הסכם
שנערך ונחתם בביתר עילית ביום ____ לחודש ________ תשע"ז
ביום ____ לחודש ________1027

בין:

חברה לפיתוח ביתר עילית
(להלן – "המזמינה")

מצד אחד
לבין:

__________________________
__________________________
(להלן – "הקבלן")

מצד שני

הואיל:

והמזמינה מעוניינת בביצוע עבודות לבניית ספרייה וביצוע עבודות פיתוח בסביבתו,
והכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן – "העבודות") ,במימון גורמים חיצוניים (להלן
– "הגורמים המממנים") ובתנאי מפורש כי יעבירו תשלומיהן למועצה;

והואיל:

והקבלן מצהיר כי הוא בעל הניסיון ,הידע ,המיומנות והמומחיות הדרושים לביצוע
העבודות ביעילות ובאיכות הנדרשת ויש ברשותו את הציוד ,החומרים והכלים
המתאימים;

והואיל:

והקבלן הגיש הצעתו למכרז ,שפרסמה המזמינה וועדת המכרזים בהחלטתה מיום
ואישרה את הצעתו;

והואיל:

והמזמינה מעוניינת שהעבודות יבוצעו ע"י הקבלן ,בהתאם להסכם זה ונספחיו,
ובהתאם להצעת הקבלן על סך _______ ש"ח ,לא כולל מע"מ הרצופה להסכם זה;

והואיל:

והקבלן מעוניין לבצע את העבודות ,בהתאם לתנאי המכרז ,הסכם זה ונספחיו;
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והואיל:

והקבלן הגיש למזמינה הצעה לביצוע העבודות ,וידוע לו והוא מסכים לכך שיקבל רק
מתוך הכספים שישולמו בפועל למזמינה ע"י הגורמים המממנים עבור הביצוע;

והואיל:

והצדדים מעוניינים לעגן את תנאי התקשרות ביניהם בהסכם ערוך בכתב;
אי לכך מסכימים בזה הצדדים כדלקמן:

.2

המבוא להסכם זה ,לרבות ההצהרות הכלולות בו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

מסמכי המכרז
-----------.1

א)

כל מסמכי המכרז ונספחיהם יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,לרבות המסמכים
הרשומים להלן בסעיף זה ,אף אם לא צורפו להסכם:
()2

הזמנה להגשת הצעות.

()1

הצעת הקבלן.

()3

החוזה הממשלתי לביצוע מבנים מדף  3120נוסח חדש על כל תיקוניו בהוצאתו
האחרונה.

()4

המפרט הכללי לעבודות הפיתוח על כל פרקיו הרלבנטיים שבהוצאה הבינ-
משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון ,וכן
אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקיו השונים של המפרט
הכללי הנ"ל ובהוצאה האחרונה שלהם בעת פרסום המכרז.

()5

רשימת פרטים ותוכניות.

()6

מפרט מיוחד לבצוע עבודות סלילה.

()7

מבוטל.

()8

התקנים הישראלים הרלוונטיים.

()9

הוראות הג"א לביצוע מקלטים.

( )20הוראות בטיחות בעבודה ובתעבורה.
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( )22לוח זמנים לביצוע.
( )21הנחיות לביסוס.
( )23פרוטוקול סיור קבלנים.
כל המסמכים הללו יקראו להלן – "מסמכי ההסכם".
ב)

.3

גילה הקבלן סתירה בהוראות ההסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין
הוראות הנספחים השונים ,יפנה למפקח ,על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון.
יודגש כי האמור בפרוטוקול סיור קבלנים גובר על האמור בכל מסמך אחר.

הגדרות
-----בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

"המכרז" – מכרז מס' /202/20
"המפקח" -

מנכל החלפ או מי שהוסמך על ידו לפקח על ביצוע העבודות ע"י הקבלן
עפ"י מסמכי המכרז וההסכם ,לרבות משרד פיקוח חיצוני;

"המדד" -

מדד המחירים לצרכן (כללי) ,המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ויוסכם ע"י הצדדים
במפורש ובכתב;

"העבודות" -

בהתאם למפרט הטכני והתשריט המצורפים להסכם זה ועבודות הפיתוח
וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע עפ"י יתר מסמכי המכרז
וההסכם ובכלל זה התכנון;

"כלי רכב וציוד"  -כלי רכב ,ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי
ההסכם;
"שטח שיפוט" – שטח השיפוט של העירייה ,כולל כל שטח נוסף ,אשר יתווסף אליה
במשך תקופת ההסכם או יגרע ממנה;
"תכנית עבודה"  -תכנית שתימסר בכתב ע"י הקבלן למפקח;
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"הקבלן" -

.4

לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר
קבלת אישור בכתב מאת המזמינה) ועובדיהם ,יורשיו וכל הבאים בשמו
או מטעמו;

הצהרות הקבלן
------------א)

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם ,וכי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים
והדרישות המפורטים בהם ,וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם עפ"י הדרישות
והתנאים המפורטים בהם והמועדים שנקבעו.

