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מכרז   הואיל:  פרסמה  קירור  והחברה  מגדלי  של  ותחזוקה  שירות  התקנה,  כן  ולאספקה, 

תל אביב  בהיכל מנורה מבטחים בדות נלוות להתקנת המגדלים כאמור  ועבלביצוע  

" יפו   "  "המכרז)להלן:  עם  בהתאמה  ,"ההיכלאו  התקשרות  לצורך  ביצוע  ל  קבלן( 

תקופת  אמור  ה שירותי    אחריותלרבות  הקבלן  יעניק  במהלכה  שנים  שלוש  של 

 )להלן: ' להסכם זה  בנספח  הטכני המיוחד  כמפורט במפרט  למגדלי הקירור  תחזוקה  

"העבודה" או  העבודות"(העבודות"  ביצוע    .  של  כולל  חלק מפרוייקט    עבודות הינן 

להוראות מסמכי  בהתאם    והכל"(  הפרוייקט" )להלן:בהיכל    המים הקריםמערכות  ב

כמפורט בהסכם זה על כל  , ו למכרז  ב'נספח    הטכני המיוחד    מפרטה המכרז, לרבות  

 "(;ההסכםנספחיו )להלן: " 

הצעתו למכרז )להלן:    הקבלןולאחר עיון ובדיקה קפדנית של מסמכי המכרז, הגיש   :והואיל

והצעת  הקבלןהצעת  " כהצעה    -   להסכם   א' נספח    הקבלן"(  במכרזהנבחרה  ,  זוכה 

 ; ממנונפרד -בלתיומהווה חלק מצורפת להסכם זה  

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

מלוא התחייבויותיו על פי  ביצוע שיונות והאישורים הנדרשים לצורך יהאמצעים, הר 

הכל  ויות, באמצעים מעולים ובלוחות זמנים,  , בטיב, באיכות, בידע, במומחהסכם זה

 להוראות הסכם זה ובכפוף להוראות כל דין; בהתאם 

  העבודות את    ,חברהלבצע עבור ה הקבלןוברצון  ,  להזמין מאת הקבלןוברצון החברה   והואיל:

 הסכם זה להלן;   והשירותים, הכל כאמור וכמפורט בתנאי

 את מחוייבויותהם וזכויותיהם ההדדיות; והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם זה  :והואיל

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ופרשנות .1

 נפרד מההסכם. -בלתיהמבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק  1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.  1.2

דרישות המפרט המפורשות והמשתמעות  פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את   1.3

 בצורה המלאה ביותר. 

וכל האמור בו במין    ;וכן להיפךכל האמור בהסכם זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע,   1.4

 זכר, אף מין נקבה במשמע, וכן להיפך. 

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

 להיפך. כן כרז ואינן מחליפות אותן, והצעתו למכרז ובמסגרת המ 

 נספחים  .2

 נספחי הסכם זה הם כדלקמן:

 ;הצעת הקבלן- א'נספח  2.1.1

 מפרט טכני מיוחד ;  – ב'נספח  2.1.2

   ;)תצורפנה בהמשך( תוכניות – ג'נספח  2.1.3

 ; תקופת האספקה ו/או עבודות ההתקנה של מגדלי הקירור - ביטוח – ד'נספח  2.1.4
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הקבלן    -  )א( ד'  נספח 2.1.5 ביטוחי  קיום  עבודות    -אישור  ו/או  האספקה  תקופת 

 ;ההתקנה של מגדלי הקירור

 ; תקופת השירות ו/או התחזוקה -ביטוח  -  (ב)ד'  נספח 2.1.6

 ; תקופת השירות ו/או התחזוקה -אישור קיום ביטוחי הקבלן   - (ג)ד'  נספח 2.1.7

 ; נספח בטיחות -ה'נספח  2.1.8

 ביצוע ובדק;  נוסח כתב ערבות-ו'נספח  2.1.9

 צו התחלת עבודה.  – ז'נספח  2.1.10

   "(ההסכם)להלן: "             

 הגדרות .3

 בהסכם זה, תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם:

לאספקה, התקנה, שירות ותחזוקה למגדלי קירור בהיכל   1/2021מכרז    –"  המכרז" 3.1

 יפו.-מנורה מבטחים תל אביב

 . הסכם זה על כל נספחיו -  "ההסכם"או  "הסכם זה" 3.2

 –תל אביב ,  51ברחוב יגאל אלון  המצוי   היכל מנורה מבטחים  –או "ההיכל""האתר"   3.3

שייעשההעבודות  יבוצעו  בו  יפו שינוי  לכל  בכפוף  ל  ,,  הפחתה,  או  תוספת  פי  לרבות 

   .המפקח ו הבלעדי שלשיקול דעת

לפקח    -  "המפקח" 3.4 שמונה  החברה  מטעם  נציג  ו/או  החברה    העבודותביצוע  מנכ"ל 

 והשירותים הניתנים לפי הסכם זה.

 . באתר מערכות המים הקריםביצוע עבודות לרבות שדרוג  –"הפרויקט"  3.5

אשר מונתה על ידי החברה      בע"מ  (1965קירור )הנדסת  חברת משב       -  "ראשי   קבלן" 3.6

 הפרוייקט ולבצע חלק מהעבודות נשוא הפרוייקט.את לנהל  

 ה' בשבוע, להוציא חגי ישראל וערביהם וימי שבתון בישראל.  -' ימים א  - "ימי עבודה"   3.7

 ולוחות זמנים  מהות ההסכם .4

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כהגדרתן בשלמות.    העבודותזה הינו לביצוע    הסכם 4.1

בתקופת אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה  התחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות  

להלן   זה  בהסכם  כמפורט  קירור  האחריות  מגדלי  זה,  הסכם  במסמכי  כמפורט  של 

בנספח   זה  לו,  בובכלל  אינם '  אם  גם  כך,  לשם  הדרושים  האלמנטים  כל  לרבות 

 במסמכים אלה. מפורטים ו/או  מתוארים  

שינוי  כל   4.2 או  התאמה  תוספת  עבודות או  ביצוע  ו/או  עבודות  השלמת  ו/או  בעבודות 

נוספות, בהתאם לכל דרישה תכנונית ו/או דרישה על פי דין ו/או דרישה הנחוצה לפי  

בלתי נפרד מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו  מיטב הנוהג המקצועי, מהווים חלק  

כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את הקבלן בכל תמורה נוספת שהיא ו/או שינוי 

, למעט שינויים כמפורט להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה מהתמורה הקבועה בחוזה

  על  עשהי  אחר  מכשול  כלאו  / וזה. כל שינוי בעבודות אשר נובע מגילוי תשתית נסתרת  

 .המפקח ובאישור הקבלן   חשבון
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לפי  ,  בהסכם זהאם לדרישות הקבועות  בהת  העבודותיבצע עבור החברה את    ןהקבל 4.3

המפרט   המחירובהתאם  המיוחד  הוראות  ללהצעת  דעתהפי  ,  של      הבלעדי  שיקול 

 ובהתאם לצרכיה וכאמור להלן בהסכם זה.  החברה  

את האתר ויחזירו למצב מתאים לשימוש,    הקבלן יסדר  סיום ביצוע העבודות  לאחר   4.4

 .  המפקחלשביעות רצונו של 

מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאין בחתימת ההסכם כדי לחייב את החברה ו/או   הקבלן 4.5

מטעמה   מהחברה   העבודותאת    לבצעמי  למנוע  ובכדי  בכלל  ו/או  מסוימת  בכמות 

 להזמין העבודות גם מצדדים שלישיים.  

מעת   המפקחלרבות הוראות    ,להוראות ההסכם, על נספחיו  יבוצעו בהתאם  העבודות 4.6

 לעת. 

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

 הקבלןהצהרות והתחייבויות  .5

 מצהיר ומתחייב כי: הקבלן

העבודות נשוא הסכם זה יבוצעו בהתאם להוראות "התו הסגול" המחייבות במועד  5.1

ביצוע העבודות כפי שימסרו לו על ידי המנהל. במשך ביצוע העבודות מתחייב הקבלן 

ביצוע  לעטות מסיכה במשך כל זמן  או מי מטעמו שיגיע לאתר לצורך ביצוע העבודות,  

בריאות  ו  העבודות הצהרת  על  עבודה  תחילת  בלחתום  יום  בהנחיות  כל  לעמוד  וכן 

לעמידה   התנאים  עם  בקשר  הבריאות  משרד  ידי  על  שתתפרסמנה  ככל  נוספות, 

 בהוראות התו הסגול לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה.

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

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

לצורך   ובהתאם   העבודותביצוע  הדרושים  גבוהה  מקצועית  ברמה  והשירותים 

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

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

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

(  רישיון עבודה בגובה   ובכלל זה עובדים בעלי  -  ח האדם המקצועיוהאמצעים )לרבות כ 

 והיכולת הדרושים כאמור משך כל תקופת הסכם זה.  

שמופי 5.3 כפי  העבודות  פריטי  של  והצורה  במפרט  האופן  המיוחד  עים  לצורך טכני  הם 

יהיו לו כל טענות    . לקבלן לאהדגמה בלבד. המחיר הכלול בהצעתו כולל שינויים כאמור 

ידוע לקבלן כי כחלק מביצוע    בקשר לכך ולא ידרוש כל תוספת בגין שינויים כאמור.

העבודות הוא יידרש לבצע מדידות והתאמות כמפורט במפורש במפרט הטכני המיוחד  

 וכי ההתאמות והמדידות כאמור כלולות בהצעת ולא תשולם בגינן תוספת תמורה. 

כי  הקבלן  5.4 ושיקול   , מצהיר  נתונים הסמכות  לחברה  כי  לו  ידוע  לעיל,  האמור  על אף 

לעכב   הבלעדי  בהדעת  בהרחבה  כמפורט  הזמנים  לוחות  "את  זמנים    ותלוחסעיף 

 להלן.  לביצוע"
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על  ויבצע, את התחייבויותיו    ,לעיל, הוא מסוגל לבצע  זה  לי לגרוע מהוראות סעיף במ 5.5

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

אות כל דין, ותוך מילוי אחר  השקידה, המסירות והנאמנות, ותוך הקפדה על מילוי הור 

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

 שתעודכנה ו/או תשוננה מעת לעת. 

לא תהיה כל   קבלןהחברה תהא רשאית לבטל הסכם זה ולשמצהיר כי ידוע לו    בלןקה 5.6

 טענה ו/או דרישה בעניין זה.  

תרים ורישיונות הדרושים על פי כל דין לצורך בעל כל ההרשאות, האישורים, ההי  הוא 5.7

)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

והנחיות החברהלא  מי 5.8 הוראות  הקבלן הראשיבקפידה אחר  הקשור    והמפקח   ,  בכל 

ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכל הנובע מכך. כמו כן, ישתף    העבודותלביצוע  

יפו    -פעולה עם כל הגורמים האחרים שיועסקו על ידי החברה ו/או עיריית תל אביב  

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

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

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

פי   5.9 על  מניעה  ואין  עליו,  ומוסכמות  לו  מובנות  והן  ההסכם,  הוראות  את  קרא  הוא 

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

 ות שיש בה מניעה כאמור.  פיו, והוא לא יקבל על עצמו התחייב

לי לגרוע מכלליות האמור, לא ידוע לו על ניגוד עניינים שיש בו כדי להפריע לו לקיים במ 5.10

 את התחייבויותיו על פי ההסכם ועל פי דין. 

,  או לייצר  להזמיןמצהיר כי הוא בדק את כלל מסמכי המכרז וידוע לו כי יידרש    בלןקה 5.11

על חשבונו, בהתאם להוראות   ותהנדרש   דות העבואת    ולבצע  , להתקין להוביל, לספק

המיוחד    המפרט הראשי  המפקחוהוראות  הטכני  תמורה    ,והקבלן  כל  תשולם  ולא 

לשביעות   העבודותביצוע  נוספת ככל שיידרש לעשות שימוש בכל מתקן הנדרש לצורך  

 רצון החברה.  

נים  באתר מתנהלת עבודה שוטפת ו/או פעילות של ספקים ו/או קבל  ,כי  בלןוע לקדי 5.12

וכן   כניסה לקהל הרחב.  האתר  אחרים,    הקבלן כולל שטח ציבורי פתוח אשר יש בו 

  העבודות   ביצועינקוט בכל אמצעי בטיחות למניעת נזקים ו/או תאונות כלשהם בעת  

 והשירותים, ויפעל לצמצום שיבושים והפרעות לתפקוד השוטף באתר.  

א מסכים כי התמורה הקבועה בהסכם היא התמורה המלאה והבלעדית לה יהיה  וה 5.13

, ומצהיר העבודות לרבות הענקת שירותי התחזוקה בתקופת האחריותזכאי בגין ביצוע  

 ראויה.  כי על יסוד בדיקותיו שוכנע כי התמורה האמורה מהווה תמורה

להתקשר וה 5.14 דין  פי  ועל  תאגיד,  הוא  אם  שלו,  ההתאגדות  מסמכי  פי  על  מוסמך  א 

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

 . הקבלןהוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת את 



 

  ______________ חתימת המשתתף  

 42מתוך  6עמוד 

והתחי  5.15 הצהרותיו  סמך  על  זה  בהסכם  עמו  התקשרה  שהחברה  לו  יבויותיו ידוע 

- שלמות באישוריו והצהרותיו או אי-נכונות או אי - דיוק, אי-טות בהסכם, ואיהמפור

 קיום התחייבויותיו על פי ההסכם או על פי דין עלולים לגרום לחברה נזק חמור. 

