1.11

למניעת ת ישראל כי העובד עומד בתנאי הסף הקבועים בחוק משטראישור  הכלכלית

ניתן כי ו( החוק)להלן: " 2001-במוסדות מסוימים, התשס"אמין העסקה של עברייני 

 עבורו אישור. 

תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת העבודה, לדרוש אישור נוסף  החברה הכלכלית

 מהמשטרה כי אין מניעה להמשך העסקתו/הצבתו על פי החוק. 

החברה במקרה שלדעת אמור לעיל, יודגש כי בכל עת ומכל סיבה שהיא מהמבלי לגרוע  1.11

אינה ראויה ו/או  נותן השירותים מטעם הספקקיים חשש שהתנהגותו של  הכלכלית

עומדת בניגוד להוראות חוזה זה ו/או קוד התנהגותי ו/או כל חוק ו/או דין, תהיה 

החברה לאתרי  אותו עובדאת  לשבץשלא  לספקלהורות  החברה הכלכליתרשאית 

 די. לבצע זאת באופן מיי והספק מתחייב ,הכלכלית

כל עובד אשר אינו ממלא תפקידו כראוי ו/או ממלא תפקידו באופן מידי  ןבאופחליף לה 1.11

, ובהקשר זה מצהיר הספק כי לא נתקבלו החברה הכלכליתשאינו משביע רצון לדעת 

 החברה הכלכליתלגבי אף אחד מהעובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים עבור 

תלונות כלשהן מלקוחות אחרים אליהם נשלחו מטעם הספק, ובייחוד תלונות הנוגעות 

 ליושרם האישי. 

ו/או  החברה הכלכליתשתף פעולה עם ביקורות שייערכו )אם וככל שייערכו( מטעם ל 1.11

מטעם רשות מנהלית מוסמכת, לרבות אך לא רק, יחידה האכיפה במשרד הכלכלה. 

עם לפעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש תהא רשאית, מפ החברה הכלכלית

מהספק, לצורך בקרה וביקורת, להמציא לה מסמכים המעידים על ביצוע תשלומים 

כדין, לרשויות המס ולביטוחים הפנסיוניים עבור העובדים, וכן לדרוש מהספק להציג 

 לצרכי הביקורת.  של עובדים וכל מסמך רלבנטי אחר את תלושי השכר

את היבטי אספקת  בעצמו ועל חשבונו המלאה והבלעדית לבדוק באחריות לשאת 1.17

וראות משטרת ישראל, מלא אחר הוראות כל דין, ואחר הלהשירותים ומאפייניה, ו

 . םשירותיההנוגעות למתן  משרד הכלכלהו

התקינה של  לפעילותוכי ביצוע השירותים על פי הסכם זה לא יפריעו בכל דרך שהיא  1.18

 . התאורההאיזור בו מוקם עמוד 
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להעסיק עובדים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה שהינם מקצועיים ומהימנים,  1.11

בעלי אזרחות ישראלית בלבד, המתאימים הרשויות, העומדים בתנאים שנקבעו על ידי 

 . למסמכי מכרז זההמצורף  הטכנימפרט הומוכשרים לבצע את השירותים על פי 

 ל כל המצוי בו בדרך קבע שמירה מעולה. וע האיזור בו מוקם עמוד התאורהלשמור על  1.20

מיידית על כל אירוע חריג, לרבות בכל מקרה בו מתעורר חשד  חברה הכלכליתלדווח ל 1.21

לעבירה פלילית, להגיש תלונה למשטרת ישראל ולקבל אישור על כך, תוך שיתוף פעולה 

 עם המשטרה כנדרש. 

, ושיהא החברה הכלכליתנציג למנות איש קשר בכיר בהנהלת הספק שיעבוד בצמוד עם  1.22

אחראי על עריכת ביקורות על השירותים נשוא הסכם זה. איש הקשר יאושר מראש על 

  .החברה הכלכליתנציג ידי 

מידי חודש בחודשו את כלל תלושי השכר של נותני השירותים  החברה הכלכליתלספק ל 1.21

 . החברה הכלכליתמטעמו המשובצים לעבודה במתקני 

 תקופת החוזה .1

חודשים קלנדרים( )להלן:   120) שנים (10) עשר תוקפו של חוזה זה הינה למשךתקופת  1.1

, "(מועד תחילת ההתקשרות"(, החל מיום חתימת חוזה זה )להלן: "תקופת החוזה"

 באופן הבא: המחולקת

, הכוללת אחריות LEDהתקשרות להחלפת גופי התאורה בעיר אילת לתאורת  1.1.1

( שנים 10במסגרת מכרז זה, אשר תמשך עשר ) מלאה לכל גופי התאורה שהוחלפו

 ממועד ההתקנה.

התקשרות לטובת שירותי תחזוקת מערכת החשמל בעיר אילת, אשר תמשך עד  1.1.2

  ( שנים עם הספק אשר יוכרז כזוכה במכרז זה.10עשר )

על כלל מערכות ,TOTAL RISK יודגש כי הספק הזוכה יספק שירותי תחזוקה 1.1.1

כל  שנים. לרבות 10לתקופה של  במסמכי המכרז בהתאם למפורט  התאורה בעיר 

 .התקנה חדשה שתבוצע על ידו במהלך תקופת ההתקשרות

תהא  ,תיווצר מניעה בהתקנת רכיבי התאורה מסיבה כלשהיאככל שמובהר בזאת כי  1.2

תהיה כל טענה  ספקלא לבצע את הפרוייקט וזאת מבלי שלרשאית  החברה הכלכלית

 ו/או דרישה ו/או תביעה.

הזכות להביא הסכם זה לידי סיום  לחברה הכלכליתעל אף האמור לעיל, שמורה  1.1

( יום, ולספק לא תהא כל תביעה בנושא למעט זכותו 10בהודעה מראש בת שלושים )

יודגש כי ככל  החברה הכלכליתלקבלת התמורה בגין השירותים אשר בוצעו ואושרו ע"י 

זה יבוא לסיומו בשל שירות לקוי שיינתן מצד הספק הזוכה, שומרת לה החברה  שהסכם

את הזכות לחילוט הערבות, כולה או חלקה, וזאת בנוסף לכל סעד נוסף השמור לה על 

 .פי כל דין

מובהר כי התחלת העבודה והתקדמות העבודות מותנית בקבלת אישורים ותקציבים  1.1

מגורמי חוץ. לפיכך, בנסיבות של אי קבלת האישורים והתקציבים הנ"ל במועד, תהא 

לפני ההתקשרות החוזית עמו או לפני תחילת  לספקלהודיע הכלכלית רשאית החברה 

יום מראש ובכתב, על סיום  11העבודות או במהלך ביצוע העבודות, ובהתראה בת 

יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה. בנסיבות אלה יהא זכאי  והספקההתקשרות, 
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לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב  הספק

על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא  הכלכלית בהודעה. הודיעה החברה

פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע  לקבלת כל הספקזכאי 

ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של 

 71%יודגש כי במועד פרסום המכרז עומד לרשות החברה הכלכלית כ  ההתקשרות.

תאורה, גופי  -טבלת הצעת מחירמהתקציב הנדרש לביצוע כלל העבודות המפורטות ב

החברה הכלכלית . כתב כמויות והצעת המחיר -'הנספח בהמפורטת , מרכזיות ועבודות

צופה כי במהלך ביצוע העבודות יושג התקציב הנדרש לשם ביצוען במלואן. למען הסר 

כל ספק, מובהר בזאת כי החברה הכלכלית תקבע את העדיפות בעת ביצוע העבודות 

 ה.בהתאם לצרכיה ולתקציב העומד לרשות

 אספקת הציוד  .1

החברה וזמן ע"י תהספק מתחייב לספק את הציוד במהלך שנה, בהתאם לכמות ש 1.1

,  ממועד החתימה על ההסכם. הספק מתחייב שתהייה לו זמינות של לפחות הכלכלית

( מהכמות הנדרשת במכרז זה בזמינות לאספקה תוך ארבע עשרה 20%עשרים אחוז )

 ( ימי עסקים ממועד החתימה על ההסכם. 11)

הספק מתחייב לספק את הציוד במועד האספקה הקבוע לעיל, לאחר כל תהליכי  1.2

 פי כל דין, כשהוא מוכן לשימוש.האישור הנדרשים על 

הספק מתחייב להודיע בכתב לממונה או למי שימונה מטעמו, על המועד המדויק בו  1.1

 ( ימים מראש.10יסופק הציוד, לפחות עשרה  )

לאתר שאליו יתבקש הספק לספקו ע"י הממונה, בתחומי  לחברה הכלכליתהציוד יסופק  1.1

יהם יורה הממונה או מי שימונה . הובלת הציוד לאתר/אתרים עליו/עלהעיר אילת

 מטעמו תעשה על ידי הספק ועל חשבונו.

כשהוא מסוג א', חדש, תקין, שלם ונקי מכל פגם ו/או  לחברה הכלכליתהציוד יסופק  1.1

 מום.

 קבלת ציוד .7

 בסמוך למועד האספקה, יבדוק הממונה או מי שימונה מטעמו את הציוד לצורך קבלתו. 7.1

ד כאמור לעיל, יירשם פרוטוקול מסירת/קבלת במעמד האספקה ולאחר בדיקת הציו 7.2

"(, שייחתם על ידי הממונה או מי מטעמו ועל ידי נציג מוסמך הפרוטוקולציוד )להלן: "

 מטעם הספק, בו יירשמו הפרטים הבאים:

ככל שהאספקה בוצעה לשביעות רצונו של הממונה, ירשם  –קבלת הציוד  7.2.1

 "(.הקבלה)להלן:" הכלכליתהחברה בפרוטוקול כי הציוד נתקבל על ידי 

 ככל שאספקת הציוד לא בוצעה לשביעות רצונו של הממונה.–אי קבלת הציוד  7.2.2

ככל שסבור הממונה כי קיים פגם/ליקוי שאינו מהותי בציוד ירשמו בפרוטוקול  7.2.1

 הפרטים הבאים:

 פירוט הפגמים והליקויים הנדרשים לתיקון לצורך קבלת הציוד )להלן: 7.2.1.1

 "(.התיקונים"
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לפני ביצוע התיקונים כנגד  החברה הכלכליתהשארת הציוד ברשות  7.2.1.2

התחייבות הספק בכתב לביצוע ולהשלמת התיקונים לשביעות רצונו של 

 הממונה.

 התקופה המוקצבת לספק לביצוע ולהשלמת התיקונים. 7.2.1.1

 המועד החדש שיקבע לקבלת הציוד. 7.2.1.1

רוטוקול הפרטים ככל שסבור הממונה כי קיים פגם/ליקוי מהותי בציוד, ירשמו בפ 7.2.1

 הבאים:

פירוט הפגמים והליקויים הדורשים תיקון לשם קבלת הציוד )להלן:  7.2.1.1

 "התיקונים המהותיים"(.

 החזרת הציוד לספק לשם ביצוע התיקונים המהותיים. 7.2.1.2

 התקופה המוקצבת לספק לשם ביצוע התיקונים המהותיים. 7.2.1.1

 המועד החדש שיקבע לקבלת הציוד לאחר סיום התיקונים. 7.2.1.1

השמורות לה על פי הסכם זה  החברה הכלכליתאין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכויות  7.1

ו/או על פי כל דין, לרבות זכותה לסעדים נוספים ו/או אחרים העומדים לרשותה על פי 

 כל דין.

בר היותם הסמכות לקביעת הצורך בתיקונים הנדרשים כאמור לעיל וכן הקביעה בד 7.1

לממונה בלבד, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  שמורה מהותיים או לא מהותיים,

 בשל כך. חברה כלכליתמכל מין וסוג שהוא כנגד ה

החל ממועד קבלתו הסופית על ידי  החברה הכלכליתהציוד יחשב לכזה שנתקבל על ידי  7.1

, לאחר תיקון כל הליקויים ואישור קבלת הציוד ואישור תקינותו החברה הכלכלית

ען הסר ספק מובהר בזאת כי מועד זה מהווה את מועד תחילת ע"י הממונה. למ בכתב 

 תקופה האחריות.

אינה משחררת את הספק מהתחייבויותיו לפי  החברה הכלכליתקבלת הציוד על ידי  7.1

 תנאי מכרז זה. 