ב)

הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי יש לו את הידע ,היכולת והמשאבים הכספיים,
הכישורים ,המיומנות ,הציוד ,העובדים המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע את
העבודות ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי ההסכם.

ג)

הקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום ובעל דירוג מתאים לביצוע העבודות נשוא חוזה
זה.

ד)

הקבלן אחראי לכך ,כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות עפ"י מסמכי ההסכם
ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר עפ"י כל דין,
תבוצע רק לאחר קבלת אותו רי שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי וכי על הקבלן
האחריות לקבל אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי ועל חשבונו.

ה)

הקבלן יבצע על חשבונו את כל המדידות הנדרשות לביצוע החוזה עפ"י התכנית
המצ"ב .המדידות יבוצעו ע"י מודד מוסמך שאושר ע"י מהנדס המזמינה.

ו)

הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסדרי התנועה ,התמרור ,השילוט והבטיחות הנובעות
מביצוע העבודה ,הכוונת התנועה ומניעת כל מפגע שהוא במשך תקופת העבודה.
במידה ולא יבצע הקבלן את הנדרש לשביעות רצון המזמינה ,תהא המזמינה רשאית
לבצע כל זאת ולקזז מחשבון הקבלן.

ז)

תמורת תשלום התמורה ,כמפורט בהסכם ,מתחייב הקבלן לבצע את כל
התחייבויותיו עפ"י ההסכם ונספחיו ולבנות את המבנה ולבצע את עבודות הפיתוח
והמערכות ועל פיהן לחבר את המבנה לתשתיות.
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ח)

.5

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שנדרשה

על ידו ותנאי התשלום מהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה
וכמניחות את דעתו.
פיקוח וביצוע העבודה
-----------------א)

ידוע לקבלן כי ביצוע העבודות על ידו נתון לפיקוחו של המפקח ,בא כוח המזמינה,
והקבלן יהא כפוף אליו ישירות .אין במינוי המפקח בכדי להוריד מאחריות הקבלן
לטיב החומרים וביצוע העבודות.

ב)

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח במלואן והוראות כל דין המתייחס
במישרין או בעקיפין בכל הקשור לביצוע העבודות ,לרבות הוראות הבטיחות,
ושימוש בחומרים מורשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז .לא מילא הקבלן אחר
הוראות המפקח לפי סעיף זה תהיה רשאית המזמינה לבצעה על חשבון הקבלן
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך בביצוע ההוראה והמזמינה תהיה רשאית
לגבותן מהקבלן בכל דרך לרבות קיזוז מחשבונותיו.

ג)

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודות,
ולמלא אחר כל הוראות המפקח או באי כוחו למניעתן.

ד)

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות המפורטות במסמכי ההסכם בצורה מקצועית
ויסודית ולנהל יומן עבודה (בשלושה עותקים) בו יציין את כוח האדם ,הכלים,
החומרים והעבודות אשר בוצעו באותו יום ,מזג האוויר ,דרישות והערות המפקח.
היומן ייחתם ע"י הקבלן וכל האמור ביומן ייחשב כדבר שבידיעת הקבלן מיום
רישומו אף אם מטעם כלשהו לא חתם הקבלן או נציגו על היומן.

ה)

מעת לעת ,בימים והשעות כפי שיקבע המפקח ,יבוצע סיור ביקורת בהשתתפות
המפקח והקבלן או באי כוחם ,באמצעות רכבו של הקבלן.

ו)

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הדרישות שתציב בפניו מחלקת הביטחון בעירייה.
ככל שיידרש הקבלן להוציא הוצאות שונות על מנת לעמוד בדרישות אלו ,הקבלן
יהיה חייב להוציאן באופן בלעדי ,ולא תהיה לו זכות לשיפוי או להשתתפות מצד
המזמינה.