וע לו שאין בחוזה זה כדי לחייב את החברה להזמין ממנו עבודה או שירותים בהיקף  די 5.16

העבוד את  להזמין  ממנה  למנוע  כדי  או  חלקם, כלשהו,  או  כולם  השירותים,  או  ה 

 השירותים.  ביצוע העבודות ומצדדים שלישיים וכי בכל מקרה אין לו בלעדיות ב

הבנה לגבי  -הן בדבר פגמים ו/או טעות ו/או איוע לו כי יהיה מנוע מלעורר טענות כלשדי 5.17

 ושום טענה כזו לא תשחרר אותו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.    ות,הנדרש העבודות 

בעיה במ 5.18 ותתגלה  במידה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  העבודות  לי  ביצוע  על באופן  יהיה   ,

הקבועים    הקבלן התיקון  לזמני  בהתאם  נוספת  תמורה  וללא  דיחוי  ללא  לפתרה 

לפתור את הבעיה בתוך זמן סביר, תהיה   הקבלןבמסגרת הסכם זה. אם לא יעלה בידי  

לאחר   אחרת,  דרך  בכל  הבעיה  פתרון  ו/או  התקלה  לתיקון  לפעול  זכאית  החברה 

ל מ   ספק שהודיעה  ולדרוש  כן,  לעשות  כוונתה  הישירות    הקבלן על  ההוצאות  כל  את 

כך,  עקב  לה  שנגרמו  הישירים  והנזקים  ההפסדים  כל  את  וכן  כך,  בגין  לה  שנגרמו 

  בכל בטוחה המצויה בידה, לשם פירעון מלוא הוצאותיה ונזקיה. שימושולעשות 

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

 תקופת ההסכם .6

מועד סיום ביצוע  עד ל תוקף ההסכם החל ממועד קבלת ההודעה אודות הזכיה במכרז 6.1

  12בדק בת  רבות תקופת  העבודות והשלמת כל מחויבויות הקבלן על פי הסכם זה, ל

אישור   רצונה  החברה חודשים ממועד קבלת  לשביעות  הושלמו  העבודות  . אישור  כי 

כאמור, ככל שינתן, יהיה לאחר השלמת תקופת ההרצה ומסירת תיק תיעוד כמפורט  

 (. , בהתאמה"תקופת ההתקשרות"- " ותקופת הבדק")להלן:  להלן ובמפרט המיוחד

ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד    א' נספח    הצעת המחירהכלולים ב   לסעיפיםמעבר   6.2

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

אחוז חמישים  לעד  השווה  בהיקף  נוספים  פריטים  )להזמין  תנאים  (  50%ים  באותם 

החברה תהיה רשאית לממש אפשרות זו על פי   הקבועים בהסכם זה ובמסמכי המכרז.

 .שיקול דעתה הבלעדי

 היעדר בלעדיותו העבודותהיקף  .7

תתבצע  7.1 הקבלן    נההעבודות  כלפי  מתחייבת  אינה  החברה  החברה.  לצרכי  בהתאם 

ב  ,בהיקף כלשהו  עבודות   לביצוע  . על אף האמור לעיל, מכרזובפרט בהיקף המפורט 

בכל היקף מכרז,  כלל הפריטים והכמויות המנויות בביצוע  ערוך ל   הואמצהיר כי    הקבלן

 .  לבצעבמועד ובמחירים אותם התחייב  ,החברה  על ידישיידרש 

 העבודות מצהיר כי ידוע לו שאין בהסכם זה כדי למנוע מהחברה להזמין את    הקבלן 7.2

מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי    הקבלןוהשירותים מצדדים שלישיים אחרים.  

   קשר עם היקף ההזמנההחברה ב

עם  7.3 ובתיאום  ההתקשרות  הסכם  על  החתימה  עם  העבודות  בביצוע  יתחיל  הקבלן 

 . והקבלן הראשי  המפקח
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 עבודות מסוימות החברה תהיה רשאית לבטל    ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי 7.4

לא יהיה זכאי לכל   הקבלן.  בלןה, וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לקי שהוזמנו על יד

 הקבלן שבוטלו כאמור, למעט החזר הוצאות שהוציא    עבודותו/או פיצוי בגין    תשלום

ביצוע   בגין  ביטול   עבודותבפועל  ככל    .ןטרם  ורק  אך  ישולם  כאמור  הוצאות  החזר 

המציא לחברה הוכחות להוצאת ההוצאות שבגינן מתבקש ההחזר, לשביעות    הקבלןש

 רצונה. 

וי בגין בצוע העבודה בשלבים ובכלל לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה או פיצ  הקבלן  7.5

ו/או  ניהול מתמשך ולא תעמוד לו בעניין זה כל בקשה ו/או דרישה  זה תוספת בגין 

 תביעה כספית כנגד המזמין.

 ביצוע העבודות בכפיפות לקבן הראשי  .8

ידוע לקבלן, והוא מסכים באורח בלתי חוזר ובלתי מותנה, שבמסגרת הפרויקט, נבחר   8.1

החברה   ידי  ראשי על  )  –  קבלן  הנדסה  משבה  "1965חברת  )להלן:  בע"מ  הקבלן  ( 

במערכות נשוא הפרוייקט  אמון על ביצוע עבודות אחרות  הקבלן הראשי      (."הראשי

בהתאם לכך, הקבלן, הינו קבלן משנה הממונה על ידי החברה    יכל.מיזוג האויר של הה

 רויקט. כפוף לקבלן הראשי בפובביצוע עבודותיו בהתאם להסכם זה יהיה 

 הקבלן מתחייב כי יפעל כדלקמן: 8.2

בתיאום   8.2.1 החברה  קביעת  פי  על  ובמועד  במלואן  העבודות  את  יבצע  הוא 

ובשיתוף פעולה מלא עם הקבלן הראשי בפרויקט ועם החברה ויישמע לכל  

 הוראות והנחיות המפקח. 

ה 8.2.2 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מתחייבמבלי   ותהעבוד  את לבצע קבלן 

ועל   עבודותיו  בביצועשהוא   עיכוב כל  להראשי בפרויקט   לקבלן  לגרום  מבלי

החברה דרישות  והואפי  הראשי  הקבלן   הוראות לכל  להישמע מתחייב , 

 ין זה.  ילענבפרויקט 

להוראות   8.2.3 ישמע  בפרויקט,  הראשי  הקבלן  של  משנה  כקבלן  יעבוד  הוא 

הקבלן הראשי של הפרויקט ויפעל על פי הנחיותיו ויאפשר לו לבדוק את  

ועבודה   נזק  ו/או  פגם  וכל  תיקון  הטעון  כל  ויתקן  העבודות  וטיב  איכות 

 לקויה ו/או שאינה מתאימה. 

הקבלן   8.2.4 ידי  על  שיקבעו  והכוונה  תיאום  בפגישות  להשתתף  מתחייב  הוא 

הראשי בפרויקט ו/או על ידי המפקח ויפעל תוך התחשבות בקבלן הראשי  

האחרים ובגורמים  אחרים  משנה  בקבלני  או  הפועלים    בפרויקט, 

 בפרוייקט. 

 ביצוען ואופן מועדיהוא יתאם את    מהן, שלב כלבו ,העבודות ביצוע טרם 8.2.5

לביצועו(    עם הקבלן וכתנאי  )לפני מעשה  כך  על  וידווח  בפרויקט  הראשי 

 למפקח. 

 מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה  
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 ות זמנים לביצועלוח .9

הקבלן יחל בביצוע העבודות עם קבלת צו התחלת עבודה וימשיך בביצוען באופן רציף.   9.1

ביצוע העבודות בתוך   יסיים את  צו התחלת עבודהחודשים    4הקבלן   ממועד קבלת 

 (. כהגדרתה בהסכם זה להלן )כולל תקופת ההרצה של מגדלי הקירור

רשאית, על פי שיקול החברה תהא  ,מבלי לגרוע מהמועדים האמורים לעיל, מובהר כי 9.2

מועד את  לדחות  הבלעדי,  המקורייםהאספקה    דעתה  מועדים ולקבוע    וההתקנה 

תיעשה על ידי הודעה בכתב ומראש שתינתן על ידי    ים כאמורמועד ה דחיית    מעודכנים.

מראש    יומיים"(. הודעת הדחייה תינתן לספק  הודעת הדחייה)להלן: "  ספקהחברה ל

 את העבודות.  לבצע מהמועד המקורי בו נדרש 

מלוח 9.3 חריגה  כי  כאיחור  ה   ותמובהר  תיחשב  זה  בסעיף  לאמור  בהתאם  שלא  זמנים 

   .על כל המשתמע מכךבביצוע העבודות 

, ככל שניתן על פי  במועדי הסכם זה  הקבלןעמידת  - מוסכם בזה בין הצדדים שבגין אי 9.4

לחברה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש, כמפורט    הקבלןהאמור בסעיף זה, ישלם  

ושיפו"פבסעיף   מוסכם  השמורה י"  יצוי  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  זאת  להלן, 

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.   הקבלן לחברה כלפי  

במועדם, רשאית  העבודותאת  הקבלןוביצע   סיפק ייצר, מבלי לפגוע באמור לעיל, לא   9.5

יישא בכל    הקבלןאחר. במקרה כזה,    מקבלן  ןאו מקצת  עבודות ההחברה להזמין את  

ולחלופין, פיצויים   - ( הוצאות כלליות  10%ים )הוצאות החברה בתוספת עשרה אחוז

 . מבניהםמוסכמים כמפורט לעיל, לפי הגבוה 

ל 9.6 בסעיף  קבלןידוע  הזמנים  בלוח  העמידה  חשיבות  זה,   הוא,  זה  כי  הסכם  מעיקרי 

 ה הפרה יסודית של הסכם זה. והפרת תנאי מתנאיו תהוו 

 אחסון נאות .10

ו/או הפריטים הנמצאים    העבודות  מתחייב לאחסון נאות ולבטח החומרים ו/או  הקבלן 10.1

ו והקשורים בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, בין היתר, י בידו ו/או ייוצרו על יד

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

לאחריותו   10.2 כהגדרתבכפוף  האחריות  נזק   הקבלןלהלן,    הבתקופת  לכל  אחראי  יהיה 

, כולם או חלקם, עד למועד עד למועד מתן  טובין ו/או לחומרים ו/או לציודשייגרם ל

 אישור השלמת עבודה כהגדרתו להלן.  

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

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

   ועל אחריותו בלבד. הקבלן יוחלפו על חשבון  

הקבלן יהיה ראשי לאחסן את הכלים המשמשים לצורך עבודתו במהלך    -  אחסון באתר 10.4

כלי  או  חפץ  לכל  לא תהא אחראית  אולם המזמינה  נשוא ההסכם  תקופת העבודות 

 ף זה.  עבודה שהושאר באתר כאמור בסעי
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 הנחיה, פיקוח וביקורת  .11

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

מעת   על ידםבהתאם להנחיות שיינתנו לו    העבודותויספק את  והקבלן הראשי    המפקח 

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

וכן על כל נושא הקשור   העבודות  לביצועבאופן שוטף על כל בעיה באשר  למפקח      הקבלן

אליו    המפקחתשובות והסברים ביחס לכל פניה של    למפקחויספק    ,לביצוע ההסכם

בפרט. בכל מקרה, אין במתן ההנחיות    -   ןוביצוע   העבודותבעניין ההסכם בכלל והזמנת  

  המפקח מימוש זכות הפיקוח, כאמור, כדי להטיל על החברה,  -יא/ כאמור ו/או במימוש

 .הקבלןומי מטעמם אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מאחריותו של 

המיוחד   במפרט  כמפורט  העבודותלבדוק את התאמת    למפקחמתחייב להתיר    הקבלן 11.2

. קבע  התאמה תהא סופית ומכרעת-החלטת המפקח בדבר אי  . ובתנאי ההסכם, בכל עת

אספקתם ו/או התקנתם ,  העבודות, תכנונם  , כי  -בלעדי  לפי שיקול דעתו ה  -  המפקח

לדרישות   תואמים  רשאי  האינם  לשימוש,  קבלתם  מאפשרת  שאינה  במידה  מפרט, 

לדרישות    הקבלןו   התאמתם,לדרוש   להיענות  זה  המפקחמתחייב  במקרה  יבוצע  . 

 .  המפקחם מיום קבלת קביעת מיי  (5חמישה )תוך  הקבלןעל ידי  וןהתיק

 ביצוע העבודות אופן  .12

העבודות  הקבלן  12.1 את  כללי    יבצע  על  הקפדה  תוך  בזהירות,  ביעילות,  במקצועיות, 

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

נספח ב'    יבצע את העבודה בהתאם למפרט  הקבלןדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  

ג' ,  ולתוכניות שאושרו על ידי המפקח כמפורט במפרט ואשר יצורפו להסכם כנספח 

 החברה מראש ובכתב אחרת.  האלא אם כן אישר

בסמוך לאחר חתימת ההסכם וקבלת צו התחלת עבודה יחל הקבלן בביצוע מדידות   12.2

הכנת   לאישור הקבלן הראשי והמפקח.  באתר ובהכנת תוכניות מפורטות אשר יוגשו

 התוכניות לאישור כאמור תתבצע בתוך שבועיים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 

ובתאום עם המפקח והקבלן הראשי יחל הקבלן  12.3 עם קבלת אישור לתוכניות כאמור 

 בביצוע העבודות. 

