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 ושירותים טוביןת ה והתקנאספקייצור, להסכם 

 2019שנת  _______ביום ______ לחודש _____ _____________ב_____שנערך ונחתם 

 

 יפו בע"מ - חברת היכלי הספורט תל אביב  :בין

 51-0492648ח.פ. 

  67062יפו  - , תל אביב)יד אליהו( 51רחוב יגאל אלון 

 ___________________ פקס: ;___________________ :פוןטל

 דואר אלקטרוני: ____________________________________

 ("המזמינהאו " "החברה)להלן: "

 מצד אחד;          

 ____________________________________  : לבין

 _______:__________________ת.ז./ח.פ./ח.צ.

 ______________________________ וב:רחמ

 ____ ___________________________: פוןטל

 ________________________ ר אלקטרוני:דוא

 באמצעות המורשים לחתום בשמו:

 ____________________ת.ז. ____________________ה"ה ___

 ____________________ת.ז. ____________________ה"ה ___

 "(ספקה)להלן: " 

 מצד שני;          

 באצטדיון אספקה והתקנה של מחיצות אקוסטיותייצור, ל מכרז מהפרס חברההו הואיל:

( 2שתי ) אתויתקין ספק ילצורך התקשרות עם ספק ש "(המכרז)להלן: " בלומפילד

 תהמפרט והתכנימסמכי המכרז, לרבות בהתאם להוראות  ות הנדרשותיצהמח

מהם כל שירות ו/או עבודה או חלק ויבצע , ("הטובין)להלן: " 'גמסמך  -האדריכלית 

 הכל(, "העבודותאו " "השירותים" :)להלן טוביןהוהתקנת אספקת ייצור, הכרוכים ב

 ;("הסכםה"להלן: ) על כל נספחיו הסכם זהבמפורט כ

 :ן)להלתו למכרז הספק הצעהגיש , המכרזלאחר עיון ובדיקה קפדנית של מסמכי ו והואיל

להסכם זה, ומצורפת  במכרז הצעה זוכהנבחרה כ ספקהצעת ה"( והצעת הספק"

 ;ממנונפרד -בלתיומהווה חלק  1-בנספח מסומנת 

כל יש ברשותו את דע, הניסיון וכוח האדם המקצועי, מצהיר כי הוא בעל הי ספקוה והואיל:

 הטוביןוהתקנת אספקת ייצור, צורך להנדרשים והאישורים  שיונותי, הרהאמצעים

, בטיב, באיכות, בידע, על פי הסכם זה התחייבויותיו מלואביצוע ווהשירותים 

זה  הסכםות אלהורהכל בהתאם  ,ובלוחות זמנים באמצעים מעולים, במומחיות

 דין;כל להוראות  בכפוףו
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את  ,לחברה ולהתקיןלספק לייצר, ספק וברצון ה, להזמין מאת הספק חברההוברצון  והואיל:

 ;זה להלן הסכם בתנאי, הכל כאמור וכמפורט הטובין והשירותים

 והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם זה את מחוייבויותהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל

 והוסכם בין הצדדים כדלקמן:הותנה הוצהר,  לפיכך,

 מבוא ופרשנות .1

 .הסכםנפרד מה-בלתיזה מהווים חלק  הסכםהמבוא והנספחים ל 1.1

 .הסכםזה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ה הסכםכותרות הסעיפים ב 1.2

והתכנית האדריכלית  המפרטפרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות  1.3

 המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר.

וכל האמור בו במין  ;וכן להיפךזה בלשון יחיד, אף רבים במשמע,  הסכםכל האמור ב 1.4

 זכר, אף מין נקבה במשמע, וכן להיפך.

בהסכם, לכל עניין שהוא, מוסיפות על התחייבויותיו במסגרת  כל התחייבויות הספק 1.5

 להיפך.כן הצעתו למכרז ובמסגרת המכרז ואינן מחליפות אותן, ו

 נספחים  .2

 :זה הם כדלקמן נספחי הסכם

המשתתף וכן המפרט ותכנית  ז לרבות הצעתמסמכי המכרז  - 1-בנספח  2.1.1

 ;אדריכלית )מסמך ג'(

 כתב סודיות; - 2-בנספח  2.1.2

 אישור קיום ביטוחים; -3-בנספח  2.1.3

 ;ביצוע נוסח כתב ערבות - 4-ב נספח 2.1.4

 .נספח בטיחות - 5-בנספח  2.1.5

  "(ההסכם)להלן: " 

 הגדרות .3

 זה, תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם: הסכםב

 .על כל נספחיוהסכם זה  - "ההסכם"או  "הסכם זה" 3.1

 אליו יפו, - תל אביב ,אצטדיון בלומפילד המצוי ברחוב שארית ישראל -"האתר"  3.2

בכפוף לכל , , כפי שתצא לספקחברה, בהתאם להזמנת ההטובין והשירותיםיסופקו 

 המנהל. של ו הבלעדישיקול דעתפי לרבות תוספת או הפחתה, ל ,שינוי שייעשה

על פי והשירותים  טוביןפריטי הכלל של הזמנה  - ""הזמנת עבודהאו  "הזמנת טובין" 3.3

 להוראות ההסכם. לספק בהתאם ומסריש הזמנות עבודה

אספקת ייצור, שמונה לפקח על  חברהנציג מטעם הו/או  חברההמנכ"ל  - "המנהל" 3.4

 .השירותים הניתנים לפי הסכם זההטובין ווהתקנת 

 האתר.פרויקט שיפוץ  -"הפרויקט"  3.5
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 . וימי שבתון בישראל בשבוע, להוציא חגי ישראל וערביהםה' -'ימים א -"ימי עבודה"  3.6

 מהות ההסכם .4

 תאם לדרישות הקבועות במפרט ובתכניבהת הטוביןאת  חברההספק יספק ל 4.1

 הבלעדי שיקול דעתהפי , לחברהלו על ידי ה ומסריש על פי הזמנות עבודה ,האדריכלית

 כאמור להלן בהסכם זה. ו ובהתאם לצרכיה

הטובין את ספק ויוביל יהספק , הטובין והשירותיםוהתקנת אספקת ייצור, במסגרת  4.2

מורכבים  הםכאשר באתר  חברהל הטובין יימסרו באתר. אותםויתקין יפרוק  ,לאתר

 ללא כל פגם.ם חדשים טייכללו פרוי

מצב מתאים לויחזירו את האתר  סדר הספקי טוביןהתקנת הואספקת ייצור, לאחר  4.3

 לשביעות רצונו של המנהל. לשימוש, 

ו/או  חברההספק מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאין בחתימת ההסכם כדי לחייב את ה 4.4

 חברהלמנוע מה כדיבימת ו/או בכלל ובכמות מסו להזמין את הטוביןמי מטעמה 

  צדדים שלישיים.גם מהטובין להזמין 

והתקנת אספקת ייצור, מהחשיבות המיוחסת לעמידה בלוחות הזמנים של מבלי לגרוע  4.5

להלן, " אספקה ואופן אספקהייצור, לוח זמנים ל"כמפורט בהרחבה בסעיף , הטובין

הזמנת עבודה מיד עם חתימת ההסכם  אינה מתחייבת להוצאת חברהה ,כימובהר בזה 

מובהר ודרישה בעניין זה. עוד  וולספק לא תהא כל טענה ו/א ,או בסמוך להעם הספק 

 .(אתרהשיפוץ )פרויקט ה התקדמותבמידה רבה ב הזמנת עבודה תלויכי מועד הוצאת 

לרבות הוראות המנהל מעת  ,השירותים יבוצעו בהתאם להוראות ההסכם, על נספחיו 4.6

 לעת.

 מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הוא זהסעיף 

 הצהרות והתחייבויות הספק .5

 הספק מצהיר ומתחייב כי:

ידועה לו החשיבות המיוחסת לעמידתו בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה ביחס  5.1

אך  יםמהוו טובין, זאת לאור העובדה כי הםוהתקנת אספקת הטוביןייצור, למועד 

הוא מתחייב כי יעמוד בלוחות הזמנים  .אתרחלק קטן מפרויקט רחב היקף של שיפוץ ה

 י הנחיות החברה וההסכם.ויעשה כל הנדרש לצורך עמידה בהם, והכל על פ

ח האדם ובעל הידע, המומחיות, הכישורים, הניסיון, הציוד והאמצעים )לרבות כ הוא 5.2

 מקום עבודה והכלים(, - רישיון עבודה בגובה ובכלל זה עובדים בעלי - המקצועי

הטובין והשירותים ברמה מקצועית גבוהה והתקנת אספקת ייצור, הדרושים לצורך 

הסכם זה, ויש לו היכולת למלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה, ובהתאם להוראות 

במלואן ובמועדן, העובדים מטעמו שיסייעו לו בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה 

יהיו, גם הם, בעלי ידע, מומחיות, כישורים, ניסיון ויכולת כאמור, והוא ימשיך להיות 

רישיון עבודה  זה עובדים בעלי ובכלל - מקצועיהח האדם ובעל האמצעים )לרבות כ

  ( והיכולת הדרושים כאמור משך כל תקופת הסכם זה.בגובה
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לצורך הדגמה  םה', גכפי שמופיעים במפרט, מסמך  טוביןשל פריטי האופן והצורה ה 5.3

בלבד. המחיר הכלול בהצעתו כולל שינויים כאמור ולא יהיו לו כל טענות בקשר לכך 

 שינויים כאמור.וש כל תוספת בגין ולא ידר

הסמכות ושיקול הדעת  יםעל אף האמור לעיל, ידוע לו כי לחברה נתונ ,הספק מצהיר כי 5.4

אספקה ייצור, לוח זמנים לסעיף "הבלעדי לעכב את לוחות הזמנים כמפורט בהרחבה ב

 להלן. ה"ואופן אספק

הספק מצהיר כי ידוע לו שלא יוכל בשום מקרה ונסיבות לבקש ו/או לקבל מערכאה  5.5

ו/או צווי ביצוע בעין ו/או צווי מניעה ו/או סעד הצהרתי,  שיפוטית כלשהי צווי עשה

זמניים או קבועים, בכל הקשור ו/או הנובע מחוזה זה, אלא יהיה לו הזכות לתבוע 

 מהחברה סעדים כספיים בלבד. 

הספק לא יהיה רשאי לעכב בידיו בנסיבות כלשהן חלק מהעבודות ו/או  ,עוד מוסכם כי 5.6

ו בכל יכל מסמך ו/או נתון ו/או קובץ נתונים ו/או ציוד שנמסרו לו ו/או הוכנו על יד

 הקשור לביצוע העבודות וביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה.

 על פיייבויותיו ויבצע, את התח ,לעיל, הוא מסוגל לבצע זה מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5.7

הסכם זה במלואן, במועדן, בצורה מקצועית ומיטבית, ברמה גבוהה, ובמרב השקידה, 

המסירות והנאמנות, ותוך הקפדה על מילוי הוראות כל דין, ותוך מילוי אחר הוראות 

והנחיות הרשויות המוסמכות, אשר בתוקף בעת חתימת הסכם זה, וכפי שתעודכנה 

 ו/או תשוננה מעת לעת.

תהא  חברההזמנת עבודה, ה חברהפק מצהיר כי ידוע לו שכל עוד לא הוציאה ההס 5.8

 רשאית לבטל הסכם זה ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. 

בעל כל ההרשאות, האישורים, ההיתרים ורישיונות הדרושים על פי כל דין לצורך  הוא 5.9

)לרבות רישיון עבודה בגובה לעובדים המועסקים  מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה

, במלואן ובמועדן, והוא יישאר בעל כל ההרשאות, האישורים, מטעמו לפי ההסכם(

 .ההיתרים ורישיונות הדרושים כאמור, משך כל תקופת הסכם זה

והמנהל בכל הקשור לביצוע השירותים  חברהימלא בקפידה אחר הוראות והנחיות ה 5.10

ו על פי הסכם זה, וכל הנובע מכך. כמו כן, ישתף פעולה עם כל ויתר התחייבויותי

)להלן: יפו  -ו/או עיריית תל אביב  חברההגורמים האחרים שיועסקו על ידי ה

, ככל ו/או כל גורם אחר מטעמן העירייהו/או חברה אחרת מטעם "( העירייה"

שיהיה  שיועסקו ויבצע את כל התיאומים הדרושים בקשר עם השירותים, הכל מבלי

 זכאי לכל תוספת ו/או פיצוי ו/או תשלום בגין ו/או בקשר לכך.

הוא קרא את הוראות ההסכם, והן מובנות לו ומוסכמות עליו, ואין מניעה על פי  5.11

ההסכם, על פי דין או מניעה אחרת, להתקשרותו בהסכם ולביצוע התחייבויותיו על 

 אמור. פיו, והוא לא יקבל על עצמו התחייבות שיש בה מניעה כ

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ידוע לו על ניגוד עניינים שיש בו כדי להפריע לו לקיים  5.12

 את התחייבויותיו על פי ההסכם ועל פי דין.
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להוביל, לייצר, מסמכי המכרז וידוע לו כי יידרש כלל הספק מצהיר כי הוא בדק את  5.13

להוראות המפרט הנדרש על חשבונו, בהתאם  טוביןולהעמיד את ה , להתקיןלספק

כל מתקן בולא תשולם כל תמורה נוספת ככל שיידרש לעשות שימוש  ,והוראות המנהל

 . חברההטובין לשביעות רצון הוהתקנת אספקת ייצור, הנדרש לצורך 

ו/או פעילות  עבודה שוטפתמתנהלת אתר, כמוגדר בהסכם זה, ביתכן ש ,כי ידוע לספק 5.14

, וכן כולל שטח ציבורי פתוח אשר יש בו כניסה לקהל של ספקים ו/או קבלנים אחרים

. הספק ינקוט בכל אמצעי בטיחות למניעת נזקים ו/או תאונות כלשהם בעת הרחב

אספקת והתקנת הטובין והשירותים, ויפעל לצמצום שיבושים והפרעות ייצור, 

 לתפקוד השוטף באתר. 

התמורה הקבועה בהסכם היא התמורה המלאה והבלעדית לה יהיה הוא מסכים כי  5.15

זכאי בגין ביצוע השירותים, ומצהיר כי על יסוד בדיקותיו שוכנע כי התמורה האמורה 

 מהווה תמורה ראויה.