.6

א)

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות ביום ___________ .סעיף זה מהווה "צו התחלת
עבודה" ,וממועד זה ואילך ימשיך בהן ללא הפסקה ויסיימן עד _________.
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מוסכם ,כי לא תשמע כל טענה מאת הקבלן כי לא יכול היה להתחיל בביצוע העבודה
במועד הנקוב.
ב)

הקבלן יגיש לוח זמנים לביצוע העבודה .קצב התקדמות העבודות יהיה על פי לוח
הזמנים אשר יוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח ,לגבי כל שלב ושלב ולגבי מכלול
העבודות כאחד .מועד סיום העבודות יהיה ניתן לשינוי על פי החלטת המפקח בלבד,
ובכל מקרה לא יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהן בגין שינוי מועד
הסיום.
הקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים .אין בהמצאת לוח הזמנים כאמור כדי לפטור
את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה במועד הקבוע בהסכם .לא מסר הקבלן לוח
זמנים כאמור ,יכין המפקח את לוח הזמנים וימסרו לקבלן ולוח זמנים זה יחייב את
הקבלן לכל דבר ועניין.

.7

ג)

מוסכם בין הצדדים כי במקרה של פיגור בביצוע העבודות או בהשלמתן ישלם הקבלן
למועצה פיצוי בשיעור של  ₪ 500בגין כל יום איחור ממכלול העבודה .המזמינה
תהא רשאית לקזז סכום זה מהחשבונות הקבלן.

ד)

מוסכם בין הצדדים ,כי לא יהיה במצב הביטחוני הקיים באיו"ש או באזור "ביתר
עילית" ,כדי להצדיק בדרך כלשהי עיכוב או עצירה של העבודות המבוצעות.

א)

הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה אשר תפקידו יהיה להשגיח ולבצע את כלל
העבודות לפי ההסכם .זהותו של מנהל העבודה תקבע בהסכמה עם המזמינה.

ב)

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות ,ללא הפסקה .הקבלן מתחייב בזאת עם
תום העבודה לפנות מאתר העבודה את כל כלי העבודה והציוד ופסולת הבניה
שהצטברה במהלך העבודה .השטח ינוקה לפני המסירה כולל ניקוי בפני השטח
משיירי עבודת הקבלן לשביעות רצון המפקח.

ג)

מנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המפקח וידווח לו במשך כל הזמן על
מהלך העבודות ועל התקלות ככל שתהיינה כאלה.

ד)

באם המפקח או בא כוחו יגיעו למסקנה כי פועל המועסק ע"י הקבלן אינו מתאים
לתפקידו ויכול לגרום ו/או גורם לקלקולים ו/או לנזקים או להפרעות כלשהן – יהיה
רשאי לדרוש החלפתו מהקבלן ,והקבלן ימלא אחר הדרישה וידאג להחלפתו בתוך 48
שעות.
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ה)

כל פועלי השטחים שיועסקו ע"י הקבלן חייבים באישור עבודה תקפים מגורמי
הביטחון ושרות התעסוקה .הקבלן מתחייב שלא להעסיק באתר עובדים שרכז
הביטחון של העירייה מתנגד לכניסתם לעיר מטעמי בטחון .על הקבלן לדאוג לקיום
שמירה הנדרשת על פי הוראות רכז הביטחון של העירייה על פועלי השטחים
המועסקים על ידו ולשאת בכל תמורה הנדרשת לצורך הסדרת השמירה האמורה.

ו)

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אין בתחומי העירייה אתר חוקי ורשמי לסילוק פסולת.
הקבלן מתחייב לפנות את פסולת הבניה ,הגזם ושאר הפסולת (להלן" :הפסולת")
לאתר סילוק פסולת רשמי וחוקי ,הקבלן ישא בכל ההוצאות הנדרשות לשם כך.
מוסכם בזאת כי הסכם זה לא יכנס לתוקף בטרם הציג הקבלן בפני המזמינה חוזה
חתום עם הנהלת אתר לסילוק פסולת ,על פיה רשאי הוא להשליך את הפסולת באתר
המנוהל על ידה.

ז)

על הקבלן לדאוג לכלי רכב וציוד לעובדיו כך שהשליטה על ביצוע העבודה ויעילות
ביצועה יהיו מרביים.

ח)

העבודה תבוצע ע"י הקבלן בשיטות ובאמצעים מתקדמים וחדשניים ,והקבלן יספק
את הציוד והכלים הנדרשים לביצוע העבודה ברמה זו.

ט)

על הקבלן לבצע ביקורת יומית בכל שטחי העבודה .מטרת הביקורת היא לוודא אם
לא חל כל שינוי המחייב תיקון מיידי ולבדוק את התאמת ביצוע העבודות בפועל
לתוכניות ולמפרטים.

י)

למזמינה תעמוד הזכות להזמין בדיקות מעבדה לבדיקת טיב העבודות שביצע הקבלן
והחומרים שהשתמש בהם ,בהתאם למפרט הכללי של משרד הבינוי והשיכון
ובהתאם להוראות המפקח .הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן ויקוזזו מהתשלום
המגיע לקבלן בגין העבודה.