 ובהתאם להנחיותיו.    המפקחיבצע את העבודה בתיאום מלא עם   הקבלן 12.4

דורשות התערבות קבלן חשמל או קבלן    הקבלן   על ידידות המבוצעות  במידה והעבו 12.5

מבלי לגרוע מהאמור   לצורך תיאום ויפעל לפי הנחיותיו.  פקחלמ  הקבלןתקשורת, יפנה  

לעיל, בסיום ביצוע העבודות וכתנאי להתחלת תקופת ההרצה כהגדרתה בהסכם זה  

 בודות נשוא ההסכם. להלן, ימציא הקבלן על חשבונו אישור בודק חשמל לביצוע הע

המועסק  12.6 אחר  גורם  או  ספק  קבלן,  כל  עם  מלא  בתיאום  העבודה  את  יבצע  הקבלן 

 . ובהתאם להנחיותיו  המפקחאום ואישור יבביצוע הפרויקט, הכל בכפוף לת

האמצעים    הקבלן  12.7 ויתר  העובדים  החומרים,  הכלים,  הציוד,  את  חשבונו,  על  יספק, 

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

 לספק חשמל ומים כנדרש לביצוע הפרויקט. 
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אלא אם   - לא ישאיר ציוד, כלים או חומרים בשטח אתר הפרויקט או החברה    הקבלן  12.8

  הקבלן   ,בכל מקרה  ,, ובהתאם לקבוע באישור. מובהר כיהמפקח קיבל את אישורו של  

ובלבד יהיה אחראי   וחומריו,  החברה או מי מטעמה לא יישאו לשלמות ציודו, כליו 

  להם.באחריות בקשר עם השמירה עליהם או כל נזק שייגרם 

, על חשבונו, את הפסולת שתיווצר המפקחיפנה משטח האתר, על פי הוראות    הקבלן 12.9

ייעשה לאתר  של מגדלי הקירור הקיימים אך לא רק  . הפינוי  מביצוע העבודותכתוצאה  

 פסולת מורשה בלבד. 

גנה עליה. כמו כן יבצע הגנה על העבודתו ועל ה  לע יהיה אחראי על השמירה    הקבלן 12.10

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

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

 . לכלוךהעבודה מדי פעם בפעם מכל  

תיק   12.11 לחברה  הקבלן  ימציא  התמורה  יתרת  לתשלום  וכתנאי  העבודות  ביצוע  בסיום 

 ' להסכם. במפורט במפרט נספח  תיועד של העבודות נשוא ההסכם כ

 בתקופת האחריות  שירות ותחזוקהאחריות,  .13

מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי החברה  הקבלן 13.1

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

והשירותים,    העבודותאת  לבצע  וכי הוא מתחייב    כהגדרתה להלן,  תקופת האחריות

עניק בתקופת האחריות שירותי  וכן לה  ככל שיוזמנו ממנו, באיכות מעולה וללא כל פגם

 ללא תמורה נוספת. זאת  כמפורט במפרט נספח ב' ומסוג ובמועדים תחזוקה  

פריטי    הקבלןאחריות   13.2 כל  על  ותחול  כוללת,  אחריות  והשירותים   העבודותתהיה 

במסגרת הסכם זה, והוא מתחייב כי אלו יגיעו ליעדם ללא כל    הקבלןשסופקו על ידי  

 פגם. 

 " משמע:  אחריות כוללת"אחרת במפרט המיוחד נספח ב' 'ככל שלא נקבע  13.3

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

העבודות,  ,העבודות  של נגרמו    מערכות  הם  אם  למעט  מהם,  חלק  או 

 משימוש שיש בו משום רשלנות רבתי. כתוצאה מפעולה בזדון או  

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

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

של   הלפעילות תקינה לשביעות רצונ   העבודותהחילוף וכל דבר אחר הדרוש להשבת  

או כל פריט בו    העבודות, וכל אלה יסופקו ללא תמורה נוספת. עוד מובהר כי  חברהה

 זהים וחדשים.  יםפריטב הקבלןנו ניתן לתיקון, יוחלפו על ידי  שאי
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תקופה שתחילתה ביום   היא  "תקופת האחריות" בפרק זה ולעניין ההסכם בכללותו   13.5

על פי  ,  הושלמו לשביעות רצונה  העבודותעל פי אישור החברה כי    העבודותסיום ביצוע  

בס לעילהאמור  וביקורת"  פיקוח  "הנחיה,  לפי  עיף    ( 3)  שלושבתום  וסיומה    ,העניין, 

נושא באחריות, כאמור בסעיף זה, גם אם במהלך   הקבלן ,  כי  ודגשמ.  ממועד זה  שנים

 תקופת האחריות נסתיימה תקופת ההתקשרות עם החברה. 

האחריות לתיקון ו/או להחלפה   בתקופת הקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור, אחראי  13.6

 ו/או שימוש   ,ההרכבה לקויפגם ו/או ליקוי הנובע מ  שיתגלה בו  העבודותשל כל פריט מ

 . בחומרים לקויים

בתקופת האחריות יענה הקבלן לכל קריאת שירות בהתאם לקבוע במפרט, נספח ב'   13.7

מודגש לחוזה וכן יעניק שירותי אחזקה בהתאם לקבוע במפרט כאמור. למען הסר ספק  

כי בתקופת האחריות קריאה לטיפול בתקלה המשביתה את פעילות מגדלי הקירור  או  

כל חלק ממנה, תטופל מיידית, כדי למנוע מצב שבו לא תתאפשר הכנסת קהל לפני 

 משחק או אירוע להיכל.  

ידי    בלן קה 13.8 על  שיידרש  ככל  חשבונו,  על  העניין המפקחיחליף,  לנסיבות  בהתאם   ,

יבצע    הקבלןשיתגלה בו פגם.    העבודות, כל פרט מ המפקחולשיקול דעתו הבלעדי של  

. לא קבע קבלןבהודעה בכתב ל  המפקח  על ידיאת ההחלפה תוך פרק זמן קצוב שייקבע  

הפגומים תוך    העבודותפגומים יחליף הקבלן את    טובין  לוח זמנים להחלפת   המפקח

עבודה (  5)  חמש הודעת    ימי  כיהמפקחממועד  בזאת  מודגש  בכל   הקבלן  , .  יישא 

 של כל פריט חלופי.  התקנה או  החלפה, הובלה בגיןההוצאות 

מודגש כי בגין פגם ו/או ליקוי הנובע מרשלנות אחזקה של האתר על ידי החברה או 

פגיעה מכוונת או רשלנית על ידי החברה, מי מטעמה ו/או מבקר, יהיה על הקבלן לתקן  

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

דעתה  שיקול  פי  על  כך,  לצורך  אחרים  בגורמים  להיעזר  רשאית  החברה  כי,  מודגש 

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

 .פח ב'נס הנדרש בקשר לביצוע כאמור הוא כמפורט במפרט, 

הזמנים שקבע    הקבלןעמד    אל 13.9 האחזקה   העבודותביצוע  ל  המפקחבלוח  שירותי    או 

  על פי והשירותים החדשים תחת אלו הפגומים/הלקויים, תהיה החברה רשאית לפעול 

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

 ו/או הוראות הדין. 

כדי לשחרר את  ומ 13.10 כי אין בסיום תקופת האחריות  מכל אחריות    הקבלןסכם בזאת 

 כל דין.  על פיההסכם ו/או   על פי המוטלת עליו 

 מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה  
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 התמורה .14

 תחושב כלהלן:  העבודותביצוע  עבור  הקבלןהתמורה לה זכאי 

מוכפל במספר  המחיר שניתן על ידי הקבלן בהצעת המחיר לכל רכיב כשהוא  על יסוד   14.1

 שהוזמנו וסופקו בפועל.   הרכיבים

והשירותים שהוזמנו וסופקו    העבודותרק בעבור    קבלן , התמורה תשולם לכי  ודגשמ 14.2

 במסגרת ההסכם.  הקבלן על ידיבפועל  

באתר   , הובלתם והתקנתם העבודותביצוע  משמע:    - לעניין סעיף זה    "סופקו בפועל"

הזמנת   לתנאי  אישור    העבודותבהתאם  סופקו  המפקח וקבלת  הפריטים  כי    בכתב 

בהתאם לשביעות רצונו, שלמים, תואמים ומותקנים כהלכה, כאמור בסעיף    והותקנו 

 לעיל.  "הנחיה, פיקוח וביקורת "

   לסכום התמורה יתווסף מע"מ כדין. 14.3

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

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

סים, אגרות ו/או היטלים(, מכל מין  יההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרות )לרבות מ

תקופת לרבות שירותי האחזקה בוהשירותים    העבודות  ביצוע וסוג שהם, הכרוכות ב

התחייבויות  האחריות,   יתר  כל  ההסכם  הקבלן ובמילוי  להוראות  והמפרט    בהתאם 

המיוחד,   הוצאה  הטכני  וכל  נדרשת,  כמות  בכל  מקצועיים  עובדים  העסקת  לרבות 

נוספת אחרת ככל שנדרשת לביצוע תקין ומושלם של כלל השירותים נשוא ההסכם 

זה מ   -   ובכלל  ביטוחים,  פריקה,  היטלייהובלה,  לה  כדומהום,  סים,  יתווספו  ולא   ,

 תוספות ו/או הפרשים כלשהם, מכל סוג ומין שהם.  

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

 הפחתה עקב שינויים, או תשלום פיצויים או קיזוזים.

בהתאם להוראות מסמכי המכרז והוראות   העבודות  אתלבצע  יידרש    הקבלן  ,מובהר כי 14.5

. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לספק כי בגין אופי העבודה עשויים לחול שינויים  המפקח

 ( 5%חמישה אחוזים ). שינויים כאמור, ככל שאינם חורגים למעלה מהעבודות  במידות

 . הקבלןבמידות לא יהווה עילה לשינוי תמורת 

 מועד ואופן התשלום של התמורה .15

 ורה המפורטת לעיל, תשולם בהתאם למתכונת שלהלן: התמ 15.1

מגדלי  יום ממועד אספקת    30מהתמורה ישולם בתוך    50%  -סך השווה ל 15.1.1

אישור    לאתר   הקירור  להוקבלת  חשבון    םתקנתהמפקח  קבלת  ולאחר 

 לתשלום מהקבלן. 

תשולם    50% 15.1.2 אישור  מהתמורה  קבלת  הושלמו    המפקח עם  העבודות  כי 

רצונ  ביצוע    ולשביעות  מסיום  הפעלה  של  שבועיים  של  תקופה  לרבות 

הרצה" )להלן:  העבודות מס    וכנגד  "(תקופת  להצעתו  חשבונית  בהתאם 

. לחשבונית המס יצורף תחשיב מפורט  בגין יתרת התמורה הסופית במכרז

 .  וכן כל מסמך רלוואנטי נוסף אחר "(חשבוןשל התמורה )להלן: "

 אשרו כלל.  יאשרו, כולו או חלקו, או שלא  י,  כל חשבון שיוגשהמפקח יבדוק   15.1.3
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על פי ההסכם    הקבלןמהחשבון שאושר, יופחת כל סכום המגיע לחברה מ  15.1.4

 יהיה חייב בו על פי ההסכם.   הקבלןאו על פי דין, לרבות פיצוי מוסכם ש

התמורה   15.1.5 בסעיף  יתרת  ארבעים    תשולםלעיל,    15.1.2כאמור  תוך  לספק 

הו45)  וחמישה בו  החודש  מתום  ימים  כהגדרתו  (  המאושר,  החשבון  גש 

  הקבלןבהסכם זה, שיתחיל להימנות מהמועד בו נתקבל החשבון בחברה.  

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

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

 החברה לתשלום.  על ידיהסכום שאושר  

שיו 15.1.6 לחשבון  יוחזר  לעיל  זה  בסעיף  האמור  לפי  לא  ייחשב  קבלן  גש  והוא 

 כמוגש רק לאחר מילוי כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל. 

ימציא לחברה אישור    הקבלן תנאי לביצוע התשלומים לפי הסכם זה הוא ש 15.1.7

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

למוע תקפים  להיות  והאישורים  המצאתם  לדאוג    הקבלןד  מחוייב  יהיה 

יחזור וימציא את האישורים במועד    הקבלן להארכת תוקפם, מעת לעת.  

 פקיעתם של האישורים הקודמים שהוגשו לחברה.  

במקור 15.1.8 תנכה  המ   החברה  כל  את  לספק  שישולם  תשלום  סים,  מכל 

ההיטלים, האגרות ותשלומים אחרים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור  

פי   ניכוי מס במקור, תנכה    הקבלןדין. לא המציא  על  גובה  אישור בדבר 

 החברה מהתשלומים לספק את הסכום המקסימאלי על פי דין. 

 ביצוע וערבות בדק  ערבות .16

ימציא   16.1 זה,  והסכם  המכרז  מושא  התחייבויותיו  כל  קיום  לחברה,    הקבלןלהבטחת 

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

(10%)  " )להלן:  ההתקשרות  הערבותמסכום  וסכום  שבנספח  "(  גם:    ו'בנוסח  )להלן 

 ."(הביצוע ערבות"

 תמלא אחר התנאים הבאים: הביצוע  ערבות  16.2

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

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

 . הקבלןשם המבקש בערבות יהא זהה לשם 

תהא צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן על בסיס המדד    הביצועערבות   16.2.2

הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז. ככל שבוצעה הפקדת סכום  

בקופת החברה יוותר הסכום בערכו הנומינלי ויחוזר בערכו   הביצועערבות 

 הנומינלי בכפוף לכך שלא נדרש חילוטו או חילוט חלקו.  

