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 מ  ס  מ  כ  י   ה  ה  ת  ק  ש  ר  ו  ת  –ח  ל  ק    ב'  

 ריהוט למוסדות חינוך – 1מספר  לפרקחוזה 
 

 2018 יום _____ בחודש ___________ בשנתב ב ___________שנערך ונחתם 
 

   יבנה עיריית  בין:

 פ ________________"ח  

 , יבנה50משד. דואני   

  ("הרשות" או/ו "המזמין" ו/או ""העירייהו/או " יבנהעיריית ")להלן:       

 מצד אחד,          

 

 ________________________________ בע"מ  :לבין

 פ _____________"ח  

       מרח' ______________  

 ("הספק")להלן: 

 שני,מצד           

 

ת ומשותף עם עירי פירסמה מכרז ("הרשותאו " "העירייה)להלן: " יבנהית יועיר הואיל

 , 13/2018 שמספרו, ומבשרת ציון באר יעקבת ומקומי ותומועצרחובות, אשקלון, 

לאספקה והתקנה של ריהוט וציוד למוסדות מציעים להציע הצעות  הוזמנובמסגרתו 

)להלן:  ומבשרת ציון באר יעקברחובות, יבנה, אשקלון,  ברשויותשונים חינוך 

 ;("השירותיםאו " "העבודות"

ובהתאם לתנאים  ,והנחיותיה הרכיאת השירותים לפי צ לרשות לספק והספק מעוניין והואיל

 והתמורה, כמפורט בחוזה זה;

 ;1מספר  פרקספקת השירותים באל הוכרזה כהצעה הזוכה במכרזהספק והצעת   והואיל

והניסיון הדרושים  , היכולותהידע בעל ומצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינ הספקו והואיל

 האמצעים, הכלים וכוח האדם המיומן, הדרושים לביצוע ,כאמור ביצוע העבודות לשם

אספקת, התקנת את ביצוע ו עצמעל לקבל  ןמוכ ווכי הינ ביותר גבוהההברמה  העבודות

 זה; חוזהבתנאים כמפורט ב והרכבת הריהוט והציוד

על  ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י כל דיןהרישיונות, כל והספק מצהיר כי בידיו  והואיל

חומרים מעולים, מנת לספק את השירותים נשוא מכרז זה במומחיות ותוך שימוש ב

ולשביעות רצונה המלא, וכי הוא מתחייב כי  הרשותוברמה המקצועית הדרושה על ידי 

  ;רשותו במשך כל תקופת ההסכםיעמדו לאלו כל 

לרבות היקפם  וזמני האספקה הנדרשים , והספק מצהיר, כי אופן ביצוע השירותים והואיל

זה ברורים לו, והוא מתחייב לבצעם באופן מקצועי, במירב הקפדנות  חוזהממנו על פי 

מיטב הידע,  תוך ניצולהמשתנים ובהתאם להנחיותיה,  הרשותוהיעילות לפי צרכי 

-הכישרון והניסיון העומדים לרשותו לשם הבטחת איכות השירותים המבוצעים על

 ;הרשות ידי-, שהוגדרו עלובתדירויות תוך עמידה בלוחות הזמנים ידו,
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בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים  על ידווהספק מתחייב, כי השירותים יבוצעו  והואיל

מהלך העבודה תוך שמירה על  יסופקו הטובין,במוסדות או בכל אתר אחר לו המצויים 

ובזמינות  הרשותכפי שיידרש על ידי  עובדים מיומנים באופן, בהיקף ובאמצעותהתקין 

כי הספק מתחייב כי ככל שייקבע ע"י הרשות הנדרשת ובהתאם להתחייבויותיו. 

 ופזה ובנספחיו, יחלי בחוזההריהוט ו/או חלקו, אינם עומדים בסטנדרטים הקבועים 

כמפורט  הרשותעל חשבונו וללא תמורה נוספת בריהוט חדש אשר יענה על דרישות 

 .ובנספחיובחוזה זה 

 הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן;, והעבודותאת ביצוע  לספקמעונינת למסור  והרשות  והואיל

בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד  עלמסכימים כי התקשרות זו תהיה  והצדדים והואיל

בתנאי ההתקשרות שאינם  בהתחשב, בין היתר, , וזאתהספקלבין   הרשותבין סיק מע

  ;סיקהולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מע

 

 :לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1

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

 ולא ישמשו לצרכי פירושו. 

 :הגדרות 1.3

 :תמחייב אחר ההקשרצדם, אלא אם שבלמונחים המשמעות  יהיוהסכם זה ב

 מכרז זה נשוארותים יהמציע אשר ייבחר לספק את הש - "הזוכה" /"ספקה" 1.3.1

 ידו על שיועסקו המשנה קבלני ,מנהליו, מועסקיו, עובדיו לרבות, 1מספר  פרקב

 ;מטעמו או בשמו הבאים וכל יורשיו(, מהרשות אישור קבלת לאחר)

 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.2

ת ועיריאשר פורסם על ידי  13/2018מס' משותף מכרז  -"מסמכי המכרז" 1.3.3

וכן כל , ומבשרת ציון באר יעקבת ומקומי ותומועצרחובות, יבנה, אשקלון, 

פרסום הנוגע למכרז זה, לרבות מסמך זה על נספחיו, שאלות / פניות המציעים, 

בעניין  הרשויותוכל מסמך אחר לסוגיו שהתקבל על ידי  הרשויותהתייחסות 

 ;ןמכרז זה ו/או נשלח  / פורסם על יד

לצורך פיקוח שוטף על ביצוע  , שימונההרשותנציג   -"הממונה"/" המפקח" 1.3.4

 בכתב; לספקעל פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר  הספקהתחייבויות 

ייצור, אספקה, הובלה, התקנה והרכבה של הריהוט  - "העבודות" /"השירותים" 1.3.5

ליו תורה ע, או בכל מקום אחר המזמינה הרשותלמוסדות הרלוונטים בתחומי 

 חודשים 24לתקופה בת שסופק שירות ואחריות לריהוט מתן  לרבות, הרשות

ממועד אספקתו, וכן כל עבודה נוספת/נלוות הנדרשת לשם ביצוע וקיום כל 

 .זה ללא יוצא מהכלל, עד לסיומן והשלמתן חוזההתחייבויות הספק על פי 
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ציוד המסופקים ומותקנים על ידי הספק על פי הוראות או /ריהוט ו –" הטובין" 1.3.6

 ;על נספחיוכמפורט בחוזה זה מסמכי המכרז והמפרט, 

התואם בצורתו, מאפייניו, תכונותיו, תפקודיו ואופן  פריט -שווה ערך" פריט" 1.3.7

 ;הנדרש במכרז זה הפריטתפעולו את אלו של 

 ;יבנהעיריית  – "הרשות" /"המזמין" /"היהעירי" 1.3.8

מופיע  אינווכדוגמת ספריות, פריט ריהוט שאינו סטנדרטי  -"ריהוט מותאם" 1.3.9

במפרטים או בכתבי הכמויות או בקטלוגים של הספק, ואשר לשם יצורו נדרש 

 ;תכנון אדריכלי

פריט ריהוט אשר אינו מופיע בכתב הכמויות במכרז זה אך  -"ריהוט קטלוגי" 1.3.10

 מופיע בקטלוג שהעביר הספק הזוכה.

 ;הצעת הספק במכרז כהגדרתו לעיל  –" ההצעה" /"הצעת הספק" 1.3.11

 לחוזה; 'אנספח כ המצ"ב ערבות בנקאית בנוסח – "ערבות ביצוע" /"הערבות" 1.3.12

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,  –" מדד המחירים לצרכן" 1.3.13

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

 מדד אחר שיתפרסם במקומו;

 המדד ביום התשלום בפועל; –" המדד החדש" 1.3.14

אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה או תשלום, על פי  –" הפרשי הצמדה למדד" 1.3.15

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

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

 דד הבסיס;מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מ

ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד  –" ריבית" 1.3.16

 הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;

, אישורי עמידת הטובין בתוי התקן כל האישורים, הרישיונות –" תיק אישורים" 1.3.17

לאספקת וההיתרים, מכל מין וסוג שהם, הדרושים על פי כל דין  הרלוונטים

 ;ברשות תקנת ריהוט וציוד למוסדות שוניםוה

 ראשון חג, עצרת שמיני, סוכות של ראשון חג, כפור יום, השנה ראש ימי 2 -"חג" 1.3.18

 .ושבועות העצמאות יום, פסח של שביעי, פסח של

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה 1.4

 ;ביצוע כתב ערבות – 'אנספח  1.4.1

  ;אישור עריכת ביטוחים – 'בנספח  1.4.2

 . גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  1.5

 

 ההתקשרותמהות  2

 הרשות הספק ייצר ו/או יספק פריטי ריהוט וציוד, בהתאם להזמנות עבודה שתמסור 2.1

או לכל   במוסדות שונים בתחומי עיריית יבנה,יתקין אותם יספקם ולספק מעת לעת, 
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 םאחריות, הכל בהתאם לתנאישירותי עליהם וכן יעניק  ,הרשותמקום אחר עליו תורה לו 

 . זה המפורטים בחוזה

על , אשר תחתם הרשותהספק יבצע כל שירות אך ורק כנגד הזמנת ריהוט וציוד מטעם  2.2

. בהזמנה יצויינו כל הפרטים הנוגעים להזמנה הספציפית, מטעמהידי מורשי החתימה 

כל פריט המוזמן במסגרתה, מבקשת, הכמות לרבות סוג הריהוט והציוד שאספקתם מת

אופן ביצוע אספקת הריהוט והציוד, מקום האספקה, לוח זמנים וכל פרט כיו"ב ביחס 

 לאופיו של השירות. 

ציוד שיספק או /בעבור כל אספקת ריהוט ויודגש כי הספק לא יהא זכאי לקבלת כל תמורה  2.3

 . חתומה כאמורללא הזמנה 

, בהצעתו על בסיס מחירי הפריטים כמפורט בנספח התמורה תשולםלספק  התמורה 2.4

 ,פועל ועל פי לוחות הזמנים ויתר התנאים הקבועים בחוזהכמות שסופקה בבהתאם ל

 . בגין קבלת הפריטים באופן תקין הממונהלרבות אישור 

טי יפרלהזמין מהספק  את הזכותהרשות שומרת לעצמה , לעיל מבלי לגרוע מהאמור 2.5

לממש את האופציה תבחר שהרשות ככל  .ו/או במידות מותאמות מיוחדתבהזמנה  ריהוט

 . תקבע התמורה בהתאם לאופן המפורט במסמכי חוזה זההנקובה לעיל 

או כספי או כמותי להזמין ריהוט בהיקף הרשות מובהר, כי אין בחוזה זה כדי לחייב את  2.6

את מהרשות למן הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעריכת מכרז זה כדי למנוע  .מסוג כלשהו

הזכות, בנסיבות המתאימות, לבצע הזמנות ריהוט שלא במסגרת מכרז זה, אלא במסגרת 

 . הרשותהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רד שיבוצע על פי כל דין ופהליך נ

השטח בו בדוק הספק מראש את ידרשו התקנות או הרכבות מיוחדות, ייודגש כי ככל ש 2.7

ככל שידרש.  ריהוטה יחוברסוגי הקירות אשר אליהן תבוצע ההתקנה או ההרכבה לרבות 

יבוצעו במלוא המיומנות והמקצועיות והתאמת אביזרי הקיבוע  ותל סוגי ההתקנכ

. ההתקנה ו/או ההרכבה ו/או אליו יחובר הריהוט יותקןוהקישור לסוגי החומרים עליהן 

 .הממונהתתואם מראש מול 

על הספק לאחוז בכל האמצעים כדי להגן על הריהוט על כל אביזריו בזמן ההובלה, לפני  2.8

, כאשר הרשותעל ידי נציג מטעם הקבלה ההתקנה ועד לקבלת אישור  במהלךהעבודה, 

מכל  םיגר. הספק יהיה אחראי לכל הנזקים היכולים לההסביבת העבודה שלמה ונקיי

 סיבה שהיא.

עליה סוכם ועל  לא יחול שינוי בתמורה כי במהלך תקופת ההתקשרות מתחייבהספק  2.9

בגין  הרשותמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בסיסה זכה במכרז. הספק 

 ובקשר לכך. 