 לוחות זמנים .8

 זה הסכם נשוא העבודות להתחיל בביצוע, החברה הכלכלית כלפי בזאת מתחייב הספק 8.1

לתחילת הביצוע  החברה הכלכליתשיוצא ע"י  העבודה להתחלתבמועד שייקבע בצו 

 מ___________יאוחר  ולא גבוהה, ולסיימן תוך "(, לבצען ברמההצו)להלן: "

 בצו. הביצוע ימי ןימני להתחלת שנקבע ( יום, מהמועד______________)

מובהר בזאת כי משמעות "סיום העבודות" הינה סיום כל העבודות שהוגדרו במסמכי  8.2

מלאה לתוכניות, למפרט ולתנאים הכללים, והכל בהתאם  תוך התאמה מכרז זה,

 להוראות הממונה ולשביעות רצונו המלאה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות להערכות לתחילת ביצוע העבודות באופן  8.1

 שיבטיח את סיומן עד למועד הנקוב לעיל תחול על הספק בלבד.

ח מפורט המתעד את כלל מרכיבי התאורה "דו פקהסבתום השלמת העבודות יכין  8.1

והמערכות שהותקנו לרבות קטלוגים, מפרטים, תעודות אחריות ואנשי קשר. יועץ 

ח אשר "כל מי שהוסמך מטעמה יבדוק ויאשר את הדו החברה הכלכלית אומטעם 

 .הספקהערות והשלמתם ע"י  בציוןיתועד בשלושה העתקים 
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 כל האישורים השגת את בתוכו העבודות כוללהמוגדר לעיל לסיום  פרק הזמן 8.1

 רמה או סוג מכל האוויר מזג השפעות את וכן, העבודה לביצוע שיידרשו ככל וההיתרים,

. שהוא ומין סוג מכל שביתה או פועלים חוסר של מעשיות או מדיניות השפעות, שהיא

 ועל, בהסכם יסודי הינו זה תנאי. עליון לכח כפירוש יתקבלו לא אלו מודגש כי השפעות

 הביצוע. תקופת הארכת בגין תביעות כל יתקבלו לא. בחשבון זאת לקחת המציע

ימים קלנדריים  10תוך  לחברה הכלכליתלהגיש  הספקת על ולאחר השלמת העבוד 8.1

אור מדוייק ומפורט של המתקנים, י( אשר תכלול תAS MADEתכניות עדות )

 המערכות וכל עבודה שבוצעה בפועל.

את אזור העבודה במלואו וישיב לקדמות את אתר  הספקבתום ביצוע העבודות ינקה  8.7

 ביצוע העבודה.

המאושר,  הזמנים ללוח בהתאם בזמן המוגדרות העבודות בביצוע הספק ואיחר היה 8.8

זכאית לקבלת פיצויים מוסכמים, קבועים ומעורכים מראש,  החברה הכלכליתתהא 

 אשר דרך בכל מהספק יגבה ויצבזאת כי הפי מובהר. בהתאם למפורט במסמכי ההסכם

 או לספק החברה הכלכלית מחוב קיזוז של בדרך לרבות, לנכון החברה הכלכלית תמצא

 הבנקאית, ולספק לא תהא כל טענה בנושא זה. בערבות שימוש

לחלט את ערבות  החברה הכלכליתלגרוע מזכותה של  באמור לעיל בכדיאין יודגש כי  8.1

עקב הפרת החוזה על ידו  ספקלתבוע ולקבל פיצויים מה קה ו/אוהביצוע, כולה או חל

ו/או מכל  ו/או לכל אחר מטעמה או במקומה לחברה הכלכליתועקב כל נזק נוסף שנגרם 

 על פי חוזה זה או על פי כל דין  לחברה הכלכליתסעד או תרופה אחרים המוקנים 

מובהר בזאת כי ככל שתיווצר, בכל שלב, מניעה בהתקנת גופי התאורה מכל סיבה  8.10

לא לבצע ו/או לא להמשיך בביצוע  הפרוייקט  החברה הכלכליתשהיא, תהא רשאית 

וזאת מבלי שלספק תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה למעט זכותו לקבלת 

 הפסקת העבודות.  עדלמו עד בפועל ידו על אשר בוצעו התמורה בגין העבודות

 הספק זכאי יהא מובהר בזאת כי ככל שהעבודות יופסקו בתנאים האמורים לעיל, לא 8.11

 ומושתק מנוע יהא לאמור, והוא מעבר תמורה או/תשלום ו או/ו פיצוי כל לקבל

 או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות./ו דרישה או/ו טענה כל מהעלאת

שהיא, הספק  סיבה כלל, מכל תחל לא ככל שהעבודה כימובהר בזאת  ספק הסר למען 8.12

 או/ו טענה כל מראש על בזאת מוותר שהיא, והוא פיצוי לכל לא יהא הזוכה זכאי

 זכייתו במכרז זה. או/ו העבודות עם ביצוע  בקשר או תביעה/ו דרישה

שהספק לא יבצע את , הרי במקרה החברה הכלכליתמבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  8.11

החברה או חלק מהן לפי חוזה זה, ו/או לא יבוצעו לשביעות רצון  התחייבויותיו

רשאית לבצע התחייבויות כאלו בעצמה ו/או  החברה הכלכליתתהיה  הכלכלית

על פי  ספקה התחייבויות הללו מהתמורה לה זכאיבאמצעות אחרים, ולנכות את עלות 

 חוזה זה.

 האתר ניקוי .1

 את ,החברה הכלכלית הוראת ו/או לפי, לזמן מזמן, העבודותביצוע  במהלך יסלק הספק 1.1

 יחזיר העבודות תום ביצוע עם ומיד, העבודות מאתר לסוגיה והפסולת החומרים עודפי

, הארעיים המיתקנים כל מהאתר את ויסלק ינקה, לקדמותו העבודות אתר את הספק



 
_________________________ _________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                                                     שם המציע               
 

13 

 העבודות אתר את וימסור, שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים הפסולת, החומרים שיירי

 .החברה הכלכליתרצונה של  לשביעות נקי כשהוא

 על לבצען רשאית החברה הכלכלית תהא, לעיל 1.1 סעיף הוראות את הספק מילא לא 1.2

החברה . הניקוי עבודות בביצוע הכרוכות ההוצאות בכל ישא והספק, הספק חשבון

 המגיע סכום מכל לעיל כאמור הוצאותיה את לנכות או/ו לגבות רשאית תהיה הכלכלית

 .אחרת דרך בכל ו/או, שהוא זמן בכל מהחברה הכלכלית לספק שיגיע או

 .בלבד מורשה פסולת לאתר יושלכו מהאתר והפסולת החומרים שיירי כל כי מובהר 1.1

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק להציג אישור מהאתר,  החברה הכלכלית

 ( ימי עבודה.1והספק מתחייב להציגו בתוך שלושה )

 הוראות שונות לעניין ביצוע השירותים .10

תהיה רשאית לדרוש מהספק לסלק  החברה הכלכליתהספק מצהיר כי ידוע לו כי  10.1

לאלתר מהעבודה באתרים כל עובד מעובדי הספק ולהחליפו בעובד אחר לפי שיקול 

. הספק מתחייב לפעול בהתאם לכל דרישה של החברה הכלכליתדעתה הבלעדית של 

לא תחול כל חובה כספית ו/או אחרת בקשר  החברה הכלכלית, ועל החברה הכלכלית

 לכך. 

ויגרום לכך שעובדיו ושלוחיו לא ישתמשו בציוד כל שהוא המצוי  הספק לא ישתמש 10.2

באתרים,  הספק, שימצא במחסן השירותיםבאתרים )להוציא ציוד המיועד לביצוע 

קיבלו אישור מראש ובכתב לעשות בהם שימוש לצורך ביצוע  הספקואשר עובדי 

 .(בלבד השירותים

ך, באתרים וזאת תוך הקפדה הספק ו/או מי מטעמו לא ישתמש ולא ישהה, שלא לצור 10.1

 על פינוי עובדיו מהם כל אימת ומיד לאחר שסיימו את תפקידם.

הספק , החומרים והציוד, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי הכליםכל  10.1

שימוש לצורך הספק ועל חשבונו. כמו כן, כל הכלים, החומרים והציוד בהם יעשה 

ם ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם לחוזה אספקת השירותים, יהיו מסוג המתאי

 זה, על נספחיו.

מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג'  10.1

 כהפרת חוזה זה. –לכל דבר ועניין  –תחשב 

 מעסיק –היעדר יחסי עובד  .11

החברה מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, יחסי עובד מעסיק בין  11.1

לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני ו/או מי מטעמן  ו/או עיריית אילת הכלכלית

המשנה ו/או עובדים של קבלני המשנה ו/או מי מטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות 

 הספק לפי חוזה זה.

כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל העובדים מטעמו, יהיו  הספק מצהיר, 11.2

ועל ידו בלבד, והספק יישא באופן בלעדי בכל  מווייחשבו כעובדים המועסקים מטע

האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו, או מטעמו במסגרת החוזה, לרבות 

וסף שחל או יחול בגין העסקת בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או נ

עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין, לרבות הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק 

 או פיצויים וכיו"ב.
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ו/או  החברה הכלכליתמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין  11.1

לבין הספק ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות  ו/או מי מטעמן עיריית אילת

עלות ו/או מי מטעמן  ו/או עיריית אילת החברה הכלכליתוכיוצא באלה. אם תושת על 

החברה כסוכן, כשלוח או כנציג של ייחשב או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה הספק 

בגין כל  ו מי מטעמןו/א ו/או עיריית אילת החברה הכלכלית, ישפה הספק את הכלכלית

 עלות כאמור.

לא תחוב בחובות שמירה ביחס לציוד, חומרים  ו/או עיריית אילת החברה הכלכלית 11.1

החברה  באתריומוצרים שימצאו שייכים לספק ו/או שהותיר הספק או מי מטעמו 

 או במקום אחר.ו/או עיריית אילת  הכלכלית

המיסים, בקשר עם העסקתם של שא בכל התשלומים, ההוצאות והספק מתחייב כי יי 11.1

, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל עובדיו ו/או מי מטעמו

מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר; ואין לראות בכל זכות הניתנת 

, ו/או ספקלהדריך או להורות ל לממונה מטעמהו/או  חברה הכלכליתלעל פי חוזה 

, אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה הספקו/או למי מטעם  וים מטעמלעובד

, כל זכויות לספק ו/או לעובדים מטעמו ו/או לכל מי מטעמובמלואן בלבד, ולא תהיינה 

והם לא יהיו זכאים לכל  ו/או עיריית אילת החברה הכלכליתשל עובד המועסק על ידי 

החברה ו מטעם מעסיקעובד כלפי  תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של

 .ו/או עיריית אילת הכלכלית

פירוט של התשלומים ו/או ההפרשות  חברה הכלכליתללהעביר הספק מתחייב  11.1

. החברה הכלכליתולרשויות השונות, לפי בקשת  ובפועל לעובדי והמבוצעות על יד

בחוזה זה , בהתאם לאמור ם ו/או מפריש לעובדיומשל ואינ הספקבמקרה ויתברר כי 

תהיה רשאית  החברה הכלכליתו/או כל דין, יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה, ו

)ובמילים: חמשת אלפים שקלים ₪  1,000של  ךבפיצוי מוסכם בסהספק לחייב את 

החברה ל יםחדשים( בגין כל הפרה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומד

 בות ביטול חוזה זה.לפי כל דין ו/או הסכם, לר הכלכלית

אם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של הספק, או  11.7

, בין ביחד עם הספק ו/או עיריית אילת החברה הכלכליתכל מי מטעמו הינם עובדים של 

ו/או עיריית  החברה הכלכליתובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את 

החברה פי דרישתה הראשונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, ש, מייד לאילת

תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה  ו/או עיריית אילת הכלכלית

החברה ובכפוף לכך ש וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל

הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור בהקדם האפשרי לאחר היוודע  הכלכלית

, וכן על פי כל דין להצטרף להליך המשפטי נשוא התביעה ספקתאפשר ללה על כך, וכן 

תגיע להסכמה או לפשרה עם התובע בהליך ללא הסכמת הספק לא  החברה הכלכלית

מאת הספק על פי  לכליתחברה הכהסכום כאמור ייחשב כחוב המגיע ל מראש ובכתב.