, לרבות תקופת בדק  ל תקופת ההסכםכתהיה בתוקף לאורך    הביצועערבות   16.2.3

העבודות    12בת   השלמת  על  המזמינה  אישור  קבלת  ממועד  חודשים 

 .  תקופת הבדק תוםמ ימים (30שלושים )בתוספת לשביעות רצונה, ו
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ההסכם  16.2.4 תקופת  תום  הבדק,לאחר  תקופת  לרבות  תקופת    ,  לתום  ועד 

בסעיהאחריות,   הקבוע  פי  "על  ע"  אחריות ף  לקבלת  וכתנאי  רבות  לעיל, 

(  5%)  ים אחוזחמישה  וימסור הקבלן לחברה ערבות בגובה  ינפיק    הביצוע 

. התנאים  , טיב(אחריותבדק )מסכום ההתקשרות כערבות  בתוספת מע"מ  

ה  ונוסח לתקופת    בדק ערבות  בהתאמה  הביצוע  לערבות  זהים  יהיו 

 ."(ערבות בדק)להלן: " יותהאחר

בערבות   16.2.5 הכרוכות  ההוצאות  בדק(  כל  ו/או  הנובעות  )ביצוע  ה,  ממנ ו/או 

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

 ותשולמנה על ידיו.  הקבלןעל 

בדק(  ערבות  ה 16.2.6 ו/או  דרישתה  )ביצוע  ממועד  מידי  למימוש  ניתנת  תהא 

 תניה כלשהי.  החברה בכל עת וללא הגבלה ו/או ה  על ידיהראשונה 

בהתאם   )ביצוע ו/או בדק(ערבות תוקף היאריך מדי פעם בפעם את   הקבלן 16.2.7

ערבות  ה , רשאית החברה לממש את  הקבלןלהוראות הסכם זה. לא עשה כן  

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

 וזאת מבלי לפגוע בכל זכות נוספת ו/או אחרת של החברה. 

יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי    הקבלןקרה בו  בכל מ 16.2.8

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

, תהא החברה רשאית להציג את  הקבלןו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם מ

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

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

 הבלעדי של החברה. 

, כולה או חלקה, על ידי החברה, ימציא  )ביצוע ו/או בדק(ערבות  ה חולטה   16.2.9

ל  הקבלן זהים  ובתנאים  בסכום  לתקופה,  בנקאית  ערבות  ערבות  לחברה 

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

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

תשמש גם ערבות לטיב    הביצועלמען הסדר הטוב מפורש בזאת כי ערבות   16.2.10

 . בתקופת ההסכם הקבלן על ידיוהשירותים אשר סופק  העבודות

בזאת 16.2.11 במתן    ,כי  מובהר  יהא,  ולא  בדק(הערבות  אין,  ו/או  ו/או    )ביצוע 

כלשהו   באופן  לגרוע  כדי  החברה,  ידי  על  חלקה,  או  כולה  בחילוטה, 

כדי    הקבלןמהתחייבויותיו של   ו/או  דין,  כל  פי  על  ו/או  זה  פי הסכם  על 

לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד אחר הנתונים לחברה על פי הסכם  

 זה ו/או על פי כל דין.

בגובה   16.2.12 )ביצוע אין  בדק(  הערבות  תקרה    ו/או  או  הגבלה  לשמש  כדי 

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

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים ו/או   16.2.13

כל דין ו/או כדי    על פינוספים המוקנים לחברה על פי הוראות ההסכם ו/או  

 ל פי ההסכם ו/או על פי כל דין. מחבות כלשהי ע  הקבלןלשחרר את 

 מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו יהוו הפרה יסודית של ההסכם.  הואסעיף זה  
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 שמירת דינים ותקנים  .17

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

 ההסכם, לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.

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

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

 לרבות הוראות הקשורות לזכויות עובדיו והוראות הקשורות לבטיחות בעבודה. 

ות תעודות תקפות  מתחייב ומצהיר כי יש ויהיו בידיו במשך תקופת ההתקשר  הקבלן  17.3

יד על  המסופקים  הפריטים  של  עמידתם  על  התקן  י המעידות  בדרישות  ורכיביהם  ו 

וכן בדרישות    ,הישראלי ותקנים בינלאומיים רלוונטיים, כמפורט במפרט, אם מפורט

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

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

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

ם ופריקתם בזהירות ובאחריות תוך לרבות הובלת  העבודותביצוע  יבצע את    הקבלן  18.1

שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות הבטיחות, בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם 

 לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות.

ביותר לכלי    העבודותיוביל את    הקבלן 18.2 והמיומן  עיגונם באופן הבטוח  בזהירות תוך 

 הרכב המובילים אותם. 

לאח  העבודותפריקת   18.3 ופיקוח תעשה  השגחה  כדי  תוך  ושבים  העוברים  הרחקת  ר 

 מתמידים על אופן הפריקה. 

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

  .ז'נספח  המפורטות בנספח הבטיחות, המצורף כ

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

 שמירה על כללי התנהגות .19

ו/א  הקבלן 19.1 כל הפרעה  מגרימת  ולתושביימנע  אורח  לעוברי  מטרד  ביצוע  במהלך  ם  ו 

 , הובלתם ופריקתם.העבודות

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

או מצד מי מטעמו    מצדועל יחס אדיב    הקבלןן מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד  וה

 כלפי כל אדם. 

 מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הואסעיף זה  
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 העסקת עובדים .20

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

 כל נוהג מחייבים במסגרת יחסי עבודה. 

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

 אזרחי ישראל או בעלי היתר כדין לעבודה בישראל. 

ים, ובעלי רישיון ככל שנדרש רישיון על פי דין  יעסיק עובדים מיומנים, מקצועי הקבלן 20.3

השירותים לפי    לביצוע  מטעמו  המועסקים  לעובדים  בגובה  עבודה  רישיון  )לרבות 

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

 החברה. 

  עובדים ורווחתםיבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות ה  הקבלן 20.4

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

כי 20.5 לדרוש  עת,  בכל  רשאית,  תהיה  בדבר    הקבלן   ,החברה  רו"ח  מאת  אישור  ימציא 

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

דרישה   החברה.  אף  על  האישור,  הומצא  לעכב   לא  רשאית  החברה  תהיה  כאמור, 

 תשלומים לספק עד המצאתם.

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

 משנה -קבלני .21

כן קיבל את מ- באמצעות קבלני  העבודותיבצע את  לא    הקבלןככלל,   21.1 שנה, אלא אם 

שיקול דעתה הבלעדי פי  משנה ולזהותו, ל- בכתב ומראש לשימוש בקבלן  אישור החברה 

 לפי הסכם זה.   הקבלןמשנה אין כדי לגרוע מאחריותו של - לן. בהעסקת קבשל החברה

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

  העבודותטיב  .22

באיכות מעולה, מהסוג ובהתאם להוראות הסכם    ויהי  הקבלןיספק  ן אות  העבודותכל   22.1

 המפרט הכללי, נספח התנאים הכללים המיוחדים והמפרט המיוחד.   ,זה

עת    הקבלן 22.2 בכל  בידיו  ויהיו  יש  כי  ומצהיר  על  מתחייב  המעידות  תקפות  תעודות 

יד  העבודות  עמידתם של ככל   ,ו ורכיביהם בדרישות התקן הישראליי המסופקים על 

לביצוע   ,שקיים הדרושים  והתעודות  והרישיונות  האישורים  בידיו  ויהיו  יש  כי  וכן 

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

ההסכם( לפי  כמטעמו  נוספים  ,  ידרשו  ואם  שנדרשים,  חשבונו,   -כל  על  יפעל,  הוא 

 לקבלתם. 

יתקין    העבודות  כל 22.3 ו/או  יספק  מחומרים    הקבלןאותם  ייוצרו  זה  הסכם  במסגרת 

בדרישות   ויעמדו  מעולה,  מאיכות  יהיו  המיוחד.  משובחים,  הטכני   טובין המפרט 

 לגביהם קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי יתאימו לתקנים הנ"ל. 
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מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או    מוצר  במפרט המיוחדשנזכר    ככל 22.4

להציע מוצר "שווה ערך", גם אם הדבר אינו מצוין   ניתן בשם המפעל המשווק אותו,  

 והתקן   התפקוד  מבחינת  ערך  שווה   להיות  חייב  שהמוצר  פירושו  -במפורש. "שווה ערך"  

  והחלטת   דעת   שיקול "פ  ע  וזאת,  הנקוב  למוצר  והמראה   האיכות   מבחינת   ערך   ושווה 

  המוצעים   החומרים  אתהמפקח  /המנהל   לאישור  להביא  הקבלן  עלהמפקח.  /המנהל 

 .  בכתב אישורם את ולקבל "  ערך"שווה כ

אישורו  22.5 טעונים  ערך"  "שווה  מוצר  של  סוגו  ו/או  איכותו  ו/או  טיב  כי  בזאת  מובהר 

 המוקדם של המפקח.  

 עדר יחסי עבודה  יה .23

מעביד בינו  -וידוע לו כי אין כל יחסי עובד,  מצהיר כי הוא נותן שירותים עצמאי  הקבלן 23.1

 . החברהלבין  ו/או מי מטעמו 

מטעמו  הקבלן 23.2 מי  יהיה  ו/או  דמי    לא  מחלה,  דמי  חופשה,  פיטורין,  לפיצויי  זכאי 

הבראה, גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות  

 . לעובדים

 יקבע על ידי ערכאה מוסמכת אם  בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי  מ 23.3

א עובדף  שעל  יחסי  התקיימו  לעיל  בין  -האמור  מי    הקבלןלבין  החברה  מעביד  ו/או 

על  מטעמו מלכתחילה  הסכימו  כאילו  הצדדים  את  יראו    שים חמיבגובה    תמורה, 

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

ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג תיחשב  מהחברה    הקבלןשיקבל    המופחתת  התמורהו

ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,    -מעביד  לשהוא המתחייב על פי דין בין עובד  

וכיו שנתית  חופשה  דמי  נסיעות,  הבראה,  דמי  ותגמולים,  פיצויים  בגין  צא הפרשות 

התמורה    ,מצהיר בזאת כי  הקבלן  .לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלוהחברה  ו  באלה,

יקבע  אם  זה    הסכםפי    מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על  יאופחתת ההמ

 . מעביד כאמור-כי התקיימו יחסי עובד

ה   הקבלן 23.4 כי  בזאת  ו מצהיר  עובדיו,  על  הבלעדי  האחראי  בכל וא  הנושא  היחיד  הוא 

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  .24

מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת כל מידע שיגיע לידיו או לידי עובדיו  הקבלן  24.1

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

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

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

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

 באמצעות כל גורם אחר, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 



 

  ______________ חתימת המשתתף  

 42מתוך  18עמוד 

פה והן בכתב או בכל צורה   לרבות כל מידע, הן בעל  -משמעו    "מידע"בסעיף זה, המונח   24.2

על פי דין ובין שלא, הכרוך ו/או הקשור בהסכם    , בין שהוא נחשב לסוד מסחריאחרת

קשור לחברה  מכל סוג שהוא הזה על נספחיו ו/או בחברה ו/או בפעילותה ו/או בתאגיד  

ו/או במי ממנהליה, עובדיה ו/או שלוחיה, אשר נמסר לספק על ידי החברה ו/או אשר  

 הגיע או יגיע לספק במסגרת ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הסכם זה. 

 לשמירת סודיות כאמור אינה מוגבלת בזמן.  הקבלן יבות  התחי  24.3

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

 ניגוד עניינים  .25

התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה    ,כי  הקבלן מצהיר ומאשר 25.1

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

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

של   ממצבו  הנובע  עיסוקיו,הקבלןדבר  מעמדו,  ו/או    ,  עסקיים  קשרים  לקוחותיו, 

 אישיים.  

מתחייב כי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך מיד   הקבלן  25.2

הודעה  בעקבות  לנכון  שתמצא  צעד  כל  לנקוט  רשאית  תהא  והחברה  בכתב,  לחברה 

וזאת    הקבלןכאמור, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום, או הטלת מגבלות על פעולת  

 . הקבלןאם או כל עוד לא יוסר החשש האמור על ידי 

מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של החברה להביא הסכם זה לידי סיום, בכל מקרה   25.3

ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר לפי שיקול   הקבלןשבו ייוודע לחברה, בין באמצעות  

מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד    הקבלןדעתה של החברה  

א הסכם זה  סכם זה, תהא החברה רשאית להביעניינים בהקשר למתן שירותיו על פי ה

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

 דרישה או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. 

 קיזוז ועיכבון .26

כל סכום המגיע לה מ 26.1 ולגבות  , מכל סכום  הקבלןהחברה תהיה רשאית לקזז, לעכב 

מטעמה על פי ההסכם, על פי הסכם אחר שנערך ביניהם    שיגיע לספק מהחברה ו/או מי

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

 ההסכם.   על ידיכל דין או  על פי 

לא יהיה רשאי לקזז או לעכב סכומים כלשהם אשר יגיעו ממנו לחברה, על פי   הקבלן 26.2

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

 , מושא הסכם זה. העבודות השירותים ו/או

  כדומה,והחברה רשאית תהיה לעכב בידה מיטלטלין, מתקנים, חומרים, כלי עבודה   26.3

של   התחייבויותיו  למילוי  עד  כבטוחה  הקבוע   הקבלן וזאת  פי  על  מילא  לא  אותן 

 בהסכם.

בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית החברה על פי כל דין או  אין באמור בסעיפים אלה 

 הסכם.

 



 

  ______________ חתימת המשתתף  

 42מתוך  19עמוד 

 הפרות  .27

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

 הפרה של הוראות ההסכם אשר מפורט בהן כי הפרתן תהווה הפרה יסודית.  27.1

אינה אחת מההוראות  קיום או הפרה צפויה של הוראה מהוראות ההסכם, אף אם  -אי 27.2

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

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

 עבודה. 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .28

 מצהיר כדלקמן:  הקבלן

 . 1976-ם, תשל"ווק עסקאות גופים ציבורייעומד בתנאי ח הוא כי  28.1

 . 1975- ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 28.2

דין כל    על פי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש  הוא מנהל ספרים כדין ו 28.3

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

מנ 28.4 לכל  הוא  כדין  ניכויים  תיק  כל  הוא  ,עובדיוהל  את  עבורם  ההפרשות    מפריש 

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

לחברה    הקבלןבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא   28.5

 אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. 

כי 28.6 בזאת  יומצא    ,מוסכם  ולא  זכאי  במידה  יהיה  לא  במועד,  כאמור  אישור  לחברה 

זכאי בה  הקבלן  הוא  לה  בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה  עדר ילכל החזר מהחברה 

 אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד. 

בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת   הקבלןיציג    ,דרישת החברה  על פי 28.7

 ים לרשויות המס.החשבונות ביחס להסכם זה, כפי שמדווח 

 ביטול ההסכם .29

  הקבלןהפרה יסודית של הסכם זה, או במקרה שבו ימנע ביצוע שירותי    הקבלן ביצע   29.1

בנסיבות שאינן בשליטת החברה, אזי מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים 

לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, תהא החברה זכאית לבטל הסכם זה לאלתר, 

, בלי לגרוע מכל זכות או סעד הנתונים לחברה על פי ההסכם ועל בכתב לספק בהודעה

   פי דין.

 אחד מאלה:   בקרותבנוסף לאמור לעיל תהא החברה רשאית לבטל את ההסכם מיידית   29.2

לפירוק   29.2.1 בקשה  לרבותהקבלןהוגשה  תוך    ,  הוסרה  שלא  מרצון,  פירוק 

 ( ימים ממועד הגשתה; 60) שישים

, או בקשה למינוי כונס  הקבלןהוגשה בקשה למתן צו הקפאת הליכים כנגד   29.2.2

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

 ימים ממועד הגשתה;    (60שישים )ט לספק, שלא הוסרה תוך בית משפ
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לספק כונס נכסים מכוח כל דין ו/או ניתן נגדו צו הקפאת נכסים או    מונה 29.2.3

 ו פירוק, בין זמני ובין קבוע;צ

או   הקבלןעיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת, על רוב נכסי  הוטל 29.2.4

לצורך   הדרושים  נכסים  או  שלו  מהותיים    העבודותביצוע  נכסים 

 ימים ממועד הטלתו;    (60שישים )והשירותים, והעיקול לא הוסר בתוך 

רשע בנוגע למעשים  או מי ממנהליו הוגש כתב אישום או שהו  הקבלן נגד   29.2.5

לגביהם   הנוגעת    היאשהרשעה  עבירה  או  קלון  שיש עמה  עבירה  בבחינת 

 לשירותים נושא הסכם זה; 

נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד או בכל מעשה  הקבלן או מי מטעמנו נתפס/ 29.2.6

 מרמה;

מסיבה    הקבלן  ,כי  לחברההוכח   29.2.7 ההסכם  בדרישות  לעמוד  מסוגל  אינו 

 . בריאותית, כספית או כל סיבה שהיא

לעיל משום רשימה סגורה של עילות לביטול    זהמודגש כי אין במקרים המנויים בסעיף   29.3

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

בוטל ההסכם על ידי החברה לפי סעיף זה, תשלם החברה לספק את התמורה המגיעה   29.4

וניכוי הסכומים המגיעים    העבודותביצוע  לו בגין   והשירותים שביצע בפועל, בקיזוז 

, לרבות פיצויים בגין נזקים והפסדים שנגרמו לחברה עקב אחריותו  הקבלןלחברה מן  

ם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או כתוצאה מהפרתו את תנאי הסכ  הקבלןשל  

 לו זכאית החברה על פי ההסכם או על פי דין. 

בוטל ההסכם, תבוצע התחשבנות סופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום   29.5

 או ששולמה ביתר, לפי העניין.

ספק  למען  29.6 כל  בזאת,  הסר  מהמקרים   ,כי  מובהר  באיזה  ההסכם,  בוטל  בו  במקרה 

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

זכויותיה של החברה    -בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין   29.7

של   בוטל   הקבלןוחובותיו  לא  כאילו  המלא,  בתוקפם  יעמדו  מטעמו  והביטחונות 

 הביטול. והשירותים שסופקו עד מועד  העבודותההסכם, בכל הנוגע לשירותים ו/או  

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית החברה מכוח   29.8

 ההסכם.   על פי הדין או 

 אחריות בנזיקין וביטוח .30

אחראי כלפי החברה לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם לחברה   הקבלן 30.1

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

ו/או לכל    העבודות   ביצוע בגין ו/או בקשר עם השירותים ו/או    בלן למי מטעם הק   ו/או 

מ ו/או  כתוצאה מהמוצרים  ו/או  נזק בקשר  או  ו/או אחריות    העבודות  ביצועאובדן 

הנובעת מליקוי ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות החברה ו/או חוסר  

 התאמתם לתקנים הנדרשים מהמוצרים.  
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או   אור הנמצא י בדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותואחראי כלפי החברה לא הקבלן  30.2

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

 . מסירתם ואישור החברה בכתב אודות שביעות רצונה המלאלו/או נזק לטובין 

פוטר בזאת את החברה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור    קבלןה 30.3

עלים מטעמה על כל נזק, הפסד או הוצאה ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפו

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

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

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

 לו להתגונן מפניה על חשבונו.  ותאפשר 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  הקבלןהחברה רשאית לקזז מן התשלומים אשר  30.4

סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהחברה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או 

כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לחברה מחמת   קבלןמחדל שהם באחריותו של ה 

 כאמור לעיל.  הקבלןם באחריותו של  מעשה או מחדל שה

על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה,    הקבלןמבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של   30.5

ו/או עבודות ההתקנה של מגדלי הקירורבתקופת   לערוך   הקבלן, מתחייב  האספקה 

המצורף  הביטוח  בנספח  המפורטים  וההוראות  הביטוחים  את  חשבונו,  על  ולקיים 

האספקה ו/או עבודות ההתקנה בתקופת     הקבלןוכן באישור קיום ביטוחי    ד'כנספח  

, המצורפים להסכם זה ומהווים חלק )א(ד'כנספח  המצורף ומסומן  של מגדלי הקירור  

 בלתי נפרד ממנו.  

על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה,    הקבלןומהתחייבויותיו של  מבלי לגרוע מאחריותו   30.6

התחזוקהבתקופת   ו/או  מתחייב  השירות  את   הקבלן,  חשבונו,  על  ולקיים  לערוך 

וכן באישור   )ב( ד'כנספח  הביטוחים וההוראות המפורטים בנספח הביטוח המצורף  

, )ג(ד'ספח  כנהמצורף ומסומן  השירות ו/או התחזוקה  בתקופת    הקבלןקיום ביטוחי  

 המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 יצוי מוסכם ושיפויפ .31

, כפיצוי הקבלןהסכם זה הפרה יסודית, תהיה החברה רשאית לדרוש מ   הקבלןהפר   31.1

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

 . והסכם זהאחר העומד לחברה על פי כל דין  

בשל הפרת אי אלו מהוראות הבטיחות ו/או הביטחון כמפורט בנספח הבטיחות להלן   31.2

דרישה ראשונה, לחברה, מיד עם    הקבלןישלם  ו/או על פי הוראות המפקח המקצועי,  

 . שבו נמשכת העבירהלכל יום ש"ח  2,000סך  כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, כאמור

בלן לעמידה בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם  בשל הפרת התחייבותו של הקכמו כן,   31.3

מכל סיבה שהיא,    -וזאת  ו/או בהזמנת העבודה ו/או על פי הוראות המפקח המקצועי  

 דרישה ראשונה, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, כאמור לחברה, מיד עם    הקבלןישלם  

 . לכל יום איחור₪  500-מערך  העבודה המבוצעת באיחור, ולא פחות מ 0.5%סך של 

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

 אינו יום עבודה. הוא ש בין ו
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בלוחות    ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור 31.4

, לפי העניין, להשתת הזוכהו/או    משתתף, כאמור, ובהגשת הצעתו, מסכים ההזמנים

כל   זוכהוסכמים על ההפיצויים המ  על  ומוותר  בלוח הזמנים  במקרה של אי עמידה 

 עניין זה. ב טענה ו/או דרישה כלפי החברה

כל איחור תהיה החברה רשאית לחלט את ערבות הביצוע   31.5 בגין  לעיל,  בנוסף לאמור 

 ובמקרה כאמור יחול הקבוע בסעיף "ערבות" לעיל. 

כל הוראת תשלום   בגין  (₪  100חדשים )מאה שקלים  בסך של    הקבלןהחברה תחייב את   31.6

אשר הוטל על כספים המגיעים לו   הקבלן אותה תבצע עקב קיומו של צו עיקול כנגד  

 מהחברה.  

המוסכם,   31.7 הפיצוי  סכום  את  לקזז  החברה  של  מזכותה  לגרוע  כדי  באמור  פיאין   על 

 לעיל. "קיזוז ועכבון"  הוראות סעיף 

, אין כדי הקבלןבקביעת הפיצוי המוסכם, בדרישתו על ידי החברה או בתשלומו על ידי   31.8

ועל פי    או מכל זכות או סעד הנתונים לחברה על פי ההסכם  הקבלןלגרוע מהתחייבות 

 לתבוע פיצויים גבוהים משיעור הפיצוי המוסכם. ובכלל זה  -דין 

 הקבלן כם או דין ישפה  לשלמו מכוח כל הס  הקבלןשילמה החברה תשלום שהיה על   31.9

( בגין הוצאות כלליות של 10%)  את החברה בגין תשלום זה בתוספת עשרה אחוזים 

את   הקבלןה. בכלל זה ישפה  י ( ימים מיום שנדרש לכך על יד7)  שבעהבתוך    החברה

עם   בקשר  דין  פסק  מכוח  בו  שחוייבה  תשלום  כל  בגין   העבודותביצוע  החברה 

ידיוהשירותים   הוצאות    הקבלן  על  בגין  תשלום  לרבות  זה,  הסכם  עם  בקשר  ו/או 

בקשר עם ניהול הליך,   משפט, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה נוספת אחרת שנגרמה לחברה

 כאמור. 

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

 זכויות בטובין .32

ויהיו בבעלות   הם לחברה מכוח הסכם זה  הקבלן יסופקו על ידי שהזכויות בטובין,  כל 32.1

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

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

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

 בכל עת ולאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא. 

ידי   32.2 על  שיובאו  והציוד  החומרים  כל  כי  הצדדים  בין  לרבות   הקבלן מוסכם    לאתר, 

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

 . קבלןשולמה תמורתם ל

כל טענה בדבר תנית שימור    ,מתחייב ומצהיר כי  הקבלן  32.3 לו וכי לא יעלה  לא תעמוד 

 בעלות מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה. 

י  הקבלן  32.4 כי  כל  מתחייב  לידיעת  ו/או קבלניהעובד ביא  הוראות  -ים  דבר  שלו  המשנה 

 בר היעדר תנית שימור בעלות. חוזה זה לגבי הבעלות על החומרים והציוד ובד
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 המחאת זכויות ו/או חובות מכח ההסכם  .33

כי 33.1 בין הצדדים  מכוח   הןמכוח ההסכם    הקבלןכל התחייבויותיו של    ,מוסכם בזאת 

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

לא יעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או חלקן, ולא ימחה,    הקבלן 33.2

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

לאשר   לא לאשר  ומראש. החלטת חברה אם  פי תהיה    כאמור,  ההמחאהאת  או    על 

או  . לעניין סעיף זה שינוי בבעלות והחלטתה תחייב את הקבלן  -שיקול דעתה הבלעדי 

בעקיפין,   או  במישרין  הקבלןבשליטה,  דינאצל  כ,  )"שליטה"  ו  זכויות  העברת    - דין 

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

ת זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי או  רשאי להמחות א   הקבלןמובהר בזאת כי אין   33.3

 לכל צד שלישי אחר, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם על דרך   הקבלןהיה   33.4

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

 . המחאה כאמורא לאשר או לקבע האם לאשר ת הבלעדי  הדעת

 . הקבלןהחלטתה של החברה תהיה סופית ותחייב את 

יישאר  ,  ה זכויותיו או חובותיו או מקצתןוהמח  בניגוד להחלטת החברה   הקבלןפעל   33.5

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

בכך כדי לפגוע בזכויותיו של החברה כלפי הגורם הנמחה. אין באמור כדי לגרוע מכל  

   ההסכם. על פי כל דין ו/או   על פיסעד אחר או תרופה לה זכאית החברה  

החברה תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה   33.6

 .לצורך כך הקבלןלת הסכמת ההסכם, או חלקן, ללא צורך בקב על פי 

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

 ויתור .34

  התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף   כל 34.1

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

צוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע  יהצדדים על זכות מזכויותיו או על ב ויתר אחד   34.2

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

 כללי  .35

על פי ההסכם ומכל זכות וסעד העומדים לחברה,   הקבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות   35.1

הסכם זה, לרבות אך    על פיבויותיו  בהתחיי  הקבלןעמידת  - אי מובהר כי בכל מקרה של  

והשירותים בהתאם ללוחות   העבודותביצוע  -אי  -  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

באופן שאינו   ביצוע העבודות ו/או    המפקח הזמנים שנקבעו בהסכם זה ו/או בהוראת  

בהזמנות   הקבוע  את  ב   העבודותתואם  ו/או  טובין    החלפת-איאו    מכרזוהשירותים 

  העבודות   , תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לקבל אתהמפקח הוראת    יעל פ  םמיפגו

יישא   זה,  במקרה  אחר.  שלישי  צד  באמצעות  החברה    הקבלןוהשירותים  בהוצאות 

 (.10%) בתוספת הוצאות כלליות בשיעור של עשרה אחוזים
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לכל שינוי, תיקון או עדכון של ההסכם, לא יהיה תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על   35.2

 י הצדדים.יד

נתונה   35.3 תהיה  זה  בהסכם  שעילתה  בתובענה  לדון  הבלעדית  השיפוט   י תלבסמכות 

 יפו, לפי סמכותם העניינית.    - משפט בתל אביבה

כמפורט בראש הסכם זה, בכפוף לכל שינוי בהן,    הןכתובות הצדדים לצורך הסכם זה   35.4

 שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בהסכם זה.  