הוא מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו, אם הוא תאגיד, ועל פי דין להתקשר  5.16

והחתומים על הסכם זה בשם הספק בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיו על פיו, 

 הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת את הספק.

יבויותיו התקשרה עמו בהסכם זה על סמך הצהרותיו והתחי חברהידוע לו שה 5.17

-שלמות באישוריו והצהרותיו או אי-נכונות או אי-דיוק, אי-המפורטות בהסכם, ואי

 נזק חמור. חברהלגרום ל קיום התחייבויותיו על פי ההסכם או על פי דין עלולים

ידוע לו שאין בחוזה זה כדי לחייב את החברה להזמין ממנו עבודה או שירותים בהיקף  5.18

כלשהו, או כדי למנוע ממנה להזמין את העבודה או השירותים, כולם או חלקם, 

והתקנת הטובין אספקת ייצור, מצדדים שלישיים וכי בכל מקרה אין לו בלעדיות ב

 השירותים. ו

הבנה לגבי -הן בדבר פגמים ו/או טעות ו/או אילו כי יהיה מנוע מלעורר טענות כלשידוע  5.19

 ושום טענה כזו לא תשחרר אותו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.  ,השירותים הנדרשים

לפתרה ללא  ספק, יהיה על הטוביןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ותתגלה בעיה ב 5.20

דיחוי וללא תמורה נוספת בהתאם לזמני התיקון הקבועים במסגרת הסכם זה. אם לא 

לפתור את הבעיה בתוך זמן סביר, תהיה החברה זכאית לפעול לתיקון  ספקיעלה בידי ה

על כוונתה לעשות  ספקהתקלה ו/או פתרון הבעיה בכל דרך אחרת, לאחר שהודיעה ל

אות הישירות שנגרמו לה בגין כך, וכן את כל את כל ההוצ ספקכן, ולדרוש מה

בכל בטוחה המצויה  שימושההפסדים והנזקים הישירים שנגרמו לה עקב כך, ולעשות 

  בידה, לשם פירעון מלוא הוצאותיה ונזקיה.

על ל רכיבי התשתית והציוד המסופק כי הוא מחויב להחזיק במלאי חלקי חילוף לכ 5.21

 הסכם זה. על פישנים ממועד השלמת העבודות  (7שבע )במסגרת הסכם זה במשך  וייד

 .ת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודיתמעיקרי הסכם זה, והפר הואסעיף זה, 

 

 



 

   ______________חתימת המשתתף 

 40מתוך  7עמוד 

 הסכםתקופת ה .6

הטובין והשלמת כל מחויבויות והתקנת אספקת ייצור, ההסכם יישאר בתוקפו עד ל 6.1

 (."ההתקשרותתקופת " :)להלן הסכם זה, לרבות תקופת האחריות על פיהספק 

שלושים המצורף ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד מכרז מעבר לטובין הכלולים ב 6.2

חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות, תהיה החברה רשאית להזמין ( 36ושישה )

באותם  ( מהתמורה50%) יםפריטים נוספים בהיקף כספי השווה לעד חמישים אחוז

החברה תהיה רשאית לממש אפשרות  תנאים הקבועים בהסכם זה ובמסמכי המכרז.

בודה זו על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה רשאית לממש אפשרות זו בהזמנת ע

 אחת או במספר הזמנות עבודה.

 והיעדר בלעדיות הטובין והשירותיםהזמנות היקף  .7

אינה מתחייבת כלפי הספק  חברה. החברהתתבצע בהתאם לצרכי ה הזמנת הטובין 7.1

על אף האמור לעיל, . מכרזהמפורט בובפרט בהיקף  ,להזמנת טובין בהיקף כלשהו

כלל הפריטים והכמויות המנויות והתקנת אספקת ייצור, ערוך ל הואהספק מצהיר כי 

להזמין את  חברהלמנוע מהשאין בהסכם זה כדי מצהיר כי ידוע לו . הספק מכרזב

מצדדים שלישיים אחרים. הספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה  הטובין והשירותים

ובכל מקרה שינוי בהיקף לא יהיה בו כדי  ,הבקשר עם היקף ההזמנ חברהכלפי ה

 להשליך על התמורה.

החברה תהיה רשאית לבטל שירותים מסוימים  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי 7.2

וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב  ,לחלוטיןה, בין באורח זמני ובין ישהוזמנו על יד

הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין שירותים שבוטלו כאמור,  .לספק

החזר  למעט החזר הוצאות שהוציא הספק בפועל בגין ביצוע השירותים טרם ביטולם.

הוצאות כאמור ישולם אך ורק ככל שהספק המציא לחברה הוכחות להוצאת ההוצאות 

 ן מתבקש ההחזר, לשביעות רצונה.שבגינ

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההיקף הכספי של ההסכם  חברהה ,ובהר כימ 7.3

, בהתאם להוראות הדין ,הוספה או הפחתה ,(50%) יםבגבולות של עד חמישים אחוז

לייצר, הספק מתחייב . כאמור, בנוסף לכל אפשרות ברירה הקבועה בהסכם זה ,וזאת

 ,חברהה על ידיאת הטובין והשירותים, בכל היקף שיידרש  חברהלולהתקין לספק 

ובהתאם לקבוע בהזמנת ולהתקין לספק לייצר, במועד ובמחירים אותם התחייב 

  הטובין.

יבוצע באמצעות  או הפחתה, שינוי ההיקף הכספי של ההסכם, שמשמעותו הוספה 7.4

 המנהל. מדרישה בכתב 

המנהל, לא יהיה הספק זכאי מהיה וחרג הספק מההיקף הכספי, ללא אישור בכתב  7.5

 . בגין העבודות החורגות, כאמור חברהלתמורה כלשהי מה

טענות הספק בנוגע לתמורה המגיעה לו עקב שינוי היקף  ,כי מוסכם בזאת בין הצדדים 7.6

התקנה של האספקה וההייצור, עילה לעיכוב ייצרו שירותים ובכלל, לא טובין ו/או הה

 .הטובין

 ייצור, לצורך מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לה על פי מסמכי המכרז, מודגש כי 7.7

 חברהשירותים אשר אינם נזכרים בהסכם זה תהא ה/או טובין ווהתקנת אספקת 
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 מושארשאית להתקשר עם כל גורם אחר, לרבות גורמים אשר השתתפו במכרז 

  ההסכם.

 מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה 

 ושלבי העבודה הזמנת הטוביןאופן  .8

 , כלהלן: הזמנת טוביןאך ורק כנגד  חברהל הטובין והשירותיםהספק יספק את 

הספק . מנהלה על ידיבכתב, חתומה  הזמנהכנגד  הטובין והשירותיםהספק יספק את  8.1

 חברהלא תהיה לו כל טענה ו/או זכות תביעה כנגד ה ,ומתחייב בזאת כימצהיר, מסכים 

עשיית עושר ולא במשפט,  דיניובכלל זה, לא בעילה חוזית, לא בעילה נזיקית ולא לפי  -

 המנהל.  על ידיהזמנת טובין שאינה חתומה  על פיטובין והתקנת אספקת ייצור, בגין 

הטובין והתקנת אספקת ייצור, תפרט את כל הפרטים הנדרשים לצורך  הזמנת הטובין 8.2

וכל פרט רלוונטי אחר, לשיקול דעתו מדידות המוזמנים,  טוביןה והשירותים, ובכלל זה

 של המנהל. 

 מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. הואסעיף זה 

 ואופן אספקה אספקהייצור, ל לוח זמנים .9

עד למועד , באתר הטובין והשירותיםאת ולהתקין ספק ללייצר, מתחייב הספק  9.1

בהזמנת  , אלא אם נקבע מפורשות אחרתספקה וההתקנה הקבועים במכרזייצור, האה

 .והכל ברציפות וביעילות ,הטובין

או החל מיום  חברהימי עבודה ממועד מסירת ההזמנה על ידי ה( 60) שישיםתוך  9.2

ההזמנה מושא יספק הספק את הטובין ייצור ו, ימדוד, יבצע ,, לפי המוקדם31/7/2019

  ."(מועד האספקה" )להלן: הזמנת הטוביןיתקינם וישלים את הוראת ירכיבם, , לאתר

 טוביןלכלל עבודות ה , מטעמו ועל חשבונו,על הספק לדאוג לאישור קונסטרוקטור 9.3

 הנדרשות בהסכם זה.

וכי על  ומובהר כי אין באמור לעיל בכדי לאפשר לספק לחרוג מלוחות הזמנים מודגש 9.4

ימי העבודה  (60שישים )הספק לבצע את כלל הפעולות המתוארות לעיל במסגרת 

 כמתואר לעיל.

החברה תהא רשאית, על פי שיקול  ,מבלי לגרוע מהמועדים האמורים לעיל, מובהר כי 9.5

המקורי ולקבוע מועד וההתקנה האספקה , הייצורדעתה הבלעדי, לדחות את מועד 

המקורי וההתקנה האספקה הייצור, מעודכן. דחיית מועד והתקנה אספקה ייצור, 

הודעת )להלן: " ספקלתיעשה על ידי הודעה בכתב ומראש שתינתן על ידי החברה 

"(. הודעת הדחייה תינתן לספק שבועיים מראש מהמועד המקורי בו נדרש היה הדחייה

 . טוביןה אתולהתקין ספק ייצר, לל

ארבעים תוך  טוביןהתקנה של הו האספקייצור, להיות ערוך להספק בכל מקרה, על  9.6

אספקה והתקנה מעודכן ייצור, שעות ממועד קבלת הודעה בדבר מועד  (48ושמונה )

האספקה וההתקנה המקורי לבין מועד הייצור,  מאת החברה. בתקופה שבין מועד

מובהר  .בשטחו על חשבונו אחסןליידרש הספק האספקה וההתקנה המעודכן, הייצור, 

 בכל תמורה נוספת.  ספקכי דרישה לאחסון כאמור לא תזכה את ה
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ף זה רשאית לפעול בהתאם לאמור בסעי ככל שתידרש לכך, החברה תהא ,מובהר כי 9.7

 מספר פעמים. והתקנה אספקה ייצור, לעיל בעניין דחיית מועד 

ייצור, תיחשב כאיחור ב בהתאם לאמור בסעיף זהמובהר כי חריגה מלוח זמנים שלא  9.8

 על כל המשתמע מכך. והתקנה אספקה 

וההתקנה האספקה הייצור, במועד  עמידת הספק-מוסכם בזה בין הצדדים שבגין אי 9.9

ככל שניתן על פי האמור  ,המעודכןוההתקנה האספקה הייצור, או במועד המקורי 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש, כמפורט בסעיף חברהל, ישלם הספק בסעיף זה

כלפי  חברה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה ללהלן י"יצוי מוסכם ושיפו"פ

  .הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין

הספק את הטובין והשירותים והתקין סיפק ייצר, מבלי לפגוע באמור לעיל, לא  9.10

להזמין את הטובין והשירותים או מקצתם מספק אחר.  חברהה רשאיתבמועדם, 

( הוצאות 10%) יםאחוז הבתוספת עשר חברהשא בכל הוצאות היבמקרה כזה, הספק י

 ולחלופין, פיצויים מוסכמים כמפורט לעיל, לפי הגבוה מביניהם. -כלליות 

מעיקרי הסכם זה, והפרת  הוא, זה סעיףבידוע לספק כי חשיבות העמידה בלוח הזמנים  9.11

 תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 אחסון נאות .10

ו/או הפריטים  טוביןה הספק מתחייב לאחסון נאות במפעלו ולבטח החומרים ו/או 10.1

והקשורים בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה,  ויעל ידהנמצאים בידו ו/או ייוצרו 

 בין היתר, מפני שריפה, אובדן, רטיבות, או כל פגיעה אחרת.

בכפוף לאחריותו בתקופת האחריות כהגדרתן להלן, הספק יהיה אחראי לכל נזק  10.2

 מתן אישור השלמת עבודה, כולם או חלקם, עד למועד עד למועד טוביןשייגרם ל

ו/או  טוביןת אחריותו, מתחייב הספק, בין היתר, להחליף כל כהגדרתו להלן. במסגר

 פריטים כאמור, על חשבונו ואחריותו הבלעדיים.

, כולם או חלקם, אשר נגרמו להם ליקויים ו/או נזקים, טוביןה מוסכם בין הצדדים כי 10.3

עקב ו/או האחסנה ו/או ההובלה )כולל פריקה באתר הפרויקט( ו/או ההתקנה יוחלפו 

  הספק ועל אחריותו בלבד.על חשבון 

 .לא יתאפשר אחסון באתר - אחסון באתר 10.4

 וביקורתפיקוח  ,הנחיה .11

יהיה הספק כפוף להוראות  ,ככל שלא נקבעה הוראה מפורשת אחרת בהסכם זה 11.1

 בהתאם להנחיות שיינתנו לו מהמנהל מעת לעת, הטובין והשירותיםויספק את המנהל 

הספק בכלל זה ידווח  ובכפוף להוראות כל דין.לרבות הנחיות בנושאי בטיחות בעבודה 

 הטובין והשירותים ה והתקנתאספקייצור, לבאופן שוטף על כל בעיה באשר  למנהל

ויספק למנהל תשובות והסברים ביחס לכל  ,ן על כל נושא הקשור לביצוע ההסכםוכ

 םאספקתייצורם,  ,הזמנת הטוביןפניה של המנהל אליו בעניין ההסכם בכלל ו

אין במתן ההנחיות כאמור ו/או בכל מקרה, בפרט.  - ם וביצוע כל השירותיםוהתקנת

מטעמם ומי  , המנהלחברההכדי להטיל על זכות הפיקוח, כאמור, מימוש -יא/מימושב

 מאחריותו של הספק. אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע
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ייצורם,  ו/או הטובין והשירותיםהספק מתחייב להתיר למנהל לבדוק את התאמת  11.2

-. החלטת המנהל בדבר אי, בכל עתבתנאי ההסכםו כמפורטהתקנתם אספקתם ו

, הטובין ,כי - בלעדילפי שיקול דעתו ה - . קבע המנהלהתאמה תהא סופית ומכרעת

והתכנית  מפרטהלדרישות תואמים אינם אספקתם ו/או התקנתם ייצורם, תכנונם, 

בטובין  םרשאי לדרוש החלפת ,במידה שאינה מאפשרת קבלתם לשימוש, האדריכלית

במקרה זה תבוצע ההחלפה על  .והספק מתחייב להיענות לדרישות המנהל ,םמימתאי

  .ם מיום קבלת קביעת המנהלמיי (15עשרה )-חמשתוך  ידי הספק

אספקת ייצור, להל וקבלת אישורו נביקורת המלעיל,  זה מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 11.3

 תבוצע כלהלן: הטובין והשירותיםוהתקנת 

, בשעות ולפי סדרי העבודה באתר טוביןויתקין את ה קיוביל, יפרוהספק  11.3.1

הקבוע וההתקנה אספקה ייצור, הבהתאם למועד ה חברהבהמקובלים 

שעות  (24עשרים וארבע )לפחות  חברהההספק יתאם עם  בהסכם זה.