י"א) הקבלן מתחייב לספק מקום עבודה קבוע במשרדיו למפקח אשר ימוקם באתר בו
מתנהלת העבודה ,ואשר יכלול חשמל ,מים ,מזגן ,טלפון ,פקס ,אינטרנט אלחוטי,
שולחן וכסאות ,וזאת על חשבון הקבלן בלבד.
י"ב) הקבלן מתחייב להשאיר את ציר התנועה לאורך תוואי העבודה פתוח לנסיעה לכל
אורך תקופת ביצוע העבודה .במידה ויהיה צורך בהטיית תוואי הנסיעה ,יהיה על
הקבלן לקבל אישור מרא ש ע"י המפקח וכל העבודות הדרושות לביצוע הטיה זו
יחולו על הקבלן בלבד .כמו כן ,על הקבלן יהיה להחזיר המצב לקדמותו עפ"י הוראות
המפקח.
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י"ג) הקבלן ישתמש לשם ביצוע העבודות מחומרים ובמוצרים מסוג א' לפחות ,אשר
יתאימו לדרישות המפרט הטכני ולתקן הישראלי ויהיו נושאי תו תקן ,והקבלן
מתחייב לבצע את כל עבודות הפיתוח בטיב וברמה גבוהה.
י"ד) כל החומרים והמוצרים לבניה יובאו לשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו ואחריותו ויהיו
שייכים למזמינה מיד עם הבאתם לשטח .אולם האחריות לשמירתם ,לטיבם,
לאיכותם ,לביטוחם ולכל הקשור בהם ,תהיה על הקבלן באופן בלעדי.
ט"ו) מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן ,תהיה אחריותו לגבי מוצרים וחומרים לפחות
לתקופה הניתנת באחריות היצרן.
ט"ז) הקבלן מתחייב לגדר את אתר הבנייה עפ"י דרישות המפקח.
י"ז) הקבלן מתחייב להציב שילוט באתר בגודל  1 X 3עפ"י נוסח שיאושר ע"י המפקח.
י"ח) הקבלן יעסיק על חשבונו מודד באתר ,אשר יבצע עבודות מדידה כנדרש .המודד
יתייצב לפחות יום אחד בשבוע במהלך כל תקופת ביצוע העבודה לביצוע עבודות
המדידה.
.8

התמורה
------א)

בתמורה לביצוע כל העבודות על פי סעיפי הסכם זה ,ומילוי כל התחייבויותיו לפי
חוזה זה במלואן ובמועדן תשלם המזמינה לקבלן סך של ____________ ₪
כשהסכום האמור לא כולל מע"מ .מאחר והסכום העומד לטובת הפרויקט בשלב זה
הינו _________ ש"ח בלבד ,לא תבוצע כל עבודה מעבר לסכום דנן עד לקבלת
אישור בכתב חתום ע"י המזמינה.

ב)

מוסכם על הצדדים כי ההסכם עבור הינו הסכם פאושאלי ומשמעותו כי תשלום
התמורה הנקובה בסעיף 8א' דלעיל הינה כנגד מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי
ההסכם וביצוע כל העבודות בהתאם לתכניות ותשריטים ולמפרט והבאתם לידי מצב
מוגמר ,כאשר העבודה תכלול עבודות צפויות ובלתי צפויות וכל עבודה נוספת וחריגה
הנדרשת להבאת העבודות ליידי מצב מוגמר .תשולם לקבלן התמורה הנקובה בסעיף
6א' תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם וגובר על כל תנאי סותר בהסכם ונספחיו.

ג)

הסכום האמור לא יהיה צמוד והמזמינה לא תשלם הפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או
התייקרויות ו/או פיצוי ובכלל זה פיצוי בגין ניהול מתמשך מכל סוג שהוא .סכומים
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אלו הינם סופיים ומוחלטים ולא ניתנים לשינוי מכל טעם וסיבה שהיא .תנאי זה הוא
תנאי יסודי בהסכם וגובר על כל תנאי סותר בהסכם ונספחיו .
ד)

לא תשמע כל טענה ,כי גורם אחר כלשהו ,להוציא מנכל החל"פ אישר ביצוע עבודה
מעבר לסכום האמור .תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

.9

עבודות נוספות
------------

א)

לאור העובדה כי ההסכם הינו הסכם פאושאלי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום
בגין ביצוע עבודות בטענה של עבודת חריגה .הקבלן יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע
עבודה החורגת מהמפרט הטכני וזאת אך ורק אם קיבל בקשה בכתב מראש מאת
המזמינה לבצע עבודות נוספות מעין אלה .המזמינה תהיה רשאית להקטין את היקף
ביצוע העבודה על פי שיקול דעתה.