תהיה רשאית לקזזו מכל סכום שהיא חבה לספק  החברה הכלכליתו ,הוראות הסכם זה

 לפי הסכם זה ו/או הדין.
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למען הסר ספק, הספק מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכר  11.8

ככל שנדרש על פי כל דין, ותוספות יוקר עבודה, תנאים נלווים, זכויות סוציאליות 

לרבות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי הספק. בנוסף, הספק 

ידווח כדין לכל הרשויות כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש 

על פי דין, לרבות שמירה על שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק, מניעת הטרדה מינית 

 מצעים מתאימים לטיפול בכך. וקביעת א

בכל עת דו"ח רו"ח על אישור  החברה הכלכליתהספק מתחייב להמציא לפי דרישת  11.1

 ביצוע חיובים אלה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שבמידה שיקבע בעתיד, על ידי גורם מוסמך כלשהו,  11.10

כנגד  ואו עובדיו ו/או מי מטעמו/ הספקעקב תביעה ו/או נקיטת הליך משפטי על ידי 

, כי בתקופת חלותו של חוזה זה ןו/או מטעמ ו/או עיריית אילת החברה הכלכלית

ו/או עיריית  החברה הכלכליתלבין  וו/או מי מטעמ וו/או עובדיהספק התקיימו בין 

ו/או  ו/או עיריית אילת החברה הכלכליתוכי על  מעסיק-יחסי עובד ןו/או מטעמ אילת

המתחייבים על פי כל דין, מוסכם על הצדדים כי כל לשלם שכר ותנאים נוספים  ןמטעמ

על פי חוזה זה יחשבו כהלוואה צמודת ערך ונושאת ריבית וכי תשלומים שקיבל הספק ה

או מי ו/ לספקלשלם  החברה הכלכליתיערך חישוב מחדש של הסכומים שהיה על 

 11ף כאמור בסעי הספק למהתמורה אותם קיב 10% -כעובד על פי שכר השווה ל מטעמו

מיד עם קבלת  חברה הכלכליתל דויוחזר על יהספק  להלן, וכי כל סכום עודף שקיבל

הדרישה כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא ריבית שנתית בשיעור לפי חוק 

 פסיקת ריבית והצמדה.

כי באם יחליט  מתחייבהספק כאמור לעיל, הספק מבלי לפגוע בהצהרות ובהתחייבויות  11.11

בית משפט או גורם מוסמך, כי המצב המשפטי לגבי תקופת חוזה זה שונה מהמוצהר 

עקב קביעה כאמור הספק קבל סכום ו/או תשלום אשר יבסעיף זה, אזי כל תמורה ו/או 

אית לקזזו מכל תהיה רש החברה הכלכליתו חברה הכלכליתל הספקייחשב כחוב של 

 .סכום אשר יגיע לספק

"קבלן כח אדם" כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח  יר כי אינוהספק מצה 11.12

החברה "(, וכי ידוע כי קבלן כח אדםובדינים השונים )להלן: " 1111-אדם, התשנ"ו

 אינה מעסיקה בפועל.  הכלכלית

במידה וערכאה מוסמכת תקבע, על אף האמור לעיל, כי הספק הוא קבלן כח אדם,  11.11

לעובדיו ו/או מי מהם, על חשבונו בלבד, כל סכום המגיע להם עקב מתחייב הספק לשלם 

ועל פי  1111-הקביעה הנ"ל על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו

 החברה הכלכליתכל דין, ומצהיר כי לא תהיינה לו כל דרישות ו/או תביעות כלשהן מ

 החברה הכלכלית מזכויותגרוע בגין תשלום סכומים אלה. אין באמור בסעיף זה, כדי ל

פיצוי ושיפוי בשל כל סכום שתידרש לשלם, עקב תביעה ו/או דרישה בדבר קיום קבלת ל

 מעסיק, כאמור לעיל, לרבות עקב קביעה כי הספק הוא "קבלן כח אדם"-יחסי עובד

הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור בהקדם  החברה הכלכליתובכפוף לכך ש

להצטרף להליך המשפטי נשוא  ספקתאפשר להאפשרי לאחר היוודע לה על כך, וכן 
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תגיע להסכמה או לפשרה עם התובע לא  החברה הכלכלית, וכן על פי כל דין התביעה

 .בהליך ללא הסכמת הספק מראש ובכתב

ראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הו 11.11

  החוזה ולאחריו.

 

 בטיחות וגיהות .12

בין  ,אשר יהא אחראי "(מנהל העבודה)להלן: " מנהל עבודה על חשבונוהספק ימנה  12.1

 ."(האתר)להלן: " ותת העבודובו מתבצע באתרלבטיחות העובדים הנמצאים היתר, 

בטרם תחילת ביצוע  העירייההחברה ו/או יודגש כי זהות מנהל העבודה תועבר לאישור 

 ידרשואת זהות מנהל העבודה ו/או  ואשרילא  שהחברה ו/או העירייההעבודות. ככל 

בכל שלב משלבי ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות בשל אי שביעות רצון  ,להחליפו

 . מתפקודו, יחליפו הספק הזוכה בהקדם

 הנדרשים הזהירות עיאמצ בכל הספק יהא אחראי כי הוא וכל הבאים מטעמו ינקטו 12.2

, העבודה ובסביבתו באתר הסביבה רכוש ואיכות חיי בעלי חיים, אדם, חיי להבטחת

 לאתר חומרים הובלת בעת לרבות העבודה ביצוע בעת, ובסביבתו העבודה לאתר בדרך

וינהגו על פי כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים ובתקנות הבטיחות בעבודה  העבודה,

; 1111 -בישראל, כדוגמת: חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד הידועים והנהוגים 

; תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, 1170 -פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל 

תקנות ציוד מגן  הנזיקין;  ; פקודת 1181 - והגהות הבטיחות ; תקנות1118-תש"ח

 אישי; עבודה בגובה; עבודה ורעש וכדומה. 

 בכל, באתר העובדים ושל הציבור של ונוחיותם הבטחתם לשם הנדרש כל הספק יספק 12.1

 פי על או דין פי על דרוש שיהיה או הממונה ידי על שיידרש או בכך צורך שיהיה מקום

 כלשהי. מוסמכת רשות מצד הוראה

 התקין במהלך הספק מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת להמנע מכל פגיעה או הפרעה 12.1

 באתר ובאיזור בו מבוצעות העבודות. יומיים היום החיים של

 למניעת הדרושים הזהירות אמצעי כל ולנקוט בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הספק 12.1

 בחוק כנדרש ורווחתם העובדים בריאות לשמירת תנאים להבטיח וכן, עבודה תאונות

 .1111-ד"תשי, העבודה על הפיקוח ארגון

הספק במהלך כל שעות העבודה ויוודאו  הספק ומנהל העבודה מטעמו יפקחו על עובדי 12.1

את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף, יהיה מנהל העבודה אחראי לתיקון 

 ליקויים ומפגעים בשטח בכל הקשור לבטיחות וגיהות של עובדי הספק. 

הספק יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם  12.7

כפי שנדרש על פי דין וכן להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא  ביצוע עבודתו, ו/או

הקשור לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. מבלי 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק הספק אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן 

אחר בנוסף כנדרש על פי כל לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן וכל ציוד 

 המוטלת החובה את וכן הבינו את אופן השימוש בציוד שסופק דין ויודא כי עובדיו

 זה.  בציוד להשתמש עליהם
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 והשימוש הבטיחות בנושא עובדיו של מוסמכת להדרכה ידאג בנוסף לאמור לעיל, הספק 12.8

 את והבינו קיבלו שהם כך על עובדיו את יחתים הספק. בו וטיפול אש כיבוי בציוד

 .אישי מגן בציוד להשתמש עליהם המוטלת החובה את וכן, בהדרכה הנאמר

, כן כמו. בגובה בעבודה הבטיחות בנושא עובדיו של מוסמכת להדרכה ידאג הספק 12.1

 החובה את וכן, בהדרכה הנאמר את והבינו קבלו שהם כך על עובדיו את הספק יחתים

 בכל ממנו לגרוע ומבלי כאן עד לאמור בנוסף. אישי מגן בציוד להשתמש עליהם המוטלת

 תחילת טרם, לעובדיו הספק יבצע חברה כלכליתה עבור עבודה לבצע שיוזמן פעם

 יוודא, בגובה בעבודה לרבות בעבודה הבטיחות וכללי הוראות, נהלי של ריענון, העבודה

 מתחייבים והם וכללים הוראות, נהלים אותם לפי מהם הנדרש את הבינו העובדים כי

 ספק הסר למען. זאת מאשרים הם בו מסמך על אותם ויחתים לפיהם העבודה את לבצע

 המלאה מאחריותו הספק את לשחרר כדי זה בסעיף האמור בביצוע שאין בזאת מובהר

 להטיל או/ו  לידה או בה והנמצאים העבודה אתר וסביבת, העובדים ובטיחות לשלום

 על בחתימתו יאשר הספק .מטעמה מי על או כלכליתחברה ה על שהו כל מסוג אחריות

 להדרכת עובדיו כאמור. התחייבותו את 2א'נספח  גבי

 ביצוע, )בחום עבודה מחייב זה, מכרז לפי העבודה, שביצוע הספק מתחייב כי ככל 12.10

 שימוש תוך או/ו הלחמה או/ו בחום חיתוך או/ו בריתוך שימוש כדי תוך כלשהן עבודות

 יפעל ,(ב"וכיו גיצים או/ו חום, להבה פולטת אשר אחרת פעולה כל או/ו גלויה באש

 אש למניעת אמצעים נקיטה בנוהל לרבות, זה מסוג עבודות החל בהתאם לדין הספק

 גבי על בחתימתו יאשר ספקה. המפורט ומצורף למסמכי מכרז זה"(, בחום עבודות)"

 זה נוהל לפי לעבוד התחייבותו את 3'א נספח

הספק ידאג לבדיקת ציוד שבשימושו, כדוגמת מדחסים, מיכלים, מתקני הרמה, ציוד  12.11

ואביזריו, סולמות, פיגומים, הארקת מבנים, בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, 

וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה על ידי בודק 

 עים בחוק, ככל שיידרש. מוסמך, ולקבלת אישורים במועדים הקבו

 או לעסוק שלא לעובדיו מתאימות הוראות יפרסם, חשמל לעבודות מוסמך שאינו ספק 12.12

 או מוסמך חשמלאי של טיפולו שמחייב חשמלי אביזר בכל או החשמל ברשת לטפל

 כניסה לצורך או, חשמל ניתוק או לחיבור הקשורות עבודות לרבות, חשמל חברת

 קווים.  למתקן

הספק יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר  12.11

הכשרה מטעם מגן דוד אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, ויקציב רכב שישמש 

 לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום. 

ות הצבת ציוד מגן, הספק יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, לרב 12.11

מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש או על פי כל דין, כדוגמת מחסומים, 

 להזהיר זוהרונים, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים, כדי

 ערימות, בורות, תעלות של הימצאותם בשל להיגרם העלולות הציבור מתאונות את

 קבלת לאחר ורק העבודה סיום לאחר הגידור את ציוד וכד'.  הספק יסיר, ערמות, עפר

 .הממונה אישור

 למען הסר ספק, לא יהא בקבלת אישור הממונה בכדי להסיר מהספק כל אחריות. 12.11
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נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים,  12.11

חוקי התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע  פי-מלגזות או כל ציוד אחר תיעשה על

מהאמור לעיל, ידאג הספק לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תיעשה בעזרת כח אדם נלווה 

 אשר הוסמך והוכשר לכך ונושא עימו רשיונות הסמכה תקפים בהתאם.

הספק יוודא אחסון חומרים דליקים או מסוכנים מכל הסוגים על פי הנהלים המחייבים  12.17

דה, כולל סימונם והפרדתם על פי סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן, ידאג באתר העבו

 הספק להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה. 

הספק יסלק כל מפגע בטיחותי מייד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מטעם ממונה  12.18

או מכל אדם אחר המוסמך לכך  החברה הכלכלית ו/או עיריית אילתהבטיחות של 

 . כלית ו/או עיריית אילתהחברה הכלמטעם 

הספק ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה או כמעט תאונה, באופן מיידי לממונה  12.11

, ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור החברה הכלכלית ו/או עיריית אילתהבטיחות של 

 להנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכיו"ב.

יזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את הספק יוודא את תקינות כלי העבודה, האב 12.20

 עובדיו, וידאג להחלפת הציוד שאינו תקין או לתיקונו לפי הצורך. 

האחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, ככל הנדרש, או בכל הקשור לרפואה  12.21

 תעסוקתית תחול על הספק בלבד. 

מוקדם, וקבלת עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום  12.22

 אישור מאת הממונה. 