 לאתר.והתקנה אספקה ייצור, ל )שעה ביום( מראש את המועד המדויק

, הנושאת משלוח תעודתתצורף  ,טוביןההתקנת ה ואספקייצור, ביצוע לכל  11.3.2

 את מספר ההזמנה.

 ובכפוף לביצוע האמור בסעיף, טוביןההשירותים בקשר עם בסיום ביצוע  11.3.3

והעתק ממנה  חברהה על ידיחתם תעודת המשלוח ית, "מהות ההסכם"

, חתימת כי ודגשמ. הטובין והשירותים, כאישור לקבלת חברהיישאר ב

 חברההודעה מצד היראו בה לא אין בה ועל גבי תעודות המשלוח,  חברהה

הטובין ( בדבר איכות הטובין והשירותים)למעט אסמכתא לקבלת 

 . ו/או הותקןשסופק  והשירותים

 הטובין והשירותיםהזמנה לבין קבוע בהתאמה בין ה-אימצא המנהל  11.3.4

 טוביןהטיב עבודות ההתקנה ו/או איכות  , ובכלל זהסופק ו/או הותקןש

 שסופקו לפרטי ההזמנה ו/או עמידתם בדרישות טוביןהו/או התאמת 

 תחולנה ההוראות להלן:  -התאמות -אי כדומהו המפרט

-את הפגמים ואיתעודת המשלוח  על גביהמנהל יפרט  11.3.4.1

שעל הספק ההשלמות ההתאמות שמצא בבדיקתו וכן את 

טובין אחרים או והתקנת אספקת ייצור, לרבות , לבצע

נוספים, הכל כמפורט ברשימה. הספק יהיה חייב לפעול על פי 

 המלאה של המנהל.  והוראות המנהל לשביעות רצונ

תחת זה  ,הטובין והשירותיםוהתקנת אספקת ייצור, במועד  11.3.4.2

ימציא הספק תעודת  ,התאמות-פגמים ואישנמצאו בו 

ה יציין את מספר תעודת המשלוח בה יעל גבחדשה משלוח 

 .("תעודת משלוח מתוקנת"נמצאו הפגמים )להלן: 

בהתאם והתקנה אספקה ייצור, השלים הספק את ה 11.3.4.3

על המנהל יחתום להוראות המנהל ולשביעות רצונו המלאה 

הטובין כאישור לקבלת המתוקנת  תעודת המשלוח

 .הזמנת הטוביןתנאי  על פי והשירותים
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אלא באישור  ,תמורת זיכויפריט ולא יאפשר החזרת פריט הספק לא יחליף  11.3.5

 המנהל בכתב ומראש.

/תעודת משלוח מתוקנת, לפי המצאת תעודת משלוחמודגש בזאת כי  11.3.6

שלום התמורה ו/או , מהווה תנאי הכרחי לתזה לעילכאמור בסעיף העניין, 

הטובין והתקנת אספקת ייצור, כל חלק ממנה המגיע לספק בגין 

/תעודת משלוח של הספק לצרף את תעודת המשלוח מחובתו. והשירותים

לתשלום התמורה, כתנאי  ויעל ידלחשבוניות המס המוגשות  מתוקנת

כדי לגרוע מחובתו של אין באמור לעיל . ף "התמורה"כמפורט להלן בסעי

הספק להציג בפני המנהל, בכל עת בה יידרש לעשות כן, תעודת משלוח 

 .מקורית

 זה. הסכםזה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  הסכםמעיקרי  הואסעיף זה 

 אופן מתן השירותים .12

הספק יעניק את השירותים במקצועיות, ביעילות, בזהירות, תוך הקפדה על כללי  12.1

ובהתאם לכל  -לרבות לוחות הזמנים הקבועים בו  -בטיחות, בהתאם לתנאי החוזה 

התכנית הספק יבצע את העבודה בהתאם למפרט ודין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 , אלא אם כן אישר החברה מראש ובכתב אחרת. האדריכלית

 . והספק יבצע את העבודה בתיאום מלא עם המנהל ובהתאם להנחיותי 12.2

הספק דורשות התערבות קבלן חשמל או קבלן  על ידיבמידה והעבודות המבוצעות  12.3

 .פעל לפי הנחיותיויפנה הספק למנהל לצורך תיאום ויתקשורת, 

הספק יבצע את העבודה בתיאום מלא עם כל קבלן, ספק או גורם אחר המועסק בביצוע  12.4

הפרויקט, לרבות אדריכל, מעצב פנים, וקבלנים לביצוע עבודות חשמל, תברואה, גזים, 

ובהתאם  המנהל אום ואישוריכפוף לת, הכל בכדומהתקשורת, מערכת טיפול באוויר ו

 .להנחיותיו

ספק, על חשבונו, את הציוד, הכלים, החומרים, העובדים ויתר האמצעים הספק י 12.5

ספק תהחברה  ,הדרושים לביצוע העבודה, בהתאם לחוזה. על אף האמור, מובהר כי

 לספק חשמל ומים כנדרש לביצוע הפרויקט.

אלא אם  -הספק לא ישאיר ציוד, כלים או חומרים בשטח אתר הפרויקט או החברה  12.6

הספק  ,בכל מקרה ,ל המנהל, ובהתאם לקבוע באישור. מובהר כיקיבל את אישורו ש

לא יישאו  ההחברה או מי מטעמלשלמות ציודו, כליו וחומריו, ובלבד יהיה אחראי 

  באחריות בקשר עם השמירה עליהם או כל נזק שייגרם להם.

, על פי הוראות המנהל, על חשבונו, את הפסולת שתיווצר האתרהספק יפנה משטח  12.7

 ממתן השירותים. הפינוי ייעשה לאתר פסולת מורשה בלבד.כתוצאה 

גנה עליה. כמו כן יבצע הגנה על העבודתו ועל ה לעהספק יהיה אחראי על השמירה  12.8

סביבת עבודתו, כולל הגנה על משטחים ורגלים, רצפות, קירות, מעלית, פתחים 

את מקום  שמירה על חלקי בנין סמוכים לעבודתו. כמו כן, ינקהוומעברים וכדומה, 

 .ומהלכלוך, לרבות שיירי טיח, מלט וכדהעבודה מדי פעם בפעם מכל 

 



 

   ______________חתימת המשתתף 

 40מתוך  12עמוד 

 אחריות .13

 חברהכי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי ההספק מצהיר ומתחייב בזאת  13.1

לרבות  ,במשך כל תקופת ההסכםהסכם זה בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי 

, ככל הטובין והשירותיםאת ולהתקין לספק לייצר, הוא מתחייב וכי  ,תקופת האחריות

 באיכות מעולה וללא כל פגם. שיוזמנו ממנו,

שסופקו  הטובין והשירותים תהיה אחריות כוללת, ותחול על כל פריטי הספקאחריות  13.2

  ללא כל פגם.ליעדם יגיעו אלו , והוא מתחייב כי על ידי הספק במסגרת הסכם זה

 " משמע: אחריות כוללת" 13.3

תקינות, קלקול, תקלה, פגם, ליקוי או נזק -מוגבלת לכל אי-בלתיאחריות  13.3.1

או חלק מהם, למעט אם הם נגרמו כתוצאה  ,טוביןמערכות ה ,טוביןה של

 שיש בו משום רשלנות רבתי. טוביןמשימוש במפעולה בזדון או 

 ימי עבודה, לכל היותר, ממועד ההודעה לספק.( 2שני )תוך  טוביןה תיקון 13.3.2

התיקון בתקופת האחריות כולל את שעות העבודה, הציוד, הכלים, חלקי  ,כי מובהר 13.4

של  הלפעילות תקינה לשביעות רצונ טוביןה החילוף וכל דבר אחר הדרוש להשבת

או כל פריט בו  טובין, וכל אלה יסופקו ללא תמורה נוספת. עוד מובהר כי החברהה

 ט זהים וחדשים.או פרי טוביןשאינו ניתן לתיקון, יוחלפו על ידי הספק ב

תקופה שתחילתה ביום  היא "תקופת האחריות"בפרק זה ולעניין ההסכם בכללותו  13.5

על פי אישור החברה כי השירותים , הטובין והשירותיםוהתקנת אספקת ייצור, 

, לפי עיף "הנחיה, פיקוח וביקורת" לעילהאמור בס על פי, הושלמו לשביעות רצונה

הספק נושא באחריות, כאמור בסעיף  ,כי ודגשמ. שנים (5) חמשבתום וסיומה  ,העניין

  .חברהתקופת ההתקשרות עם ה מהנסתיי תקופת האחריותבמהלך גם אם זה, 

האחריות לתיקון ו/או להחלפה  בתקופתמבלי לגרוע מכלליות האמור, אחראי הספק  13.6

 , ו/או שימושההרכבה לקויפגם ו/או ליקוי הנובע מ שיתגלה בו טוביןשל כל פריט מה

 .בחומרים לקויים

ככל שיידרש על ידי המנהל, בהתאם לנסיבות העניין ולשיקול על חשבונו,  ,הספק יחליף 13.7

 . הספק יבצע את ההחלפהפגםשיתגלה בו  טוביןהכל פרט מ, דעתו הבלעדי של המנהל

לא קבע המנהל לוח המנהל בהודעה בכתב לספק.  על ידיתוך פרק זמן קצוב שייקבע 

( 15) העשר-חמשהפגומים תוך  הטוביןפגומים יחליף הספק את  טובין זמנים להחלפת

 בגיןישא בכל ההוצאות יהספק  ,מודגש בזאת כי ממועד הודעת המנהל. עבודה ימי

 .פריט חלופיכל של  התקנהאו  החלפה, הובלה

על ידי החברה או  אתרמודגש כי בגין פגם ו/או ליקוי הנובע מרשלנות אחזקה של ה

מכוונת על ידי החברה, מי מטעמה ו/או מבקר, יהיה על הספק -בלתיפגיעה מכוונת או 

לתקן ו/או להחליף את הנדרש כמפורט לעיל, אך תיקון כאמור יהיה על חשבון החברה. 

, על פי שיקול דעתה עזר בגורמים אחרים לצורך כךיהחברה רשאית לה ,עוד מודגש כי

לא תפגע בשל כך. השירות  לא יהיו כל טענות בקשר לכך ואחריותו ולספק הבלעדי,

 .ג'פרט, מסמך מכמפורט ב הואהנדרש בקשר לביצוע כאמור 
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הטובין והתקנת אספקת ייצור, ללא עמד הספק בלוח הזמנים שקבע המנהל  13.8

 על פירשאית לפעול  חברהתהיה ה ,יםם/הלקוימיהפגואלו  חדשים תחתה והשירותים

זכות השמורה לה על פי ההסכם להלן, זאת מבלי לגרוע מכל "כללי"  הקבוע בסעיף

 .ו/או הוראות הדין

מוסכם בזאת כי אין בסיום תקופת האחריות כדי לשחרר את הספק מכל אחריות  13.9

 כל דין. על פיההסכם ו/או  על פיהמוטלת עליו 

 מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה 

 התמורה .14

 תחושב כלהלן: הטובין והשירותיםוהתקנת אספקת ייצור, עבור לה זכאי הספק התמורה 

 יםמוכפל םשה, כשהציע הספק במכרז ,מכרזכמפורט ב טוביןהיחידות י על יסוד מחיר 14.1

 סופקו בפועל. הוזמנו וש היחידותבמספר 

סופקו הוזמנו וש הטובין והשירותים, התמורה תשולם לספק רק בעבור כי ודגשמ 14.2

 הספק במסגרת ההסכם. ידיעל בפועל 

, הטובין והשירותיםוהתקנת אספקת ייצור, משמע:  -לעניין סעיף זה  "סופקו בפועל"

הזמנת באתר בהתאם לתנאי  םופריקת ם, העמסתםלרבות אריזת םוהתקנת םהובלת

בהתאם לשביעות  והותקנו כי הפריטים סופקו וקבלת אישור המנהל בכתב הטובין

 "הנחיה, פיקוח וביקורת", כאמור בסעיף רצונו, שלמים, תואמים ומותקנים כהלכה

 לעיל.

  .לסכום התמורה יתווסף מע"מ כדין 14.3

קבועה וסופית, ומהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל  היאהתמורה  14.4

הסר ספק, את כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן וכוללת, למען 

ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרות )לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים(, מכל מין 

ובמילוי כל יתר  הטובין והשירותים והתקנת אספקתייצור, וסוג שהם, הכרוכות ב

לרבות העסקת עובדים מקצועיים בכל , התחייבויות הספק בהתאם להוראות ההסכם

לביצוע תקין ומושלם של כלל  תדרשנל שכככל הוצאה נוספת אחרת כמות נדרשת, ו

, פריקה, ביטוחים, מסים, היטלים, ההובל - ובכלל זה השירותים נשוא ההסכם

 תוספות ו/או הפרשים כלשהם, מכל סוג ומין שהם. לה , ולא יתווספו כדומהו

תוספת או  אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות הכלולות בהסכם זה ונספחיו, בדבר

 הפחתה עקב שינויים, או תשלום פיצויים או קיזוזים.