 

 השירותים 3

 השירותים ייכללו את המרכיבים כדלקמן:  3.1

 .הרשותייצור/הזמנת פריטי הריהוט בהתאם להוראות והנחיות הממונה מטעם  3.1.1

 . של מסמכי המכרז חלק א'ב 1ד' נספחאספקת הריהוט והציוד כמפורט ב 3.1.2
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עד לרמת החדר  ופריקתם עליהם יורה הממונה הובלת הריהוט והציוד לאתרים 3.1.3

 . תוך שמירה על שלמותם ושלמות האתר בו תבוצע הפריקה

 . הממונהורה יעליו הריהוט והציוד במקום  תהתקנהרכבה ו/או  3.1.4

 ריהוט כמפורט בחוזה זה. למתן שירות ואחריות לציוד ו 3.1.5

כל השירותים לעיל כלולים במחיר היחידה שהוצע על ידי הזוכה ולא תשולם בגין מי  3.2

 תמורה נוספת. כל מהשירותים 

 

 הריהוט והציוד 4

מאיכות מעולה, על פי ויהיו חדשים מכרז זה פרק זה בשיסופקו במסגרת הריהוט והציוד  4.1

, ככל שקייםלמסמכי המכרז, ויישאו תו תקן ישראלי,  בנספח י"המפרט הטכני המצורף כ

לא יאושרו . , בצירוף תעודת אחריותבמצב תקין וללא כל פגם וליקוי לרשותויסופקו 

המפורטות אשר אינם עונים על הדרישות פריטים  , ו/או פריטי ריהוט עם פגמים כלשהם

 .תוכניותאו /מפרט הטכני ובמכרז זה, לרהות ה

על אף האמור בכל דין או נוהג, הספק יחליף לאלתר כל פריט שסופק על ידו ושיימצא כלא  4.2

 . הממונהמתאים ו/או לקוי, על פי דרישת 

  ו/או ריהוט קטלוגי תאםואספקת פריטי ריהוט מ 4.3

ריהוט "ו/או  "מותאם ריהוט"להזמנת שמורה הזכות  לרשותמובהר בזאת כי  4.3.1

 .מהספק הזוכה שייבחר, במהלך תקופת ההתקשרות" קטלוגי

", ככל ריהוט קטלוגיו/או פריטי " "ריהוט מותאםהתמורה בגין הזמנת פריטי " 4.3.2

 באופן הבא:, תיקבע נושיוזמ

הזכות להזמינו  לרשות" שמורה ריהוט קטלוגיבגין הזמנת  פריטי " 4.3.2.1

 .המעודכן של הספקטלוג קממחירי ה 15%בהנחה של 

", שאינו מצוי בכתב הכמויות ריהוט מותאםבגין הזמנת פריטי " 4.3.2.2

ביצוע לאחר תיקבע התמורה הרצ"ב למכרז זה ו/או בקטלוג הספק, 

 .התמחרות בין הספקים הזוכים

 ימי עבודה ממועד ההזמנה, מתכנן מטעמו (7) שבעה , תוךלרשותישלח הספק  4.3.3

המותאם ו/או הריהוט הריהוט  פריטי לצורך תכנון , ככל שידרש,ועל חשבונו

 במידה הנדרשת.הקטלוגי 

יגבש תכנית אדריכלית הכוללת תרשים דו ותלת ממדי  הספקהמתכנן מטעם  4.3.4

וף למפורט בקטגוריות ריהוט מותאם/ שאליה יצרף את עלותה הכספית בכפ

 ריהוט קטלוגי.

ימי עבודה  (7) שבעה בתוך הלאישור לרשותתוגש  ,לרבות עלותה ,תכנית זו 4.3.5

 לצורך ביצוע התכנון. הרשותאל  הספקממועד הגעת המתכנן מטעם 

חתומה על ידי צרף לה הזמנה תאשר את התכנית ואת עלותה הכספית ות הרשות 4.3.6

 .המטעמ מורשי החתימה
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ימי עבודה ממועד אישור  (21עשרים ואחד ) פרטי הריהוט המוזמנים, יסופקו תוך 4.3.7

 .הרשותההזמנה על ידי 

 

 הובלת הריהוט והציוד 5

 . , בצורה בטוחההממונההספק יוביל את הריהוט והציוד לאתרים כפי שיורה לו  5.1

 . הממונההספק יפרוק את הריהוט והציוד באתרים באופן שיורה לו  5.2

יבוצעו עד לחדר הכיתה או למיקום  ת הריהוט והציודפריקת ומובהר בזאת כי הובל 5.3

ו/או בכניסה  למוסדולא יושארו מחוץ הממונה, , עליו יורה הרלוונטי המדויק בתוך המוסד

 מוסד/לבקש מספר נקודות פיזור/הפצה באותו אתר תזכאי הרשותיודגש כי  למבנה.

 .במסגרת אותה הזמנה ללא כל תוספת עלות

 הספקכדי לשחרר את  בסעיפים לעיל אין בביצוע האמור כי למען הסר ספק מובהר בזאת  5.4

סביבת שלמות , עובדיולשלום ובטיחות לביצוע העבודות על פי כל דין, מאחריותו המלאה 

ו/או להטיל אחריות   ושלמות הריהוט והציוד המסופקים העבודה והנמצאים בה או לידה

 .האו על מי מטעמ הרשותעל  אמסוג כל שהו

 יעשו באופן מקצועי ומדויק, ובין היתר:  והפריקהההובלה  5.5

תוך נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ההובלה ו/או  5.5.1

 הפריקה. 

אספקת הריהוט והציוד לתוך הימנעות מגרימת פגמים או נזק מכל סוג שהוא  5.5.2

 לאתר ובאתר. 

 .תוך ניקוי ופינוי כל פסולת, ככל שתיווצר, כתוצאה מההובלה ו/או הפריקה 5.5.3

 פרק הציוד.המוסד בו נתוך שמירה על חוקי הנהלת  5.5.4

 

 הספקהצהרות  6

תנאי  הינן סעיפי המשנה שבו,זה על כל  בסעיף ותהמפורט הספקשל הצהרות  ןנכונות כי מובהר

מועד  זה ובין בכל חוזה, בין בעת חתימת ןאו חלק , כולןוזה. אי נכונות הצהרות אל חוזהבמהותי 

  . הספקחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד ת ,מכן שלאחר

 יםברורו ,נספחיועל חוזה זה לרבות בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז,  מצהיר הספק 6.1

 על פי חוזה זה. והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי ול

את כל הנ"ל באופן יסודי ומצא את כל אלו מתאימים  ןבח ,אתרים, כי ביקר במצהיר הספק 6.2

ת מום ו/או אי התאמה ו/או מראש על כל טענ מוותר הספקולצורכי חוזה זה.  ולצרכי

 ברירה ו/או פגם בהם. 

 הרשות בהתאם להוראותוהשירותים בצע את כל העבודות יבזאת כי  מצהיר הספק 6.3

 . ובהתאם לקבוע בכל דין

לקיים את לו ם שיש בו כדי להפריע יהספק מצהיר כי לא ידוע לו על ניגוד עניינ 6.4

 התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי הדין. 
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 .ביצוע העבודותוהכישורים ל , היכולת, האמצעיםאת מלוא הידע וכי יש ל מצהיר הספק 6.5

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל שנדרש, על  וומתחייב כי בידי מצהיר הספק 6.6

א מתחייב כי בכל תקופת ופי כל דין לביצוע כל העבודות ו/או השירותים נשוא חוזה זה וה

כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על  ודיתוקפו של חוזה זה יהיו בי

 .פי כל דין כשהם תקפים

 ביטול , לרבות עלומיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי לרשותמתחייב להודיע  הספק 6.7

והאוסר או מגביל את  ווכן על כל צו שניתן כנגדכל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור, 

 .זה חוזהנדרש בל בהתאם העבודותלבצע את  ויכולת

בעלי כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים ו מצהיר הספק 6.8

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ככל שידרשו,  ה,הסמכ

 מתנאי חוזה זה.  יםאו הנובע יםהכרוכ /ואו השירותים ומתאים לביצוע כל העבודות

 

 הספקת יותחייבוה 7

 על פי חוזה זה:  הספקהאחרות של  ומבלי לגרוע מהתחייבויותי

 זה.  חוזהבבמסמכי המכרז ופורט העבודות, כממתחייב לבצע את  הספק 7.1

ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות, במומחיות  עבודותמתחייב לבצע את ה הספק 7.2

ו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע  עבודותעסיק בביצוע היומתחייב לכך שהצוות אשר 

 .העבודות המתאימים לביצוע ותוההסמכ על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים עבודותה

יספק את הטובין בצורה מלאה, בנאמנות, ובמסירות תוך קיום כל התחייבויותיו  הספק 7.3

 . הרשותהמפורטות במסמכי המכרז, והכל לשביעות רצונה המלאה של 

שלומם של כל  בטיח אתבעת אספקת והתקנת הריהוט והציוד הוא יכי מתחייב הספק  7.4

במקומות הרשות רכוש הסדר וואת שלמות  ול בסמיכותאו  במקום ההתקנההנמצאים 

ויעיל  נמרץלפעול באופן  הספקמתחייב  ,לעיל מהאמור וע. מבלי לגרבהם תתבצע ההתקנה

כל נזק  למניעתולנקוט בכל האמצעים שיידרשו, למניעת כל סיכון לפגיעה בגוף או ברכוש, 

נזק  בקרות ,וכאמור, להקטנת כל נזק כזה אם אירע ולהושטת כל עזרה שתידרש מטעמ

  כאמור.

 כח אדם בהיקף ובאיכותומתן השרותים  ביצוע העבודותמתחייב להעסיק במסגרת הספק  7.5

ביותר  הגבוההברמה ומתן השירותים  וביצוע העבודותהמכרז  הנדרשים להפעלת

לרבות  נספחיוזה על  חוזהובכל מקרה לפחות בהיקף המפורט ב הרשותובהתאם לדרישות 

 בהצעה ובמכרז. 

ו של ובכל הנוגע להתנהגות הממונהו/או  הרשותמתחייב בזאת לציית להוראות הספק  7.6

  ו/או בכל הכרוך בכך. ומתן השירותים עבודותביצוע הלבקשר  וו/או התנהגות כל מי מטעמ

מתחייב לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות ומפגעים, הספק  7.7

   .דאג, בין היתר, להסרת מכשולים, הצבת מחסומים, שלטי אזהרהיוכן כי 

 בודות.  עהמיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע  לרשותדווח למתחייב הספק  7.8
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 , בגובהידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה מתחייב כי הספק  7.9

בלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם ים על כך שקמיחתיו

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, בכל פעם  ., ככל שנדרשלהשתמש בציוד מגן אישי

אשר תדרוש עבודה בגובה ו/או שימוש באמצעים  הרשותשיוזמן הספק לבצע עבודה עבור 

לביצועה, יבצע הספק לעובדיו, טרם תחילת העבודה, ריענון של נהלי, הוראות וכללי 

נדרש מהם לפי הבטיחות בעבודה לרבות בעבודה בגובה, יוודא כי העובדים הבינו את ה

אותם נהלים, הוראות וכללים והם מתחייבים לבצע את העבודה לפיהם ויחתים אותם על 

 מסמך בו הם מאשרים זאת.

, לעיין במסמכים הריהוטפרטי  ויסופק הםאלי יםהאתרהספק מתחייב לבדוק את  7.10

דרכי הסדרי התנועה, הקשורים במקום ולהכיר את תנאי ביצוע העבודה במקום, כגון: 

, על הספק להביא בחשבון את את התנאים הצעתוגישה, גודל פתחים וכיו"ב. עם הגשת 

עבודה, אופן ביצוע ההמכרז בקשר לדרישות אי ידיעת התנאים למילוי  .כמצויין לעיל

 ביצוע וציוד, לא תוכל לשמש סיבה לתביעות כלשהן. הסדרי תנועה,מקום ודרכי גישה, 

בד לעבודה ו/או טרם שליחתו לביצוע העבודות באתרים טרם קבלת עוכי מתחייב הספק  7.11

אישור משטרה כי אין מניעה להעסקתו בחברה בהתאם לחוק למניעת  הרשותיציג בפני 

 "(.החוק)להלן: " 2001-העסקה של עבריינים במוסדות מסוימים, התשס"א

תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת העבודה, לדרוש אישור נוסף מהמשטרה כי  הרשות 7.12

אין מניעה להמשך העסקתו על פי החוק. מבלי לגרוע באמור לעיל, יודגש כי בכל עת ומכל 

סיבה שהיא לרבות על בסיס ראיות לכאורה כי קיים חשש שהתנהגותו של העובד אינה 

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

להורות לספק שלא לשלוח העובד לביצוע העבודה והספק מתחייב  הרשותתהיה רשאית 

 לבצע זאת באופן מיידי. 