למען הסר ספק, המזמין או מי מטעמו יהא רשאי להפסיק כל עבודה המתבצעת באתר  12.21

העבודה אשר נעשית בניגוד לחוקי, תקנות ונהלי הבטיחות, ו/או עבודה אשר לא ממלאת 

אחר ההוראות והנהלים המפורטים בהסכם זה, או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, ו/או 

 הווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות על פי הנדרש על פי דין. המ

לבדו יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או  הספק 12.21

לרכוש, בלא יוצא לבעלי חיים ו/או אובדן, בלא יוצא מן הכלל, אשר ייגרמו לאדם ו/או 

, לעובדיה לעיריית אילת לחברה הכלכלית ו/אומן הכלל, לרבות אלה אשר ייגרמו 

ו/או כנדרש או מביצוע העבודות  זהירות נקיטת אמצעי אי עקבולאורחים במקום, 

 במישרין ו/או בעקיפין.  ,ו/או עובדיו הספקכתוצאה מפעולתם ו/או מחדלם של 

 תופנינה אשר זה מסוג תביעות בשום יכירולא  החברה הכלכלית ו/או עיריית אילת

 . ןאליה

מובהר בזאת, כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה  12.21

, ןאו מי מטעמ החברה הכלכלית ו/או עיריית אילתו/או שתינתן מעת לעת לספק על ידי 

ולא תפטור את הספק  החברה הכלכלית ו/או עיריית אילתלא תטיל אחריות כלשהי על 

ה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבוד

 דין ו/או נוהג בטיחות. 

 שיגרם נזק חשבונו, כל למקומו ועל ו/או להחזיר בזאת לתקן, להחליף מתחיב הספק 12.21

 מתאים בלתי הממונה, שימוש בחומר הוראות מילוי ו/או אי משגיאה בעבודה כתוצאה

 שהממונה אחר,  ליקוי כל או זהלמסמכי מכרז  שלא בהתאם העבודה גרוע, ביצוע או
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 יודיעו שהחברה הכלכלית ו/או עיריית אילת בתנאי ,חלה עליו ימצא כי אחריות הספק

 מובהר בזאת כי החלטת .האחריות תקופת ביצוע העבודות או הנזק לספק בתוך על

הממונה בדבר מידת אחריות הספק, ככל שיוחלט כי הינו אחראי, הינה סופית 

שיוגדר ע"י הממונה  הזמן בתוך פרק ידרש לביצוע התיקוניםומוחלטת, והספק 

זו, שמורה  דרישה אחר ימלא ובהתאם לאופי העבודה המתבקש. ככל שהספק לא

או באמצעות ספק אחר. מובהר בזאת  בעצמה התיקון את הזכות לבצעלחברה הכלכלית 

 וההפסדים לה שיהיו ההוצאות בכל הספק את לחייב רשאיתהחברה הכלכלית כי 

אשר הספק חב בו כלפיה, או לחלט את ערבות  מכל סכום או לנכותם ,הל שיגרמו

  הביצוע, כולה או חלקה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

הקיימים, ככל שמצויים באיזור בו יבוצעו  המבנים לשלמות אחראי יהא הספק 12.27

 הקיימים ובצנרת,  קרקעיים, וימנע מכל פגיעה במבנים ותת קרקעיים העבודות, על

 או להריסה. הספק  לפירוק אינם מיועדים ואשר בו יבוצעו העבודות ובקרבתו באתר

 ביצוע כדי תוך בהם עקב פגיעה ומתקנים מבנים לאותם מתחייב כי ככל שיגרם נזק

, החברה הכלכלית רצונה המלא של חשבונו, לשביעות ועל ידו הנזק על עבודתו, יתוקן

ו/או  תיקון ו/או קנסות הוצאות זו תגרור בעקבותיה תשלום מעין ככל שפגיעה וכי

 יחולו אותן הוצאות על הספק במלואן.   פיצויים מכל סוג שהוא,

בגין כל נזק,  החברה הכלכלית ו/או עיריית אילתמתחייב בזה לפצות ולשפות את  הספק 12.28

כל אדם  על ידי הןו/או יידרשו ו/או ייתבעו מ ןתשלום והוצאה סבירה אשר ייגרמו לה

בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד כתוצאה מביצוע 

 ו/או עובדיו.  הספקו/או על ידי התשתית והחשמל עבודות 

 ןאו מי מטעמ החברה הכלכלית ו/או עיריית אילתלא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד  12.21

 החברה הכלכלית ו/או עיריית אילתכדי להסיר אחריות מהספק, או להטיל אחריות על 

 אשר מוטלת על הספק על פי החוזה ו/או על פי כל דין. 

 חשבונו. על זה סעיף לפי עליו המוטלות החובות כל את יבצע הספק 12.10

לכל סעד או פיצוי העומדים  החברה הכלכליתאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של  12.11

 לה לפי כל דין.

 העסקת עובדים .11

, מתחייב הספק להעסיק החברה הכלכליתלצורך קיום התחייבויותיו של הספק כלפי  11.1

אך ורק עובדים שיהיו מתאימים, מיומנים, מנוסים ובעלי כל ההיתרים, האישורים, 

הרישיונות וההדרכות הדרושים על פי כל דין ו/או פרקטיקה טובה. מובהר בזאת, כי 

דים ו/או ההשתלמויות של העובדים, הספק יישא בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העוב

ויהיה אחראי על העברת הנחיות הבטיחות הרלבנטיות לעובדים והדרכתם בנושאי 

 בטיחות בעבודה, כפי שנדרש על פי כל דין ופרקטיקות מקובלת. 

צוות הספק יכלול לפחות עובדים במספר ובסוגים, והכל על מנת להבטיח ביצוע  11.2

ם ביותר וכן על מנת להבטיח עמידה במדדי השירות השירותים בצורה ובאופן המושלמי

 המוגדרים במסמכי המכרז וחוזה זה.

 תנאים סוציאליים לעובדי הספק .11

 לצורך מסמכי מכרז זה על נספחיו יחולו ההגדרות הבאות: 11.1
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פירושם כל התנאים להם זכאי עובד על פי כל דין  –" תנאים סוציאליים" 11.1.1

הרחבה, אשר חל ו/או יחול על עובדי ו/או נוהג לרבות הסכם קיבוצי ו/או צו 

הספק, ובכלל זה, אך לא רק, חופשה שנתית, חופשת מחלה, דמי הבראה, 

, תשלום, מענק לפנסיה , הפרשהיםפיצויי פיטורים וכל זכות, תנאי סוציאלי

או פיצוי אחרים, וכלל הוראות החיקוק והוראות צווי ההרחבה המצויינים 

, וכן על 2011 –של דיני העבודה, תשע"ב  )א( לחוק הגברת האכיפה21בסעיף 

 . פי הוראות הסכם זה

החברה פירושו כל אדם שביצע עבודה, או שירותים עבור  –" עובד" 11.1.2

מטעם הספק ו/או עבורו ו/או מטעם כל גוף, חברה או גורם  הכלכלית

 הקשורים עם הספק. 

עובד, ללא כל איחור פי דין לכל -הספק ישלם, יעניק וייתן את התנאים הסוציאליים על 11.2

 שירותים. ה את או עיכוב ביחס לכל התקופה, בה ביצע העובד

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מן הספק להמציא לה מעת לעת,  החברה הכלכלית 11.1

או באופן קבוע כל מסמך ו/או ראיה המעידים כי הספק עומד בחובתו לשלם לעובדיו 

את כל התנאים הסוציאליים כהגדרתו לעיל, לרבות אישור רו"ח ו/או תצהיר ולרבות 

 ו נוסף. תלושי שכר, אישורי העברה / הפקדה וכן כל מסמך אחר ו/א

לאחר עיון במסמכים האמורים כי קיים חשד שהספק אינו  חברה הכלכליתהתברר ל 11.1

, החברה הכלכליתעומד בחובתו לעניין תשלום התנאים הסוציאליים, תהיה רשאית 

מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר המגיע לה על פי דין, לעשות את הפעולות הבאות, 

 :דיעל פי שיקול דעתה הבלע כולן או חלקן

חשבון הספק רו"ח שיבדוק את היקף אי עמידת הספק בחובתו -למנות על 11.1.1

 לתשלום תנאים סוציאליים. 

לקזז ו/או לעכב ו/או להפחית מהסכומים המגיעים לספק סכום השווה  11.1.2

 לסכום התנאים הסוציאליים שנמנע הספק מלשלם, בצירוף שכ"ט רו"ח. 

צהיר חתום על ידי ימים לכל המאוחר ת 20לדרוש מן הספק להמציא תוך  11.1.1

מנהלו המוסמך, אליו יצורף אישור רו"ח בדבר תשלום רטרואקטיבי של כל 

 התנאים הסוציאליים שהספק נמנע מלשלם. 

לבטל את החוזה לאלתר ובלא כל הודעה מוקדמת, אף אם פעל הספק  11.1.1

 לעיל.  11.1.1בהתאם לאמור בסעיף 

 לחלט את הערבות הבנקאית שמסר הספק.  11.1.1

מערך החשבון שהוגש לה, עד אשר יומצאו  10% -לעכב סך השווה ל 11.1.1

כי שולמו לעובדים מלוא  החברה הכלכליתהמסמכים שיניחו את דעת 

 הסכומים להם הם זכאים. 

 התמורה ותשלומים נוספים .11

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי מכרז זה, יהיה הספק זכאי  11.1

לחברה לתמורה על פי המחירים שבהצעתו למכרז ובהתאם לציוד אשר סופק על ידו 

 בפועל. הכלכלית
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אחרת, יראו בכל מקרה את המחירים שיש לשלם לספק על פי  מפורשותלא נקבע ככל ש 11.2

שלום המלא עבור אספקת הציוד, הפעולות הוראות מכרז זה ככוללים את הת

 :, ובין היתר את כל האמור להלןוההתחייבויות שעל הספק לבצע בהתאם לתנאי המכרז

, ובכלל זה מוצרים מכנים, וד האבזרים והחומרים, לרבות הפחתכל הצי 11.2.1

עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לאספקת גופי תאורת הרחוב מסוג הלד 

(LED)  על פי מסמכי המכרז, לרבות, חומרים, חלקי חילוף ואביזרים

 הדרושים לכך, וכיו"ב.

אספקת והובלת כל הציוד על ידי הספק, המוצרים והציוד האחר, החזרתם,  11.2.2

ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, 

 הנדרשות לשם אספקת הציוד לפי המפרט ולפי הוראות מכרז זה.

י הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, דמ 11.2.1

 מכס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי המכרז או המסמכים המהווים חלק  11.2.1

ממנו על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירים והן 

ה התקורה של הספק, לרבות הוצאות המימון והערבויות, העקיפים, ובכלל ז

בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהם תיוודענה 

 להם בעתיד.

" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, 0מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור " 11.1

ת בין אם ", וזא0תשולם התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "

, לרבות במקום בספקשיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות  הספקבפועל לא יחול על 

ירשם כעוסק  הספקלא תהא התנגדות לכך הכלכלית מושבו. כן מובהר כי לחברה 

מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ 

ה בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי התמורה הנקוב לספקהחל באילת, תשולם 

 באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק. 

לעכב, לחלט,  החברה הכלכליתאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של  11.1

 לקזז ולהפחית מהכספים המגיעים לספק על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו.

החברה , תשלם הספקמילוי שאר התחייבויותיו של ו, הציודוהתקנת פקת אסתמורת  11.1

ולפי תנאי שהגיש הספק בהצעתו תמורה כמפורט בכתב הכמויות  לספק הכלכלית

 תשלום שיפורטו להלן.

ואושרו ע"י בפועל  סופקוהתמורה שתשולם למעשה תקבע על בסיס מכפלת הכמויות ש 11.1

הצעת הספק, ללא כל תוספת, לרבות תוספת בגין המרחקים  מחירימוכפלת ב, הממונה

  לאתרים אליהם יסופק הציוד.