בהתאם להוראות מסמכי  טוביןה אתולהתקין לספק לייצר, הספק יידרש  ,מובהר כי 14.5

בגין אופי העבודה . מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לספק כי המנהלהמכרז והוראות 

שאינם חורגים למעלה . שינויים כאמור, ככל טוביןה עשויים לחול שינויים במידות

 .במידות לא יהווה עילה לשינוי תמורת הספק (5%חמישה אחוזים )מ
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 של התמורה מועד ואופן התשלום .15

 התמורה המפורטת לעיל, תשולם בהתאם למתכונת שלהלן: 15.1

במתן תעודת משלוח או תעודת משלוח מתוקנת,  ,זמנההבסיום ביצוע ה 15.1.1

חשבונית מס ביחס לתמורה המגיעה לו  חברהיגיש הספק ל לפי העניין,

. לחשבונית המס יצורף תחשיב מפורט של התמורה אותה ההזמנהעבור 

 (. "חשבון)להלן: "

 תעודת המשלוחאת כן ו הזמנת הטוביןף הספק את לחשבונית המס יצר 15.1.2

כל מסמך וכן  ,חברהה על ידיחתומות  ,ו/או תעודת המשלוח המתוקנת

 . רלוונטי נוסף אחר

 אשרו כלל. תאו שלא  ,אשרו, כולו או חלקותבדוק את החשבון, ת חברהה 15.1.3

מהספק על פי ההסכם  חברהמהחשבון שאושר, יופחת כל סכום המגיע ל 15.1.4

 או על פי דין, לרבות פיצוי מוסכם שהספק יהיה חייב בו על פי ההסכם.

תוך ארבעים כל סכום מהתמורה בחשבון שאושר לתשלום ישולם לספק  15.1.5

 ו, כהגדרתמתום החודש בו הוגש החשבון המאושר( ימים 45) וחמישה

הספק . בחברההחשבון תחיל להימנות מהמועד בו נתקבל יש בהסכם זה,

ולרבות חשבונית ימציא, לצורך התשלום, את חשבונית המס, כאמור לעיל 

הספק לבין  על ידיזיכוי, אם נדרשת, בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש 

 לתשלום.החברה  על ידיהסכום שאושר 

והוא ייחשב לספק חשבון שיוגש לא לפי האמור בסעיף זה לעיל יוחזר  15.1.6

 לוי כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל.יכמוגש רק לאחר מ

 חברה, תשלם החברהלא הועברה התמורה במועד האמור מסיבה התלויה ב 15.1.7

החשב הכללי באוצר מעת לעת  על ידילספק ריבית חשב בשיעור שייקבע 

ום התשלום בפועל. פיגור לפיגור ועד לי (16) העשר-ששוזאת החל מהיום ה

 מהמועד האמור לא יישא כל ריבית.  ( ימים15עשרה )-שחמשל עד 

כאמור לעיל באמצעות  הישלם לספק כל חשבון שאושר על ידת חברהה 15.1.8

הספק, אשר פרטיו  לזכות חשבון הבנק שלהעברת הסכום בשקלים חדשים 

 .או בהמחאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי על ידי הספק בכתב חברהימסרו ל

אישור  חברהתנאי לביצוע התשלומים לפי הסכם זה הוא שהספק ימציא ל 15.1.9

בדבר גובה ניכוי מס במקור ואישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות כדין. על 

האישורים להיות תקפים למועד המצאתם והספק יהיה מחוייב לדאוג 

מציא את האישורים במועד להארכת תוקפם, מעת לעת. הספק יחזור וי

 . חברהפקיעתם של האישורים הקודמים שהוגשו ל

סים, מכל תשלום שישולם לספק את כל המ נכה במקורת חברהה 15.1.10

ההיטלים, האגרות ותשלומים אחרים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור 

נכה תעל פי דין. לא המציא הספק אישור בדבר גובה ניכוי מס במקור, 

 מהתשלומים לספק את הסכום המקסימאלי על פי דין. חברהה
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 וערבות בדק ביצוע תערבו .16

, חברהוהסכם זה, ימציא הספק ל המכרזמושא להבטחת קיום כל התחייבויותיו  16.1

 יםאחוזעשרה על סך של ערבות בנקאית אוטונומית במעמד חתימתו על הסכם זה 

להלן גם: ) 4-בבנוסח שבנספח ו"( סכום הערבות)להלן: "ת ומסכום ההתקשר (10%)

 ."(הביצוע ערבות"

 תמלא אחר התנאים הבאים:הביצוע ערבות  16.2

מוגבלת, וניתנת לפירעון ולחילוט -בלתימותנית ו-בלתיתהא  הביצועערבות  16.2.1

מהמועד בו נדרש חילוטה, ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.  מידיבאופן 

 שם המבקש בערבות יהא זהה לשם הספק.

תהא צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן על בסיס המדד  הביצועערבות  16.2.2

. ככל שבוצעה הפקדת סכום למכרזהידוע ביום האחרון להגשת ההצעות 

יוותר הסכום בערכו הנומינלי ויחוזר בערכו  חברהבקופת ה הביצועערבות 

 הנומינלי בכפוף לכך שלא נדרש חילוטו או חילוט חלקו. 

שלושים בתוספת  כל תקופת ההסכםתהיה בתוקף לאורך  הביצועערבות  16.2.3

תום . לאחר תום תקופת ההסכם ועד למיום תום תקופת ההסכם ימים (30)

, וכתנאי לקבלת לעיל" אחריותף "הקבוע בסעי על פיתקופת האחריות, 

 יםאחוזחמישה וימסור הספק לחברה ערבות בגובה ינפיק  הביצועערבות 

. טיב(, אחריות) בדקמסכום ההתקשרות כערבות בתוספת מע"מ ( 5%)

יהיו זהים לערבות הביצוע בהתאמה לתקופת  בדקהתנאים בעבור ערבות ה

 .יותהאחר

ה, ממנו/או הנובעות )ביצוע ו/או בדק( כל ההוצאות הכרוכות בערבות  16.2.4

תחולנה במלואן  -לרבות הוצאתה, הארכת תוקפה, גבייתה ו/או חידושה 

 על הספק ותשולמנה על ידיו. 

תהא ניתנת למימוש מידי ממועד דרישתה )ביצוע ו/או בדק( ערבות ה 16.2.5

 בכל עת וללא הגבלה ו/או התניה כלשהי.  חברהה על ידיהראשונה 

בהתאם  )ביצוע ו/או בדק(ערבות תוקף היאריך מדי פעם בפעם את  הספק 16.2.6

ערבות הלממש את  חברהלהוראות הסכם זה. לא עשה כן הספק, רשאית ה

חלקה ו/או לעכב תשלומים המגיעים לספק,  כולה או )ביצוע ו/או בדק(

 . חברהוזאת מבלי לפגוע בכל זכות נוספת ו/או אחרת של ה

בכל מקרה בו הספק יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי  16.2.7

על פי הסכם זה לגבות תשלום  חברההסכם זה, וכן בכל מקרה בו רשאית ה

רשאית להציג את  חברההו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם מהספק, תהא 

לפירעון ולחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו.  )ביצוע ו/או בדק(ערבות ה

שיקול דעתו  על פיאו מקצתה תהיה  )ביצוע ו/או בדק(ערבות החילוט 

 .החברההבלעדי של 
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, ימציא חברה, כולה או חלקה, על ידי ה)ביצוע ו/או בדק(ערבות החולטה  16.2.8

ערבות ערבות בנקאית לתקופה, בסכום ובתנאים זהים ל חברההספק ל

הערבות )ביצוע ו/או ימים מיום חילוטה של  (7) המקורית, וזאת תוך שבעה

 זה.על הפקדת ערבות תחת ערבות שחולטה יחולו הוראות סעיף  .בדק(

תשמש גם ערבות לטיב  הביצועערבות למען הסדר הטוב מפורש בזאת כי  16.2.9

 .הספק בתקופת ההסכם על ידיאשר סופק  הטובין והשירותים

ו/או  הערבות )ביצוע ו/או בדק(אין, ולא יהא, במתן  ,כי מובהר בזאת 16.2.10

, כדי לגרוע באופן כלשהו חברהבחילוטה, כולה או חלקה, על ידי ה

מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ו/או כדי לגרוע 

על פי הסכם זה  חברהסעד אחר הנתונים לבאופן כלשהו מכל זכות ו/או 

 ו/או על פי כל דין.

כדי לשמש הגבלה או תקרה  הערבות )ביצוע ו/או בדק(אין בגובה  16.2.11

 .הערבות )ביצוע ו/או בדק(להתחייבויותיו של הספק במקרה של מימוש 

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים ו/או  16.2.12

כל דין ו/או כדי  על פיעל פי הוראות ההסכם ו/או  חברהנוספים המוקנים ל

 לשחרר את הספק מחבות כלשהי על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

 מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו יהוו הפרה יסודית של ההסכם. הואזה סעיף 

 שמירת דינים ותקנים .17

ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו נשוא  הספק 17.1

 ההסכם, לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.

הספק מתחייב ומצהיר כי הוא בקיא בחוקים ובתקנות הקשורים במתן השירותים  17.2

פק, והוא ממלא וימלא במשך תקופת ההתקשרות אחר הוראות הדין החלות עליו כס

 לרבות הוראות הקשורות לזכויות עובדיו והוראות הקשורות לבטיחות בעבודה.

הספק מתחייב ומצהיר כי יש ויהיו בידיו במשך תקופת ההתקשרות תעודות תקפות  17.3

ורכיביהם בדרישות התקן  ויעל ידהמעידות על עמידתם של הפריטים המסופקים 

וכן בדרישות  ,פרט, אם מפורטהישראלי ותקנים בינלאומיים רלוונטיים, כמפורט במ

הגם שאינם מחייבים, אך הוצגו על ידי הספק בקשר  בינלאומייםכל תקנים ישראלים ו

ככל  -ואם נדרשים נוספים ככל שהוצגו, עם הפריטים במסגרת הליכי המכרז, 

שנדרשים, וכן כי יש ויהיו בידיו האישורים והתקנים הדרושים לביצוע התחייבויותיו 

 הוא יפעל, על חשבונו, לקבלתם.  -על פי חוזה זה, ככל שנדרשים, ואם ידרשו נוספים 

 שמירה על כללי בטיחות .18

הטובין לרבות הובלתם ופריקתם בזהירות והתקנת אספקת ייצור, הספק יבצע את  18.1

תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות הבטיחות, בהתאם לכל תקן  ובאחריות

 לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות. רלוונטי ובהתאם

 הספק יוביל את הטובין בזהירות תוך עיגונם באופן הבטוח והמיומן ביותר לכלי הרכב 18.2

 המובילים אותם.
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 השגחה ופיקוח פריקת הטובין תעשה לאחר הרחקת העוברים ושבים תוך כדי 18.3

 מתמידים על אופן הפריקה.

כל דין ינהג הספק לפי הוראות הבטיחות  על פימבלי לגרוע מהחובה המוטלת עליו  18.4

  .5-בנספח המפורטות בנספח הבטיחות, המצורף כ

 מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה 

 שמירה על כללי התנהגות .19

ייצור,  במהלךם ו מטרד לעוברי אורח ולתושביימנע מגרימת כל הפרעה ו/אהספק  19.1

 הטובין, הובלתם ופריקתם.והתקנת אספקת 

 מצדוהספק ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן  19.2

מטעמו  או מצד מי מצדווהן מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד הספק על יחס אדיב 

 אדם.כלפי כל 

 מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה 

 עובדים העסקת .20

יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או הספק  20.1

 כל נוהג מחייבים במסגרת יחסי עבודה.

ומעלה,  ( שנים18) עשרה-שמונה עובדי הספק שיועסקו בביצוע השירותים יהיו בני 20.2

 אזרחי ישראל או בעלי היתר כדין לעבודה בישראל.

 הספק יעסיק עובדים מיומנים, מקצועיים, ובעלי רישיון ככל שנדרש רישיון על פי דין 20.3

)לרבות רישיון עבודה בגובה לעובדים המועסקים מטעמו לפי  לביצוע השירותים

ברמה גבוהה ולשביעות רצון  השירותים, ובמספר הנדרש לצורך ביצוע ההסכם(

 .חברהה

עובדים ורווחתם יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות ההספק  20.4

 המנהל, אם וככל שיידרש.  על ידיכפי שיידרש כנדרש בחוק, ו

הספק ימציא אישור מאת רו"ח בדבר  ,תהיה רשאית, בכל עת, לדרוש כי חברהה 20.5

עמידתו במחויבויות האמורות לעיל ותשלום שכר מינימום כדין, בנוסח עליו תורה 

רשאית לעכב  חברהכאמור, תהיה ה לא הומצא האישור, על אף דרישה .חברהה

 תשלומים לספק עד המצאתם.

 של הסכם זה. מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית הואסעיף זה 

 משנה-קבלני .21

שנה, אלא אם כן קיבל את אישור מ-יבצע את השירותים באמצעות קבלניהספק לא  21.1

הבלעדי של דעתה שיקול פי משנה ולזהותו, ל-בכתב ומראש לשימוש בקבלן חברהה

 משנה אין כדי לגרוע מאחריותו של הספק לפי הסכם זה. -לן. בהעסקת קבחברהה

 מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הוא זהסעיף 
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 נציג הספק .22

נציג המנהל )להלן: "ו חברההספק ימנה אחד מעובדיו כנציגו וכאיש קשר עם ה 22.1

 "(.הספק

, מבלי השירותיםנציג הספק ישמש כבא כוחו של הספק לכל עניין בקשר עם ביצוע  22.2

ומאחריותו לפי ההסכם. פניה של הספק  שהדבר יגרע מהתחייבויותיו של הספק

או המנהל  חברהתיעשה באמצעות נציג הספק. פניה או הודעה של ה או למנהל חברהל

 לנציג הספק תיחשב כפניה או הודעה לספק.

אום מלא עם המנהל ויהיה כפוף להוראותיו ינציג הספק יעבוד בשיתוף פעולה ובת 22.3

 ולהנחיותיו.