 

 תקופת החוזה 8

החל  חודשים אשר יהוו תקופת נסיון, (6) שישה תקופת תוקפו של חוזה זה הינה למשך 8.1

 הרשותתהיה רשאית  ך תקופת הניסיוןבמהל"(. הניסיוןתקופת )להלן: " חתימתו  מיום

יום  (14) ארבעה עשר  עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של להביא חוזה זה לידי סיום בכל

 מראש.

משירותי הספק ועל פי שיקול דעתה  הרשותבתום תקופת הניסיון, בכפוף לשביעות רצון  8.2

שנה עד בנות  ,ת נוספותולתקופ ההתקשרות, להאריך את הרשותהבלעדי, תהיה רשאית 

ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות,  ,"(תקופת האופציה)להלן: " ממנהו/או חלק  אחת

ממועד חודשים קלנדריים(  60) עלה על תקופה של חמש שניםתכולל תקופת האופציה, לא 

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "חתימת החוזה 

, תודיע על כך חוזהתקופת הלממש את הזכות שניתנה לה להאריך את  הרשותהחליטה  8.3

מראש ובכתב, לרבות על משך תקופת ההארכה ויתר התנאים  ,( יום30) שלושים לספק

 הנוספים שנקבעו על ידה. 
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למעט בתקופת תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובכל עת,  הרשותעל אף האמור לעיל,  8.4

יום מראש,  (30) שלושים לפחות לספקלסיים את החוזה בהודעה בכתב שתימסר הניסיון, 

 יום ממועד ההודעה כאמור.  (30) שלושים ובמקרה זה יבוא החוזה לידי סיום בתום

אינה מתחייבת כלפי הספק לכל היקף באספקת הריהוט הרשות מוסכם ומוצהר, כי  8.5

והציוד ובשיעור כלשהו, וכי היא תזמין ממנו ביצוע אספקת הריהוט והציוד כמוסכם 

ובהיקף כפי שיידרש על ידה, על פי צרכיה ושיקול דעתה בלבד. הספק יספק כל אספקת 

 . הרשותריהוט וציוד נשוא חוזה זה, שאספקתם תידרש על ידי 

התמורה לספק רק את  הרשותשל הפסקת השירותים מכל סיבה שהיא, תשלם במקרה  8.6

עד תאריך ההודעה  הוזמנובפועל או הוכח כי  שסופקואספקת הריהוט לה הינו זכאי בגין 

לא תהיה חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור  והרשותעל הפסקת השירותים, 

בחשבון בעת שנקב בתמורה אותה  הפסקת ההתקשרות. הספק מצהיר כי לקח תנאי זה

 .קש, ואשר עליה הוסכםיב

 

 מתן שירות  9

  . והממונההרשות הספק ימנה אחד מעובדיו כנציגו ואיש הקשר עם  9.1

בכל בקשה, הצעה, דרישה, תלונה או הרשות נציג הספק יהווה את הכתובת אליה תפנה  9.2

הבטחה, התחייבות,  תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם הספק אשר כל תשובה, מידע, נתון,

 הצהרה או מצג שימסרו לו ו/או על ידו, יחייבו את הספק. 

 . הרשותנציג הספק יפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפי 

 נציג הספק יהיה זמין בכל שעות העבודה באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס. 

 לנציג הספק תיחשב כפניה או הודעה לספק. הממונהו/או הרשות פניה או הודעה של כל 

ויהיה כפוף להוראות והנחיות  הממונהנציג הספק יעבוד בשיתוף פעולה ובתיאום מלא עם  9.3

 . הממונהשיינתנו לו על ידי 

, בנוסף לתיאום עם מובהר בזאת כי כל התיאומים הנוגעים למועדי אספקה יבוצעו 9.4

  הציוד. עדישירות מול המוסד לו מיו , גם בתיאוםהממונה

עבודה  תולמוסד לו מיועד הציוד, עד שבוע מיום קבלת הזמנה, תוכנילממונה הספק יעביר  9.5

שתכלול, בין היתר, לוח זמנים, לאספקת הריהוט והציוד, וכן הודעה עם סיום ביצוע 

 האספקה בפועל ואישור המוסד כי הציוד אכן סופק כנדרש.

 , יחליף הספק את נציגו ללא דיחוי. הרשותעל פי דרישת  9.6

ימי וב  16:00 - 8:00ה' בין השעות -מתחייב להפעיל מוקד שירות לקוחות בימים א' הספק 9.7

 . 13:00 -ל 8:00ערבי חג בין השעות ו' ו

ינהל  והספקבדואר אלקטרוני או /בפקס ו הרשות ינציגהשירות יקלוט את הזמנות  מוקד 9.8

נות וסטאטוס ההזמנה לרבות מעקב ממוחשב אחר במסגרת מערך השירות רישומי הזמ

 הזמנות חסרות, החזרות, מוצרים פגומים או כאלה שלא בהתאם לדרישות המכרז. 

 הרשות, והכל לפי דרישות הממונהו/או  הרשותהספק מתחייב למלא אחר הוראות קב"ט  9.9

 מעת לעת.
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 הזמנה, ביצוע ומסירה –שלבי העבודה  10

לספק, מעת לעת, הזמנות עבודה, במועדים עליהם הרשות לאחר חתימת החוזה, תמסור  10.1

, המפרטות את פריטי הריהוט הבלעדי לפי שיקול דעתהו לצרכיהבהתאם הרשות תחליט 

 מבקשת להזמין ואת כמותם. שהרשות 

 .4.3תבוצע בהתאם למפורט בסעיף " ריהוט קטלוגי" או "ריהוט מותאם"פריט הזמנה של  10.2

 תצרף להזמנה תיאור מדוייק של פריט הריהוט הנדרש. הרשות 

הספק ישלים את הייצור, האספקה וההתקנה של הריהוט והציוד בהתאם ללוחות הזמנים  10.3

בכתב על השלמת העבודה. לאחר מתן הודעה לרשות , ויודיע זה במסמכי מכרזהקבועים 

ג הספק ונציג בדיקה של הריהוט והציוד בהשתתפות נציוהרשות כאמור, יערכו הספק 

 . הרשות

לספק את הערותיה, והספק הרשות נתגלו בבדיקה ליקוי, מגרעת או פגם כלשהם, תעביר  10.4

 יפעל לתקנם באופן מיידי. 

, או אם לא נתגלו הרשותלאחר תיקון הליקויים, המגרעות והפגמים לשביעות רצונה של  10.5

הושלמה בהתאם לספק אישור בכתב לפיו העבודה הרשות ליקויים כאמור, תמסור 

 "(. אישור השלמת עבודהלהוראות החוזה ולשביעות רצונה )להלן: "

את פריטי הריהוט והציוד כשהם צבועים, מורכבים במידת האפשר ומוכנים יוביל הספק  10.6

 . הרשות, לכל מקום עליו תורה לו להתקנה או להצבה

 והתקנתם. את מועדי אספקת הפריטים  הממונהאו הרשות הספק יתאם מראש עם נציג  10.7

הספק יניח, ירכיב, יתקין, יחזק ויקבע את פריטי הריהוט והציוד בהתאם להנחיות  10.8

בדק ואישר את הפריט ואת התאמתו למקום המיועד,  מונה, לאחר שהמהממונה

. על הספק להציב את פריטי הריהוט כשבכל חדר בגובה אחיד הממונהולשביעות רצונו של 

 פולסת. ולא תישמע טענה כי הריצפה אינה מ

אלא אם קיבל הרשות או בשטחי המוסד הספק לא ישאיר ציוד, כלים או חומרים בשטח  10.9

, ובהתאם לקבוע באישור. מובהר, כי בכל מקרה הספק בלבד יהיה הממונהאת אישורו של 

ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות הרשות אחראי לשלמות ציודו, כליו וחומריו, וכי 

 כל נזק שייגרם להם. בקשר עם השמירה עליהם או 

, על חשבונות, את הפסולת שתיווצר הממונה, על פי הוראות הרשותהספק יפנה משטח  10.10

 . , לאתר פסולת מורשהכתוצאה מביצוע העבודה

הספק ישלים את העבודה וימסור את פריטי הריהוט והציוד כשהם מותקנים, נקיים,  10.11

הנדרשים למניעת פגיעה בפריטי תקינים וללא פגם. הספק ינקוט את אמצעי הזהירות 

 . במהלך הובלתם, אספקתם והתקנתם הריהוט והציוד

, מובהר לרשותמבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי החוזה ומכל זכות וסעד העומדים  10.12

רשאית לבצע את העבודה הרשות כי בכל מקרה של הפרת חוזה על ידי הספק, תהיה 

בתוספת הרשות יישא הספק בהוצאות  בעצמה או באמצעות צד שלישי, ובמקרה כזה

 . 15%תקורה של 
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הבחירה בדבר אופן הפעולה, ככל שיועברו השירותים לספק אחר, נתונה לשיקול יודגש כי  10.13

 .הרשותדעתה הבלעדי של 

על  והתחייבויותימקיום מלוא  הספק הסוכה כי אין באמור לעיל בכדי לשחרר את  יודגש 10.14

או ניכויים מוסכמים ו/פיצויים לקבלת  הרשותה של מכרז זה, ו/או כדי לגרוע מזכותפי 

לה, ו/או כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחר העומדים לזכותה לפי מסכומים המגיעים 

 .כל דין ו/או הסכם, לרבות בגין הפרת ההסכם על ידי הזוכה/ים

 

 לוח זמנים 11

והציוד הספק יתחיל בשירות אספקת הריהוט והציוד בתאריך הנקוב בהזמנת הריהוט  11.1

ימים ו/או פרק הזמן הנקוב בהזמנת  (14) ארבעה עשר המתייחסת אליה ויבצעה בתוך

 הריהוט והציוד, המוקדם מבין השניים. 

בפיצוי מוסכם בגין כל יום איחור הרשות כל איחור באספקת הריהוט והציוד יזכה את  11.2

הסעדים מבלי לגרוע מיתר ו 34בהתאם לטבלה שבסעיף וזאת שיקוזז מחשבונות הספק, 

 . ההעומדים לרשות

הריהוט והציוד כאמור, על הספק להשלים את כל התיאומים מייד עם קבלת הזמנת  11.3

ולקבל את כל האישורים הדרושים לשם ביצוע אספקת הריהוט והציוד אל המחלקות 

 . הממונה, הכל בהתאם להנחיות או אל המוסדותברשות השונות 

, לדחות, לעכב או להשהות כל הממונהעל אף האמור לעיל, חייב הספק, באם ידרוש זאת  11.4

, רצוי לדחותה לזמן אחר. דחיית אספקת הממונהעבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של 

 הריהוט והציוד ו/או חלק ממנה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לספק. 

דרוש מהספק לנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי רשאים לו/או הממונה הרשות נציג  11.5

להבטיח את עמידת הספק בלוחות הזמנים, לרבות הגדלת מספר העובדים מטעם הספק 

 ועבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות, והספק מתחייב לקיים הוראות אלו. 

ראה הספק כי עלול להיגרם עיכוב או איחור בביצוע העבודה, שלא עקב מעשה או מחדל  11.6

להארכת לוחות הזמנים בה יפורטו הסיבות לרשות שלו, רשאי הספק לפנות בבקשה 

ארכה. הספק יגיש את הבקשה בכתב, מייד עם היוודע לו על העיכוב מתבקשת ההבעטיין 

ה הבלעדי, ובהתאם לנסיבות, באם להיעתר תחליט, על פי שיקול דעתוהרשות הצפוי, 

 ו/או מי מטעמה תהיה סופית, ותחייב את הצדדים. הרשות לבקשה. החלטת 

 מראש ובכתבהרשות חריגה מלוחות הזמנים שלא קיבלה את אישור כל כי בזאת  מובהר 11.7

 תיחשב כהפרה של החוזה, על כל המשתמע מכך. 