יראויכל הודעה שת  35.5 לכתובתו האמורה  ה כאילו הגיעה אות  שלח מצד אחד למשנהו 

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

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

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

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

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 

 עו"ד אישור
מאשר בזאת כי    הקבלן________________ המשמש כיועץ המשפטי של  _____ _אני הח"מ, עו"ד  

ת.ז.    ,_________________ _____- ו  ;____________ ת.ז. ____   ,________________ ______ 
וכי    ם הקבלן מוסמכים לחתום מטע,  ______ אשר חתמו על הסכם זה בפני_______________ __

בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו להתקשר בהסכם זה ולהסמיך   הקבלןנתקבלה החלטה כדין על ידי 
 ו. את הנ"ל לחתום על ההסכם ונספחי

_____________________ 
 עו"ד      

 הקבלן יפו בע"מ  -  בשם החברה להיכלי ספורט תל אביב

 __________________ ____ 
 החברה מורשי החתימה מטעם

 ________________ 
 שם וחתימה 

 ________________ 
 שם וחתימה 

 ________________ 
 שם וחתימה 
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 א' נספח 

 

   הצעת הקבלן

 
 תצורף הצעת המחיר שהוגשה במסגרת המכרז 
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 נספח ב' 
 

 

 טכני מיוחד מפרט  
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 נספח ג'
 
 
 
 

  תוכניות

שיאושרו על ידי תצורפנה להסכם לאחר )התוכניות 

 המפקח( 
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 נספח ד' 
 

 ביטוח  –ד'נספח 

 תקופת האספקה ו/או עבודות ההתקנה של מגדלי הקירור

   :נספח זה בלבדלצורך 

 ה. ו/או מנהלי הו/או עובדי יפו בע"מ - ל: היכלי הספורט תל אביבהכוונה , "חברהה הגדרת "

יפו ו/או חברות בנות ו/או החברות העירוניות ו/או  - , הכוונה ל: עיריית תל אביב"העירייה"הגדרת  
 עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.  

  מפרט   פי   על   התחייבויותיו   את  לצמצם  באים  אינם   הקבלן  י "ע   שיוצגו   הביטוח  אישורי  כי  בזה  מובהר
  לעמוד  הקבלן  למבטחי  לאפשר  כדי  ורק  אך  הינו  הביטוח  אישורי  של  התמציתי  והמתכון  הקבלן  ביטוחי

  המופיעות   אלו  הן   המחייבות  הביטוח  הוראות.  ביטוח  אישורי  נוסח  לגבי  הביטוח   על  הפיקוח  בהנחיות
  הצורך  ובמידת  אלו  דרישות  ללמוד  יהיה  הקבלן  על.  זה  בנספח  הקבלן כמפורט  של  הביטוח  במפרטי
 .הסתייגות  ללא  בביטוחיו וליישמן  הדרישות את  להבין מנת  על מטעמו  ביטוח באנשי להיעזר

כל דין, מתחייב  ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי    זה  פי הסכם-עלקבלן  מבלי לגרוע מאחריות ה  .1
למשך כל תקופת ביצוע עבודות האספקה ו/או ההתקנה  ולקיים, על חשבונו, וזאת    לערוך  קבלןה

(, החל ממועד העמדת ההיכל ו/או האתר, כולו ו/או מקצתו,  "העבודות"של מגדלי הקירור )להלן:  
  מסירתןל  ועד  זה  הסכםב  הקבוע  פי -על  העבודות  ביצועלרשותו של הקבלן ו/או ממועד תחילת  

  אתרמההיכל ו/או מה  מטעמו  מי  או/ו  הקבלן   של  והמלאה  המושלמת  יציאתו  או/ ו  לחברה  בפועל
בסעיפים שלהלן וכן  את הביטוחים המפורטים  ,  (ין המועדיםמב  המאוחר)  ו/או תום תקופת הבדק

המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה    -  אישור קיום ביטוחים  )א(,4בנספח ב'
בתנאים  ו  ,כדין בחברת ביטוח מורשית    "(, על כל תנאיהם,אישור קיום ביטוחי הקבלן)להלן: "

 :  ("הקבלןביטוחי : "בהתאמה )להלן אשר לא יפחתו מן המפורט להלן

וביטוח חבות המוצר,   לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית  לגרוע מהאמור  ומבלי  בנוסף 
שנים ממועד סיום    7  -כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מיחזיק הקבלן בביטוחים  

 ההתקשרות.  

ת את  ו הכוללת  ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת החברה, הקבלן מתחייב להמציא עותק פוליס
 ההתחייבויות החוזיות. 

 ביטוחי הקבלן:  .2

 ביטוח עבודות קבלניות  .2.1

כמפורט    הכולל  הדגשים  כיסוי  של  נוסף  מס'  ולהלן  הקבלן,  ביטוחי  קיום  באישור 
 לכיסוי הביטוחי שיש לכלול בפוליסה זו: 

שם המבוטח בפוליסת עבודות קבלניות )על כל פרקיה( מורחב לכלול את החברה   -
המפקח ו/או   ו/או  הראשי  הקבלן  את  וכן  ראשיות,  כמבוטחות    או / ו   העירייה 

 כמבוטחים נוספים.  -  קבלני משנה )בכל דרגה( או / קבלנים ו מנהל הפרויקט ו/או 

חודשים החלה על כל פרקיה    24פוליסה זו כוללת תקופת תחזוקה מורחבת בת   -
 . הביטוח   בתקופת   , הכלולה וכן תקופת הרצה בת חודש ימים 

פ  - ו/או בסכום מינימום באישור קיום  לעניין  א', ההרחבות הנקובות בסכום  רק 
 הינן על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לביטוח חסר.   - ביטוחי הקבלן  

שהחברה   - מי  ו/או  החברה  כי  בזאת  ומוסכם  כמוטב  ת מובהר  ייקבע  עליו,  ורה 
  ת לעבודו היחיד והבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לאבדן או נזק הנגרם  

 רכוש עליו עובדים והפוליסה תכלול הוראות בהתאם.  ו/או ל ו/או לרכוש סמוך  

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא,   -
עבודות   ביטוח  פוליסת  עריכת  המשך  על  ממבטחו  אישור  להמציא  הקבלן  על 

 ורה עליו.  ת קבלניות בידי החברה ו/או כל גוף אחר שהחברה  
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 ביטוח אחריות מקצועית  .2.2

המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך  
בגין   הביטוח  רשלנות  הפרת  תקופת  ו/או  השמטה  ו/או  טעות  ו/או  מקצועית  חובה 

ה  הקשור    קבלן מצד  בכל  מטעמו,  מהבאים  מי  בגין  ו/או  מנהליו  ו/או  עובדיו  ו/או 
לאח  שאירעו  העבודות,  להלן. בביצוע  המפורט  הרטרואקטיבי  המועד  הסר    ר  למען 

ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב וכן נזקים פיננסיים  
לרכוש.  או  לגוף  פיזי  נזק  עקב  בת    שאינם  גילוי  תקופת  יכלול  חודשים    6הביטוח 

הביטוח.  תוקף  ממועד  ה   מתום  יאוחר  לא  הביטוח  פי  על  הרטרואקטיבי  תאריך 
 ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן.   תחילת 

 ביטוח חבות המוצר  .2.3

המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך  
העבודות   עקב  להיגרם  שעלול  לרכוש  נזק  ו/או  גופנית  פגיעה  בגין  הביטוח  תקופת 

ו/או  ו/או בקשר עם המוצרים ש  ו/או הרכיב ו/או התקין ו/או סיפק  ייצר  ו/או  בנה 
אחרת הציב   צורה  בכל  טיפל  זו.    ו/או  התקשרות  עם  תקופת  בקשר  יכלול  הביטוח 

בת   תוקף הביטוח.   12גילוי  מתום  הביטוח    חודשים  פי  על  התאריך הרטרואקטיבי 
 לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן. 

)קוד  הפוליסה תורחב לכלול את החב  נוספות  המצוין    318רה והעירייה כמבוטחות 
באישור קיום ביטוחי הקבלן( וזאת בקשר עם אחריות שתוטל על מי מהן עקב ו/או  

 בגין המוצרים כאמור לעיל ו/או העבודות. 

  מטעמו,  משנה  קבלניבאמצעות    או/ו  בעצמו,  לערוך ולקיים  בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן .3
בגין כל אחד מכלי הרכב )כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך ו/או  

 : , את הביטוחים כמפורט להלןו/או השירותים  בקשר עם ביצוע העבודות

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על 3.1

מקיף 3.2 בגבול כולל    ביטוח  שלישי,  צד  של  לרכוש  נזק  בגין  אחריות  שלא אחריות    ותביטוח 
 .  לכלי ₪ 600,000סך של  מ יפחתו

" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, )צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכונים ביטוח "ציוד מכני הנדסי"   3.3
כינון.   ערך  במלוא  בזדון  ונזק  טבע  כולל סיכוני  שלישי    הביטוח  צד  כלפי  לאחריות  כיסוי 

 .  לכלי₪  1,000,000בגבולות אחריות של  

אתר ו/או לסביבתו על  היכל ו/או להסיכונים" לרכוש המובא ל ביטוח "אש מורחב" או "כל   3.4
ו/או עבורו ו/או מטעמו )אשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(, מפני  קבלן  ידי ה 

 הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב. 

הגדרת "כלי רכב" כוללת במפורש מכונות רכובות, מנופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות, נגררים  
 . גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוגו

  3.4)כמפורט בסעיף  רכוש  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח  
למעט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  )לעיל( ו/או ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה כמפורט לעיל  

הרכב(   בסעיף  לכלי  כאמור  הפטור  סעיף  יחול  זה  הביטוחים    11ובמקרה  נערכו  כאילו  להלן 
 . במלואם

 ביטוחי הקבלן יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות:  .4

ביטוחי הקבלן )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט"   .4.1
  ו/או מתנאים מקבילים לו.

ו/או    כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמןהמבטח מוותר על זכות התחלוף   .4.2
ו/או    ו ויתר   או גוף שהמבוטח ו/או החברה כל אדם    כלפי וכן    המפקח ו/או מנהל הפרויקט,

, למעט כלפי אדם שגרם טרם קרות מקרה הביטוח  לוויתור על תביעת תחלוף כלפיו  והתחייב
 . לנזק בזדון
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נערך  דומה אשר   לכל ביטוח  והינו קודם  Primary)הכיסוי בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ) .4.3
והמבטח    ,מי מהם  החברה ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או לטובתידי   על

בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב, ככל שזכות  הם  זכות להשתתפות מבטחי  כל  על  מוותר בזאת
 , או אחרת.1981 -התשמ"א  ,של חוק הסכם הביטוח 59 כזו הייתה מוקנית לו מכוח סעיף

  המבוטח   מחובות  לגרוע  כדי  החריג  בביטול   אין  כי,  מבוטל בזאת. יובהר  חריג רשלנות רבתי .4.4
 . דין פי  על מבטחו מזכויות או/ו

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הקבלן.   .4.5

הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות החברה ו/או העירייה ו/או מי   .4.6
 מטעמן ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט לקבלת שיפוי.  מהבאים 

י מועד קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה  נ לפ  הלשביעות רצונ  חברההקבלן מתחייב להמציא ל .5
ו/או פריקת חומרים כלשהם בו  ו/או בסביבתו    אתרהיכל ו/או בקודם לתחילת עבודות כלשהן ב

ה  וכתנאי מוקדם לתחילת פעילותו בהתאם להסכם ז)המועד המוקדם בין השניים(  ו/או בסביבתו  
 את אישור קיום ביטוחי הקבלן, חתום ע"י מבטחו. 