 , יחליף הספק את נציגו ללא דיחוי. חברהעל פי דרישת המנהל או ה 22.4

 הטובין והשירותיםטיב  .23

 ,הוראות הסכם זהללה, מהסוג ובהתאם וטובין אותו יספק הספק יהיה באיכות מעכל  23.1

 .'גכמסמך המצורף )והתכנית האדריכלית( פרט מה ובפרט

תעודות תקפות המעידות על עמידתם  בכל עתהספק מתחייב ומצהיר כי יש ויהיו בידיו  23.2

וכן  ,ככל שקיים ,ורכיביהם בדרישות התקן הישראלי ויעל ידהמסופקים  טוביןה של

הדרושים לביצוע התחייבויותיו על  והרישיונות והתעודותכי יש ויהיו בידיו האישורים 

, )לרבות רישיון עבודה בגובה לעובדים המועסקים מטעמו לפי ההסכם( פי הסכם זה

 פעל, על חשבונו, לקבלתם.הוא י -ככל שנדרשים, ואם ידרשו נוספים 

ייוצרו מחומרים במסגרת הסכם זה הספק ו/או יתקין אותם יספק  טוביןה כל 23.3

כמסמך רט המצורף מפב דרישות הקבועותויעמדו ביהיו מאיכות מעולה, משובחים, 

 לגביהם קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי יתאימו לתקנים הנ"ל. טובין .'ג

בשל סיבה שאינה  טוביןה אתולהתקין לספק לייצר, במקרה בו אין באפשרות הספק  23.4

הספק לפנות בכתב ( רשאי כדומהותלויה בספק )הפסקת ייצור, מחסור בחומרי גלם 

אשר יהא  הזמנת הטוביןן בשהוזמ טוביןלפריט השווה ערך  טוביןפריט ולהציע למנהל 

הספק לא אלו  בנסיבות. או עולה עליו שווה ערך מבחינת טיבו ואיכותו למוצר המקורי

פריט שהוחלף אספקת והתקנת ייצור, ידרוש ולא יהיה זכאי לתוספת מחיר עבור 

 מסוג ובאיכות טובים יותר. בשווה ערך 

בכתב  שווה ערך במסגרת הסכם זה כפופה לאשור המנהלפריט והתקנת אספקת ייצור,  23.5

החלופי/ים שהוצע/ו  טוביןאשר יהא מוסמך שלא לאשר את החלפת פריט/י ה ,ומראש

ולספק לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי  ,החלטת המנהל תהא סופית .הספק על ידי

  בקשר לכך. חברהה
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 עדר יחסי עבודה יה .24

מעביד בינו -עובדוידוע לו כי אין כל יחסי , מצהיר כי הוא נותן שירותים עצמאי ספקה 24.1

 .החברהלבין ו/או מי מטעמו 

זכאי לפיצויי פיטורין, חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה,  לא יהיה ו/או מי מטעמו ספקה 24.2

 .גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים

יקבע על ידי גורם מוסמך אם י ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת כי 24.3

בין ל טעמוו/או מי מהספק בכל זאת התקיימו בין  ,למרות האמור לעילשכלשהו, 

ככוללת כל הספק מהחברה חשב התמורה שיקבל ימעביד, ת-יחסי עובד החברה

ובכלל זה, ומבלי  -מעביד לתשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד 

פרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי לגרוע מכלליות האמור, ה

 .לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלוהחברה ו צא באלה,חופשה שנתית וכיו

 יקבע על ידי ערכאה מוסמכתאם בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי מ 24.4

מי ו/או ספק הלבין החברה מעביד בין -ף האמור לעיל התקיימו יחסי עובדשעל א

 שיםחמיבגובה  תמורה, יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על מטעמו

 ,"(התמורה המופחתתלהלן: ")זה  מהתמורה הקבועה בהסכם( 55%) אחוזים וחמישה

מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא  יאהתמורה המופחתת ה ,מצהיר בזאת כי ספקוה

 .מעביד כאמור-י עובדיקבע כי התקיימו יחסאם זה  הסכםפי  התחייבויותיו על

הוא היחיד הנושא בכל וא האחראי הבלעדי על עובדיו, ומצהיר בזאת כי ה ספקה 24.5

אחריות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר 

 וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

 סעיף עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. הואסעיף זה 

 שמירה על סודיות .25

הספק מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת כל מידע שיגיע לידיו או לידי עובדיו  25.1

זה, ולנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע הגעת מידע  הסכםבקשר לביצוע 

יו כאמור לידי צד שלישי כלשהו. הספק מתחייב להביא סעיף זה לידיעת עובד

ידיהם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב שלא  הרלוונטיים ולדאוג לביצועו על

לעשות כל שימוש במידע כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, בין על ידיו ובין באמצעות 

 זה. הסכםכל גורם אחר, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי 

צורה פה והן בכתב או בכל  לרבות כל מידע, הן בעל -משמעו  "מידע"בסעיף זה, המונח  25.2

 הסכם, בין שהוא נחשב לסוד מסחרי על פי דין ובין שלא, הכרוך ו/או הקשור באחרת

 חברהלקשור המכל סוג שהוא ו/או בתאגיד  הו/או בפעילות חברהבזה על נספחיו ו/או 

ו/או אשר  חברהה, אשר נמסר לספק על ידי הו/או שלוחי ה, עובדיהו/או במי ממנהלי

 זה. הסכםהגיע או יגיע לספק במסגרת ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם 

 לשמירת סודיות כאמור אינה מוגבלת בזמן. ספקהתחייבות ה 25.3

 זה. הסכםזה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  הסכםמעיקרי  הואסעיף זה, 
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 ניגוד עניינים .26

התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה  ,כי הספק מצהיר ומאשר 26.1

ולא תעמיד אותו או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בין התחייבויותיו 

לפי הסכם זה וביצועו לבין כל עניין אחר של הספק, במישרין או בעקיפין, לרבות כל 

רים עסקיים ו/או לקוחותיו, קש דבר הנובע ממצבו של הספק, מעמדו, עיסוקיו,

 אישיים. 

הספק מתחייב כי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך מיד  26.2

תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון בעקבות הודעה  חברהבכתב, וה חברהל

כאמור, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום, או הטלת מגבלות על פעולת הספק וזאת אם 

 ר החשש האמור על ידי הספק.או כל עוד לא יוס

להביא הסכם זה לידי סיום, בכל מקרה  חברהמבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של ה 26.3

, בין באמצעות הספק ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר לפי שיקול חברהשבו ייוודע ל

הספק מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד  חברהדעתה של ה

א הסכם זה רשאית להבי חברהעניינים בהקשר למתן שירותיו על פי הסכם זה, תהא ה

ובמקרה זה לא תהא לספק כל טענה,  -ימים מראש  (7עה )בש לידי סיום בהודעה לספק

 בקשר לכך. חברהדרישה או תביעה כלפי ה

 ןקיזוז ועיכבו .27

, מכל סכום ספקמה הלקזז, לעכב ולגבות כל סכום המגיע ל תהיה רשאית חברהה 27.1

אחר שנערך ביניהם  הסכם, על פי הסכםעל פי הו/או מי מטעמה  חברההמ ספקשיגיע ל

 החבראין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית ה או על פי דין.

 ההסכם.  על ידיכל דין או  על פי

, על פי חברהללא יהיה רשאי לקזז או לעכב סכומים כלשהם אשר יגיעו ממנו  ספקה 27.2

אחר שנערך ביניהם או על פי דין, ולא תהיה לו זכות עיכבון לגבי  הסכם, על פי הסכםה

 .הסכם זה מושא, טוביןה אוו/השירותים 

 ,כדומהורשאית תהיה לעכב בידה מיטלטלין, מתקנים, חומרים, כלי עבודה  חברהה 27.3

 וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של הספק אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.

על פי כל דין או  חברהאין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית ה

 הסכם.

 הפרות  .28

 זה, ייחשב כל אחד מאלה:  הסכםמוסכם על הצדדים כי כהפרה יסודית של 

 .אשר מפורט בהן כי הפרתן תהווה הפרה יסודית הסכםהפרה של הוראות ה 28.1

, אף אם אינה אחת מההוראות הסכםקיום או הפרה צפויה של הוראה מהוראות ה-אי 28.2

, אשר לא תוקנו במועד שנקבע לכך בהודעה שמסר הצד הנפגע לעיל זה בסעיףהמנויות 

ימי ( 7שבעה )ייקבע לתיקון ההפרה, לא יפחת מהמועד ש ,כי מוסכם לצד המפר;

 עבודה.
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 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .29

 הספק מצהיר כדלקמן:

 .1976-וק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ועומד בתנאי ח הואכי  29.1

 .1975-ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 29.2

דין כל  על פיהוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש הוא מנהל ספרים כדין ו 29.3

 ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.שלטונות המס ובכלל, וכלפי 

ההפרשות  מפריש עבורם את כל הוא ,הל תיק ניכויים כדין לכל עובדיוהוא מנ 29.4

 הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.הנדרשות על פי הדין ו

 חברההספק לבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא  29.5

 אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.

אישור כאמור במועד, לא יהיה זכאי הספק  חברהבמידה ולא יומצא ל ,מוסכם בזאת כי 29.6

עדר אישור יבגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בה חברהלכל החזר מה

 כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.

יציג הספק בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת  ,חברהדרישת ה על פי 29.7

 החשבונות ביחס להסכם זה, כפי שמדווחים לרשויות המס.

 הסכםביטול ה .30

זה, או במקרה שבו ימנע ביצוע שירותי הספק  הסכםביצע הספק הפרה יסודית של  30.1

אחרים הנתונים  , אזי מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעדחברההבנסיבות שאינן בשליטת 

זה לאלתר,  הסכםלבטל  תזכאי חברהההא תזה ו/או על פי כל דין,  הסכםעל פי  חברהל

ועל  הסכםעל פי ה חברהל, בלי לגרוע מכל זכות או סעד הנתונים בהודעה בכתב לספק

  פי דין.

 אחד מאלה: בקרותרשאית לבטל את ההסכם מיידית  חברההבנוסף לאמור לעיל תהא  30.2

 שישיםפירוק מרצון, שלא הוסרה תוך  לפירוק הספק, לרבותהוגשה בקשה  30.2.1

 ( ימים ממועד הגשתה; 60)

הוגשה בקשה למתן צו הקפאת הליכים כנגד הספק, או בקשה למינוי כונס  30.2.2

נכסים, כונס נכסים זמני, מפרק, מפרק זמני, מנהל מיוחד, או נאמן מטעם 

 ימים ממועד הגשתה;  (60שישים )ט לספק, שלא הוסרה תוך בית משפ

או לספק כונס נכסים מכוח כל דין ו/או ניתן נגדו צו הקפאת נכסים  מונה 30.2.3

 צו פירוק, בין זמני ובין קבוע;

עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת, על רוב נכסי הספק או  הוטל 30.2.4

והתקנת אספקת ייצור, נכסים מהותיים שלו או נכסים הדרושים לצורך 

ימים ממועד  (60שישים )ם, והעיקול לא הוסר בתוך הטובין והשירותי

 הטלתו; 

נגד הספק או מי ממנהליו הוגש כתב אישום או שהורשע בנוגע למעשים  30.2.5

בבחינת עבירה שיש עמה קלון או עבירה הנוגעת  היאשהרשעה לגביהם 

 לשירותים נושא הסכם זה;
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מעשה נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד או בכל הספק או מי מטעמנו נתפס/ 30.2.6

 מרמה;

הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה  ,כי חברהלהוכח  30.2.7

 בריאותית, כספית או כל סיבה שהיא.

לעיל משום רשימה סגורה של עילות לביטול  זהמודגש כי אין במקרים המנויים בסעיף  30.3

 לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין. חברהההסכם ואין בהם כדי לגרוע מזכות ה

את התמורה המגיעה  ספקל חברההשלם תלפי סעיף זה,  חברההעל ידי  הסכםבוטל ה 30.4

בפועל, בקיזוז וניכוי  ביצעש הטובין והשירותיםוהתקנות אספקות ייצור, לו בגין 

, לרבות פיצויים בגין נזקים והפסדים שנגרמו ספקמן ה חברהלהסכומים המגיעים 

זה, וזאת מבלי  הסכםאו כתוצאה מהפרתו את תנאי  ספקעקב אחריותו של ה חברהל

 או על פי דין. הסכםעל פי ה חברהה תלגרוע מכל סעד אחר לו זכאי

, תבוצע התחשבנות סופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום םבוטל ההסכ 30.5

 או ששולמה ביתר, לפי העניין.

 במקרה בו בוטל ההסכם, באיזה מהמקרים ,כי מובהר בזאת, הסר כל ספק למען 30.6

 לא יהיה הספק זכאי לכל פיצוי שהוא בגין ביטול ההסכם.  -המפורטים לעיל 

 חברהזכויותיה של ה -ל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין כב 30.7

וחובותיו של הספק והביטחונות מטעמו יעמדו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל 

 שסופקו עד מועד הביטול. הטובין והשירותיםגע לשירותים ו/או ההסכם, בכל הנו

מכוח  חברהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית ה 30.8

 ההסכם.  על פיהדין או 

 אחריות בנזיקין וביטוח .31

 חברהלכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם ל חברההספק אחראי כלפי ה 31.1

לעובדי הספק  לספק ו/או ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או

והתקנת אספקת ייצור, בגין ו/או בקשר עם השירותים ו/או  ם הספקלמי מטע ו/או

אספקת ייצור, הטובין ו/או לכל אובדן או נזק בקשר ו/או כתוצאה מהמוצרים ו/או מ

מליקוי ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם הטובין ו/או אחריות הנובעת והתקנת 

 ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מהמוצרים.  חברהלדרישות ה

אור הנמצא או יבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותולא חברההספק אחראי כלפי ה 31.2

ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם ו/או לכל אובדן  על ידיושהובא 

בכתב  חברהאישור המסירתם ו, התקנתםאספקתם, ייצורם, ללטובין עד ו/או נזק 

 .אודות שביעות רצונה המלא

בזאת את החברה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור  פוטרהספק  31.3

סד או הוצאה ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה על כל נזק, הפ

ימים, במלוא הסכום שתשלם או שתחויב לשלם עקב ( 7) שבעהשיגרמו לחברה, תוך 

 נזק, הפסד, אובדן או תביעה עקב מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הספק כאמור,

לרבות הוצאות משפטיות ואחרות. החברה תודיע לספק על תביעה שתוגש נגדה כנ"ל 

  ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.
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זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  פקרשאית לקזז מן התשלומים אשר הס חברהה 31.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  חברהנתבעים מה אשרסיבה אחרת סכומים 

מחמת  חברהמחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל.