 

 ביצוע שינויים 12

להמיר הרשות , ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, רשאית מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה 12.1

פריט בפריט מסוג אחר שהוא שווה ערך במחירו ומהותו לפריט המבוטל, והספק יבצע כל 

 שינוי כאמור. 

 במקרה בו נדרש הספק לבצע שינוי מהסוג המפורט בסעיף זה, יחולו ההוראות הבאות:  12.2
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שאספקתו נתבקשה מסוג הריהוט והציוד המנויים  ,הפריט החליפיהתמורה בגין  12.2.1

זהה "(, תהא הפריט החליפי)להלן: " של מסמכי המכרז חלק א'ב 1ד' נספחב

כפי שצוין ע"י בהתאם למחירו המקורי ותמורה המגיעה לספק בגין הפריט ל

 .של מסמכי המכרז חלק א'ב  1ד' נספחב הספק

, של מסמכי המכרז חלק א'ב 1ד' נספחבהיה הפריט החליפי מסוג שאינו מופיע  12.2.2

ימים ממועד נתבקשה המרת הפריט, הצעת  (3) שלושה , תוךלממונהיגיש הספק 

חליפי זה. הצעת המחיר תתבסס על מחירי השוק או על  לפריטמחיר ביחס 

 מחירי היצרן, הנמוך מביניהם. 

 הרשותתהא הסכמה בין הצדדים ביחס למחיר הפריט החליפי,  תושגשלא  ככל

והכל בהתאם  לרכוש את הפריט בעצמה ו/או באמצעות ספק אחררשאית 

 . ה זה ולשיקול דעתה הבלעדיזחובלמפורט 

התבקש השינוי לאחר שנדרש וסופק פריט מהסוג המקורי, יעשה הספק כל אשר  12.2.3

יוכל על מנת להשיב את הפריט המקורי ולקבל בגינו זיכוי. הספק יברר ויודיע 

תו להשיג קודם שירכוש ויספק את הריהוט על דבר ההסדר שיש ביכול לממונה

 החליפי. 

לא ניתן היה להשיב את הפריט או לא ניתן לקבל בעבורו זיכוי מלא, אזי בכפוף 

יהא זכאי הספק לקבל  –בגין כך  לממונהלדיווח מוקדם כאמור לעיל מצד הספק 

את תמורת הפריט החליפי או את הפרש הסכום שבין סכום עלותו של  מהרשות

החליפי לבין סכום הזיכוי שהתקבל עקב החזרתו, בהתאמה. מעבר לסכום  הפריט

 זה, לא יהא הספק זכאי לכל תוספת תמורה בגין ביצוע השינוי האמור.

 4.2למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  12.2.4

 לעיל. 

 

 אות שונות לעניין ביצוע העבודות הור 13

ו בצע את התחייבויותיילא  שהספקהרי במקרה  ,הרשותמבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  13.1

רשאית הרשות  התהי הרשותלשביעות רצון  ןאו חלק מהן לפי חוזה זה, ו/או לא יבצע

כאלו בעצמה ו/או באמצעות אחרים, ולנכות את עלות התחייבויות לבצע התחייבויות 

 חוזה זה.על פי  הספקהללו מהתמורה לה זכאי 

בביצוע העבודות יהיו חייבים לקבל אישור מראש של  הספקכל העובדים שיועסקו על ידי  13.2

יידרשו לשם כך לצורך זה. הרשות ו/או כל גורם אחר שתמנה  הממונהו/או  הרשותקב"ט 

 להתייצב בפניו לפי דרישתו ולהמציא לו מסמכי זיהוי כפי שיתבקשו. עובדי הספק

בעובד  וכל עובד מעובדי להחליףתהיה רשאית לדרוש  שהרשות ומצהיר כי ידוע ל הספק 13.3

מתחייב לפעול  הספק. וללא כל צורך בכל נימוק או הסברלפי שיקול דעתה הבלעדי  ,אחר

אחרת חובה לא תחול כל חובה כספית ו/או  הרשות, ועל הרשותבהתאם לכל דרישה של 

 בקשר לכך. 

לא ישתמשו בציוד כלשהו המצוי באתרים  וושלוחי וגרום לכך שעובדיישתמש וילא  הספק 13.4

באתרים, ואשר עובדי הספק  נייצוע העבודות, שימצא במחס)להוציא ציוד המיועד לב
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בות ביצוע עבודות בלבד(, לר לשםשימוש  ולעשות ב ,מראש ובכתב ,קיבלו אישור הספק

פון מכונות חישוב, מחשבים, מכונות צילום ומכשירי טלומבלי לפגוע בכלליות האמור, 

 וציוד מקצועי אחר.

שהה, שלא לצורך, באתרים או בכל אחד מאגפיהם ישתמש ולא ילא  וו/או מי מטעמ הספק 13.5

 מהם כל אימת ומיד לאחר שסיימו את תפקידם. ווזאת תוך הקפדה על פינוי עובדי

השירותים, יירכשו העבודות ו/או ספקת א, הדרושים לשם והציוד החומרים ,הכלים כל 13.6

שימוש  הספקעשה יבהם  והציוד החומרים ,הכלים כל. כמו כן, וחשבונועל  הספקעל ידי 

ספקת אג ליללא סי המתאיםהשירותים, יהיו מסוג מתן  העבודות ו/או ספקת אלצורך 

 ., על נספחיוזהחוזה השירותים בהתאם ל

צד ג' תחשב  עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות כי מובהר 13.7

 זה. חוזהועניין כהפרת  דבר לכל

 

 התמורה  14

, ולשביעות רצונו המלאה במועדם הרשותבתמורה לביצוע כל התחייבויות הספק כלפי  14.1

לספק  הרשותובכלל זה גם, אך לא רק, קיום מלוא התחייבויות הספק כלפי עובדיו, תשלם 

 את התמורה המגיעה בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם ולמסמכי המכרז. 

, תיקבע "קטלוגיריהוט פריטי "או ו/ "ריהוט מותאםפריטי "התמורה בגין הזמנת  14.2

 . 4.3בהתאם למפורט בחוזה זה בסעיף 

התמורה הנקובה הינה מוסכמת וסופית וכוללת את כל מרכיבי העבודה לרבות עלות  14.3

הריהוט, הובלה, אספקה, התקנה, אחריות על הריהוט וכן עלויות והוצאות הנובעות מהם 

ותשלומים לצדדים שלישיים, ובכלל זה עמלות, מכסים, היטלים, מיסים, אגרות 

 ותשלומים לעובדים, ספקים או קבלני משנה. 

שלם מעבר לתמורה הנקובה כל תוספת אלא אם כן הוסכם הדבר מפורשות תלא הרשות  14.4

ובכתב תוך ציון מפורט ומפורש של סיבת התוספת והיקפה, והכל בתנאי שנציגה המוסמך 

 אישר את התוספת מראש ובכתב. הרשות של 

ו מוסכם ומותנה כי מן התמורה לה יהיה זכאי הספק על פי מסמכי הליך המכרז ינוכ 14.5

סכומים הקבועים בהסכם זה, כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום אחר 

זכאית ו/או מחוייבת, על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, להפחית, שהרשות ו/או נוסף 

 לקזז או לנכות. 

המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת הספק לא יהיו צמודים למדד ו/או  14.6

 צמדה ו/או תוספת אחרת.לכל ה

 

 תנאי התשלום 15

 הרשותבכפוף לקיום כל התחייבויות הספק במועדן, ובכפוף לתנאי מסמכי המכרז, תשלם  15.1

 לספק את הסכומים שיגיעו לו וזאת על פי לוח תשלומים ובתנאים כמפורט להלן: 
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שניתן כדין וזאת במועד מוקדם ככל )להלן: "חשבונית"( חשבונית מס לרשות הספק יגיש  15.2

את לרשות ימים מהמועד בו סיפק הספק  (14) ארבעה עשרובכל מקרה עד ולא יאוחר מ

 הטובין. 

את החשבונית, בצירוף העתק תעודת משלוח חתומה על ידי מקבל הטובין, ובצירוף כל  15.3

מחלקת הנהלת חשבונות נקבע במסמכי המכרז, ימציא הספק למסמך אחר ו/או נוסף ש

 , יבנה.50דואני שד. ב ,בעיריית יבנה

המוסד/ נטיים, לרבות המוצרים/הפריטים/וובחשבונית יפרט הספק את כל הפרטים הרל 15.4

המיקום אליהם מתייחסת החשבונית, לרבות מספר ההזמנה, פירוט הכמויות וכל פרט 

 אחר או נוסף הנדרש לשם בדיקת החשבונות. 

גת העתק באמצעות הצלרשות באחריות הספק להוכיח מועד המצאת החשבונית  15.5

 . הרשותהחשבונית כשהיא מוטבעת בחותמת "נתקבל" נושאת תאריך של 

קיימת  כיייאשר ו הממונהיבדוק לעיל,  15.2חשבונית כאמור בסעיף הלאחר קבלת  15.6

 בפועל.וניתנו שבוצעו והשירותים חשבונית להיקף ומהות העבודות ההתאמה בין 

"שוטף מיום קבלת החשבונית +  תשלום, תשולם בתנאי הממונההתמורה, לאחר אישור  15.7

45." 

בדבר  הממונהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי התמורה תשולם רק לאחר אישור  15.8

 הרשותשל המלא בוצעו לשביעות רצונה  השירותיםלעיל, וכי  15.4התאמה, כאמור בסעיף 

 .הממונהו/או 

יעוכב ללא כל מכל סיבה שהיא,  הממונהעל ידי  ושלא אושר ביצוע עבודותתשלום בגין  15.9

 .הרשותוזאת עד לבירורם ואישורם על ידי  ,הרשותחבות כלשהי מצד 

או יותר,  תאח, מלאלא יפר ו/או יהספק ככל שתהיה רשאית,  הרשותכמו כן,  15.10

עד לתיקון ההפרה או  לפי חוזה זה ו/או כל דין, לעכב את תשלום התמורה ומהתחייבויותי

 . מילוי ההתחייבויות לשביעות רצונה המלא

מובהר, למען הסר ספק, כי חתימת מקבל הטובין על גבי ההזמנה ו/או על גבי כל מסמך  15.11

אחר ו/או נוסף, הינה תנאי הכרחי אך אינה תנאי מספיק, ומכל מקום אין בה לחייב את 

 בדבר. הרשות 

עוד מובהר, כי אין בכוחם של כל הוראה ו/או תנאי ו/או הסבר ו/או הגבלה ו/או החרגה  15.12

הכלולים על גבי תעודת המשלוח ו/או החשבונית ו/או כל מסמך אחר ו/או נוסף  וכל כיו"ב

שהוציא הספק, לגבור על הוראות מסמכי המכרז, אך אם חתם על גבם ו/או בצידם 

 . הרשותמטעם הממונה או מי שהוסמך לכך 

איחר הספק בהגשת החשבונית ו/או לא הגישה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, יידחה  15.13

תשלום בחודש ימים, ובגין תקופה זו לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת, הצמדה ביצוע ה

 ו/או ריבית. 
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 שמירת סודיות 16

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או להביא  16.1

לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או מפרט 

קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה ו/או 

"(, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה המידעו/או בקשר עמו )להלן: "

 ובמסמכי המכרז. 

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות  16.2

 . עובדיו והפועלים מטעמו

על הצהרה והתחייבות לסודיות  ולהחתים את עובדי ספקתהיה רשאית לדרוש מה הרשות 16.3

עסיק בביצוע ילפיה ולא  הספקפעל יגמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור 

 העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות.

חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב הגשת  16.4

הצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הספק באופן עצמאי וללא קשר 

 לחוזה ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סודי. 

 

 איסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות הספק 17

נו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או הספק אי 17.1

לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן 

, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו מאת הרשותההתקשרות בינו לבין 

ו חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת פי התקשרות זו ו/א-עלהרשות 

 . הרשות

או  15%למען הסר ספק, מובהר כי כל העברה, לרבות בדרך של הקצאה ו/או דילול של  17.2

יותר מהון מניות הספק לאחר ו/או לאחרים בתקופת ההתקשרות, יראו אותה לעניין סעיף 

חברות הנסחרות בבורסה  זה כהעברת זכויות אסורה. האמור בס"ק זה לא יחול על

 לניירות ערך. 