ב)

היה ובוצעו עבודות נוספות על ידי הקבלן עבורם זכאי הקבלן לתמורה בהתאם לשאר
הוראות הסכם זה ,יחושבו מחירי העבודות הנוספות על פי מחיר היחידה בכתב
הכמויות בצירוף ההנחה וכך גם בעת הקטנת היקף העבודה .התמורה המגיעה
לקבלן עבור עבודות תיקבע עפ"י ניתוח מחיר שאושר ע"י המפקח עפ"י דקל וזאת
בהפחתה של  21%מהמחיר הנקוב במחירון.

ג)

היה ויתברר לקבלן כי הוא זקוק לפרטים נוספים לגבי דרך ביצוע העבודות המופיעות
במפרט או לכל הנחיה אחרת לשם ביצוע העבודות ,יפנה לקבלת ההוראות למזמינה,
וזו תבהיר לו את דרישותיה בכתב חתומות ע"י מהנדס המזמינה.

.20

תשלומים
-------א)

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שתשלום החשבון המאושר מותנה בהעברת כספים
מהגורמים המממנים ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בדבר איחור ו/או עיכוב
בתשלום הנ"ל שנובע בגין אי העברת הכספים מהגורמים המממנים .מובהר בזאת ,כי
הקבלן יהיה זכאי לקבל תמורה או חלקה אך ורק באם התשלום הגיע לידי המזמינה
מאת הגורמים המממנים בפועל .הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת הצמדה או ריבית
בגין התקופה בה חל העיכוב בקבלת הכספים מהגורמים המממנים.
המזמינה תעשה מאמץ לקבלת התשלומים מהגורמים המממנים במועדם ,על מנת
לא לקפח את שכר עבודתו של הקבלן.
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ב) הקבלן יגיש למזמינה חשבון מפורט וחתום על ידו ב 3-העתקים בגין העבודות שבוצעו
על ידו ועל פי נוהלי הגורם הממן.
ג) המפקח יבדוק את החשבון תוך  25ימים מיום קבלתו בשלמות על נספחיו ויאשרו
לתשלום בכפוף לאמור בסעיף  8להסכם או יתקנו בהתאם .המפקח יהיה רשאי
להפחית מהחשבון סכומים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בגין עבודות שלא בוצעו בפועל
ו/או בוצעו חלקית ,בין בשל הוראת המפקח ובין מסיבה אחרת כלשהי .לאחר מכן
יועבר החשבון לאישור מהנדס המזמינה אשר יאשרו תוך  25יום מיום קבלתו
מהמפקח .אישור מהנדס המזמינה מהווה תנאי יסודי לתשלום התמורה ע"י המזמינה.
ד)

החשבון הסופי לא יקטן מ 20%-מערך העבודה .הוא יימסר כאשר הוא מאושר ע"י
המפקח ומהנדס המועצה ובצירוף ערבות לטיב העבודה.

ה)

המזמינה תשלם את הסך שבחשבון בתנאי שוטף  60 +יום ממועד ביצוע העבודות
ובתנאי שמולאו התנאים בס"ק ב'.
מכל תשלום ינוכה סך של  8%בגין הוצאות תכנון.

ו)

מוסכם בין הצדדים ,כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע העבודות
וההתחייבות שעל הקבלן לבצע עפ"י מסמכי ההסכם מעבר לאמור בס' ( 8א).

ז)

הקבלן מצהיר כי לא ידרוש מהמזמינה לשאת בתשלום כלשהו מלבד התמורה
הקבועה בהסכם זה מכל סיבה הנוגעת למצב הביטחוני באזור "ביתר עילית" ויש"ע,
וכי כל הוצאה שיהיה צורך להוציאה בגין המצב הביטחוני ,בכדי לאפשר לקבלן
למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,תחול על הקבלן באופן בלעדי.

ח)

מוסכם בין הצדדים ,שהתשלום האחרון יבוצע רק לאחר שהקבלן מסר את כלל
העבודות ולאחר שהמפקח אישר את השלמתם של כלל העבודות ולאחר שהקבלן
ביצע חפיפה מלאה עם קבלן התחזוקה ומסר לידיו את כלל העבודות ,ובכלל זה
מערכת ההשקיה ורק לאחר קבלת אישור בכתב של האחראי למעונות יום במשרד
התמ"ת.

ט)

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן עפ"י הסכם זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא
בתוקף בעת ביצוע התשלום .תשלום המע"מ יבוצע בנפרד בעת מועד תשלומו
לשלטונות המס כפוף לקבלת חשבונית מס ע"י המזמינה.