ה, ומבלי שהחברה נוטלת על עצמה אחריות מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י חוזה ז 31.5

כלשהי כלפי הספק, החברה מביאה לידיעת הספק כי היא עורכת בעצמה או באמצעות 

 -" )להלן בהתאמה ביטוח עבודות קבלניותכל גורם אחר עמו מתקשרת החברה, "

"(. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות ביטוח העבודות הקבלניות" ו/או "הפוליסה"

המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בו, יכלול ביטוח את פרקי אחריות 

 :הביטוח כמפורט להלן

 ביטוח הרכוש -פרק א'  31.5.1

מפני אבדן או נזק פיזיים פתאומיים ובלתי צפויים מראש באתר העבודה לעבודות 

הפרויקט וזאת מסיבה כלשהי אשר אינה מוחרגת על פי תנאי הפוליסה. למען 

י פרק זה אינו חל על ציוד כלשהו שבבעלות ו/או באחריות הסר ספק, מודגש, כ

ו/או בשימוש הספק ו/או קבלני משנה  מטעמו ו/או הבאים מטעמו להקמת 

הפרויקט ומבלי לגרוע מכלליות האמור: לרבות ציוד קל ו/או כבד ו/או מתקני 

עזר שונים ו/או אמצעים אחרים ו/או רכוש ו/או ציוד ו/או מתקנים כלשהם ו/או 

לי רכב ו/או מנופים ו/או צמ"ה וכיוצא באלה שמשמשים את הספק ו/או הבאים כ

"(, כאשר חובת ביטוחים לעניין רכוש הספקמטעמו להקמת הפרויקט)להלן: "

 רכוש הספק מוטלת על הספק כמפורט להלן בנספח זה.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  31.5.2

פי דין, בגין נזק גוף ו/או נזק -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח חבות על

לרכוש צד שלישי, שנגרמו כתוצאה ותוך כדי ביצוע העבודות המבוטחות, בגבול 

למקרה ולתקופת הביטוח או כפי שייקבע ע"י  ₪ 8,000,000אחריות על סך 

 החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 ביטוח אחריות מעבידים -פרק ג'  31.5.3

ו/או פקודת  1980 –וצרים פגומים תש"םביטוח חבות על פי חוק האחריות למ

הנזיקין )נוסח חדש(  בגין היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות כתוצאה מתאונה או 

מחלה לעובד שאירעו תוך כדי או עקב עבודתו בפרויקט, בגבול אחריות על סך  

ידי החברה, -לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח, או כפי שייקבע על ₪ 20,000,000

 ול דעתה.לפי שיק

שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הספק וקבלני משנה, ועל הספק  31.6

להשתתף בדמי הביטוח בגין עריכת ביטוח זה על ידי ניכויים משכר ההסכם, כשהם 

ממנו. הניכוי יבוצע מכל חשבון  0.6%של סכום השווה ל 2019אפריל צמודים למדד 

י הספק. המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל חלקי או אחר, שיוגש למזמין על יד

את שיעור ההשתתפות בדמי הביטוח, שיידרש מהספק מעבר לשיעור האמור לעיל, 

באופן יחסי, בשל שינויים, העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי המזמין בגין 

 עריכת ביטוח העבודות הקבלניות, עקב הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת

הביטוח מעבר לתקופת הביטוח הנקובה במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות 

למען הסר ספק מוצהר, כי אין בעריכת ביטוחי העבודות הקבלניות כאמור, כדי להטיל 
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אחריות על החברה ו/או העיריה ו/או חברות עירוניות ו/או מי מטעמם של הנ"ל ו/או 

על פי דין ו/או מאחריותו של הספק לערוך לגרוע מאחריות הספק על פי חוזה ו/או 

ולקיים את הביטוחים הנדרשים על פי דין ו/או אלה המפורטים בסעיפי "ביטוחי 

 הספק" להלן.

הספק מצהיר ומתחייב, בשמו ובשם קבלני משנה מטעמו, כי לא תהיה להם כל תביעה  31.7

ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג כלפי החברה ו/או העיריה ו/או חברות עירוניות 

ו/או מי מטעמם של הנ"ל בקשר לתוכן ו/או היקף ו/או טיבו של ביטוח העבודות 

תרים על כל תביעה ו/או דרישה כאמור הקבלניות והכיסוי הניתן על ידו והם מוו

 ומאשרים כי הם מנועים מלהעלות טענה כלשהי בהקשר זה. 

בקרות מקרה ביטוח הנגרם באתר העבודות או בסביבתו ו/או לעבודות  ו/או לכל גורם  31.8

שהוא יישא הספק באופן בלעדי בסכומי ההשתתפויות העצמיות )בהתאם למקרה( 

 קבלניות.החלים בפוליסה לביטוח עבודות 

לחברה תהא הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח העבודות בגין אובדן או נזק  31.9

לעבודה. שיקם הספק את האובדן או הנזק והציג בפני המזמין תעודה חתומה על ידי 

המפקח או מנהל העבודות כי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי תעמיד החברה את 

המבטח בגין אותו נזק לרשות הספק בהתאם  הסכומים שקיבלה, ככל שקיבלה, מאת

 לשיקול דעתה של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות,  31.10

ככל שתמצא לנכון, לרבות הכללת גורמים נוספים כמבוטחים והתאמת הפוליסה 

 לצרכים ו/או להתחייבויות של החברה מעת לעת.

בפוליסה במשרדי החברה בתיאום מראש, והספק מתחייב ללמוד  הספק רשאי לעיין 31.11

את תוכן פוליסת "ביטוח העבודות הקבלניות", להיות בקיא בכל תנאיה )לפני תחילת 

 העבודות(, ולפעול כך שהתנאים  בפוליסה זו לא יופרו באופן חלקי ו/או מלא. 

ע העשוי להוות עילה הספק מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל תביעה ו/או אירו 31.12

 לתביעה ולשתף פעולה עם החברה, ככל שיידרש, לשם מימוש תביעת ביטוח. 

הספק מתחייב לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות, בדבר בטיחות בעבודה לרבות  31.13

"נוהל עבודות בחום", נוהלי בדיקה בדבר קיומם של אמצעים ו/או כבלים ו/או 

אות, מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר מתקנים תת קרקעיים וכן את כל הור

 אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק מצהיר כי ידוע לו שהחברה לא  31.14

מספקת שירותי שמירה לציוד ו/או רכוש של הספק ו/או של מי מטעם הספק, מכל 

ו/או עליהם כל אחריות בגין נזק ו/או גניבה ו/או פריצה  סוג, ולא תוטל על מי מהם

 שייגרמו לציוד ו/או רכוש זה, וכי אחריות זו מוטלת על הספק  בלבד. 

הספק מתחייב לקיים את כל דרישות החברה ו/או המבטח/ים בכל הקשור להגנה על  31.15

ו/או לפני התחלת העבודות ו/או בשלבי ביצוע העבודות  –העבודות ו/או על הסביבה 

לאחר מסירתן, ובמיוחד בכל הקשור לדרישות ותנאים מוקדמים לביטוח לפי סקר 

אם נערך, לרבות כל הדרישות בנוגע להגנה על העבודות מפני  –ביטוח שנערך לפרויקט 

 נזקי אש, מים ,נזקי טבע ו/או נזקים אחרים.
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לפעול הספק מתחייב, כי הוא וכל  קבלני המשנה ו/או כל הבאים מטעמם  יחויבו 

בהתאם לדרישות הדין ולאמור בסעיף זה לעיל ולהלן, לרבות בכל הקשור למילוי 

 ההתחייבויות לפי הוראות נספח זה. 

 :ביטוחי הספק

פי חוזה זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לבצע -מבלי לגרוע מאחריות הספק על 31.16

יפחתו מן  ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בסעיף זה, בתנאים אשר לא

נספח ג' -המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי הספק המצ"ב לחוזה זה ומסומן 

"(, וזאת החל מיום העמדת אתר העבודה, כולו ו/או אישור ביטוחי הספק)להלן: "

פי הקבוע בחוזה זה -מקצתו, לרשותו של הספק ו/או מיום תחילת ביצוע העבודות על

העבודות בפועל כמפורט ו/או התחלת שימוש  )המוקדם מבניהם( ועד למתן למסירת

ו/או יציאתו המושלמת והמלאה של הספק ו/או מי מטעמו מאתר העבודות )המאוחר 

 "(:ביטוחי הספקמבניהם( ו/או עד לתום תקופת הבדק וכמפורט להלן )להלן: "

בנוסף מתחייב הספק לערוך בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו )למען הסר כל ספק על  31.17

חלה חובה לדרוש כי קבלנים מטעמו יערכו ביטוחים לרכבים המשמשים אותם( הספק 

 את הביטוחים כמפורט להלן:

 פי דין.-ביטוח חובה לכלי הרכב כנדרש על    31.18

ביטוח מקיף, לכיסוי נזק מכל סוג שהוא, לכלי הרכב של הספק ו/או קבלני משנה ו/או  31.19

 מי מטעמם. 

ני אובדן או נזק פיסי בלתי צפוי הנובע ביטוח צ.מ.ה המובא על ידי הספק לאתר מפ 31.20

מסיבה חיצונית כלשהי. למען הסר ספק, מובהר כי הכיסוי יכלול נזקים לציוד 

המבוטח אשר נגרמו עקב גלישת קרקע, רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, פריצה, שוד, 

נזק בזדון, הפרעת הסדר הציבורי, לרבות מהומות ו/או התפרעויות של אדם או אנשים 

לשהם המתנגדים לביצוע העבודות ו/או המחבלים ו/או המזיקים לציוד המשמש כ

לביצוע העבודות. למען הסר ספק המונח "כלי רכב" כולל גם, אך לא רק, משאיות, 

 מלגזות, ציוד מכני הנדסי נייד, עגורנים, מנופים ניידים וכלי הרמה ניידים אחרים.

שי כלשהו, לרבות  החברה כתוצאה ביטוח אחריות הספק לנזקים לרכוש של צד שלי 31.21

הביטוח יורחב לכסות את אחריותה   ₪ 500,000משימוש בצ.מ.ה, בגבול אחריות בסך 

 של החברה למעשיה ו/או מחדליו של הספק ו/או הפועלים מטעמו.

ביטוח לרכוש ולציוד, לרבות פיגומים וכלי עבודה מכל סוג שהוא אשר אינם מהווים  31.22

ערכם לספק, המובאים ע"י הספק לאתר. הרכוש כאמור  חלק מהעבודות עצמן במלוא

 או שווה ערך.  2013יבוטח על ידי הספק במסגרת ביטוח "אש מורחב" על פי תנאי ביט 

הביטוחים המפורטים בסעיף לעיל )למעט ביטוח חובה( יכללו סעיף מפורש, בדבר 

רוניות ו/או ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או העיריה ו/או חברות עי

מי מטעמם של הנ"ל ו/או כלפי כל מי שהחברה ויתרה ו/או התחייבה לוותר כלפיו על 

 תביעת תחלוף, למעט כלפי מי שגרם נזק בזדון. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או ביטוח 

 שלישי כמפורט בסעיףלרכוש ולציוד כמפורט לעיל )למעט ביטוח אחריות כלפי צד 

   להלן. 31.32בסעיף )כלי הרכב מכל סוג( ובמקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור   31.32
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למרות כל הוראה אחרת  -בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר  31.23

בחוזה זה על  נספחיו, הספק מתחייב בזה לערוך ולקיים ביטוחים אלה, כל ביטוח בפני 

שנים ממועד המסירה הסופית ובפועל של הפרויקט  7 -עצמו, לתקופה שלא תפחת מ

פי חוזה ו/או -עוד מתקיימת אחריותו על לחברה ו/או עד לתום תקופת הבדק ו/או כל

 על פי דין ו/או עד לתום תקופת ההתיישנות )המאוחר מבין המועדים(. 

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי  31.24

הספק או לביטוח העבודות הקבלניות כאמור, מתחייב הספק לערוך ולקיים את 

ו הביטוח הנוסף כאמור כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים הביטוח המשלים ו/א

ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כלפי החברה ו/או העיריה ו/או חברות עירוניות ו/או מי 

 מטעמם של הנ"ל ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ומד בכל פעם שמבטח הספק יודיע לחברה ו/או לספק כי איזה מביטוחי הספק ע 31.25

להתבטל או עומד לחול בו שינוי לרעה מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש 

יום לפני מועד הביטול או השינוי  30ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חדש, לפחות 

 לרעה של הביטוח כאמור. 

במידה ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה בקשר עם הסכם זה, על הספק לוודא כתנאי  31.26

קתם, כי הינם אוחזים בביטוחים  נאותים בהתאם לאופי והיקף לתחילת העס

התקשרותם עם הספק, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק ו/או לתקופה 

מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום 

ל הספק לגרום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת, על הספק. כמו כן, ע

לכך, כי הוראות נספח ביטוח זה יובאו לידיעת מנהלי ועובדי הספק וקבלני המשנה 

 )מכל דרגה(, המועסקים בביצוע העבודות.

הספק מתחייב להמציא לחברה את "אישור ביטוחי הספק" חתום ע"י מבטחיו, תוך  31.27

ימים  14 -)ארבעה עשר( ימים ממועד חתימת חוזה זה, ובכל מקרה לא יאוחר מ 14

לפני מועד כניסתו לאתר העבודות ו/או מועד תחילת ביצוע העבודות או החל מיום 

העמדת אתר העבודה לרשותו )המוקדם מבין כל המועדים(. הספק מתחייב להציג את 

האישורים הנ"ל מידי תום תקופת ביטוח וכל עוד לא תמה מעורבותו בפרויקט ו/או 

יום לפני מועד תום תקופת  14 -ולא יאוחר מכל עוד קיימת לו אחריות על פי דין, 

 הביטוח כמצוין על גבי האישור.