כמו כן, מתחייב הספק לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת  17.3

 בכתב מראש. הרשות הטובין לפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת 

בשעבוד מסוג כלשהו או  מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות הספקשל  וזכויותי 17.4

 מדרגה כלשהי. 

כל קבלני המשנה של הספק שיעבדו באתרים בהם תבוצענה העבודות יאושרו תחילה על  17.5

ו/או מי מטעמה להתנגד לכל קבלן משנה, או אפילו לפסול הרשות . זכותה של הרשותידי 

ספק לפסול קבלן משנה תחול גם אחרי שההרשות את כולם, ללא חובת הנמקה. זכותה של 

 התחיל את עבודתו. 

את זהותו  הרשותלביצוע העבודה בידי קבלן משנה, ואין באישור הרשות אין בהסכמת  17.6

של קבלן המשנה, כדי לפטור את הספק מאחריותו והתחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק 
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ם חבאי כולרבות יישא באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, 

 ועובדיהם. 

ת למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או רשאי תהרשו 17.7

הכל באופן שתמצא לנכון, על פי ולהעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה 

כל תביעות או טענות בקשר לכך ובלבד,  לספקהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו  השיקול דעת

 ה לא תיפגענה.על פי חוזה ז הספקשזכויות 

 

 אחריות ושיפוי 18

הספק יהיה אחראי לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או  18.1

ו/או תאגידים קשורים בה ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם, הרשות תאגיד, לרבות 

כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו ו/או מחדליהם ו/או מעשיהם של עובדיו ו/או 

 ספקיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו וינקוט בכל האמצעים למניעתם. 

 ל נזק כאמור לעיל. הספק יהיה אחראי לפצות ו/או לשפות כל אדם ו/או תאגיד בגין כ 18.2

לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות כאמור לעיל הרשות נדרשה  18.3

פי חוזה זה, -פי דין ו/או על-ו/או בגין כל נזק ו/או הפסק אחרים שהספק אחראי להם על

מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך, בשל כל סכום ששילמה הרשות ישפה הספק את 

ו/או חוייבה לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה להיות מחוייבות בו, וכן בגין כל  הרשות

הוצאה שנגרמה לה בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט 

ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה 

 כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה. 

 נתבעת על פי סעיף זה. היא מתחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו ת הרשו 18.4

 

 אחריות לציוד 19

בפני כל פגיעה, אובדן, גניבה ונזק ומתחייב הרשות הספק אחראי בלעדית כשומר ציוד  19.1

להקפיד על תקינותו לאחזקתו הראויה בכל תקופת העבודה. הספק אחראי בלעדית 

דן, גניבה ונזק ומתחייב להקפיד על אחזקתו לשמירת ציודו הוא מפני כל פגיעה, אוב

 התקינה. 

הרשות הספק מתחייב לתקן על חשבונו כל קלקול, נזק ופגם שיתהווה או ייגרמו לציוד  19.2

 מייד עם התהוותם. 

 

 תקופת האחריות 20

 (24) עשרים וארבעה אחריות על הריהוט והציוד שיסופקו על ידו למשךשירותי הספק ייתן  20.1

טי הריהוט והציוד המופיעים יחודשים החל ממועד מתן אישור הקבלה הסופי לגבי פר

 "(. תקופת האחריותבאותה ההזמנה )להלן: "
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אחריות זו תכלול כל תיקון או החלפה של פריט, לצורך שימוש תקין בפריט ועל מנת  20.2

בין  .הרשותשיעמוד בתנאי המפרט ודרישות התקנים הרלוונטיים והכל לשביעות רצון 

 היתר, יודגשו הסעיפים הבאים:

במקרים בהם מתקבלת אצל הספק הודעה לגבי ליקוי בפריט  -מענה לקריאה 20.2.1

ימי עבודה  (3שלושה )אשר סופק על ידו, יגיע נציגו לבחינת הליקוי לא יאוחר מ

 מרגע קבלת הפנייה. אם ניתן יתוקן הליקוי במקום.

הפריט או תיקון במפעל,  במקרים בהם הליקוי מצריך החלפת -תיקון הפריט 20.2.2

ימי עבודה מרגע  (10עשרה )יוחזר הפריט במצב תקין/הפריט החדש לא יאוחר מ

 קבלת הפנייה הראשונית.

פעמים  (3שלושה )פריט שליקוי כלשהו בו הופיע יותר מ -הצטברות ליקויים 20.2.3

ימים  (10) עשרה בפריט חדש בתוך הספקבמהלך תקופת האחריות, יוחלף על ידי 

 . הרשותדעת ממועד הו

 במהלך תקופת האחריות, מתחייבים הצדדים לפעול כדלקמן:  20.3

כל ליקוי יתקן או ו/, בתקינים פגומיםפריטים  על חשבונו המלא יחליף הספק  20.3.1

 . הרשותעליו תורה  אתר הספציפימהאתר ולהפריטים הובלת איסוף ואחר, כולל 

לעיל, הספק לא יהיה חייב לספק  20.3.1מובהר בזאת, כי על אף האמור בסעיף  20.3.2

על חשבונו כל חוסר, נזק או ליקוי שנגרם כתוצאה מחבלה או גרימת נזק פיזי או 

 או צד ג'. הרשות שנגרם באשמת אחר נזק 

 שני לעיל, בתוך 20.3.1מובהר בזאת, כי הספק ישלים את הנדרש כאמור בסעיף  20.3.3

בודה, לכל היותר, ממועד ההודעה לספק במקרה של תקלה המונעת ימי ע (2)

עבודה, לכל היותר, ממועד ההודעה לספק,  ימי (4ארבעה ) שימוש בריהוט, ותוך

בהתאם לתנאים שצוינו במקרה של תקלה שאינה מונעת שימוש בריהוט, והכל 

 באספקת הריהוט והציוד המקורית. 

מובהר, כי התיקון בתקופת האחריות האמורה כולל את שעות העבודה, הציוד,  20.3.4

הכלים, חלקי החילוף וכל דבר אחר הדרוש להשבת הריהוט לפעילות תקינה, וכל 

אלה יסופקו ללא תמורה נוספת. עוד מובהר, כי ריהוט או כל חלק בו שאינו ניתן 

 דשים. לתיקון, יוחלפו על ידי הספק בריהוט או חלק זהים וח

לעיל,  20.3.3לספק את השירות במועד המפורט בסעיף לא הצליח הספק ש ככל 20.3.5

ו/או על ידי ספק אחר ו/או  לבצע עבודות ההשלמה כאמור בעצמההרשות תוכל 

ולגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת הנראית לה, בכל דרך אחרת 

בכל  בכל זמן שהואשייחשבו כהוצאות ניהול, מכל סכום שיגיע לספק  15%של 

 ., כולן או חלקןלרבות באמצעות חילוט ערבויותדרך שתראה לה לנכון 

בכדי לשחרר את הספק מכל  בתום תקופת האחריותמובהר בזאת, כי אין  20.3.6

 אחריות המוטלת עליו מכח חוזה זה או על פי כל דין או נוהל. 
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בכדי לגרוע ו/או להפחית מאחריותו הכללית  20.3.1-20.3.7אין באמור בסעיפים  20.3.7

של הספק ביחס לטיב השירותים ואין בהם בכדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה 

 מכח כל דין או הסכם. לרשות המוקנים 

ערבות הביצוע תשמש כערבות טיב והיא תהא בתוקף לאחר תום תקופת החוזה  20.3.8

  .לפריט האחרון שסופק במסגרת מכרז זהיות עד לתום תקופת האחרו

חשבונית המוגשת על ידו תעודת אחריות פרטנית לכל פריט היחד עם לרשות הספק ימציא  20.4

או לכל שירות אחר שיסופק על ידו, לפי לרשות הריהוט והציוד שיסופקו על ידו  פריטימ

מספר סידורי ומועד  של הריהוט והציוד, לרבות פרטי הזיהויהעניין, כשבתעודה יצוינו כל 

 . בגין אספקתו קבלת אישור הקבלה הסופי

 

 בטיחות 21

את עבודת אספקת והתקנת הריהוט והציוד תוך נקיטת על חשבונו הספק מתחייב לבצע  21.1

כל האמצעים הדרושים בנסיבות העניין לתפעול זהיר, סביר, בטוח ובטיחותי שלהם, 

ולמניעה בכל עת של נזק ו/או פגיעה לרכוש ו/או לאדם ו/או לתאגיד כתוצאה מהשימוש 

מצעי שיידרש לשם בהם וכל אמצעי הנדרש על פי כל דין, וכן להתקין, על חשבונו, כל א

 קיום התחייבויותיו כאמור בסעיף זה. 

הספק לבדו יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או  21.2

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

התקנת אספקת ו/או מ, לעובדיה ולאורחים במקום, כתוצאה לרשותאלה אשר ייגרמו 

הריהוט והציוד ו/או כתוצאה מפעולתם ו/או מחדלם של הספק ו/או עובדיו במישרין ו/או 

 בעקיפין. 

בגין כל נזק, תשלום והוצאה סבירה אשר לרשות הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את  21.3

או /ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה על ידי כל אדם בשל כל מעשה ו/או מחדל ו

התקנת אספקת ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד כתוצאה מביצוע עבודות 

 הריהוט והציוד ו/או על ידי הספק ו/או עובדיו. 

 

 העסקת עובדים 22

, מתחייב הספק להעסיק אך ורק הרשותלצורך קיום התחייבויותיו של הספק כלפי  22.1

יתרים, האישורים, הרישיונות עובדים שיהיו מתאימים, מיומנים, מנוסים ובעלי כל הה

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

בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העובדים ו/או ההשתלמויות של העובדים, ויהיה אחראי על 

העברת הנחיות הבטיחות הרלבנטיות לעובדים והדרכתם בנושאי בטיחות בעבודה, כפי 

 ל פי כל דין ופרקטיקות מקובלת. שנדרש ע

הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים שאינם תושבים קבועים ו/או אזרחי מדינת ישראל,  22.2

 וכן לא להעסיק עובדים קטינים. 
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, להפסיק מייד את עבודתו של הרשותהספק מתחייב, לפי דרישתה המנומקת בכתב של  22.3

שוא מכרז נומתן השירותים  תהעבודווע צלבי אינו מתאיםהרשות עובד אשר לפי דעת כל 

 ו/או להעבירו מתפקידו. זה

. למען הסר ספק, הרשותהוראה זו תחול ביחס לעובדי הספק אשר מקיימים קשרים עם 

תהיה פטורה מכל חובה לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או הרשות יודגש כי 

 עובד כאמור. כל עבודתו של  תכל דרישה להפסקנזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו בשל 

 

 סיקמע –היעדר יחסי עובד  23

כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי  מצהיר בזאת הספק 23.1

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

לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לרשות נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או שיגרמו 

 על פי הסכם זה.  תוך כדי או עקב ביצוע, או אי ביצוע, התחייבויות הספק

או מי מטעמו לרבות  בינומצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  הספק 23.2

הרשות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, ככל שהוא רשאי להעסיק ו/או מעסיק כאלה, לבין 

הרשות מעסיק, וכי כל העובדים ו/או הפועלים שיועסקו מטעם הספק אצל -ובדיחסי ע

ו/או בעבור הטובין ו/או השירותים המסופקים למזמין, לצורך ביצוע התחייבויות הספק 

כל הרשות פי הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין -על

תהיינה על חשבון הספק ויחולו עליו בלבד. כמו מעסיק, וכל ההוצאות בגינם -יחסי עובד

ברשות כן, לא תעמוד לספק ולעובדיו כל זכות מהזכויות הניתנות או המוקנות לעובד שכיר 

 על פי כל דין. 

כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבודות  23.3

ויות הספק, לרבות תשלום לעובדי חוזה זה ו/או קיום התחייב נשואהטובין אספקת ו

הספק )לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה 

וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים ו/או הפרשות ו/או ניכויים ו/או 

אריות פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והח-העברות שהוטלו כולם על

לא והרשות בקשר עם ביצוע השרות ו/או הספקת הטובין יחולו על הספק וישולמו על ידו, 

תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה, לא כלפי עובדי הספק ולא כלפי 

 רשויות כלשהן. 