י)

מוסכם בין הצדדים ,כי איחור בתשלום שעל המזמינה לשלם עד  30יום לא יזכה את
הקבלן בפיצוי כלשהו ,כספי או אחר .איחור בתשלום מעל ל –  30יום ואשר אינו נובע
מאיחור בתשלום מהסיבות הנקובות בסעיף (20ה) יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה
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למדד מהמדד שהיה ידוע במועד שנקבע לתשלום ועד למדד שהיה ידוע במועד
התשלום בפועל.
.22

ארגון העבודות ויחסי עובד מעביד
--------------------------א)

ארגון ביצוע העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית
של הקבלן אולם אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למפקח במפורש במסמכי
ההסכם.

ב) הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות יעסיק עובדים מיומנים וכשירים ,אשר
יתקבלו אצלו לעבודה בהתאם לדרישות כל דין.
ג) מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו
של הקבלן בלבד .הקבלן בלבד ,ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי
מסמכי ההסכם על ידי עובדיו ו/או מועסקיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר
קבלת הסכמת המזמינה מראש ובכתב) וכל מי שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם,
זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום
זה .הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע,
מפעם לפעם ,בחוק וכי לדרישת המזמינה ימציא לה אישור רו"ח בעניין.
ד) מוסכם על הצדדים ,כי הקבלן לא יהיה רשאי לסדר לפועליו מקום לינה במתחמי
המגורים הקיימים בעיר או בקרבתם ,וכי בכל מקרה ידאג להסדר מקום הלינה של
פועליו ,אך ורק במקום המותר לכך עפ"י דין.
ה) הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה
והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.
ו)

בכל הקשור למערכת היחסים בין המזמינה לבין הקבלן ו/או עובדיו ,יחשב הקבלן
כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמינה לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או
כל הבא מכוחו .בכל מקרה בו יקבע אחרת ,יפצה וישפה הקבלן את המזמינה בגין כל
סכום בו תחויב ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
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איסור הסבה
----------א)

הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או כל טובת
הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת
המזמינה מראש ובכתב.

ב)

היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה ,יראו בהעברת  15%או
יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת,
בין אם נעשתה בחלקים ,כהעברת זכות מנוגדת לס' ( 21א) לעיל.

ג)

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם ביצוע העבודות עפ"י מסמכי החוזה,
אלא לאחר קבלת הסכמת המזמינה מראש ובכתב .המזמינה תהא רשאית ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה ,שלא לאשר
העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים .בכל מקרה ,תהא האחריות לקיום הוראות
מסמכי ההסכם ולביצוע העבודות ,על הקבלן באופן מלא ובלעדי.

.23א אחריות
----א)

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק,
איזה שהוא ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא למועצה ו/או
לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו ,לגוף או לרכוש ,במישרין או בעקיפין,
כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני ,איזה שהם הקשורים או הנוגעים בביצוע העבודות
וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע עפ"י מסמכי ההסכם .הקבלן יפצה את המזמינה
ו/או את הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לו(/ה)(/הם) .הקבלן משחרר
לחלוטין ומראש את המזמינה ,עובדיה ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל
תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל.

ב)

הקבלן אחראי כלפי צד שלישי ,לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו,
במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,או כל דין אחר,
לנזקים שייגרמו להם תוך כדי ביצוע העבודות עפ"י מסמכי ההסכם או כתוצאה
מביצוע העבודות .אם תיתבע המזמינה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא
על הקבלן לסלק את התביעה כנגד המזמינה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה ע"י
בית-משפט בפסק דין סופי.
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הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמינה על כל נזק ועל וכנגד כל

ג)

תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש ע"י אדם כלשהו ,נגדה או נגד מי
מעובדיה ו/או שלוחיה בגין תאונה ,חבלה או נזק המפורטים לעיל ,לכל אדם כולל
למועצה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ,לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

.23ב .ב י ט ו ח
23.2

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,הקבלן מתחייב
לבצע על חשבונו את הביטוחים המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח
המפורטים ב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח א' ,ולקיימם במשך כל זמן
העבודה :
 23.2.2פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים
שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט ."1021
-

פרק א' – ביטוח הרכוש – בסכום ביטוח השווה למלוא היקף
העבודה ,כולל חומרים וציוד המובאים על ידו לאתר העבודה.

-

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של
לפחות  $ 2,000,000 :לאירוע ו $ 2,000,000 -סה"כ לתקופה.

-

פרק ג'  -ביטוח אחריות מעבידים,בגבולות אחריות של לפחות :
 $ 2,500,000לעובד ו $ 5,000,000 -למקרה ולתקופה.
[מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל
התשלומים המגיעים כחוק ,עבור העובדים].