בכל מקרה של אי התאמה בין המפורט באישור ביטוח הספק שיומצא לחברה כאמור  31.28

לבין דרישות חוזה זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים האמורים ולהמציא 

ימים מדרישת  5 -וחר מלחברה אישור ביטוחי הספק מתוקן באופן מידי ולא יא

החברה.  מוסכם ומותנה במפורש  כי אי  המצאת אישורי עריכת הביטוח כנדרש  לעיל, 

אינה פוטרת את הספק מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, לרבות 

התחייבויות בדבר עמידה  בלוחות זמנים. החברה תהא רשאית למנוע מהספק להתחיל 

עבודות, היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם, כי ו/או להמשיך בביצוע ה

הספק יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או העיריה ו/או חברות עירוניות 

ו/או מי מטעמה, עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא 

 האישור כאמור.
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פק ו/או בהמצאת אישור ביטוחי מוסכם ומותנה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הס 31.29

הספק ו/או בבדיקתם ו/או באישורם, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או 

העיריה ו/או חברות עירוניות ו/או מי מטעמם ו/או בכדי להוות צמצום אחריותו של 

פי כל דין. הספק מצהיר ומאשר, כי לא תהיה לו כל תביעה -פי חוזה זה או על-הספק על

או טענה כלשהי מכל מין וסוג כלפי החברה ו/או העיריה ו/או חברות  או דרישה

עירוניות ו/או מי מטעמם של הנ"ל באשר לתוכן או להיקף ביטוחי הספק המפורטים 

לעיל, ו/או בגין הכיסוי שיינתן על ידם, וכי הוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה 

עלות טענה כלשהי נגד הגורמים הנ"ל כנ"ל, והספק מאשר בזה, כי הוא יהיה מנוע מלה

 בכל הקשור לכך. 

למען הסר ספק מוסכם, כי סוגי הכיסוי ו/או גבולות האחריות כמפורט באישורי  31.30

הביטוח  השונים, הינם בבחינת דרישה מזערית של החברה, ועל הספק לבחון עצמאית 

י הדרוש את חשיפתו לסיכונים השונים ו/או לסוג החבות שיבטח ו/או לגובה הכיסו

 והרצוי לו, ועליו לקבוע את כל האמור בהתאם לשיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים.

הספק מתחייב לשפות את החברה ו/או העיריה ו/או חברות עירוניות ו/או מי מטעמם  31.31

של הנ"ל בגין כל סכום שיושת עליו עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י הספק ו/או 

 הפועלים מטעמו.

לעיל, מצהיר הספק  ומתחייב, בשמו ובשם קבלני המשנה מבלי לגרוע מהאמור  31.32

מטעמו, כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או העיריה 

ו/או חברות עירוניות ו/או מי מטעמם של הנ"ל בגין נזק ו/או אובדן  אשר עלול להיגרם 

בים מכל סוג ומין שהוא לרכוש כלשהו  לרבות ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים  ו/או רכ

המובא ע"י הספק ו/או מי מטעמו ו/או עבורו )לאתר העבודות, והם פוטרים את מי 

מהגורמים הנ"ל לעיל מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייבים לפעול למיצוי זכויותיהם 

 על פי הפוליסות. 

לא התקשר הספק בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה,  31.33

 או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

)חמישה  15החברה רשאית, אך לא חייבת, לאחר שנתנה לספק התראה של  31.33.1

עשר( ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות 

 דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

 לעיל, יחולו כל הוצאותיו על הספק. 31.33.1בפסקה  עשתה החברה כאמור 31.33.2

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הספק המפורטות בסעיף  31.33.3

 זה, או כדי להטיל על החברה חבות כלשהי.

פרת תנאי סעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או ה 31.34

 החוזה. של מתנאיו ע"י הספק תהווה הפרה יסודית

 ושיפויפיצוי מוסכם  .32

, כפיצוי ספקלדרוש מהת רשאי חברהההיה תזה הפרה יסודית,  הסכם ספקהפר ה 32.1

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד הביצוע ערבותמוערך ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום 

 .אחר העומד לחברה על פי כל דין והסכם זה
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המפורטים והשירותים הטובין והתקנת  אספקתייצור, הפרת התחייבותו לבשל  32.2

מכל סיבה  -הנחיית המנהל, וזאת  על פיו/או במועד הקבוע בהזמנה בהזמנת הטובין 

דרישה ראשונה, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, , מיד עם חברהשהיא, ישלם הספק ל

לכל יום  (₪ 1,000) חדשים שקליםאלף כאמור, בגין כל הזמנת טובין, כאמור, סך של 

 .איחור

יום עבודה  הואשבין כל יום שחל בימות השבוע,  הוא" יום איחור: "לעניין סעיף זה

 אינו יום עבודה.הוא שבין ו

הביצוע כל איחור תהיה החברה רשאית לחלט את ערבות בגין בנוסף לאמור לעיל,  32.3

 לעיל.ובמקרה כאמור יחול הקבוע בסעיף "ערבות" 

כל הוראת תשלום  בגין (₪ 100מאה שקלים חדשים )בסך של תחייב את הספק  חברהה 32.4

ים לו עאותה תבצע עקב קיומו של צו עיקול כנגד הספק אשר הוטל על כספים המגי

 . חברהמה

 על פי, לקזז את סכום הפיצוי המוסכם חברההשל  הבאמור כדי לגרוע מזכותאין  32.5

 .לעיל"קיזוז ועכבון"  ות סעיףאהור

, אין כדי ספקאו בתשלומו על ידי ה חברההבקביעת הפיצוי המוסכם, בדרישתו על ידי  32.6

ועל פי  הסכםעל פי ה חברהלאו מכל זכות או סעד הנתונים  ספקלגרוע מהתחייבות ה

 לתבוע פיצויים גבוהים משיעור הפיצוי המוסכם. ובכלל זה - דין

תשלום שהיה על הספק לשלמו מכוח כל הסכם או דין ישפה הספק את  חברהשילמה ה 32.7

 חברהבגין הוצאות כלליות של ה (10%) עשרה אחוזיםבגין תשלום זה בתוספת  חברהה

בגין  חברהה. בכלל זה ישפה הספק את הי( ימים מיום שנדרש לכך על יד7) שבעהבתוך 

הטובין והתקנת אספקת ייצור, בקשר עם כל תשלום שחוייבה בו מכוח פסק דין 

הספק ו/או בקשר עם הסכם זה, לרבות תשלום בגין הוצאות משפט,  על ידי והשירותים

 בקשר עם ניהול הליך, כאמור. חברהשכ"ט עו"ד וכל הוצאה נוספת אחרת שנגרמה ל

 .מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה הואסעיף זה, 

 זכויות בטובין .33

ויהיו  הם מכוח הסכם זה חברהל על ידי הספק ויסופקו הזכויות בטובין, שייוצרו כל 33.1

לספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ו - ושלה בלבד חברהבבעלות ה

בקשר לכך. למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה  חברהה

רשאית לעשות כל שימוש בטובין ו/או בחלק מהם, בין בעצמה ובין באמצעות  חברהה

 לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא.ואחרים, בכל עת 

 מוסכם בין הצדדים כי כל החומרים והציוד שיובאו על ידי הספק לאתר, לרבות 33.2

, יעברו לבעלותה המלאה של החברה מיד עם הבאתם לאתר, אף אם טרם טוביןה

 תמורתם לספק.שולמה 

לא תעמוד לו וכי לא יעלה כל טענה בדבר תנית שימור  ,הספק מתחייב ומצהיר כי 33.3

 בעלות מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה.

המשנה שלו דבר הוראות חוזה -ים ו/או קבלניהעובדביא לידיעת כל הספק מתחייב כי י 33.4

 בעלות.זה לגבי הבעלות על החומרים והציוד ובדבר היעדר תנית שימור 
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 ו/או חובות מכח ההסכם זכויותהמחאת  .34

מכוח  הןכל התחייבויותיו של הספק מכוח ההסכם  ,מוסכם בזאת בין הצדדים כי 34.1

 מומחיותו המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

הספק לא יעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או חלקן, ולא ימחה,  34.2

בכתב  חברההאלא אם נתקבלה לך הסכמת  או ימשכן את הזכויות האמורות,ישעבד 

 על פיתהיה  ,כאמור את ההמחאהאו לא לאשר אם לאשר  חברההחלטת ומראש. 

או לעניין סעיף זה שינוי בבעלות . והחלטתה תחייב את הספק -הבלעדי  השיקול דעת

 -דין העברת זכויות )"שליטה" ו כ, דינספקהאצל בשליטה, במישרין או בעקיפין, 

 .(1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתה בסעיף 

היה הספק תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם על דרך  34.3

שיקול  על פי החברה. החברה, יפנה לקבלת אישור ספקשל העברת זכויות במניות ה

 .המחאה כאמוראו לא לאשר קבע האם לאשר תהבלעדי  הדעת

 .תהיה סופית ותחייב את הספק החברהשל  החלטתה

יישאר , ה זכויותיו או חובותיו או מקצתןוהמח חברהד להחלטת הופעל הספק בניג 34.4

מבלי שיהיה ו -הסכם זה על אף ההמחאה האמורה  על פיאחראי בלעדי להתחייבויותיו 

אין באמור כדי לגרוע מכל כלפי הגורם הנמחה.  חברהבכך כדי לפגוע בזכויותיו של ה

  ההסכם. על פיכל דין ו/או  על פי החברהסעד אחר או תרופה לה זכאית 

 הו/או התחייבויותי הזכויותיאו לאחרים את כל  להמחות לאחר תהיה רשאית חברהה 34.5

 .לצורך כך ספק, או חלקן, ללא צורך בקבלת הסכמת ההסכםה על פי

 .זה הסכםזה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  הסכםמעיקרי  הוא זהסעיף 

 ויתור .35

 כל התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף 35.1

 אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. -

השני לבצע צוע חובה שחייב היה הצד יויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ב 35.2

 לא יהיה בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור. ,מכוח דין או הסכם

 כללי .36

, חברהמבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי ההסכם ומכל זכות וסעד העומדים ל 36.1

אך הסכם זה, לרבות  על פיעמידת הספק בהתחייבויותיו -אימובהר כי בכל מקרה של 

 הטובין והשירותיםוהתקנת אספקת ייצור, -אי - לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור 

או ו/ספציפית  טוביןהזמנת או בו/בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהסכם זה 

תואם את הקבוע  ושאינבאופן טובין והתקנת אספקת ייצור, או בהוראת המנהל ו/

טובין תחת והתקנת אספקת ייצור, -איאו  מכרזבו/או  הטובין והשירותיםבהזמנות 

 לקבל את, אך לא חייבת, רשאית חברהתהיה ההוראת המנהל,  על פי םמיטובין פגו

. במקרה זה, יישא הספק בהוצאות אחר צד שלישיבאמצעות  הטובין והשירותים

 (.10%) יםאחוז הבתוספת הוצאות כלליות בשיעור של עשר חברהה
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בכתב ונחתם על , לא יהיה תוקף אלא אם נעשה הסכםלכל שינוי, תיקון או עדכון של ה 36.2

 ידי הצדדים.

 יתלבזה תהיה נתונה  הסכםסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה ב 36.3

 . , לפי סמכותם הענייניתיפו - בתל אביבמשפט ה

זה, בכפוף לכל שינוי בהן,  הסכםכמפורט בראש  הןזה  הסכםכתובות הצדדים לצורך  36.4

 זה.  הסכםשהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת ב

ה כאילו הגיעה אות שלח מצד אחד למשנהו לכתובתו האמורה יראויכל הודעה שת 36.5

( שעות מעת מסירתה 72) שבעים ושתייםכעבור  -אם נשלחה בדואר רשום לתעודתה: 

ביום העסקים שלאחר  - או בדואר אלקטרוני דואר בישראל; אם נשלחה בפקסבמשרד 

ר על העברה תקינה של ההודעה במלואה; יום משלוחה, באם קיים בידי השולח אישו

 בעת מסירתה כאמור. -אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 עו"ד אישור

________________ המשמש כיועץ המשפטי של הספק מאשר בזאת ______ אני הח"מ, עו"ד 

 ,______________________-ו ;____________ת.ז. ____ ,________________כי ______

 ם הספקמוסמכים לחתום מטע, חתמו על הסכם זה בפני______ אשר _______________ת.ז. __

וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי הספק בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו להתקשר בהסכם זה 

 ולהסמיך את הנ"ל לחתום על ההסכם ונספחיו.

_____________________ 

 עו"ד       

 

 

 

 הספק יפו בע"מ - החברה להיכלי ספורט תל אביבבשם 

______________________ 

 החברה מורשי החתימה מטעם

________________ 

 שם וחתימה

 

________________ 

 שם וחתימה

 

________________ 

 שם וחתימה
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 1-בנספח 

 

 מסמכי המכרז
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 2-בנספח 

 

 כתב סודיות

 מכוח הסכם זה חברהלתת שירותים ל על ידיוכל גורם מטעמו המוסמך  על ידיהספק ו ידיעל ייחתם 

 

_______, מורשי החתימה של הספק ___________-_________ ו_____ו, __חנאנ - לעניין הספק

 מצהירים בזאת כדלקמן:____________ ________

 

 ,________________ת.ז. ________, _________אני, _____ - לעניין כל גורם מטעם הספק

 מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של כל מידע אשר הגיע או  חברהמתחייבים כלפי ה אנחנו .1

יגיע לידיעתנו במהלך מילוי תפקידנו ו/או כל הקשור והנובע ממתן השירותים נושא ההסכם, 

שהו שלא הורשה לכך מראש ובכתב בכל צורה ואופן. המידע כאמור לעיל לא יימסר לגורם כל

  .חברהה על ידי

במסגרת ההסכם,  חברהמתחייבים להשתמש במידע אך ורק לצרכי ההתקשרות עם ה אנחנו .2

 בלבד. חברהבהתאם להוראות ה

 התחייבותנו זו תישאר בתוקפה במשך תקופת ההסכם ולאחריה, ללא מגבלת זמן.  .3

כל חומר שקיבלנו ממנה ו/או שהגיע לחזקתנו  חברהמתחיבים למסור ולהחזיר לידי ה אנחנו .4

מתחייבים לא לצלם, לצטט, להקליט,  אנחנוו/או שנוצר על ידנו עקב ההתקשרות. כמו כן, 

 להעתיק או לשמור אצלנו עותק של החומר הנ"ל. 