החברה של  הבהתאם לתנאי החוזה ולשביעות רצונהציוד והתקנת אספקת לאחר  11.7

. הציודוהתקנת אספקת  בגיןחשבון סופי  לממונה הספק, יגיש ו/או העירייה הכלכלית

 לגזברות לשםאת החשבון  הממונהביר יע ,הממונהלאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י 

לחברה ביצוע התשלום,  ולפי הצורך גם בצרוף הוראות ניכוי של כל סכום המגיע 

 .הספקמאת ו/או לעירייה  הכלכלית
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בניכוי כל סכומי חשבונות , תשולם לפי כל חשבון שיוגש ויאושר לספקהתמורה המגיעה  11.8

 ששולמוק עד לאותו חשבון ו/או בניכוי סכומים אחרים כלשהם ספל ששולמוהביניים 

ו/או  לחברה הכלכליתו/או בניכוי כל סכום אחר המגיע , ככל ששולמו, לפי החוזהלספק 

 ק.ספמהלעירייה 

 יודגש כי התשלום בגין שירותי התחזוקה ישולם אחת לרבעון. 11.1

ם ע"י מורשי החתימה הספק מצהיר בזאת מפורשות כי ידוע לו היטב כי רק חוזה החתו 11.10

, וכי כל הבטחה בע"פ ממורשי החברה הכלכליתמחייבים את  החברה הכלכליתשל 

החתימה ו/או הוראה ו/או הנחיה בכתב ע"י חלק ממורשי החתימה ו/או ע"י מנהל 

לא יחייבו את  החברה הכלכליתים ו/או הנציגים מטעם הממונמחלקה, המהנדס ו/או 

 כלל וכלל.      החברה הכלכלית

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לאחר השלמת העבודות להחלפת גופי התאורה  11.11

ומסירתן כנדרש, תועבר האחריות להתקשרות ולפיקוח על הספק על ביצוע שירותי 

התחזוקה ושירותי האחריות מהחברה הכלכלית לעיריית אילת. הסכם התחזוקה 

יועבר על ידו יופנו לחברה הכלכלית אילת שייחתם עם הספק הזוכה וכן כתב האחריות ש

 ולעיריית אילת, ביחד או לחוד.

מוסכם בזאת כי התמורה הנקובה לעיל נקבעה בהתבסס על טיב ואיכות הציוד וכל  11.12

, והיא כוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע כל השירותים החברה הכלכליתדרישות 

חלקי חילוף בתקופת פקה, רבות שכר עובדים, הובלה ואסהנדרשים במסגרת מכרז זה, ל

האחריות וכד'. יודגש כי הספק לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מכל סוג שהוא, בגין 

 ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר לתמורה זו.

, גם אם מהחברה הכלכליתמובהר בזאת כי הספק לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף  11.11

זה, לעבוד או להעסיק עובדים במשמרות יידרש, לצורך ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם 

 רותי צד שלישי מכל סוג שהוא.ינוספות ו/או לרכוש ציוד או ש

מהחברה הספק לא יהא זכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים נוספים כלשהם  11.11

, ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים הכלכלית

 פורשות בהסכם זה.כלשהם מעבר לקבוע מ

( יום ממועד 10, ישולם תוך תשעים )החברה הכלכליתהחשבון, כפי שאושר על ידי נציג  11.11

 שהחברה הכלכלית, וזאת בניכוי כל הסכומים החברה הכלכליתאישורו על ידי נציג 

 זכאית לנכות על פי האמור במסמכי מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

מובהר בזאת כי הספק יגיש את החשבון לתשלום רק לאחר שביצע, ככל שיידרש, לבצע  11.11

 החברה הכלכליתאת כל התיקונים, לרבות התיקונים המהותיים, אשר נדרשו ע"י נציג 

 ולשביעות רצונו המלאה. 

יודגש כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף ההתקשרות ו/או את התמורה בגינם  11.17

מכי מכרז זה, יהא חסר תוקף, אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מעבר לקבוע במס

, ובכפוף להוראות כל דין, והספק לא יהא זכאי החברה הכלכליתמורשי החתימה מטעם 

לתשלום נוסף כלשהו ו/או פיצוי כלשהו בגין הגדלה כאמור, אף אם ניתנו על ידו 

                                                                                                                                                                                                                                שירותים או סופקו על ידו טובין נוספים מכוח אותה הזמנה.
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שמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים וחשבונותיה, י החברה הכלכליתספרי  11.18

 ששולמו לספק ומועדיהם.

התמורה הקבועה לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשלום כל תמורה נוספת בגין  11.11

לפי הסכם זה,לרבות הפרשי הצמדה כלשהם .  הספקקיום כל התחייבות מהתחייבויות 

הוגנת לכל מצהיר כי התמורה הנ"ל מניחה את דעתו ומהווה תמורה  הספק

 התחייבויותיו על פי חוזה זה.

והספק מפר ו/או אינו ממלא, אחד או תהיה רשאית, במקרה  החברה הכלכלית, כןכמו  11.20

 לפי חוזה זה ו/או כל דין, לעכב את תשלום התמורה.  יותר, מהתחייבויותיו

 



 
_________________________ _________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                                                     שם המציע               
 

24 

 העברת זכויות .11

 :הספק מתחייב 11.1

הנובעת ממנו ו/או כל לא להעביר חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות  11.1.1

ם לחברה חבות הנובעת ממנו לאחר ולא למסור לאחר את הזכות ליתן שירותי

 , או חלק ממנו ולא להעניק לאחר כל זכות שהיא בה. הכלכלית

 יראו כהעברת זכויות אף את הפעולות או האירועים הבאים: 11.1.2

לצד  בספקהמקנות שליטה בספק זכויות או יותר מה 21%העברת  11.1.2.1

 ג'.

 ובדים מטעמולהעסיק עהספק של  ובאמור לעיל לפגוע בזכותאין  11.1.2.2

 במתקנים. 

כלשהו או  מסוגמכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד הספק של  וזכויותי 11.2

 מדרגה כלשהי. 

משקל משמעותי להפרת  ליתןת תהיה רשאי החברה הכלכליתומוסכם בזאת, כי  מובהר 11.1

 , בכל מכרז או התקשרות עתידיים.הספקלעיל, על ידי  11.2 -ו 11.1סעיפים 

 ו/או להשכיר ו/או למכורו/או  להסבת למשכן ו/או לשעבד ו/או רשאי החברה הכלכלית 11.1

, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה והכל באופן להחכיר ו/או להעביר את זכויותיה

כל תביעות או לספק שתמצאנה לנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו 

 על פי חוזה זה לא תיפגענה.הספק טענות בקשר לכך ובלבד, שזכויות 

  שמירת דינים .17

לבצע את העבודות ו/או השירותים תוך ציות לכל דין, ובכלל זה חוקים,  הספק מתחייב 17.1

כל רשות מוסמכת וכן,  מטעםתקנות, הוראות, צווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו 

שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לשירותים, וכל  לבצע כל הוראה חוקית

, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מסים, םהכרוך בה

 אגרות וכל תשלום אחר החל בגין השירותים.

לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן ולא לחרוג  הספק מתחייב 17.2

 .מהם בכל אופן שהוא

 היתרים, רישיונות ואישורים .18

ו/או  האישורים, מחזיקים בכל הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו 18.1

, כאמור בחוזה זה, על השירותיםהרישיוניות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ו/או 

את  החברה הכלכליתבזאת להציג בפני  הספק מתחייבנספחיו, ובהתאם לכל דין. 

 האישורים ו/או הרישיוניות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.

כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים  הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו 18.2

לעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות הצהרות  18.1תקפים, כאמור בסעיף 

 ית של החוזה.כאמור לעניין סעיף זה, כולן או חלקן, תיחשב הפרה יסודהספק 

על כל שינוי  ימים 7 -ולא יאוחר מ מיד החברה הכלכליתבזאת ליידע את  הספק מתחייב 18.1

, האוסר ו/או ו, בהתאם לסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגדהצהרותיו בתוקף שיחול

 השירותים. הספק לספק אתשל  והמגביל, את יכולת
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 ביקורת .11

ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי לקיים, בכל עת, בין בתקופת החוזה  החברה הכלכליתחשב  11.1

ו/או השירותים או בכל  העבודותע לביצוע גבכל הנוהספק ובין לאחריה, ביקורת אצל 

 ע לתמורה המשולמת בגין חוזה זה.גהנו

הקשורים בביצוע הספק ביקורת ייתכן ותכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  11.2

העבודות ו/או השירותים, לרבות נתונים השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. כמו כן, 

הוכחות בגין תשלום שכר לעובדים כנדרש או הפרות מהספק יהיה החשב רשאי לדרוש 

 דיני עבודה.

ולמסור לידיו  הביקורתמתחייב בזאת לאפשר לחשב ו/או מי מטעמו, לבצע את הספק  11.1

תו כל מידע ו/או מסמך הנדרש על ידיו, לרבות דו"חות כספים מבוקרים מיד עם דריש

בזאת, על כל טענה בדבר סודיות /ואו  הספק מוותרעל ידי רואה חשבון, ככל שישנם. 

 הגנת הפרטיות, בכל הנוגע למידע ו/או המסמכים הנ"ל.

ם לקיים את האמור בסעיף זה, גם ביחס למידע ו/או מסמכים המצויי מתחייבהספק  11.1

 בידי צד שלישי כלשהו.

 אחריות .20

לכל פגיעה  הספק אחראיהיה ימבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין,  20.1

אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל של  אדםו/או לכל  חברה הכלכליתלונזק שייגרם 

 . השירותים, או עקב ביצוע פגום של וו/או מי מטעמ וו/או של עובד מעובדיהספק 

תקלה ו/או קלקול אשר  אואובדן ו/ בגין כל החברה הכלכליתכלפי  אחראי הספק יהיה 20.2

ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו,  החברה הכלכליתייגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד של 

, תוך כדי ביצוע וו/או כל מי שפועל מטעמ וו/או עובדיהספק עקב מעשה ו/או מחדל של 

 . םאו בקשר אליה השירותים

לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו  אחראיה היהספק י 20.1

ו/או כל אדם  ו/או עובדיה החברה הכלכליתאת  וא פוטר, והשירותיםבקשר עם ביצוע 

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.   הנמצא בשירותה

, לכל נזק לגוף הכלכליתהחברה כלפי צד ג' כלשהו, לרבות עובדי  הספק יהיה אחראי 20.1

. השירותיםשהוא שייגרם להם כתוצאה מביצוע  וסוגו/או לרכוש או נזק אחר מכל מן 

לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל הספק מתחייב 

 שייגרם להם.  

, ולעובדילכל אובדן ו/או נזק מכל סוג לגוף ו/או רכוש שיגרמו  הספק יהיה אחראי 20.1

ספק ולכל מי שפועל בשמו ו/או של ה הספק ועובדיהם, לשלוחיולקבלני משנה של 

, והוא מתחייב לפצותם ו/או השירותיםתוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע  מטעמו

 את התלויים בהם ו/או יורשיהם.  

בגין כל  הו/או כל הפועל מטעמ החברה הכלכליתלשפות ו/או לפצות את  הספק מתחייב 20.1

אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שחוייבו לשלם בין מקרה שהאחריות לגביו 

 מכח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. הספק מוטלת על 

להם מכח חוזה  הספק זכאית לקזז מן התשלומים אשר תהיה רשאי החברה הכלכלית 20.7

על  ו/או מי מטעמה לכליתהחברה הכנתבעים מ אשרזה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים 
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כאמור לעיל ו/או בגין הספק ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות 

מחמת מעשה או מחדל שהם  ו/או למי מטעמה החברה הכלכליתלנזקים שנגרמו 

 כאמור לעיל.   הספקבאחריותו של 

, אם כלשהולכל תביעה שתוגש על ידי צד ג'  הספק אחראימובהר ומוסכם בזאת, כי  20.8

ישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק דין כנתבעת והוא י החברה הכלכליתצורפה לה 

 . החברה הכלכליתו/או הוצאות שתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת כנגד 

בשל אופי השירות נשוא חוזה זה, הספק שירות מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור  20.1

נוסח ]העובדים המועסקים על ידו את התשלומים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי 

 .1118–תשכ"ח [,משולב

 ביטוח .21

של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, והתחייבויותיו מבלי לגרוע מאחריותו  21.1

תחילת מתן השירותים החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד מועד  הספק לפני מתחייב 

על , לערוך ולקיים )המוקדם מביניהם( נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו

ו/או כל תקופה אחרת כמפורט  זה חוזהמתן השירותים נשוא במשך כל תקופת חשבונו 

את הביטוחים המפורטים  המוצר,בחוזה זה לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות 

או  )להלן: "ביטוחי הספק" לפעול בישראלמורשית כדין הלהלן, באמצעות חברת ביטוח 

 : ("הביטוחים"