  ולעניין  ,תקף זה  הסכם  עוד  כלאישור קיום ביטוחי הקבלן    את  ולהמציא להמשיך מתחייב  הקבלן
על תתי    לעיל  1  בסעיף   כאמור  תונוספ  ות לתקופ   וביטוח חבות המוצר  מקצועית  אחריותביטוח  
 .  סעיפיו

לבין  אישור קיום ביטוחי הקבלן  מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור ב .6
נספח  הקבלן ולהתאימם להוראות  ביטוחי  , מתחייב הקבלן לשנות את הוראות  נספח זההוראות  

 . זה

בנספח זה ובאישור  גבולות האחריות כמפורט  קביעת  כי סוגי והיקפי הכיסויים ו/או    בזאת  מוסכם .7
המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת את הקבלן    , הינם בבחינת דרישת מינימוםקיום ביטוחי הקבלן

החברה ו/או  לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי    קבלן. לממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי דין
מנהל ו/או  המפקח  ו/או  מטעמן  מהבאים  מי  ו/או  לגבולות    הפרויקט  העירייה  הקשור  בכל 

האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי  
 הקבלן. 

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או   .8
פי  -משלימים עלהביטוחים הנוספים ו/או  הביטוחים את ההקבלן רשאי לערוך לעצמו   משלימים,

נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן ו/או  רכוש  בכל ביטוח  וניסיונו ועל חשבונו.    שיקול דעתו
כלפי החברה ו/או  כלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף  ילטובתו, בקשר עם העבודות, י

עט כלפי אדם שגרם לנזק  למ העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט,  
יורחב לשפות   ו/או משלים  נוסף  ביטוח חבות  וכל  עקב   את הגורמים הנ"לבזדון,  בגין אחריות 

 . , בכפוף לסעיף אחריות צולבתמעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו

  הקבלן  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול ביטוחי .9
אישור קיום ביטוחי הקבלן חליפי   לחברהלקם ו/או על אי חידושם מתחייב הקבלן להמציא  או ח 

 טרם הביטול. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא   .10
  בהתקשרותו  כי מתחייב הקבלןיבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, הן  הסכם זה או חלק מ

סעיף פטור בנוסח כאמור    עמם  ההתקשרות  בהסכמי   לכלול  אחראי  יהיה  הוא  משנהה  קבלני  עם
  נאותים   ביטוחים  ולקיים  לערוך  יתחייבו  כאמור  המשנה  קבלני  לפיו  סעיףוכן  להלן,    11בסעיף  

   .הקבלן  עם התקשרותם תקופת כל למשך  וזאת  לפעילותם ביחס

לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בהסכם זה לעניין אחריות  כמו כן, הקבלן מתחייב להביא  
ולקבל בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות בהתאם להוראות   וביטוח 
הפוליסות. על הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי הקבלנים יקיימו את הוראות ודרישות  

 ישות הקבלן. הסכם זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין,  והן את דר
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תהיה    ומתחייב  מצהיר   הקבלן  .11 לא  תביעה    לו כי  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  ו/או  כל  החברה  כלפי 
שייגרם  בגין כל נזק    העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן ו/או כלפי המפקח ו/או מנהל הפרויקט

  לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש כלשהו המשמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן
השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו להיכל ו/או לאתר ו/או  

ו/או בגין נזק תוצאתי, בין אם נערך    (וציוד מכני הנדסי  מנופים,  )לרבות כלי רכב, כליםלסביבתו  
ו/או   ביטוח חסר  ו/או  גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות  נערך  )ואם  נערך  ובין אם לא  ביטוח 

והואה הפוליסות(,  תנאי  כאמור  הנ"ל  מהגורמים  מיאת    בזאת  פוטר  פרת  לנזק  אחריות  .  מכל 
   זדון.ביובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

החברה ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן ו/או המפקח ו/או מנהל  הקבלן מתחייב לשפות את   .12
עליה  הפרויקט שיושת  סכום  כל  הפועלים    םבגין  ו/או  הקבלן  ע"י  הפוליסות  תנאי  הפרת  עקב 

 מטעמו. 

ע"י הקבלן תהווה    םהינ  לעיל  1-12סעיפים   .13 תנאי מתנאיו  הפרת  ו/או  והפרתו  מעיקרי ההסכם 
 . הפרה יסודית של ההסכם
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 אישור קיום ביטוחי הקבלן    - )א(  ' ד נספח  

 תקופת האספקה ו/או עבודות ההתקנה של מגדלי הקירור

  תאריך הנפקת האישור

(DD/MM/YYYY) 
 ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה - יםאישור קיום ביטוח 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפול

מבקש   מעמד 
 האישור *

מען הנכס המבוטח / 
כתובת ביצוע 

 העבודות *
 *  האישור מבקש המבוטח

 קבלן הביצוע  ☐

 קבלני משנה  ☐

 שוכר ☐

  מזמיןאחר:  ☒
 עבודות

 שם 
 

 שם
ו/או  יפו בע"מ - היכלי הספורט תל אביב

ו/או חברות בנות ו/או   יפו -עיריית תל אביב
החברות העירוניות ו/או עובדים ו/או מנהלים  
 של כל הנ"ל ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט. 

 ת.ז./ ח.פ. 
 

 ת.ז./ ח.פ.  
51-049264-8 

 מען
 

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

67062   
 

 כיסויים 

כיסויים 
נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים 

קוד   לציין  יש 
בהתאם   כיסוי 

 לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח/ שווי העבודה 

תאריך  
 סיום

תאריך  
 תחילה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכום מטבע ביטוח סכומי 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור   

כיסוי בגין   313
 נזקי טבע 

כיסוי גניבה   314
 פריצה ושוד 

כיסוי רעידת   316
 אדמה 

מבוטח נוסף   317
אחר )הקבלן   –

הראשי ו/או  
קבלנים ו/או  

קבלני משנה בכל  
 דרגה(

מבוטח   318
מבקש    -נוסף

 האישור 

מוטב   324
לקבלת תגמולי  

מבקש   –ביטוח 
 האישור 

   ראשוניות  328

  ביט:_____    ₪ 
 כל הסיכונים עבודות קבלניות
הרחבות לדוגמה )ניתן לפרט 

 בהתאם לפרקי הפוליסה(: 
 עליו עובדים רכוש      500,000 ₪
 רכוש סמוך      500,000 ₪

  
בסכום שלא 

  10% -יפחת מ
 משווי העבודות

 רכוש בהעברה    

 פינוי הריסות     500,000 ₪ 

 
בסכום שלא 

  20% -יפחת מ
 משווי העבודות

 הוצאות תכנון ופיקוח    

 
בסכום שלא 

  10% -יפחת מ
 משווי העבודות

עזר שאינם ציוד קל, מתקנים ומבני     
 חלק מהפרויקט הסופי 

 
בסכום שלא 

  20% -יפחת מ
 משווי העבודות

 נזק ישיר    

מלוא סכום   
נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה       הביטוח

 לקויה וחומרים לקויים 

 
בסכום שלא 

  10% -יפחת מ
 מגובה הנזק

הוצאות להחשת נזק ותיקונים     
 זמניים

 
בסכום שלא 

  10% -יפחת מ
 משווי העבודות

 הוצאות הכנת תביעה    

אחריות   302
 צולבת 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור  

 צד ג'  ביט:_____   10,000,000 ₪ 

 רעד והחלשת משען      500,000 ₪ 

נזק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה      500,000 ₪ 
 בכבלים ו/או מתקנים תת קרקעיים 
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כיסוי בגין   312
נזק שנגרם  

 משימוש בצמ"ה 

כיסוי   315
 לתביעות המל"ל

מבוטח נוסף   317
אחר )הקבלן   –

הראשי ו/או  
קבלנים ו/או  

שנה בכל  קבלני מ 
 דרגה( 

מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור  –

מבקש   322
האישור מוגדר  
 כצד ג' בפרק זה 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש   329
האישור ייחשב  

 כצד ג' 

 ₪ 1,200,000       

חבות בגין נזק לרכוש הנובע 
משימוש בכלי רכב מנועי מעל 

לגבולות האחריות בפוליסת רכב 
סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה 

 הביטוח

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור  

מבוטח נוסף   317
אחר )הקבלן   –

הראשי ו/או  
קבלנים ו/או  

קבלני משנה בכל  
 דרגה(

מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור  –

 ראשוניות  328

 אחריות מעבידים   ביט:_____     20,000,000 ₪

אובדן   301
 מסמכים 

אחריות   302
 צולבת 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור  

מבוטח נוסף   321
בגין מעשי או  

מחדלי המבוטח  
 מבקש האישור  –

מרמה ואי   325
 יושר עובדים 

עיכוב/שיהוי   327
עקב מקרה  

 ביטוח 

 ראשוניות  328

תקופת גילוי   332
 חודשים( 6)

₪ 2,000,000  

 
 
 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

 ______ 
 
 

  
 אחריות מקצועית  

אחריות   302
 צולבת  

 הרחב שיפוי  304

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור  

₪ 4,000,000  

תאריך 

 רטרו:

 

 _______ 

  ביט:____
 ביטוח חבות מוצר  
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מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור  –

 ראשוניות  328

תקופת גילוי   332
 חודשים( 12)

 

קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את  פירוט  
 בנספח ג'(*: 

 ( חשמל/איטום/אינסטלציה)עבודות תחזוקה ושיפוץ  - 062קבלן עבודות אזרחיות,  – 069

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או   יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 ביטוח - )ב( ד'נספח 

 תקופת השירות ו/או התחזוקה 

   :נספח זה בלבדלצורך 

 ה. ו/או מנהלי הו/או עובדי יפו בע"מ - ל: היכלי הספורט תל אביבהכוונה , "חברהה הגדרת "

יפו ו/או חברות בנות ו/או החברות העירוניות ו/או  - , הכוונה ל: עיריית תל אביב"העירייה"הגדרת  
 עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.  

צמצם את התחייבויותיו על פי מפרט  מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י הקבלן אינם באים ל
ביטוחי הקבלן והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי הקבלן לעמוד  
בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות  

יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך  במפרטי הביטוח של הקבלן כמפורט בנספח זה. על הקבלן  
 להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.

כל דין, מתחייב  ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי    פי הסכם זה-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
לערוך וזאת    הקבלן  חשבונו,  על  התחולקיים,  תקופת  כל  )להלן:  במשך  השירות  ו/או  זוקה 
את הביטוחים המפורטים  לל עד גמר תקופת ההתקשרות,  ו ה כהחל מיום תחילת(,  "השירותים"

המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי   -  אישור קיום ביטוחים  ,(ג)4ב'בנספח בסעיפים שלהלן וכן  
בחברת ביטוח מורשית    "(, על כל תנאיהם,אישור קיום ביטוחי הקבלןנפרד מהסכם זה )להלן: " 

 : ("ביטוחי הקבלן: "בהתאמה )להלן  בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלןו ,כדין

לעיל, בהתייחס לביטוח   לגרוע מהאמור  ומבלי  וביטוח חבות המוצרבנוסף  ,  אחריות מקצועית 
שנים ממועד סיום    7  -כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מיחזיק הקבלן בביטוחים  

 ההתקשרות.  

  פוליסות הכוללות את, הקבלן מתחייב להמציא עותק  החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת  
 התחייבויות החוזיות. 

 ביטוחי הקבלן:  .2

 ביטוח אש מורחב  2.1

מכל סוג שהוא אשר בבעלות  ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים ו/או חומרים המבטח רכוש 
הקבלן ו/או כל רכוש המשמש את הקבלן בביצוע השירותים ו/או כל רכוש ו/או באחריות  

מפני  אחר המובא להיכל ו/או לסביבתו על ידי ו/או מטעם ו/או עבור הקבלן, בערך כינון,  
ברק,  עשן,  אש,  לרבות  מורחב,  אש  בביטוח  המקובלים  הסיכונים  עקב  נזק  או  אובדן 

שיטפון, וסופה,  סערה  אדמה,  רעידת  שבר   התפוצצות,  צינורות,  והתבקעות  נוזלים  נזקי 
 ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.  - ידי כלי רכב, פגיעה על- זכוכית, פגיעה על

לעיל    זה  בסעיף  כמפורט  לרכוש  ביטוח  לערוך  שלא   רשאי  הקבלן  לעיל,  מבלי לגרוע מן האמור
הקבלן ביטוחי  קיום  באישור    כאמור   הפטור  יחול  זה  ובמקרה ,  בחלקו  או/ו  במלואו ,  וכן 

 . להלן כאילו נערך הביטוח במלואו 10 בסעיף

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

לגופו ו/או    שייגרםעל פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש    המבטח את חבות הקבלן
 . בכל הקשור במתן השירותיםלרכושו של אדם ו/או ישות כלשהי 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה,  
חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק  

 במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.  