ו/או כל גורם מטעמנו מתחייבים לתדרך ולידע את כלל עובדי הספק  אנחנו - לעניין הספק .5

השירותים בדבר חובותינו האמורות לעיל ולהחתימם על כתב הצהרה המעורבים במתן 

 והתחיבות זה, כהתחייבות אישית מטעמם בנוסף לחובתינו כנותן שירותים. 

הספק תידרך ויידע אותי בדבר חובותי  ,י מצהיר כיאנ - לעניין כל גורם מטעם הספק

התחייבות אישית  האמורות בהצהרה זו והחתימתי על כתב הצהרה והתחיבות זה מהווה

 .שלי
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 3-בנספח 

 

 אישור קיום ביטוחים

 תאריך:

 

 לכבוד 

 יפו בע"מ )להלן: "המזמין"( - חברת היכלי הספורט תל אביב

 ו/או חברות עירוניות"( העירייה)להלן:" ו/או עיריית תל אביב יפו

 , 51רחוב יגאל אלון 

  תל אביב

 

 ג.א.נ.,

 

אספקה והתקנה של מחיצות בקשר עם הסכם לאישור על קיום ביטוחים הנדון: 

"( שנערך ונחתם בין עבודות)להלן: "ה בלומפילד אקוסטיות באצטדיון

 __________ )להלן: "הספק"(________המזמין לבין ___

 

את  הפוליסות  ספקהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכה חברתנו לבקשת ה

 ספקו/או כל עבודה שתוטל על ה מחיצות אקוסטיות ייצור ו/או אספקה ו/או התקנה שלבגין שלהלן בין היתר, 

 בהתאם להסכם ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של הפרויקט כמפורט להלן: 

 –פוליסה מס'...........................לביטוח חבות המוצר  .1

 מיום............... ועד ליום.....................תקופת ביטוח החל 

על פי דין בשל  ספקלאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, המבטח חבות ה  ₪ 1,000,000בגבול אחריות ע"ס 

תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם 

 מי מטעמם של הנ"להחברה ו/או העיריה ו/או חברות עירוניות ו/או יטוח מורחב לשפות את עקב העבודות. הב

בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם 

ורה אחרת, וזאת עקב העבודות כאמור ו/או בקשר עם המוצרים שבנה ו/או הרכיב ו/או סיפק ו/או טיפל בכל צ

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כאמור 

ו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח  ספקכולל תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של ה

ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי  ספקרך החודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ע 12כולל תקופת גילוי בת 

 כמתחייב מהאמור בסעיף זה. 

 – פוליסה מס'..............................לביטוח אחריות מקצועית  .2

 תקופת ביטוח החל מיום............... ועד ליום.....................

על פי דין  ספקהמבטח את חבות ה לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, ₪ 1,000,000בגבול אחריות ע"ס 

 ספקבשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד ה

ו/או מי מהבאים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות. הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן מסמכים וכן הרחבה בגין 

השמצה, הוצאת דיבה, הכפשה, חדירה לפרטיות, נזק כתוצאה , ספקחבות בשל אי יושר של עובדי ו/או מנהלי ה

החברה ו/או העיריה ו/או חברות מטעות או השמטה, הצהרת לא נכונה, הטעיה. הביטוח מורחב לשפות את 

בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם וזאת בכפוף לסעיף אחריות ו/או מי מטעמם של הנ"ל עירוניות 

יטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כולל  הביטוח כאמור כולל צולבת לפיו נחשב הב
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ו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח כולל  ספקתאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של ה

חייב ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמת ספקחודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך ה 12תקופת גילוי בת 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים,  מהאמור בסעיף זה.

אי יושר של עובדים, דיבה, השמצה, אבדן שימוש ו/או עיכוב ,שביתה או השבתה נזק לרכוש בשליטה או 

 ם. בהשגחה, נזק ליסודות ולקרקע, תיקון, טיפול, הרכבה, זיהום, מעילת עובדי

 ":פוליסה מס' .................................. לביטוח "אש מורחב  .3

 תקופת ביטוח החל מיום............... ועד ליום.....................

, לרבות אך לא רק ציוד, פיגומים וכו', בין אם בשליטתו ו/או באחריותו ובין אם ספקהמבטח את רכושו של ה

בערכי כינון בעת הימצאו באתר העבודות כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב בבעלותו ו/או בחזקתו, 

 לרבות אש, נזקי טבע, רעידת אדמה ונזקי פריצה.

 :דרישות כלליות לכל הפוליסות

ו/או מי החברה ו/או העיריה ו/או חברות עירוניות הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי   .1
פי כל אדם או גוף שהמבוטח ו/או החברה התחייבו בכתב לשפותו, או הקשור ו/או כלמטעמם של הנ"ל 

 לעבודה, סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

 הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי מי מהמבוטחים לא תפגע בזכויות החברה על פיהן.  .2

החברה ו/או העיריה ו/או חברות הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי   .3
ו/או לטובתם של הנ"ל ואנו מוותרים על כל זכות לשיתוף בביטוחים ו/או מי מטעמם של הנ"ל עירוניות 

 אלה.

בלבד אחראי לתשלום פרמיות הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין  ספקהננו מאשרים כי ה  .4
ו/או מי מטעמם של  העיריה ו/או חברות עירוניות החברה ו/אוהביטוחים דלעיל, אחריות זו לא תוטל על 

 ו/או על גורם אחר מטעמם של הנ"ל.הנ"ל 

היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח   .5
/או אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו

החברה ו/או העיריה ו/או חברות עירוניות מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה, הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
וזכויותיהם של הנ"ל על פי הביטוחים דלעיל לא תצומצמנה ו/או תבוטלנה ו/או מי מטעמם של הנ"ל 

 בשל כך.

עה במשך תקופת הביטוח, אלא הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לר  .6
 יום לחברה, בכתב, בדואר רשום.  30בהודעה מראש של 

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, ככל שקיים. .7

לעניין אישור זה כולל את יחידיהם ו/או מי מטעמם ו/או  -" החברות העירוניות" -" ןהעירייה", "החברה"

 עובדים ו/או מנהלים.

למעט ביטוח אחריות מקצועית: תנאי "ביט"  _____________ על כל נוסח כל הפוליסות באישור זה 

 ההרחבות הרלבנטיות.

 ביטוח אחריות מקצועית נוסח ................... 

 

אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור 

 זה.

 

______________  ______________  ______________  ______________ 

 )תפקיד החותם(                  )שם החותם(                    )חתימת המבטח(                 )חותמת המבטח(
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 נספח ב-4
 

 ביצועערבות כתב 

 

 תאריך __________      

 לכבוד

 יפו בע"מ -החברה להיכלי ספורט תל אביב 

 

 מספר____________ערבות בנקאית 

 

 

_________ ________מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _ ______________________לפי בקשת ______ .1

ו ערבים בזה כלפיכם באופן חנ"( אנספקה_______________)להלן: "___מרחוב __________

 שקלים חדשים _______________חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של -בלתי

שנחתם בין  ההסכםוזאת בקשר עם  (,"סכום הערבות"( בלבד )להלן: __ ₪______________)

אספקה ייצור, לקבלת הצעות מכרז לבעקבות  ספקלבין ה יפו -החברה להיכלי ספורט תל אביב 

"( ולהבטחת מילוי שלם ההסכם" :)להלן בלומפילד באצטדיון והתקנה של מחיצות אקוסטיות

 ובכלל זה לביצוע ולטיב השירותים. החברה, של כל תנאי ההסכם בינו לבין ספקה על ידיומלא, 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  .2

 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד" המרכזית לסטטיסטיקה )להלן:

 יום _________תפרסם בשה_________  " לעניין ערבות זו יהיה מדד חודשהמדד היסודי"

 על פי" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם המדד החדש"

 ערבות זו.

 כדלקמן:יחושבו הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו  .3

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה 

 למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.למכפלת ההפרש בין המדד החדש 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיד עם מועד קבלת דרישתכם לעל ידינו לפי כתובתנו  .4

סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום ו נשלם לכם כל חנאנ ,המפורטת להלן

הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי 

 .ספקשתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת ה

____ ____כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ________ .5

או ממלא מקומו.  חברהגזבר ה על ידיחתומה  א________ כשהי________ת _____בבכתו

תהא מלווה באישור עורך דין  חברהממלא מקומו של גזבר ה על ידיאשר תהא חתומה  דרישה

 .חברהכזו מטעם ה דרישהוסמכותו לחתום על  החותםבדבר זהות 

על  חברהן הלעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבו 4בסעיף ר התשלום, כאמו .6

כם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם יהפרטים שיימסרו על יד פי

 שיקול דעתכם הבלעדי. על פי
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__________)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה _____ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום _ .7

א יאוחר תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב ל

 מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה, הסבה או להמחאה. .8

 

 

 בכבוד רב,

 

_________________ 

 

 

   טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ____________וחותמת הסניף.

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

_________________ 

 ]שם הבנק הערב[

   תאריך:_____________
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 5-בנספח 

 

 נספח בטיחות

עבודות ההתקנה והתחזוקה באתר, כהגדרתו בהסכם, יבוצעו בהתאם ובכפוף לדיני 

 :ובכלל זה ההוראות המפורטות להלן -הבטיחות, הוראות הבטיחות, והוראות החברה 

 

 .1970-תש"ל [,נוסח חדש]פקודות הבטיחות בעבודה  .1

 

 .1954-, תשי"דחוק ארגון הפיקוח על העבודה .2

 

 .1997-תשנ"ז ,בעבודה ציוד מגן אישית הבטיחות תקנו .3

 

 .1988-תשמ"ח ,נות הבטיחות בעבודה עזרה ראשונהתק .4

 

 עבודות הריתוך והמסגרות תבוצענה בזהירות רבה, כל החומרים הדליקים יורחקו,  .5

 ק"ג. 6מטפי אבקה  2ותמיד ימצאו במקום  
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 'גמסמך             

 בע"מ יפו -חברת היכלי הספורט תל אביב 

 

 מפרט טכני ותכנית אדריכלית

 11/2019' מס פומבי מכרזב

 אספקה והתקנה של מחיצות אקוסטיותייצור, ל

 בלומפילד באצטדיון
 

 : מחיצה אקוסטית ניידת 537פריט מס' 

 או שווה ערך. decor classicמחיצות אקוסטיות ניידות תוצרת דקור דלת בע"מ דגם ( 2שתי )

 ס"מ.  1485ס"מ. אורך  350גובה כולל של המחיצה  מידות:

 י מדידה בשטח ולפי פריסה מאושרת.ס"מ לפ 100-130חלוקה למודולים שווים 

ארת כנף זו בניצב המודול הראשון משמש ככנף שאליה מתחברת המחיצה במצב סגור. במצב פתוח, נש

 למיקום המחיצה.

 .ס"מ 105ובה ס"מ, ג 1,485קונסטרוקציה עליונה במידות אורך 

 תכניתב כמפורטלעמוד בקצה )אמור לתקרת הבטון וחלק ממנה  תרוב הקונסטרוקציה מחובר

 (.רצ"ב - A-D16-1062 אדריכלית

 

 .הקונסטרוקציה לא תבוצע על ידי הזוכה במכרז זה

 יית המחיצה למסילת הקונסטרוקציה.את פרטי תלהזוכה במכרז יתאים 

לוודא ולתאם את העומסים על  לעיל, על מנת תואם לאמוריש לאשר שמשקל המחיצה 

 . מטעם המזמינה אחרים שתבוצע, כאמור, על ידי גורמים/קבלנים/ספקים -הקונסטרוקציה 

 . מטעם המזמינה אדריכליצרן לאישור יש להכין תכניות 

 .מטעמו ועל חשבונו של הזוכהנסטרוקציה תאושר ע"י קונסטרוקטור, תכנית הקו

 

 מפרט יצרן

 decorשינוע והרכבה של מחיצות אקוסטיות ניידות תוצרת דקור דלת בע"מ דגם ייצור, . 1

classic.בלי מסילות ברצפה , 

 .ISO10140-2לפי תקן  RW46כושר בידוד אקוסטי של המחיצות עד . 2

הכוללים מנגנון אטימה עליון ותחתון, בעלי סנפירי  ,המחיצות מורכבות מפנלים סטנדרטיים. 3

הכולל בנוסף מנגנון אטימה לצד, לאיטום כלפי משקוף ים בכל מנגנון ופנל סיום, ומי כפולג

 בקיר.

 מ"מ. 1.5בעובי  30/60קונסטרוקציה פנימית מפלדה מפרופיל . 4
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בפנלים, כולל במנגנון אטימה עליון כלפי  "נקבה"ל "זכר"סנפירי גומי כפולים במפגש בין ה. 5

 המסילה ובמנגנון אטימה תחתון כלפי הרצפה.

 0.7מ"מ מכל צד + פורמייקה בעובי  17מעכב בעירה בעובי  M.D.Fציפוי המחיצות בלוח . 6

 .מ"מ על פי בחירת האדריכל

 נקבה" בציפוי פרומשי טבעי איכותי.\סרגלי הלבשה מאלומיניום "זכר. 7

ובנוסף בידוד אקוסטי פנימי עם צמר , פנימית ומחסומי קול להגברת האקוסטיקה אטימה. 8

 ק"ג למ"ק. 80סלעים דחוס בצפיפות 

 כולל מסילות לאחסון פנלים. ,מסילה עליונה מאלומיניום. 9

 גלגלים. 4מסבים קשיחים לנסיעה חלקה ושקטה, לכל פנל . 10

בעלי סנפירי גומי כפולים בכל צד למפגש משקוף אטימה בשני צדי המחיצות קבועים לקיר . 11

 הפנל הראשון ולאטימת פנל הסיום.

 ק"ג למ"ר. 45 ,משקל המחיצות בהתאם לרמה האקוסטית. 12

 מנואלה. -הפעלה מכאנית ע"י ידית הפעלה . 13

 אחסון במצב פתוח: על פי פרט שבוצע באתר, בתוך נישה.. 14
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