למען הסר ספק, הספק מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכר  23.4

ם נלווים, זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות הסכם קיבוצי עבודה, תנאי

ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי הספק. בנוסף, הספק ידווח כדין לכל הרשויות 

כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין, לרבות שמירה על 

מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול  שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק,

 בכך. 

אישור ביצוע חיובים  בגיןבכל עת דו"ח רו"ח  הרשותהספק מתחייב להמציא לפי דרישת  23.5

 אלה. 
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בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או הרשות הספק מתחייב לשפות את  23.6

הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מביצוע ו/או מי מטעמה הרשות כנגד מטעמו הפועלים 

ימים מדרישה בכתב  (14ארבעה עשר )חוזה זה, וזאת תוך  נשואהטובין אספקת העבודות ו

הנובעות הרשות ובכלל זה בגין הוצאותיה של הרשות שתופנה אל הספק על ידי 

 מהתגוננותה מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הספק להתגונן

 מפני כל תביעה של עובד כאמור. 

 חוזההצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת ה 23.7

 .וולאחרי

 

 תנאים סוציאליים לעובדי הספק 24

 לצורך מסמכי מכרז זה על נספחיו יחולו ההגדרות הבאות: 24.1

פירושם כל התנאים להם זכאי עובד על פי כל דין ו/או  –" תנאים סוציאליים" 24.1.1

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

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

 פיטורים וכל זכות, תנאי סוציאלי, הפרשה, תשלום, מענק או פיצוי אחרים. 

מטעם הספק הרשות פירושו כל אדם שביצע עבודה, או שירותים עבור  –" עובד" 24.1.2

 ו/או עבורו ו/או מטעם כל גוף, חברה או גורם הקשורים עם הספק. 

פי דין לכל עובד, ללא כל איחור או -הספק ישלם, יעניק וייתן את התנאים הסוציאליים על 24.2

 ים. עיכוב ביחס לכל התקופה, בה ביצע ה"עובד" עבודה או שירות

או באופן  תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מן הספק להמציא לה מעת לעת,הרשות  24.3

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

הסוציאליים כהגדרתו לעיל, לרבות אישור רו"ח ו/או תצהיר ולרבות תלושי שכר, אישורי 

 מך אחר ו/או נוסף. העברה / הפקדה וכן כל מס

לאחר עיון במסמכים האמורים כי קיים חשד שהספק אינו עומד בחובתו  לרשותהתברר  24.4

, מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד הרשותלעניין תשלום התנאים הסוציאליים, תהיה רשאית 

 אחר המגיע לה על פי דין, לעשות את הפעולות הבאות, כולן או חלקן:

חשבון הספק רו"ח שיבדוק את היקף אי עמידת הספק בחובתו -למנות על 24.4.1

 לתשלום תנאים סוציאליים. 

לקזז ו/או לעכב ו/או להפחית מהסכומים המגיעים לספק סכום השווה לסכום  24.4.2

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

חתום על ידי מנהלו  ימים לכל המאוחר תצהיר 20לדרוש מן הספק להמציא תוך  24.4.3

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

 הסוציאליים שהספק נמנע מלשלם. 

לבטל את החוזה לאלתר ובלא כל הודעה מוקדמת, אף אם פעל הספק בהתאם  24.4.4

 לעיל.  24.3לאמור בסעיף 

 לחלט את הערבות הבנקאית שמסר הספק.  24.4.5
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מערך החשבון שהוגש לה, עד אשר יומצאו המסמכים  50% -לעכב סך השווה ל 24.4.6

 כי שולמו לעובדים מלוא הסכומים להם הם זכאים. הרשות שיניחו את דעת 

 

 הרשותאיסור קשרים עם נציגי  25

הספק לא יספק ולא ימכור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, שירותים, מוצרים, טובין או  25.1

או לביתם ו/או למקום עסקם, זולת אם ו/ הרשותכל דבר אחר ו/או נוסף למי מעובדי 

 התקיימו התנאים הבאים: 

אספקת הטובין, השירותים והמוצרים תהיה פתוחה באופן שוויוני וזהה  25.1.1

 ובתנאים שווים לכל עובדי המזמין. 

 או

לספק את הטובין, השירותים הרשות הספק קיבל מראש ובכתב אישור מאת  25.1.2

 בלבד.  הרשותוהמוצרים לחלק מעובדי 

ולא  הרשות, לא באתר הרשותהספק לא יעסיק בן משפחה מדרגה ראשונה של מי מעובדי  25.2

במקום אחר, החל מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז, אלא אם דיווח בכתב לנציג 

יום לפני המועד שבכוונתו לעשות  30על כוונתו לעשות כן, וזאת לא יאוחר מאשר  הרשות

 ק להימנע מכך. שמורה הזכות להורות לספ לרשותכן. 

 

 זכויות קניין וקניין רוחני 26

אין ולא יהיה באספקת הטובין מושא המכרז משום הפרה ו/או הפגיעה של זכויות הקניין,  26.1

 הרשותלרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור על 

 כל מגבלה. 

, מייד עם קבלת דרישה על הרשותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הספק לשפות את  26.2

בקשר עם הפרה נטענת כאמור, ובכלל  הרשותכך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד 

בגין כל הוצאה שתידרש להוציא, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  הרשותזה לשפות את 

 להתמודד עם טענה מעין זו. 

 

 ויות שימושזכ 27

תעבור לבעלות  הרשותהבעלות בטובין מושא המכרז שהספק ספק ו/או יעמיד לרשות  27.1

אלא אם נקבע  בעלות בטובין ולספק לא תהיה בהם כל זכותמועד האספקה ב הרשות

 אחרת מפורשות בחוזה זה ו/או במסמכי המכרז. 

ה זה, במפורש, על אף האמור לעיל, מובהר כי מקום בו נקבע במסמכי המכרז ו/או בחוז 27.2

הינם בהשאלה ו/או בהשכרה ו/או בכל  הרשותכי הטובין אותם על הספק להעמד לטובת 

 זכות בעלות עליהם.  לרשותדרך דומה, לא תוקנה 
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  שמירת דינים 28

ובכלל זה חוקים,  ,תוך ציות לכל דין העבודות ו/או השירותיםלבצע את  מתחייב הספק 28.1

כל רשות מוסמכת  מטעםצווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו תווי תקן, תקנות, הוראות, 

עבודות ו/או וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל

ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת רשיונות  הן,וכל הכרוך ב השירותים,

 .או השירותים/עבודות וותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין ה

להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של  מתחייב הספק 28.2

ו ספק לעובדיי הספק. ו/או השירותים עבודותה ביצועו/או של כל אדם אחר במהלך  ועובדי

, את ציוד המגן והציוד הבטיחותי ו, על חשבונוו/או לכל הפועלים מטעמ וו/או לשולחי

 .עבודותלהוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע ההדרוש בהתאם 

, פקודת 1954-תשי"גה ,קוח של העבודהיאת חוק ארגון הפ א מכירובזה שה מצהיר הספק 28.3

לנהוג על  ועל עצמ א מקבלווכי ה ,הבטיחות בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם

 עקב הפרתם. הרשותאו נגד  ונגדאת כל האחריות לכל תביעה שתוגש  ופיהם ולוקח על עצמ

לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר לפרסום  מתחייב הספק 28.4

 ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

 

 היתרים, רישיונות ואישורים 29

, מחזיקים בכל האישורים ו/או מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו הספק 29.1

ך ביצוע העבודות ו/או השירותים, כאמור בחוזה זה, על הרישיוניות הנדרשים לצור

את האישורים ו/או הרשות בזאת להציג בפני  ו, ובהתאם לכל דין. הספק מתחייבנספחי

 ות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.הרישיונ

כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים תקפים,  ובזאת, כי ידוע למצהיר  הספק 29.2

כאמור  הספקלעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות הצהרות  29.1יף כאמור בסע

 לעניין סעיף זה, כולן או חלקן, תיחשב הפרה יסודית של החוזה.

, בהתאם ומיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי הרשותבזאת ליידע את  מתחייב הספק 29.3

לבצע  הספקשל  וכולת, האוסר ו/או המגביל, את יולסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגד

 את העבודות ו/או השירותים.

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק אישורים, ו/או היתרים הרשות מובהר בזאת כי  29.4

תקפים, אשר הספק נדרש שיהיו בבעלותו במועד הגשת הצעתו, בכל עת, והספק מתחייב 

 שעות ממועד הדרישה. 24, לפי דרישתה, בתוך לרשותכי יציגם 

 

 ביקורת 30

ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי לקיים, בכל עת, בין בתקופת החוזה ובין  הרשותחשב  30.1

ע לביצוע העבודות ו/או השירותים או בכל הנודע גבכל הנו הספקלאחריה, ביקורת אצל 

 לתמורה המשולמת בגין חוזה זה.
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הקשורים בביצוע  הספקביקורת ייתכן ותכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  30.2

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

הוכחות בגין תשלום שכר לעובדים כנדרש או הפרות  מהספקיהיה החשב רשאי לדרוש 

 דיני עבודה.

מתחייב בזאת לאפשר לחשב ו/או מי מטעמו, לבצע את הביקורת ולמסור לידיו מיד  הספק 30.3

עם דרישתו כל מידע ו/או מסמך הנדרש על ידיו, לרבות דו"חות כספים מבוקרים על ידי 

מוותר בזאת, על כל טענה בדבר סודיות /ואו הגנת  הספקרואה חשבון, ככל שישנם. 

 ים הנ"ל.הפרטיות, בכל הנוגע למידע ו/או המסמכ

מתחייב לקיים את האמור בסעיף זה, גם ביחס למידע ו/או מסמכים המצויים בידי  הספק 30.4

 צד שלישי כלשהו.

 

 אחריות 31

לכל פגיעה  יאחרא הספק יההימבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין,  31.1

של  ו/או הספקו/או לכל אדם אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל של  לרשותונזק שייגרם 

 . העבודות, או עקב ביצוע פגום של ואו מי מטעמו/ ועובד מעובדי

אובדן ו/או תקלה ו/או אובדן  בגין כל מי מטעמהו/או  הרשותכלפי  יהיה אחראי הספק 31.2

ו/או עובדיה ו/או צד ג'  הרשותו/או קלקול אשר ייגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד של 

, תוך כדי ו ו/או כל מי שפועל מטעמואו עובדיו/ הספקכלשהו, עקב מעשה ו/או מחדל של 

  ביצוע העבודה או בקשר אליה.

לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו  יהיה אחראי הספק 31.3

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא  הרשותאת  וא פוטרבקשר עם ביצוע העבודה, וה

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.   הבשירות

, לכל נזק לגוף ו/או לרכוש או הרשותכלפי צד ג' כלשהו, לרבות עובדי  יהיה אחראי הספק 31.4

 הספק מתחייבנזק אחר מכל מן וסוג שהוא שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

  יל שייגרם להם. לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לע

, לקבלני ולכל אובדן ו/או נזק מכל סוג לגוף ו/או רכוש שיגרמו לעובדי יהיה אחראי הספק 31.5

תוך כדי  הספק ועובדיהם, לשלוחיו של הספק ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמומשנה של 

ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם 

 ורשיהם.  ו/או י

בגין כל אחריות ה ו/או כל הפועל מטעמ הרשותמתחייב לשפות ו/או לפצות את  הספק 31.6

 הספקחוייבו לשלם בין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על ישתוטל עליהם ו/או כל סכום ש

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

ם מכח חוזה זה ו/או מכל לה יזכא הספקת לקזז מן התשלומים אשר תהיה רשאיהרשות  31.7

על ידי צד שלישי כלשהו בגין  מי מטעמהו/או  מהרשותסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

מחמת  לרשותכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  הספקמעשה או מחדל שהם באחריות 

 כאמור לעיל.   הספקמעשה או מחדל שהם באחריותו של 
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לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו, אם צורפה  אחראי הספקמובהר ומוסכם בזאת, כי  31.8

ישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק דין ו/או הוצאות א וכנתבעת וה הרשותלה 

 . הרשותשתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת כנגד 

 

 ביטוח 32

לערוך ולקיים  הספקעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב  הספקמבלי לגרוע באחריות  32.1

את הביטוחים המתאימים לכיסוי  ו, על פי שיקול דעתלמשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה

כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות והתנאים המפורטים  ואחריות

אישור עריכת לחוזה זה )להלן: "' בנספח כבטופס אישור עריכת ביטוחים, המצ"ב 

 . בעלת מוניטין בישראלבחברת ביטוח מורשית כדין ו"( ביטוחים

במועד החתימה על חוזה זה, את טופס אישור עריכת  לרשותלהמציא  מתחייב הספק 32.2

מציא, מידי שנה במשך כל ישוב וי הספקביטוחים כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו. 