 23.2.1לכל הציוד המכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן :
 23.2.1.2ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק.
 23.2.1.1ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ300,000 -
ש"ח לאירוע ,לכל כלי בנפרד.
בפוליסה זו מבוטל (אם קיים) חריג "נזק תוצאתי".
 23.2.1.3ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.
 23.2.1.4ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המכני הנדסי.
ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי
הפוליסה הידועה בשם "ביט".
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הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים
 21323231ו 21323231 -לעיל ,אולם הוא פוטר את "המזמינה" מאחריות
כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי רכב ו0או לציוד מיכני הנדסי3

23.1

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או עירית ביתר עילית ו/או החברות הכלכליות
שלה ו/או עובדיהם ".
( +סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי).

23.3

במעמד חתימת ההסכם" ,הקבלן" ימציא ל"עירייה" אישור עריכת ביטוח ,עפ"י
הנוסח המצ"ב ,אשר יכלול בין השאר :
 23.3.2אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות.
 23.3.1אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום/הביטול לא ייכנס
לתוקף בטרם חלפו  60יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם
ל"עירייה".
הקבלן מתחייב להמציא ל"עירייה" אישור חדש ,לפחות  21יום לפני תום
תוקפו של כל אישור ,כל עוד החוזה מחייב זאת3

23.4

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע
ביטוחים נוספים כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

23.5

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות
מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל"עירייה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

23.6

הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית ,עפ"י כל הפוליסות.

23.7

תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון "המזמינה" –
תעביר לו "המזמינה" את תגמולי הביטוח שקיבלה מחברת הביטוח.
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.24

ערבות ביצוע
----------עם חתימת הסכם זה ,יפקיד הקבלן בידי המזמינה ערבות לביצוע .הערבות תהא אך ורק
ערבות בנקאית אוטונומית (להלן " -הערבות הבנקאית") צמודה למדד בשיעור של 7.5%
מהסכום הכולל של הצעתו כולל מע"מ להבטחת ביצוע כל ההתחייבויות עפ"י מסמכי
ההסכם .הערבות תהא בתוקף לתקופה של  6חודשים והקבלן מתחייב להאריכה ,מפעם
לפעם ,לפי דרישת המזמינה ,כך שהיא תהא בתוקף עד  30יום לאחר תום תוקפו של הסכם
זה .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ערבות זו לא תקטן אלא בהסכמת המפקח ובהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי.

.25

ערבות טיב
--------א)

להבטחת התחייבותו ,ימסור הקבלן למזמינה וכנגד תשלום חשבון סופי ערבות
בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע כלל התיקונים והליקויים בעבודות ולתקופה של
 14חודשים מיום המסירה הסופי .הערבות תהא בסך  5%מערך העבודות (כולל מע"מ
ששולם בגין העבודות) צמודה למדד .בתום תקופה זו ,ימסור הקבלן ערבות טיב בסך
של  1%מערך העבודה (כולל מע"מ ששולם בגין העבודות) צמוד למדד לצורך הבטחת
איטום המבנה כנדרש .ערבות זו תהיה לתקופה של  36חודשים נוספים .עם תום
התקופה של  14חודשים הנקובים בסעיף זה.

ב)

הקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת לטיב העבודה וזאת למשך  36חודשים מיום
המסירה הסופית של כלל העבודות .לאחר חלוף תקופה זו יהיה הקבלן אחראי לטיב
העבודות בהתאם לשיעור ומועד האחריות הנקובים בתוספת של חוק המכר דירות
(תשל"ג –  .)2973הקבלן מתחייב לבצע את התיקונים תוך  24יום מיום קבלת
הדרישה לבצעם.

ב) בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת המזמינה ,תהא המזמינה
רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל ההתחייבויות של
הקבלן עפ"י החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע למועצה עפ"י הסכם זה.
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.26

הפרת הסכם וביטול הסכם
---------------------א)

הקבלן מצהיר כי ידוע לו ,כי סעיפים 4ג 24 ,20 ,9 ,8 ,6 ,ו 25-הינם תנאים עיקריים
ויסודיים בהסכם והפרתם תיחשב כהפרה יסודית ,המזכה את המזמינה בפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש עד לגובה סך הערבות הבנקאית ,כשהם צמודים למדד,
ממדד הבסיס ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למועצה ,וזאת
מבלי לגרוע מזכות המזמינה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה עפ"י מסמכי
החוזה או עפ"י כל דין.