  ;אש מורחב 21.1.1

  ;אחריות כלפי צד שלישי 21.1.2

  ;חבות מעבידים 21.1.1

 ;אחריות מקצועית 21.1.1

מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו,  לפנימתחייב, הספק  21.2

אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח  החברה הכלכליתלהמציא לידי 

"( והמהווה חלק בלתי נפרד אישור ביטוחי הספק)להלן: " 'נספח וכזה  חוזההמצורף ל

 )בנוסחו המקורי(. כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,ממנו

ו/או לא המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע כם בזה כי מוס 21.2.1

 , על נספחיו.על פי חוזה זה הספקהתחייבויות תגרע מ

הינה   , כאמור,(')נספח ו מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישורי ביטוחי הספק 21.2.2

לא יוכל )נספח ו'( הספק המצאת אישור ביטוחי  וללאתנאי יסודי בחוזה זה 

 חיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה.הספק להת

משנה  קבלנים וקבלניבין היתר את אחריותו של הספק בגין ו/או כלפי  יורחבו לכסות י הספקטוחיב 21.1

של הספק ו/או המועסקים על ידי הספק ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הספק 

לשפות קבלנים ו/או קבלני משנה לרבות את החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין 

 "(.יחידי המבוטחאחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של הספק )להלן: "

הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם חוזה זה, כל הביטוחים  חזיק בתוקף אתלה הספקעל  21.1

 ביטוח . בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 

לכל  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןאחריות מקצועית, על הספק להחזיק 

 זה על נספחיו.פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה 
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מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר עם מתן הספק  21.1

הספק  מתן השירותים.אחר שהובא ויובא לצורך  ציודהחומרים וכל  השירותים לרבות את הציוד,

ערכת על מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הספק )אם וככל שייערכו( לרבות פוליסת אש מורחב הנ

( ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על 'נספח ולנספח אישור ביטוחי הספק ) 1סעיף ידי הספק על פי 

ובלבד כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק כלפי החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה 

 . זדוןבשהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

בזה, כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או ציוד המשמש אותו במתן  וסכםמ 21.1

לאישור ביטוחי הספק, ואולם האמור בסעיף זה  1ובסעיף לעיל   21.1.1בסעיף כמפורט  השירותים

להלן, יחול לגבי כל אובדן ו/או נזק שייגרם לרכוש  21.18 בסעיף)ביטוח( לעיל ולהלן לרבות האמור 

 .הספק כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו

, כי במידה ולא יערוך ביטוח אש לעיל מתחייב הספק 21.2בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  21.7

מורחב, להמציא לידי החברה הכלכלית, לא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה וכתנאי לתחילת מתן 

, מכתב הצהרה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה השירותים

כשהוא  ("1) 'כנספח והצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן  -בהתאם לנוסח "פטור מאחריות 

 חתום כדין על ידי הספק.

יטוחי לנספח אישור ב 2סעיף פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי  21.8

( תורחב לשפות את החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: "יחידי 'נספח והספק )

המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או 

חד עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל א

 מיחידי המבוטח.

לנספח אישור עריכת ביטוחי  3סעיף על פי  פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הספק 21.1

וייקבע לעניין  היה(  תורחב לשפות את החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה 'נספח והספק )

שייגרמו בתקופת הביטוח "( מקרה ביטוח)להלן: "קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי 

, כי הינם תוך כדי ועקב עבודתםלמי מהעובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם חוזה זה, 

נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הספק ו/או לעניין חבות הספק 

 כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.

לנספח אישור ביטוחי הספק  4סעיף על ידי הספק על פי  פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת 21.10

( תורחב לשפות את החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה ותוטל על מי מהם 'נספח ו)

במעשה ו/או מחדל רשלני  ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 

החברה הכלכלית חבות הספק כלפי ביטוח י לגרוע מוזאת מבלשל הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, ו/או מנהליה ו/או עובדיה. 

 .)ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 1תקופת גילוי של 

הספק  שאירהיה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  21.11

 כי : לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך

מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר הספק בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך  11.11.1

כלפי החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד )שיבוב( ויתור על זכות התחלוף 

 . זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק )שיבוב( תחלוף שהאמור בדבר הוויתור על זכות ה
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בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך הספק, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות  11.11.2

את החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: "יחידי המבוטח"( בגין אחריותם 

פיו יראו את הביטוחים כאילו על למעשי ו/או מחדלי הספק בכפוף לסעיף אחריות צולבת 

 .נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  21.12

(, הינם דרישה מינימאלית 'נספח והמתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק )

חון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח המוטלת על הספק, ועל הספק לב

ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע 

מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה הכלכלית ו/או מי מטעמו בכל הקשור 

 נאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או ת

ו/או לשנותם לרעה בתקופת ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  21.11

)שלושים(  10הודעה בכתב בדואר רשום  לספק ולחברה הכלכלית נמסרה על כךאלא אם הביטוח, 

ו/או שינוי לרעה ביטול ללא יהיה תוקף יתחייבו כי  מבטחי הספק יום מראש על כוונתו לעשות זאת.

לעיל כאמור בכתב הודעה  נמסרהאם לא החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה שכאלו לגבי 

 .ההודעהממועד מסירת הימים )שלושים(  10ובטרם חלוף 

כי איזה מבין ביטוחי הספק על פי  ולחברה הכלכליתבכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק  21.11

עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, ( ')נספח ושנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הספק  הביטוחים

לחברה לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  21.13כאמור בסעיף 

אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור  הכלכלית

 לעיל.

מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא  גרועל מבלי 21.11

הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי ספק משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג כי קבלני 

אף הם את כל  ויקיימו יערכו, םהשירותים או בקשר עמ במתןיועסקו על ידו  אשרהמשנה 

לעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם,  כמפורט (21סעיף ) זה לחוזה הביטוחבסעיף  הנדרשיםהביטוחים 

על זכויות התחלוף הנדרשים  ויתוריםווה יכללו את כל התנאים, ההרחבות אלווכי ביטוחים 

. הספק אחראי (', לרבות בנספח אישור ביטוחי הספק )נספח ובביטוחי הספק, כמפורט לעיל ולהלן

למפורט  בהתאםל ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים ע

 .)אישור ביטוחי הספק( 'נספח ובהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב

מובהר בזאת, כי הספק יישא באחריותו על פי דין כלפי החברה הכלכלית בגין מעשה או מחדל במתן  21.11

ר יינתנו על ידי ספק השירותים הניתנים לחברה הכלכלית בקשר עם חוזה זה, לרבות שירותים אש

המשנה, והספק הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה הכלכלית בגין כל אובדן ו/או 

נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי מספקי המשנה, בין 

ה )ביטוח( ו/או בנספח ז 21אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 

 (  ובין אם לאו.'נספח ואישור ביטוחי הספק )

קודמים לכל ביטוח הנערך על ראשוניים וביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  21.17

בדבר שיתוף ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםהספק מוותר יידי החברה הכלכלית וכי מבטח

לחוק חוזה הביטוח  11לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  ביטוחי החברה הכלכלית.

 יה.וכלפי מבטח החברה הכלכליתכלפי  "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת 1181 –התשמ"א 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  21.18

לרכוש בבעלותו של הספק ו/או המשמש בדיה בגין נזק כנגד החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עו

ביטוח הרכוש שנערך על זכאי לשיפוי בגינו על פי אותו במתן השירותים נשוא חוזה זה ואשר הספק 

והוא פוטר בזאת את החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה  ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(

אולם מוסכם בזה השתתפות העצמית המוטלת על הספק(. מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ה

 .כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

לרבות  זה )ביטוח( 21בסעיף לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות מתחייב  הספק 21.11

במועד , וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן ('נספח ובאישור ביטוחי הספק )

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאו

ה ינתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליסהבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 

לגרוע ממנו, . בנוסף לאמור לעיל ומבלי מתן השירותים בקשר עם חוזה זהבתוקף במשך כל תקופת 

מתקיימת אחריותו על פי דין בתוקף כל עוד אחריות מקצועית יחזיק ביטוח  מתחייב הספק כי את

 .זה, על נספחיו בקשר עם חוזהעל ידו נעשתה  אשר לכל פעילות

על כל אירוע העלול להוות עילה עם היוודע למנהליו  לחברה הכלכליתהספק מתחייב להודיע  21.20

מעבידים. כן מתחייב  חבות, אחריות כלפי צד שלישי או ת מקצועיתאחריולתביעה על פי ביטוח 

ככל שיידרש  ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק,הספק לשתף פעולה עם החברה הכלכלית 

ו/או מימוש זכויות  להגישה למבטחים תחליטלשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה הכלכלית 

 .החברה הכלכלית על פי ביטוחי הספק

גבולות האחריות המלאים במסגרת ביטוחי סכומי הביטוח ואחראי להשיב לקדמותם את  הספק 21.21

בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גבולות האחריות או  הספק

 .סכומי הביטוח

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את החברה הכלכלית ו/או  21.22

ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מנהליה 

ו/או  הספקעל ידי שלא בתום לב  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי מהפרה ו/או אי קיום של 

 מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, 

ה בתום לב ו/או אי קיום הפרייקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 21.21

הספק, לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ בתום לב של תנאי 

בזכויות  יפגעולא הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו, 

 החברה הכלכלית ו/או מנהליה ו/או עובדיה  לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. 

הספק לחזור ולהפקיד את )שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב  7 -לא יאוחר מ  21.21

בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, , לעיל 21.2בסעיף כאמור ( ')נספח ואישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי תקופת , (')נספח ו תחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הספקהספק מ

 על נספחיו. חוזה זההינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בביטוח וכל עוד 

ו/או הצהרת פטור  כאמור( ')נספח ו" י הספקמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח הספק 21.21

לתחילת ו/או להמשך מתן  יםומקד תנאי מתלה ההינ (,(1) 'נספח ומאחריות החברה הכלכלית )

 את תחילת ו/או המשך מתן השירותים הספקלמנוע מ רשאית תהייה והחברה הכלכלית השירותים

 המוסכם כנדרש.מועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, כאמור במקרה שהאישור
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בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על תם ו/או מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצא 21.21

או על מי ו/בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה הכלכלית ידי החברה הכלכלית  ו/או 

ו/או לגרוע בצורה כלשהי ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  המטעמ

או כדי להטיל אחריות ו/ על פי כל דיןאו ו/של הספק על פי חוזה זה ו/או מהתחייבויותיו אחריותו מ

 ה.כלשהי על החברה הכלכלית ו/או על מי מהבאים מטעמ

  –ו 21.2י הספק כאמור בסעיפים טוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר ספק מובהר כי למען  21.27

 , על נספחיו.פי חוזה זה - על הספקבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  21.24

לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הספק כאמור אך לא חייבת( ) תהחברה הכלכלית רשאי 21.28

על פי לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו 

 זה )ביטוח(. 21סעיף 

 הביחס לאישורי הביטוח וזכות החברה הכלכליתמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הספק 21.21

 החברה הכלכליתכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםולהורות על ורי הביטוח אישלבדוק את 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם,  המי מטעמעל או ו/

 זה חוזהעל פי  הספקותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 ו/או על פי כל דין.

כל סכום לעכב  תרשאי תהייה החברה הכלכליתבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  21.10

הספק בקשר עם דת לזכות מוהעזה )סעיף ביטוח( מהתמורה  21על פי תנאי סעיף  תזכאי הינולו 

 )שבעה( ימים מראש.  7ובתנאי שהודיעה על כך לספק, בכתב,  ההתקשרות נשוא הסכם זה

חברה הכלכלית כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם מוסכם בזה על ה

למוסכם על החברה הכלכלית, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה 

 הכלכלית )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

עצמית חלה על הספק בלבד, מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות ה 21.11

 .ובכל מקרה לא על החברה הכלכלית ו/או על מי מטעמה

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל דרישות  21.12

והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, 

בעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ו

שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו 

 בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה זה בקשר  21מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  21.11

בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על 

 פי הדין.

 זה הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה. 21ובהר, כי הוראות סעיף מ 21.11

 ערבות .22

להבטחת התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי  22.1

ביצוע , במועד חתימת החוזה, ערבות לחברה הכלכלית, ימציא הספק החברה הכלכלית

 בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בגובה, בתנאים, בתוקף ובנוסח המחייב שנקבע 

"(, וזאת לצורך ערבותהמוכר בישראל, )להלן:" , ערוכה על ידי בנק להסכם זה 1בנספח 
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מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם  על פי חוזה זה. הספקהבטחת קיום התחייבויות 

 .ערבות זו תחליף את ערבות המכרזלכניסת ההתקשרות לתוקף. 

הערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותהיה ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת  22.2

 7, וזאת תוך החברה הכלכליתהוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי צורך בתוקפה, ללא 

 ימים ממועד הדרישה. 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס  22.1

 לבין המדד האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות. 

תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי, בגין  החברה הכלכלית 22.1

 כל הפרה של הוראות מכרז זה על ידי הספק ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.

לספק זכות מבלי שתהיה  החברה הכלכליתסכום הערבות הנו קניינה הגמור והמוחלט של  22.1

 בטענות ו/ או תביעות בקשר למימוש הערבות. החברה הכלכליתלבוא כלפי  כלשהי

. נוסח הערבות הספקאין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  22.1

והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם  החברה הכלכליתיהיה בהתאם להוראות 

 בלבד. הספקהבנק. עלויות הערבות יחולו על 

( יום מתום 10עד תום תשעים )ההתקשרות ובמהלך כל תקופת  הערבות תהיה בתוקף 22.7

 . ההתקשרותו/או מתום תקופת  החוזהתקופת 

תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית, על פי  החברה הכלכלית 22.8

, לרבות בגין פיצוי ספקהחוזה זה ו/או על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי 

, החברה הכלכליתלידי הספק מציא ימוסכם. מומשה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה 

 מיד, ערבות בנקאית חדשה או משלימה.

 שמירה על סודיות .21

 אדם לידיעת להביא או למסור, להודיע, להעביר לגלות,שמור בסוד ולא מתחייב להספק  21.1

, הן בתקופת הסכם זה והן לאחר מכן, כל בעקיפין ובין במישרין בין, כלשהו גוף או/ו

, לרבות חברה הכלכליתבמישרין או בעקיפין ל הקשוראו  חברה הכלכליתמידע הנוגע ל

, בין שהמידע האמור הגיע לידי הספק כתוצאה מקשריו עם נתונים כללים ועסקיים

 שמידע דובלבבעקבות הסכם זה, ובין שהגיע לידיעתו בכל אופן אחר,  החברה הכלכלית

הספק מאשר  "(.סודי מידע: "להלן) הגילוי במועד כסודי זוהה או סומן כאמור סודי

ולספק לא  החברה הכלכליתבזאת שכל המידע הסודי האמור הינו קנינה הבלעדי של 

 לצורךתהא כל תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לאמור לעיל בסעיף זה ולנובע ממנו. 

 ב"המצ סודיות על לשמירה והתחייבות הצהרה נוסח על הספק יחתום התחייבותו קיום

 .זה להסכם 6 נספחכ

הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הספק ו/או מטעמו בביצוע הסכם  21.2

 נעשתה ע"י הספק עצמו.  זה, ופעולתו תחייב את הספק לכל דבר ועניין כאילו

ל מי שמועסק על ידו וכל אדם אחר מטעמו המועסקים כמתחייב להביא לידיעת הספק  21.1

יעמדו  שהם יהא אחראי לכךבקשר עם הסכם זה  את התחייבויותיו לפי סעיף זה, והוא 

 בהתחייבויות אלו באופן קפדני.

מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי מילוי התחייבותו עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי  הספק 21.1

 , והפרה יסודית של הסכם זה.1177-תשל"זסימן ה' פרק ז' לחוק העונשין, ה
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מובהר כי אין באמור בסעיף זה או בגילוי מידע על פיו משום מתן זכות או הרשאה לספק  21.1

או  החברה הכלכליתבנוגע לסימן מסחר, זכות יוצרים או פטנט כלשהם המצויים בבעלות 

 .החברה הכלכליתשיהיו בבעלות או בשליטת 

 ניגוד עניינים .21

מתחייב שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא להתקשר בהסכם עם צד שלישי  הספק 21.1

כלשהו שעלול להיות בהם משום ניגוד עניינים עם פעולותיו והתחייבויותיו על פי הסכם 

 פעולות לפי הסכם זה.הולא להימצא במצב בו קיימת אפשרות לניגוד עניינים עם  ,זה

יחוי על כל חשש ואפשרות של ניגוד עניינים, ללא ד החברה הכלכליתנציג יודיע ל הספק 21.2

החברה  נציגשיחליט באם אכן קיים ניגוד עניינים. מצא וא זה ה החברה הכלכלית נציגו

החברה  נציגלפעול על פי הנחיות  הספקכי קיים ניגוד עניינים, מתחייב  הכלכלית

 .הכלכלית

להעדר ניגוד  התחייבותעל תצהיר  הספקקיומו של סעיף זה יחתום  הבטחתלצורך  21.1

 .במסמכי המכרז ט"ו נספחכעניינים אשר 

 מראש ( ופיצויים מוסכמים  SLA) אמנת השירות  .21

ניהול נכון ויעיל של  ההמאפשר ל החברה הכלכליתאמנת השירות היא כלי בידי  21.1

להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות  ועיריית אילת החברה הכלכליתוכלי בידי  המשאבי

 לאספקת השירותים ולביצוע פיקוח על הזוכה בקיום כל אלה.

יחשבו כאי  יוער כי תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני בלתי נשלט לא 21.2

  ביעדי האמנה. עמידה 

איכות ו/או רמת רמת ההספק בבו לא יעמוד מקרה כל בין הצדדים, כי ב מוסכם 21.1

 פיצויים מוסכמיםזכאית לקבלת  החברה הכלכליתתהיה השירותים, כמוגדר להלן, 

, זכאית לגבות ולקזז מכל סכום המגיע לספק מאת החברה הכלכלית אמהספק או תה

 והכל כמפורט להלן:

 גובה הפיצוי סעיף ההפרה
אי סיום ביצוע העבודה במועד שנקבע בהסכם 

 או בתחילת העבודה
בגין כל שבוע איחור, צמוד למדד ₪  1,000

המחירים לצרכן )הידוע ביום חתימת 
 . ההסכם(

אי ביצוע התיקונים וההשלמות שנתבקש הספק 
ופורטו ברשימת הליקויים  העירייהלבצע ע"י 

 ( ימי עסקים11תוך עשרה )

 הרשותביצוע התיקונים וההשלמות ע"י 
בעצמה או באמצעות גורם אחר מטעמה וניכוי 

 תקורה. 11%הוצאות אלו מהספק בתוספת 
( תוך AS MADEאי הגשת תכניות עדות )

)מיום  ( ימים קלנדריים כנדרש10שלושים )
 סיום העבודות

 בגין כל יום איחור בהגשת התכניות₪  100
 

אי שמירה על ניקיון מקום העבודה לרבות 
סילוק עודפי הפסולת, חומרים, מתקנים או כל 

 פסולת מסוג זהוא

 בגין כל יום₪  1,000

אי הענות לקריאה דחופה או רגילה עפ" לוחות 
 הזמנים המוגדרים במכרז

 לכל שעה איחור₪  100

עיכוב בתיקון תקלה כתגובה לקריאה דחופה 
 או רגילה

 לכל שעת עיכוב₪   100

 לכל שעת עיכוב₪   2,000 עיכוב בתיקון תקלה כתגובה לקריאה מיידית
 לכל מקרה₪   1,000עבודה באיזור שלא ע"פי הוראות המכרז לרבות 
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 הממונההוראות הבטיחות ו/או הוראות 
 לחודש₪  1,000 אי ניהול יומן עבודה יומי/שבועי/ חודשי

רישום כוזב ביומן העבודה או דיווח כוזב 
 למוקד

 למקרה₪  1,000

לא שוטפים ספקת ציוד ו/או חלקי חילוף א
 מראש ובכתב הממונהתואמים ללא אישור 

 למקרה₪  100

ציוד הרמה שאינו נמצא ברשות הספק או אינו 
 תקין

 ליום₪  1,000

 לפריט מידי חודש₪  1,000 חוסר בפריט או דגם בכמות הנדרשת
חסכון המינמלי מעבר ל באחוז החסכוןירידה 

קופת תכל  ( במהלך11%עליו התחייב הזוכה )
אחוז  לחמישהמעבר , והאחריותההתקשרות 

( מאחוז החסכון עליו התחייב הספק 1%)
 הזוכה בהצעתו 

מההפרש בין חשבון  1%של  פיצוי בגובה 
החשמל החדש לחשבון החשמל טרום היציאה 
למכרז בעבור המרכזיה הנבדקת ועד 

סטייה  1%בגין כל ₪  171,000 למקסימום של 
 מהסכום הכולל של חשבונות 

בעוצמת ההארה מעבר להתחייבות  ירידה
 .המכרז במסגרת הזוכה
 הנדרש לתקן מתחת ההארה עוצמת של ירידה
 בגוף התאורה גוף בהחלפת הקבלן את תחייב

 חדש

מיום  יום 10יוחלף תוך  שלא גוף לכל ₪ 1800
  דרישת העירייה

 

לא קיים הספק את לעיל, במקרה בו  באמורמבלי לגרוע באמור  21.1.1

בקשר למועדים ו/או בקשר להתאמת העבודות  חוזה זה לפי התחייבויותיו

/או אי עמידה ברמת העבודות השירותים ומפרט  ו/או השירותים לדרישות

לעיל התייחסות  בטבלהואין  הטכניו/או השירותים לפי התקן במפרט 

זכאית לפיצוי מוסכם  החברה הכלכלית, תהיה ספציפית לסוג ההפרה

ה החודשית המגיעה לספק לפי חוזה מהתמור 1%מראש בסך של ומוערך 

 זה.

רשאית לנכות את סכום הפיצוי רשאית  ו/או העירייה  החברה הכלכלית 21.1.2

או לגבות אותו בכל דרך אחרת  מהחברה הכלכליתמכל סכום שיגיע לספק 

בדרך של קיזוז מלוא הפיצוי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות 

 .המוסכם מהחשבונית החודשית האחרונה

הפיצויים על פי סעיף זה הינם כפיצוי מוסכם, מוערך מראש של הנזקים שייגרמו  21.1

בגין הפרה של הוראות החוזה, וגביית הסכומים תעשה בלא צורך  חברה הכלכליתל

 בהוכחת נזק.

ייעשה בדרך של קיזוז מלוא הפיצוי  החברה הכלכליתמימוש הפיצויים המוסכמים ע"י  21.1

 ונה.המוסכם מהחשבונית החודשית האחר

לכל  החברה הכלכלית ה שלאין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות 21.1

תרופה אחרת בגין הפרת החוזה, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל 

  שמעבר לפיצויים המוסכמים, אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חילוט הערבות הבנקאית.

הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו  21.7

 הוכחת נזק.צורך ב, וגבייתם תעשה ללא חברה הכלכליתל

תהיה רשאית לקזז את הפיצויים המוסכמים, במידה וישנם,  החברה הכלכלית 21.8

 .לספקמהתמורה המשולמת 
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לפי כל  החברה הכלכליתאין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  21.1

 .הספקדין ו/או חוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי 

 הפרות וסעדים .21

 .1170-חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א על 21.1

לחוזה,  21, 22, 21, 20, 18, 11, 11, 11, 12, 11, 1, 8, 7, 1, 1, 1, 2מוסכם בזאת כי סעיפים  21.2

תהווה הפרה יסודית של חוזה הספק הינם סעיפים יסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי 

הפר הספק הפרה יסודית את אחד הסעיפים המפורטים לעיל ולא תיקן ההפרה  זה.