 . מישריןעליו פועלים ב רכוש הביטוח אינו כולל חריג 

 ם ביטוח חבות מעבידי 2.3

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים -המבטח את חבות הקבלן על 
, כלפי עובדי הקבלן בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה  1980  -פגומים, התש"ם  

ת בגובה  להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודו
 ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. 
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 ביטוח אחריות מקצועית  2.4

המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת  
הביטוח בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד הקבלן ו/או  

הביטוח    מתן השירותים.ב, בכל הקשור  ון מי מהבאים מטעמו/או בגי   וו/או מנהלי  ועובדי 
מכסה, בין היתר, גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב, וכן נזקים פיננסיים שאינם  

 עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

 ועד תחילת מתן השירותים. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממ 

 ביטוח חבות המוצר 2.5

עקב   שייגרם בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש המבטח את חבות הקבלן על פי דין 
ו/או התקין ו/או החליף    סיפקייצר ו/או בנה ו/או הרכיב ו/או  ו/או בקשר עם המוצרים ש

הרכיבים ו/או החלקים  לרבות במפורש אחריות בגין    בכל צורה אחרת,  טיפל   ו/או הציב ו/או
נלווים   מוצרים  ו/או  החלפים  המיוצרים  המסופקים  ו/או  ה ו/או  ו/או    מותקניםו/או 

)מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות פגם    בקשר עם התקשרות זו הקבלן  ידי  - עלהמטופלים 
הביטוח    .ו/או בסימונם(ו/או ליקוי במוצרים ו/או בהוראות השימוש בהם ו/או באריזותיהם  

בת   גילוי  תקופת  הביטוח.  12יכלול  תוקף  מתום  פי    חודשים  על  הרטרואקטיבי  התאריך 
 הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים ו/או אספקת המוצרים )בהתאמה(. 

המצוין באישור    318הפוליסה תורחב לכלול את החברה והעירייה כמבוטחות נוספות )קוד  
קבלן( וזאת בקשר עם אחריות שתוטל על מי מהן עקב ו/או בגין המוצרים  קיום ביטוחי ה

 כאמור לעיל. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהקבלן עושה שימוש בכלי רכב בקשר עם מתן השירותים, הקבלן   .3
מתחייב לערוך ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח  

₪ בגין   500,000  –גין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא יפחת מ אחריות ב
 נזק אחד. 

 ביטוחי הקבלן יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות:  .4

ביטוחי הקבלן )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט"   .4.1
 ו/או מתנאים מקבילים לו.

, אולם  ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן תחלוף כלפי החברההמבטח מוותר על זכות ה .4.2
 הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

העירייה  ו/או  החברה  הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   .4.3
טענה בדבר שיתוף ביטוחים    והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או  מי מהן  לטובתו/או  
 אלה. 

זכויות והחובות של המבטח  החריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מ .4.4
 והמבוטח ע"פ דין. 

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הקבלן.   .4.5

ו/או העירייה ו/או מי    ההחבר הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות   .4.6
 מהבאים מטעמן לקבלת שיפוי.  

לרבות באישור קיום ביטוחי    בנספח זההקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים   .5
הקבלן, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי  

ה לפי  לעת,  מעת  תחודשנה  הקבלן  ביטוחי  תקופת  פוליסות  כל  במשך  בתוקף  ותהיינה  צורך, 
ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר  ,  ו/או השירותים עפ"י ההסכם  ההתקשרות 

בסעיף   תוקף    לעיל,  1כאמור  את  להפקיע  ו/או  לצמצם  כדי  בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  ולא 
 הביטוחים.  

ימים לפני    7  -ללא צורך בכל דרישה מצד החברה מתחייב הקבלן להמציא לחברה, לא יאוחר מ .6
, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, וכן  את אישור קיום ביטוחי הקבלןמועד תחילת השירותים  

ולהמציא   הביטוחים  להמשיך  קיום  אישור  שנת  את  מדי  נוספת,  לתקופה  תוקפו  הארכת  בגין 
ם זה תקף )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, מתחייב  ביטוח, כל עוד הסכ
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הקבלן להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי הקבלן לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות  
 לעיל(.    1בסעיף 

ידי   על  כדין  חתום  כשהוא  הקבלן  ביטוחי  קיום  אישור  המצאת  כי  לו,  ידוע  כי  מצהיר,  הקבלן 
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע   המבטח הינה תנאי

 מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

לגרוע בצורה כל שהיא   .7 כדי לצמצם או  ידי הקבלן  על  כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל  מובהר, 
די לשחרר את הקבלן מחובתו  מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כ

ו/או העירייה ו/או את מי מהבאים מטעמן בגין כל נזק ו/או אובדן    החברהלשפות ו/או לפצות את  
 שהקבלן אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הקבלן כאמור לעיל, והקבלן  ת, אך לא חייב תהיה רשאית החברה   .8
לבצע   את  מתחייב  להתאים  מנת  על  שיידרשו  הרחבה  ו/או  התאמה  ו/או  תיקון  ו/או  שינוי  כל 

זכויות   כי  ומתחייב,  מצהיר  הקבלן  זה.  הסכם  פי  על  להתחייבויותיו  האישור  נושא  הביטוחים 
החברה על  מטילות  אינן  לעיל  כמפורט  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת  על    החברה  ו/או 

כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור  ן  העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמ
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או  קיום ביטוחי הקבלן

אחריות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת  
לאו, בין אם בדקה החברה את אישור קיום ביטוחי הקבלן ובין  שינויים כמפורט לעיל ובין אם  

 אם לאו.  

אישור קיום ביטוחי הקבלן  מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט ב .9
הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם  

ו/או    החברהזה. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  
העירייה ו/או כלפי מי מהבאים מטעמן בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה  

 בה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.  אחרת בנושא גו

כל טענה ו/או דרישה ו/או    לוכי לא תהיה    ומתחייב,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן .10
שייגרם לרכושו  בגין כל נזק  ו/או העירייה ו/או כלפי מי מהבאים מטעמן,    החברה  כלפיתביעה  

של הקבלן ו/או לרכוש כלשהו המשמש את מכל סוג שהוא ו/או לרכוש שבשימושו ו/או באחריותו  
הקבלן לצורך במתן השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו  

ו/או בגין נזק תוצאתי, בין    (וציוד מכני הנדסי  כליםציוד,  )לרבות כלי רכב,  להיכל ו/או לסביבתו  
השתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר  אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ה

. מכל אחריות לנזק כאמור  הנ"ל  מהגורמים  מיאת    בזאת  פוטר  ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא
   זדון.ביובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

עם   .11 בהתקשרותו  כי  מתחייב,  ו/או  הקבלן  אחרים  שירותים  נותני  ו/או  משנספקים  ה  קבלני 
עם   בקשר  ו/או  בהסכמי  מתן  במסגרת  לכלול  אחראי  יהא  הוא  זה,  הסכם  נשוא  השירותים 

הגורמים  לפיו  לעיל, וכן סעיף    10פטור בנוסח כאמור בסעיף  סעיף    עם הגורמים הנ"ל  ההתקשרות 
לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם    הנ"ל מתחייבים

למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני  עם הקבלן.  
 המשנה כאמור לעיל, מוטלת על הקבלן. 

ע"י הקבלן תהווה    םהינ  לעיל  1-11סעיפים   .12 תנאי מתנאיו  הפרת  ו/או  והפרתו  מעיקרי ההסכם 
 . הפרה יסודית של ההסכם
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 הקבלן אישור קיום ביטוחי    - )ג(  ד'נספח 

 תקופת השירות ו/או התחזוקה 

 ים אישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם  זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 מבקש האישור. 

 *  האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור * 

 משכיר   ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר:  ☐

 נדל"ן  ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים   ☐

 אחר:  ☐
 

 שם
 

 שם
יפו בע"מ ו/או  - הספורט תל אביב כלייה

ו/או חברות בנות   יפו -עיריית תל אביב
ו/או החברות העירוניות ו/או עובדים 

 ו/או מנהלים של כל הנ"ל. 
 ת.ז./ ח.פ. 

 
 ת.ז./ ח.פ.  

51-049264-8 
 מען

 
 

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

   67062יפו 
 

 כיסויים 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח 

תאריך   תאריך סיום 
 תחילה 

נוסח ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

אחריות  חלוקה לפי גבולות 
 סכום  מטבע או סכומי ביטוח 

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

 כיסוי בגין נזקי טבע  313

 כיסוי גניבה פריצה ושוד  314

 כיסוי רעידת אדמה  316

 ראשוניות  328

 רכוש  ביט:______    ₪ 

 אחריות צולבת  302

קבלנים    –הרחבת צד ג'  307
 וקבלני משנה 

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

 כיסוי לתביעות המל"ל  315

מבוטח נוסף בגין מעשי או   321
מבקש   – מחדלי המבוטח 

 האישור 

מבקש האישור מוגדר כצד ג'   322
 בפרק זה 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש האישור ייחשב   329
 כצד ג' 

 צד ג'  ביט:______   4,000,000 ₪

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

היה וייחשב   - מבוטח נוסף 319
 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  328

 אחריות מעבידים   ביט:______   20,000,000 ₪

 אובדן מסמכים  301

 אחריות צולבת  302
₪ 2,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 אחריות מקצועית    
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ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

מבוטח נוסף בגין מעשי או   321
מבקש   – מחדלי המבוטח 

 האישור 

 מרמה ואי יושר עובדים  325

 פגיעת בפריטות  326

עיכוב/שיהוי עקב מקרה   327
 ביטוח 

 ראשוניות  328

 חודשים(  6תקופת גילוי ) 332

 
 

 ______ 

 אחריות צולבת   302

 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

מבקש   –מבוטח נוסף  318
 האישור 

 ראשוניות  328

 חודשים( 12תקופת גילוי ) 332

₪ 4,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

 ______ 

 חבות המוצר   ביט:______

 

 לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*: )בכפוף,  השירותים פירוט 

 שירותי תחזוקת מערכות - 089שירותי תחזוקה ותפעול,   - 088
 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או    יום   60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 הביטול. 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח ה' 
 

  
 

 נספח בטיחות בעבודה 

 
העבודות  השירותים, ובכלל זה עבודות ההובלה והאספקה לאתר וכן התחזוקה והתיקון של  

, כהגדרתו בהסכם, יבוצעו בהתאם ובכפוף לדיני הבטיחות, הוראות הבטיחות,  נשוא המכרז

 והוראות החברה ובכלל זה ההוראות המפורטות להלן : 

 

 .  1970 -פקודות הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל  

 

 .  1954 -ארגון הפיקוח על העבודה" תשי"ד חוק 

 

 . 1997 –תקנות הבטיחות בעבודה ציוד מגן אישי תשנ"ז 

 

 . 1988 -תקנות הבטיחות בעבודה עזרה ראשונה תשמ"ח 
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 ו'נספח 
 כתב ערבות ביצוע 

 תאריך __________    
 לכבוד 
 יפו בע"מ   –ספורט תל אביב ההיכלי 

 
 בנקאית מספר____________ ערבות 

 
מרחוב   .  1  _____________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס'    ____________ בקשת  לפי 

" בלתי  הקבלן_________________________)להלן:  באופן  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו   )"
 ____________ )במילים:   ₪  _________ של  כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום    חוזר 

(,  וזאת בקשר עם ההסכם "סכום הערבות"שקלים חדשים"( שקלים חדשים( בלבד )להלן:  
לביצוע    1/2021  יפו לבין בעקבות מכרז פומבי מס'  - להיכלי ספורט תל אביבהקבלן  שנחתם בין  

- בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב  אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מגדלי קירורעבודות  
, של כל תנאי ההסכם בינו  הקבלןולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י  (  "ההסכם")להלן:    יפו

 ובכלל זה לביצוע ולטיב השירותים.   לבין החברה
ידי   .  2 על  סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם 

 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן:  המדדהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "
 . 15/1/2021שהתפרסם ביום  2020 דצמבר לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש  "המדד היסודי"
לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ    "המדד החדש"

 ערבות זו. 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:  .  3

בסכום השווה    אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה
 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. 

עד   הנקוב בדרישתכם  לכם את הסכום  היסודי נשלם  נמוך מהמדד  יהיה  אם המדד החדש 
 לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה. 

כת .  4 לפי  ידינו  לעל  דרישתכם  קבלת  מועד  עם  מיד  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  ובתנו  לפי 
המפורטת להלן אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות  
שתהיו   ומבלי  דרישתכם  את  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  הצמדה,  הפרשי  בתוספת 

 . הקבלןחייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

  ______ בכתובתכל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ______ .  5
_______________ . 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון החברה    4התשלום, כאמור בסעיף   .  6
ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם 

 ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. 
בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום ___________)כולל(   .  7

 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 ערבות זו אינה ניתנה להעברה, הסבה או להמחאה.  .  8
 
 

 בכבוד רב, 
 _________________ 


____________וחותמת הסניף.טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה 

 
  


 בכבוד רב, 

 _________________ 
 ]שם הבנק הערב[ 

תאריך:_____________ 
 
  



 

  ______________ חתימת המשתתף  

 42מתוך  42עמוד 

 
 
 נספח ז' 

 
  
 

 צו התחלת עבודה
 
 

 יפו בע"מ-המזמין: היכלי הספורט ת"א

 הקבלן:  _______________________ 

  1/2021הסכם מיום:  ____ שנחתם בין המזמין לבין הקבלן לביצוע העבודות נשוא מכרז 

 העבודה: כמפורט בהסכם הנ"ל.

 מועד התחלת העבודה:____________. 

 

 צו התחלת העבודה 

מועד תח  כי  להודיעך  ביצועיהננו  ועליכם להתחיל    לת  לעיל  הוא המועד המפורט  העבודה 

על ולהשלימה  ועל-בביצוע העבודה באותו המועד  לוח הזמנים  פי השלבים המפורטים  -פי 

 בלוח הזמנים להסכם  בין הצדדים.

 

 פי ובהתאם להוראות ולתנאים של ההסכם, כולל כל הנספחים להסכם.-העבודה תבוצע על

 

 

 תאריך:______________ 

 
 