ב)

המזמינה תהא זכאית לנכות את סכומי הפיצויים האמורים בס' ( 23א) לעיל מכל
סכום שיגיע לקבלן ,בין עפ"י מסמכי ההסכם ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או
לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

ג)

תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן ,לא ישחררו את הקבלן
מהתחייבויותיו עפ"י מסמכי ההסכם.

ד)

היה והקבלן יפר ההסכם הפרה יסודית ,תהא המזמינה זכאית לכל סעד ותרופה
משפטית העומדים לה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין ,ומבלי לגרוע מהזכויות
האמורות ,תהא זכאית לבטל את ההסכם ,לתבוע פיצויים על הפרתו ,לחלט את
הערבות הבנקאית ולהעביר ביצוע העבודות עפ"י מסמכי ההסכם לקבלן אחר.

ה)

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר שבהסכם זה ,הרי האירועים הבאים יחשבו
כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את המזמינה בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י
מסמכי ההסכם ,ועפ"י כל דין:
()2

הוטל עיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורים לא הופסקו או
הוסרו לחלוטין תוך  30יום ממועד ביצועם.

()1

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו,
כולם או חלקם ,או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה של קבלן שהוא
תאגיד ,נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה
לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו ,כולם
או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבלת אורכה או פשרה להסדרת חובותיו
עפ"י פקודת החברות.

()3

הוכח להנחת דעתה של המזמינה ,כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם.
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ו)

()4

הוכח להנחת דעתה של המזמינה ,כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או
בקשר למסמכי הסכם זה או ביצועם.

()5

הוכח להנחת דעתה של המזמינה ,כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה
במכרז או בקשר עם מסמכי ההסכם ,אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה
מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

()6

הקבלן מתחייב לידע את המזמינה על התרחשות האירועים הנ"ל.

ספרי המזמינה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו
לקבלן ומועדיהם.

ז)

.27

השתמשה המזמינה בחלק מזכויותיה עפ"י ס' ( 23ד) לעיל ,לא יראו את השימוש
האמור בזכויות המזמינה כביטול ההסכם ע"י המזמינה ,אלא אם המזמינה הודיעה
על כך במפורש ובכתב ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו עפ"י ההסכם ,כל
עוד לא ניתנה לו הודעה כאמור.

כללי
---א)

מוסכם בין הצדדים ,כי המזמינה רשאית לבטל את הוראות הסכם זה ולהפסיק את
העבודות או את חלקן בכל עת ,עפ"י שיקול דעתה המוחלט.

ב)

במקרה והמזמינה תבקש לעשות שימוש בהוראת סעיף זה ,היא תודיע על כך לקבלן
בכתב  24יום מראש.

ג)

במקרה כזו ,יחולו ההוראות כדלקמן:
עם התשלום ,תועבר הבעלות בחומרי הבניה והציוד שבאתר למזמינה ,והמזמינה
תשלם לקבלן את החלק היחסי בתשלומים עבור העבודות שביצע עד כה ,וזאת עפ"י
קביעת המפקח.
פרט לתשלום האמור בסעיף זה ,לא תהא לקבלן כל תביעה ו/או טענה כנגד המזמינה
או מי מטעמה בגין ביטול ההסכם והפסקת העבודה.
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.28

הקבלן מצהיר ומודה ,כי ידוע לו ,כי קבלנים אחרים עשויים לעבוד באתר ועליו לתאם עמם
את העבודה .כמו"כ ,יתאם הקבלן את עבודתו עם חברת החשמל ,משרד התקשורת ,בזק,
ומקורות ועם גורמים אחרים ו/או נוספים ,ככל שהדבר יידרש.

.29

א)

הסכמה מצד המזמינה או המפקח לסטות מתנאי מסמכי ההסכם במקרה/ים
מסויים/ים ,לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .כל
הסכמה ,כאמור ,טעונה אישור בכתב ובחתימת מנכל החל"פ.

ב)

מוסכם בין הצדדים ,כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה
ביניהם במלואו ,וכי המזמינה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות,
מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בע"פ ,שאינם נכללים במסמכי ההסכם
ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתם .כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי
ההסכם ,לא יהא להם כל תוקף ,אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

.10

מוסכם בין הצדדים ,כי סמכות הדיון בכל חילוקי הדעות הנוגעים להסכם זה יהיו מסורים
לבית-המשפט השלום בירושלים.

.12

הקבלן ישא בהוצאות ביול מסמכי ההסכם ובהוצאות ביול מסמכים נוספים הקשורים או
נובעים ממסמכי ההסכם.

.11

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן:
המזמינה :חברה לפיתוח ביתר עילית ,רחוב רבי עקיבא .38
הקבלן3___________________________________ :

ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________________

__________________________

החברה

הקבלן
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