רשאית להביא  החברה הכלכליתתהא ימים מקבלת התראה בכתב על כך,  7בתוך 

לנקוט  החברה הכלכליתשל  הלסיום באופן מיידי, וזאת מבלי לגרוע מזכותהסכם זה 

השמור לה על פי הסכם זה ולפי כל דין, על פי שיקול או נוסף כלפי הספק בכל סעד אחר 

 הבלעדי, כאמור לעיל. הדעת

על פי חוזה זה  זכאיתתהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה  החברה הכלכלית 21.1

באופן מן המתקנים,  הספקשל  יוו/או על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, לסלק את יד

 , במקרים המפורטים להלן:מיידי

את  קןחוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תי הספק הפר 21.1.1

 . החברה הכלכליתממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מן  יום 10ההפרה תוך 

צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הספק ן לבקשת צד ג', נגד נית 21.1.2

כונס נכסים  וו/או מונה להספק הליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של 

לעמוד  ו, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותהספקו/או הוטל עיקול על נכסי 

יום  11תוך  על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו ובהתחייבויותי

ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה למתן אילו  7ממועד הינתנם, או תוך 

 .ועצמ ספקהמהצווים הנ"ל ע"י 

את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור  הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד 21.1.1

 , כמפורט בחוזה זה.החברה הכלכליתבכתב מאת 

 לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. ובדברים עם נושי הספק בא 21.1.1

 נשוא חוזה זה. השירותיםאו מלבצע את  הספק חדל בפועל מלנהל עסקיו 21.1.1

הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או  וו/או מי מנושאי המשרה שבהספק מנהל/י  21.1.1

, עשוי לפגוע בשמה החברה הכלכליתעשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת 

 .החברה הכלכליתו/או באינטרסים של  תהחברה הכלכליהטוב של 

 החברה הכלכליתכאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי הספק של  וסילוק יד 21.1

החברה על פי החוזה, פרט להתחייבויות ש והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו

 לקיימן. ותמנע ממנ הכלכלית

 הוראות כלליות .27

 עיכבון 27.1

לספק או למי מטעמו לא תהיה זכות עיכבון כלפי החברה הכלכלית או מי  27.1.1

מטעמה, לרבות לגבי גופי התאורה, וכן לגבי מסמכים או נכסים אחרים 

 הקשורים לשירותי הספק או השייכים לחברה הכלכלית או למי מטעמה. 
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הספק מתחייב כי בכל התקשרות שתיערך בינו לבין ספק משנה, ייכלל תנאי  27.1.2

 לפיו לא תהיה לספק המשנה זכות עיכבון כאמור. 

 ויתור על סעדים 27.2

סוג שהוא, בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל  הספק מצהיר ומתחייב

קיפין, בקשר להבאתו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בע שתהיינה לו

, לזכות עכבון י הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאילידי סיום, על פ

או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו 

של הבאת חוזה  עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה

 לאחר. השירותיםלמנוע מסירת  הספק רשאיהיה סיום, לא י זה לידי

 שיפוי 27.1

לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  הספק מתחייב

ו/או את עובדיה ו/או שולחיה, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,  החברה הכלכלית

מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן 

ו/או נגד כל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראית 

בות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות החברה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לר

במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתה  החברה הכלכליתלשייגרמו 

אחראית להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין  החברה הכלכליתבקשר לנזקים, אשר 

, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים לספקתודיע  החברה הכלכליתובתנאי, ש

 הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור. לספק המנויים מעלה, ותיתן 

 ויתור או שינוי 27.1

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  27.1.1

ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות 

במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות שניתנו לו על פי החוזה 

במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי 

 חוזה זה.

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור  27.1.2

ו מקצן של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן א

 בכל עת שימצא לנכון.

 עוסק מורשה 27.1

 היהי ההתקשרות, כי במשך כל תקופת מתחייבככל שהספק הינו עוסק מורשה הוא 

 נהל ספרי חשבונות כדין.יכעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף וכן  םרשו

 תיקון לחוזה 27.1

לא כן,  כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם

 להם כל תוקף. יהלא יה

 קיזוז 27.7

החברה על פי כל דין כנגד  על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו בזה הספק מוותר 27.7.1

 .הכלכלית
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תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום  החברה הכלכלית 27.7.2

, מכל מין וסוג הספקו/או נכס ו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן 

שהם, לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או 

 , בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.הספקמחדלי 
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 תשלום במקום הצד האחר 27.8

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על  27.8.1

בכתב לשלמו, והצד האחר  הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7לא שילמו, תוך 

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם  27.8.2

רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו 

ישתו צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דר

הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, 

 ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.

 סמכות שיפוט  27.1

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית 

ולא תהיה סמכות לכל בית , אילתהמשפט, המוסמך מבחינה עניינית, בעיר 

 משפט אחר בעניין זה.

 מיצוי התנאים המוסכמים 27.10

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל 

הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה 

ה ואשר לא באו לידי ביטוי זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה ז

מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים 

 הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

 הודעות .28

תחשב כמתקבלת  –לנמען המצוין להלן  –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  28.1

 בעת מסירתה.

כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן   28.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים 

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל  –ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

ב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום בתנאי שברשות השולח אישור בכת

 כאמור להלן.

להלן ותוך  המצויינתכל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת  28.1

שעות  18תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  –ציון הנמען המצויין להלן 

 ממועד הישלחה.
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 כתובת הצדדים .21

 

  – החברה הכלכלית  

 הנמען: ___________________________________________ 

 טלפון:_____________________ פקס':__________________    

 

  – ספקה  

 הנמען: ___________________________________________ 

 טלפון:____________________ פקס':___________________  

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

__________________________  ________________________ 

 :__________________ הספק  :_____________החברה הכלכלית

 על ידי:___________________   על ידי: ____________________

 תואר:____________________  תואר:_____________________

 
 
 

 אישור
 

מאשר בזאת כי הספק אני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של 

_____________ ת.ז. _______________ אשר  -_______________ ת.ז. ________________ ו

הספק וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי  והינם מוסמכים לחתום מטעמהספק חתמו על חוזה זה בפני, בשם 

 להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו. ואגדות שלבהתאם למסמכי ההת

 
        

 _______________________ 
 עו"ד               
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 1ח נספ

  (ביצוע)ערבות  נוסח ערבות בנקאית
 לכבוד:

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 
 ,2פארק אילתם 

 88000 אילת
 "(החברה הכלכלית)להלן: "

 

 בנקאית בלתי מותנית מס'___________ערבות הנדון: 

)להלן:  _______________ ת.ז./מס' תאגיד_____________________________  ה"הלפי בקשת 

  כל סכום שתידרשו מאתנו עד לסך כולל של לתשלוםבזאת כלפיכם  מתחייביםהננו "( החייב"

)להלן:  בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט להלן, (שלושה מיליון שקלים חדשים)במילים:  ₪ 3,000,000

עבודות , לביצוע 9/2017מ/בקשר למכרז פומבי  החייב , המגיע או שיגיע לכם מאת "(סכום הערבות"

 ..LEDמסוג  התאורגופי תחזוקה של גופי תאורה קיימים בו התקנההחלפה, תכנון, אספקה, 

אנו נשלם לכם מדי פעם, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום של קרן הערבות שצוין 

בדרישתכם הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה שחישובם ייעשה כלהלן, וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס את 

  .החייבמאת סכום הערבות  תשלוםדרישתכם בכל אופן או צורה שהם ו/או לדרוש תחילה את 

תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על  אתם

חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות, ובלבד 

 שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות כהגדרתו לעיל.

החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי בקרן למניעת ספק יובהר כי אם יתברר שהמדד 

 .הערבות

 :לגבי ערבות זו

משמעו מדד המחירים לצרכן, כולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  - "מדד"

לסטטיסטיקה. באם יוחלף בסיס המדד או באם תוחלף שיטת חישובו ועריכתו או באם 

הלשכה הנ"ל, יעשה הבנק את חישוב עלית המדד לצורכי יפורסם ע"י גוף אחר במקום 

 סעיף זה, תוך התחשבות בשינויים הנ"ל.

 ; המדד הידוע במועד הנפקת ערבות זו -"מדד יסודי"

 הידוע לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.המדד האחרון  -"מדד חדש"

דד היסודי ומוכפל בקרן ההפרש שבין המדד החדש לבין המדד היסודי, מחולק במ -"הפרשי הצמדה"

 הערבות.

 ,ולא תבוטל לפני מועד סיומה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול,התחייבות זו כלפיכם היא 

 .בכתב אלא אם נקבל הסכמה מפורשת שלכם

עד ליום אצלנו שתתקבל על פי כתב הערבות ונכבד כל דרישה  ___________תוקף ערבות זו הוא עד ליום 

 . בכלל זה ועד

 .להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 
 תאריך: ___________________

 בכבוד רב,        
 

 נק: _________________________ב



 
_________________________ _________________________ 
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 סודיותעל  לשמירה התחייבותכתב  -2נספח  

 

והח"מ,   הואיל

___________________________________________________________________ 

 ת.ז/ח.פ.______________________________________________________________           

 "(, הספק)להלן:"

"( החברה הכלכליתבע"מ )להלן: " לאילת )חכ"א( החברה הכלכליתזכה במכרז שפורסם על ידי 

או  "ההתקשרות" להלן:)בהתאם למפורט בהסכם  הטוביןאספקת /השירותיםבקשר למתן 

 ;"השירותים"(

 לספקלהעביר ת, בין היתר, נדרש החברה הכלכליתהשירותים  ההתקשרות ו/או ביצוע ולשם  והואיל 
 ן;לכהגדרתו להמידע סודי 

 
 כדלקמן: החברה הכלכליתומתחייב בזאת כלפי  הספק מצהירלפיכך 

 

 לצידם: המופיעהבהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות  .1

 .הספק ו/או הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה ו/או מי מטעמוכל אחד מעובדי  – "י הספק"עובד

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, know-how(, ידע )informationכל מידע ) – "סודי "מידע

 בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעותבין חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב 

י או עובד הספקאשר יגיע לידי , בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת

או   ההתקשרותבהסכם, בין אם נקבל במהלך תקופת  ם, כהגדרתו/או המערכותבקשר להסכם  הספק

כל גורם  ו/או החברה הכלכליתכלליות האמור לעיל: מידע שיימסר ע"י מלאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע 

 אחר ו/או מי מטעמו.

שהובא  כל מידע סודילשמור בסוד  הספק ועובדי הספקהיטב החובה הכללית והמיוחדת של  לספקידועה  .2

לידיעתם או לידיעת עובדיהם, תוך כדי מילוי תפקידיהם וכן החובה לנקוט באמצעים סבירים על מנת 

 ישמרו על סודיות העניינים המגיעים לידיעתם במהלך עבודתם. שעובדי הספקלהבטיח 

 לפרסםו/או  למסור ו/או להודיעו/או להעביר לגלות ו/או , ולא יות מוחלטתלשמור בסודהספק מתחייב  .1

בכל דרך שהיא, , במישרין או בעקיפין ולהעניק בתמורה או שלא בתמורהו/או  או להשתמשו/להעתיק  ו/או

 ה, לפני תחילתתקופת ההתקשרותבמהלך  ו/או גוף כלשהו את המידע הסודי אדם או להביא לידיעת כל

דרוש להם לצורך ביצוע אשר המידע הסודי  לידי עובדי הספק,למעט , ללא מגבלת זמן ה,לאחריאף ו

 .השירותים

נחוצה גישה למידע הסודי האשר  לעובדי הספק,להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק הספק מתחייב  .1

 .ביצוע השירותיםלשם  להם

אבטחה לשמור בהקפדה את המידע הסודי, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם הספק מתחייב  .1

 מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.ו
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מעובדי הספק העוסקים בביצוע להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד הספק מתחייב  .1

יתחייבו אישית לפעול מילוי ההתחייבות, וכן לפעול לכך שעובדי הספק השירותים וכן את העונש עקב אי 

 על פי הוראות כתב התחייבות זה באמצעות חתימה עליו.

, ככל שקיימים, ישמרו על סודיות עובדי הספק העוסקים בביצוע השירותיםלהיות אחראי ולוודא כי כל  .7

עניקו בתמורה או שלא בתמורה, יודיעו, בהתאם לכתב התחייבות זה, ולא יעבירו בכל דרך שהיא, ולא י

 –, או יביאו לידיעת כל אדם השירותיםימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או ישתמשו, שלא בקשר לביצוע 

 למעט את המידע הסודי, כולו או חלק ממנו, ככל שיגיע אליהם.

 והואשמכוחו,  והתקנות 1181-חובות שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א לספקידועות  .8

 מתחייב לפעול על פי הן.

הספק מתחייב כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו מהווה עבירה לפי פרק ז' )בטחון המדינה, יחסי חוץ  .1

 .1177-וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז

 ההתחייבות הנ"ל תחול הן בתקופה שעד תום תקופת ההתקשרות וכן בתקופה שלאחר מכן. .10

התחייבות זאת לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור אלא אם הפך נחלת הציבור עקב הפרת  .11

 פי דין.-הספק, מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק וכן מידע שחובה למסרו עלהתחייבות 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 חתימה  תאריך

 

 

 

 

 