על פי החוזה, טופס אישור עריכת ביטוחים תקין וזאת ללא צורך בקבלת  וזמן פעילות

. המצאת טופס אישור על עריכת הביטוחים תקין כאמור, מהווה מהרשותדרישה כלשהי 

 תנאי יסודי בחוזה זה.    

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  הספק 32.3

 בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 ,על פי הפוליסות הרשותוליסות באופן המפקיע את זכויות את הוראות הפ הספק הפר 32.4

ינה לו טענה כלשהי כלפי יאחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתה הספקהיה י

 עקב זאת.  ועל כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם ל הרשות

 והיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליי הספק 32.5

 חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. מכח סעיפי

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  32.6

 הספקעל פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  הספקכנגד  לרשות

 לפי חוזה זה.  ומהתחייבויותי

 

 ערבות בנקאית 33

בזאת  הספקעל פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר  יומילוי כל התחייבויותלהבטחת  33.1

שקלים חדשים(  עשר אלף שבעהובמילים: )₪  17,000 ערבות בנקאית בסך של לרשות

 ."(הערבותלחוזה זה )להלן: "' אנספח בנוסח המצורף כ

תוקפה,  ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת יההערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותה 33.2

ימים ממועד  (5) חמישה , וזאת תוךהרשותללא הוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי 

 הדרישה. 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס לבין  33.3

 המדד האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות. 
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ומתן  עבודותהביצוע ( יום מתום תקופת 90הערבות תהיה בתוקף עד תום תשעים ) 33.4

כאמור בחוזה זה. מובהר  החוזהו/או מתום תקופת הארכה, אם תוארך תקופת  השירותים

הוא המצאת, בין היתר, לפחות ערבות  חוזהומוסכם בזאת, כי תנאי להארכת תקופת ה

על רצונה  הרשותאחר מועד קבלת הודעת ( יום ל30כאמור לתקופת ההארכה, שלושים )

 כאמור. ומתן השירותים  עבודותלהאריך את תקופת ה

תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית, על פי חוזה זה  הרשות 33.5

, לרבות בגין פיצוי מוסכם. מומשה הספקו/או על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי 

, מיד, ערבות בנקאית חדשה הרשותלידי  הספקמציא יכולה או חלקה  הערבות הבנקאית,

 או משלימה.

 

   SLA-Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  34

 המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו. הספקאמנת השירות היא כלי בידי  34.1

, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, תחזוקה הרשותאמנת השירות היא כלי בידי  34.2

 בקיום הגדרות אלה. הספקשוטפת ולביצוע פיקוח על 

לא יחשבו כאי  הספקתקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של  34.3

 .SLA -עמידה ביעדי ה

לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות  שהספקבמקרה  –פיצויים מוסכמים  34.4

 המוגדרות, יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה שלהלן.

בדרך של קיזוז מהחשבון  לספקמימוש פיצויים מוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים  34.5

 .ברשותהחודשי לאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך 

רשאית לדרוש מהספק, כפיצוי מוערך הרשות  הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית, תהיה 34.6

ט את הערבות המצויה ברשותה, לאו לח ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום הערבות

 . בהתאם לשיקול דעתה המוחלטכולה או חלקה, 

בנוסף, הפר הספק את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה, ישלם  34.7

כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, את הסכומים , מייד עם דרישה ראשונה, לרשותהספק 

 "(:הפיצוי המוסכםהקבועים בטבלה להלן, בגין כל יום של איחור )להלן: "

 

 גובה הפיצוי המוסכם מדד השירות הנדרש מרכיב השירות
תוך ב -למוסדות חינוךריהוט  

( ימי עבודה 14עד ארבעה עשר )
ממועד קבלת ההזמנה 

 החתומה,
משרדי, ריהוט ריהוט 

למרחבים, ספריות וריהוט 
בתוך עד  -לחדרי המורים

( ימי עבודה 21עשרים ואחד )
ממועד קבלת ההזמנה 

 , החתומה

 

הפריטים סך עלות מ 10%
בהזמנה שלא סופקו לכל 

 -יום פיגור ולא פחות מ
  ליום.₪  100
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( ימי 7בתוך עד שבעה ) -כסאות
עבודה, ממועד קבלת ההזמנה 

 החתומה.
תוך  -או קטלוגי ריהוט מותאם
ימי עבודה  (21) עשרים ואחד

ממועד אישור ההזמנה ע"י 
 .הרשות

 אספקת ריהוט פגום
 

ימי  10יוחלף/יתוקן תוך 
עבודה ממועד הודעה על 

 הליקוי.

סך הפריטים עלות מ 10%
בהזמנה שלא סופקו לכל 

 -יום פיגור ולא פחות מ
  ליום.₪  100

אספקת ריהוט שלא על פי 
 מפרט / הזמנה

ימי עבודה  10תוך יוחלף 
 ממועד ההודעה על הליקוי

סך הפריטים עלות מ 10%
שלא על פי הזמנה/שלא 
על פי המפרט , לכל יום 

₪  100-פיגור, ולא פחות מ
 ליום.

תיקון/החלפת פריטים 
שהתגלו בהם ליקויים במהלך 

 תקופת האחריות

ימי עבודה ממועד  3תוך 
 ההודעה על הליקוי.

סך הפריטים עלות מ 10%
שהתגלו בהם ליקויים 
לכל יום פיגור, ולא פחות 

 ליום.₪  200-מ

או  הזמנת ריהוט מותאם
 : קטלוגי

אי הגעת המתכנן ו/או אי 
אספקת תכנית אדריכלית 

 למזמין

ימי עבודה ממועד  7תוך 
 הגעת המתכנן. /ההזמנה

 
 לכל יום פיגור.₪  500

 

נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של תשלום בגין הפיצוי המוסכם הינו  34.8

 שבעה את הפיצוי המוסכם בתוךלרשות ההפרה בעת החתימה על חוזה זה. הספק ישלם 

. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע הרשותימים ממועד קבלת דרישה בכתב על כך מאת ( 7)

ן מתן לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק בגי הרשותמזכותה של 

 . מהרשותהשירותים או מכל סכום אחר המגיע לספק 

הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו  34.9

 , וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.לרשות

הוסכם בין הצדדים, מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה בנספח הביטוח, כי הספק יפצה  34.10

 זק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך. , בגין כל נהרשותוישפה את 

מקיום מלוא  הספקלא ישחררו את  לרשותתשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  34.11

 החוזה.על פי  והתחייבויותי

לפי כל דין ו/או  הרשותכדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  אלו יםפאין בסעי 34.12

 .הספקחוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי 
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 הפרות וסעדים 35

 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 35.1

תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או על פי הדין,  הרשות 35.2

 לספקמן המתקנים, על ידי מתן הודעה  הספקשל  ולרבות ביטול חוזה זה, לסלק את יד

 עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן:

 תנאי יסודי של חוזה זה. הפר הספק 35.2.1

את  ןחוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיק הפר הספק 35.2.2

 . הרשותממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מ ימי עסקים 14ההפרה תוך 

צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת  הספקניתן לבקשת צד ג', נגד  35.2.3

כונס נכסים  והליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה ל

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

יום ממועד  45וטלו תוך על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא ב ובהתחייבויותי

ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה למתן אילו  (7) שבעה הינתנם, או תוך

 .ועצמ הספקמהצווים הנ"ל ע"י 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור  הספק 35.2.4

 , כמפורט בחוזה זה.הרשות

 יכולת פירעון. לשם הסדר חובות כללי מפאת אי ובא בדברים עם נושי הספק 35.2.5

 נשוא חוזה זה. העבודותאו מלבצע את  ובפועל מלנהל עסקי חדל הספק 35.2.6

הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או  וו/או מי מנושאי המשרה שב הספקמנהל/י  35.2.7

, עשוי לפגוע בשמה הטוב של הרשותעשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת 

 .הרשותו/או באינטרסים של  הרשות

היה י והספקהרשות כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי  הספקשל  וסילוק יד 35.3

 ותמנע ממנ הרשותשעל פי החוזה, פרט להתחייבויות  וחייב לעמוד בכל התחייבויותי

 לקיימן.

 

 הוראות כלליות 36

 ויתור על סעדים 36.1

דרישה, מכל סוג שהוא,  בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או מצהיר ומתחייב הספק

לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו  ושתהיינה ל

היה זכאי, לזכות עכבון או ימוותר ולא  וי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינלידי סיום, על פ

לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, 

ת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי צו מניעה או כל תרופה אחר

 לאחר.ומתן השירותים  העבודותרשאי למנוע מסירת  הספקהיה יסיום, לא 

 ויתור או שינוי 36.2

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  36.2.1

ו ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנ
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לו על פי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה 

 אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור  36.2.2

בזכויותיו, כולן או מקצן של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש 

 בכל עת שימצא לנכון.

 עוסק מורשה 36.3

כעוסק מורשה לעניין חוק  םרשו יההי ההתקשרות, כי במשך כל תקופת במתחיי הספק

 נהל ספרי חשבונות כדין.ימס ערך מוסף וכן 

 תיקון לחוזה 36.4

לא כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, 

 להם כל תוקף. יהיה

 קיזוז 36.5

 .הרשותעל פי כל דין כנגד  לומוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה  הספק 36.5.1

תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס  הרשות 36.5.2

, מכל מין וסוג שהם, לרבות הספקו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן 

, הספקה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי כל סכום שהיא עלול

 בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.

 במקום הצד האחר תשלום 36.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על  36.6.1

הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. (7) שבעה לא שילמו, תוך

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם  36.6.2

רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו 

צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו 

, תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועלהראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום 

  צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלמ"ס. 

 סמכות שיפוט והדין החל 36.7

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין  36.7.1

 שלו. 

ת הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבי 36.7.2

, ולא יבנהעיר ומקומית לתחום השיפוט של ה המוסמך מבחינה עניינית המשפט,

 תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.

 התנאים המוסכמים מיצוי 36.8

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל 

הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה 

זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש 
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והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים 

 לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

 הודעות 36.9

תחשב  –לנמען המצוין להלן  –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  36.9.1

 כמתקבלת בעת מסירתה.

ציון הנמען  כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך 36.9.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה  –המצוין להלן 

תיחשב כמתקבלת  –נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, 

 שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.

 המצויינתכל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת  36.9.3

תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני  –להלן ותוך ציון הנמען המצויין להלן 

 שעות ממועד הישלחה. 48תוך 
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 כתובת הצדדים 37

     עיריית יבנה  

 ___________________________________________  הנמען:

 :__________________ 'טלפון:_____________________ פקס   

 

  – הספק  

 __________________________________________ _הנמען: 

 :___________________'טלפון:____________________ פקס  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

__________________________  ________________________ 

 _________ ______:____הספק  ____________:____  עיריית יבנה

 ______________ ____על ידי:_  ______על ידי: ______________

 ______________תואר:______  ____תואר:_________________

 

 

 שוראי

__________________,  הספקאני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של 

_____________ ת.ז.  -מאשר בזאת כי _______________ ת.ז. ________________ ו

וכי  והינם מוסמכים לחתום מטעמ הספק_______________ אשר חתמו על חוזה זה בפני, בשם 

בהתאם למסמכי ההתאגדות להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל  הספקנתקבלה החלטה כדין על ידי 

 חיו.לחתום על החוזה ונספ

   

      

__________________ ____________________ ______________________ 

 חתימה + חותמת   שם עו"ד    תאריך
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 ריהוט למוסדות חינוך - 1מספר  פרק - 'אספח נ

 ביצועכתב ערבות 

 לכבוד 
         תאריך:_________             עיריית יבנה

 50דואני  ד'ש
 "(_____________  עיריית )להלן: "   יבנה

 
 ג.א.נ.,

 כתב ערבות מס' ____________ 
 
ש"ח  17,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

"(, המגיע סכום הערבותלים חדשים( כולל מע"מ )להלן: "שקעשר אלף  שבעה עשרובמילים: )
"( בקשר עם חוזה החברה)להלן: "_____ ______או עשוי להגיע לכם מאת __________

   עיריית יבנה.מיום ________, עם 
 
עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף  שה ימימיחאנו נשלם לכם, תוך  .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או  3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 
לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי 

 להלן. 3ה למדד הנקובים בסעיף ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמד
 

 בערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי  "מדד המחירים לצרכן"
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.
 

_____ בגין חודש  15מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  "מדד הבסיס" 
 . _____שנת 

 
מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד  "המדד החדש" 

 תשלום סכום הערבות.
 

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש  "הפרשי הצמדה למדד" 
שונה ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או 

דש לעומת מדד מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד הח
 הבסיס.

 
 ועד בכלל._______ ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .5

 ___________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה _________.
 על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. התחייבותנו .6
 
 

 בכבוד רב,          

 בנק ________         

 סניף________          
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 ריהוט למוסדות חינוך - 1מספר  פרק - 'בנספח 

  םאישור עריכת ביטוחי

 לכבוד
 יבנהעיריית 

 , 50שד. דואני 
 יבנה

 "(יבנהעיריית )להלן: "
 

 נ,"אג
 

אספקה  ( בגיןהספק"" :)להלן______________על קיום ביטוחים של_______אישור  הנדון:
אשקלון רחובות, יבנה,  בתחומי הרשויותעירייה שונים חינוך ווהתקנה של ריהוט וציוד למוסדות 

)להלן:   חוזה מיום _________ומתן שירותים נלווים בקשר עם  ומבשרת ציון באר יעקב
 "(העבודות"

 
 

 _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:אנו הח"מ 
 

 , כמפורט להלן:עבודותו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע הלחברה אנו ערכנו  .1
 

ביטוח המבטח את רכוש וציוד הספק, המשמש במסגרת ההסכם במפורש,  – ביטוח רכוש וציוד .א
לרבות כל רכוש אחר אשר באחריותו ו/או בשליטתו של הספק והמשמש במסגרת העבודות, במלוא 

 ערכו, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב. 
לפי העירייה ו/או גופים עירוניים ו/או הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כ 

 כלפי עובדיה ומנהליהם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

על פי כל דין, לרבות אחריותו על פי חוק  הספקביטוח המכסה אחריות  – ביטוח חבות מוצר .ב
  .1980 –האחריות למוצרים פגומים, תש"מ 

חודשים.  12למקרה ולתקופת ביטוח בת  ₪ 2,000,000 -גבול האחריות לביטוח זה לא יפחת מ
 הביטוח יורחב לשפות את העירייה בגין אחריות שתוטל עליה למעשי ו/או מחדלי הספק. 

 

המבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או  – ביטוח חבות כלפי צד שלישי .ג
לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת ביצוע העבודות על פי ההסכם, בגבול אחריות של 

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  ₪ 4,000,000
ה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמ

דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה או השבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 
בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. מודגש במפורש, כי הפוליסה אינה כוללת 

 או הבאים מטעמם./כל חריג לנזק לרכוש  קבלני משנה ו
הביטוח מורחב לשפות את העירייה והבאים מטעמה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו 
והבאים מטעמם של הנ"ל, בכפוף לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 לכל יחיד מיחידי המבוטח. 
 

ו המועסקים בביצוע ההסכם בגין המבטח את חבות הספק כלפי עובדי – ביטוח חבות מעבידים .ד
פגיעה גופנית או מחלה העלולה להיגרם למי מהם במשך תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם, תוך 

 ₪ 20,000,000 -לתובע, לאירוע ו ₪ 6,000,000כדי ועקב ביצוע העבודות כאמור, בגבול אחריות של 
בודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר ע

פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את העירייה היה ונטען, 
לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי היא נושאת בחובות מעסיק 

 כלשהן כלפי מי ממועסקי הספק והבאים מטעמו. 
 

 ________ )כולל(. ______________ ועד __ -מתקופת הביטוח הינה  .2
 

 . יבנה עיריית–למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 

, חברות בנות יבנה ו/או תאגידים עירונייםעיריית  –למטרת אישור זה ו/או "העירייה" "  "עיריית יבנה
 ועובדים ומנהלים של הנ"ל. 
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 הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:בכל הפוליסות  .4
 ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. יבנהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי עיריית  .א
ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  הספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ב

יום ל לפני מועד הביטול ו/או השינוי  30 הודעה בכתב, במכתב רשום, ולעיריית יבנה לספקשנמסור 
 המבוקש.

 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ג
  . התקפות במועד התחלת הביטוח

ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  שלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסותאחראי לת ולבד הספק .5
 בהן.

בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים כל סעיף   .6
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל  יבנהוכלפי מבטחיה, ולגבי עיריית  יבנהביטוח אחר לא יופעל כלפי עיריית 

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות  יבנההוא "ביטוח ראשוני", המזכה את עיריית 
להשתתף בנטל החיוב כאמור  יבנהמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי עיריית   יבנהטוחי עיריית יבב

, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59בסעיף 
 וכלפי מבטחיה. יבנהכלפי עיריית 

במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה

 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               
 
 

 ביטוח:_____________ _____ טלפון _________________________פקס.:_____________ סוכן
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משרדי, ריהוט למרחבים, ספריות ריהוט  – 2מספר  פרקחוזה ל

 וחדרי מורים
 

 2018 יום _____ בחודש ___________ בשנתב ב ___________שנערך ונחתם 
 

   יבנה עיריית  בין:

 פ ________________"ח  

 , יבנה50משד. דואני   

  ("הרשות" או/"המזמין" ו ו/או ""העירייהו/או עיריית יבנה" ")להלן:      

 מצד אחד,          

 

 ________________________________ בע"מ  :לבין

 פ _____________"ח  

       מרח' ______________  

 ("הספק")להלן: 

 מצד שני,          

 

משותף עם עיריות  פירסמה מכרז ("הרשותאו " "העירייה)להלן: " יבנהית יועיר הואיל

 , 13/2018 , שמספרוומבשרת ציון ת באר יעקבומקומי ותומועצרחובות, אשקלון, 

לאספקה והתקנה של ריהוט וציוד למוסדות מציעים להציע הצעות  הוזמנובמסגרתו 

 "העבודות)להלן: " מבשרת ציוןובאר יעקב רחובות, אשקלון,  ברשויותחינוך שונים 

 ;("השירותיםאו "

ובהתאם לתנאים  ,והנחיותיה הרכיאת השירותים לפי צלרשות  לספק והספק מעוניין והואיל

 והתמורה, כמפורט בחוזה זה;

 ;2מספר  פרקלאספקת השירותים ב הוכרזה כהצעה הזוכה במכרזהספק והצעת   והואיל

והניסיון הדרושים  , היכולותהידע בעל ומצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינ הספקו והואיל

 האמצעים, הכלים וכוח האדם המיומן, הדרושים לביצועכאמור  ביצוע העבודות לשם

אספקת, התקנת את ביצוע ו עצמעל לקבל  ןמוכ ווכי הינ ביותר גבוהההברמה  העבודות

 זה; חוזהב בתנאים כמפורט והרכבת הריהוט והציוד

על  ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י כל דיןהרישיונות, כל והספק מצהיר כי בידיו  והואיל

חומרים מעולים, מנת לספק את השירותים נשוא מכרז זה במומחיות ותוך שימוש ב

ולשביעות רצונה המלא, וכי הוא מתחייב כי  הרשותוברמה המקצועית הדרושה על ידי 

  ;רשותו במשך כל תקופת ההסכםיעמדו לאלו כל 

לרבות היקפם  וזמני האספקה הנדרשים , והספק מצהיר, כי אופן ביצוע השירותים והואיל

זה ברורים לו, והוא מתחייב לבצעם באופן מקצועי, במירב הקפדנות  חוזהממנו על פי 

מיטב הידע,  תוך ניצולהמשתנים ובהתאם להנחיותיה,  הרשותוהיעילות לפי צרכי 

-הכישרון והניסיון העומדים לרשותו לשם הבטחת איכות השירותים המבוצעים על

 ;הרשות ידי-, שהוגדרו עלובתדירויות תוך עמידה בלוחות הזמנים ידו,
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בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים  על ידווהספק מתחייב, כי השירותים יבוצעו  והואיל

מהלך העבודה תוך שמירה על  יסופקו הטובין,במוסדות או בכל אתר אחר לו המצויים 

ובזמינות  הרשותכפי שיידרש על ידי  עובדים מיומנים באופן, בהיקף ובאמצעותהתקין 

כי הספק מתחייב כי ככל שייקבע ע"י הרשות הנדרשת ובהתאם להתחייבויותיו. 

 ופזה ובנספחיו, יחלי בחוזההריהוט ו/או חלקו, אינם עומדים בסטנדרטים הקבועים 

כמפורט  הרשותעל חשבונו וללא תמורה נוספת בריהוט חדש אשר יענה על דרישות 

 .ובנספחיובחוזה זה 

 הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן;, והעבודותאת ביצוע  לספקמעונינת למסור  והרשות  והואיל

בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד  עלמסכימים כי התקשרות זו תהיה  והצדדים והואיל

בתנאי ההתקשרות שאינם  בהתחשב, בין היתר, , וזאתהספקלבין  הרשותבין סיק מע

  ;סיקהולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מע

 

 :לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1

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

 ולא ישמשו לצרכי פירושו. 

 :הגדרות 1.3

 ת:מחייב אחר ההקשרצדם, אלא אם שבלמונחים המשמעות  יהיוהסכם זה ב

 מכרז זה נשוארותים יהמציע אשר ייבחר לספק את הש - "הזוכה" /"ספקה" 1.3.1

 ידו על שיועסקו המשנה קבלני ,מנהליו, מועסקיו, עובדיו לרבות, 2מספר  פרקב

 ;מטעמו או בשמו הבאים וכל יורשיו(, הרשותמ אישור קבלת לאחר)

 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.2

ת ועיריאשר פורסם על ידי  13/2018מס' משותף מכרז  -"מסמכי המכרז" 1.3.3

וכן כל , מבשרת ציוןו באר יעקבת ומקומי ותומועצרחובות, יבנה, אשקלון, 

פרסום הנוגע למכרז זה, לרבות מסמך זה על נספחיו, שאלות / פניות המציעים, 

בעניין  הרשויותוכל מסמך אחר לסוגיו שהתקבל על ידי  הרשויותהתייחסות 

 ;ןמכרז זה ו/או נשלח  / פורסם על יד

לצורך פיקוח שוטף על ביצוע , שימונה הרשותנציג   -"הממונה"/" המפקח" 1.3.4

 בכתב; לספקעל פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר  הספקהתחייבויות 

ייצור, אספקה, הובלה, התקנה והרכבה של הריהוט  - "העבודות" /"השירותים" 1.3.5

ליו תורה ע, או בכל מקום אחר למוסדות הרלוונטים בתחומי הרשות המזמינה

 חודשים 24לתקופה בת שסופק שירות ואחריות לריהוט מתן  לרבות, הרשות

ממועד אספקתו, וכן כל עבודה נוספת/נלוות הנדרשת לשם ביצוע וקיום כל 

 .זה ללא יוצא מהכלל, עד לסיומן והשלמתן חוזההתחייבויות הספק על פי 
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ריהוט ו/או ציוד המסופקים ומותקנים על ידי הספק על פי הוראות  –" הטובין"  1.3.6

 ;על נספחיוכמפורט בחוזה זה מסמכי המכרז והמפרט, 

התואם בצורתו, מאפייניו, תכונותיו, תפקודיו ואופן  פריט -שווה ערך" פריט" 1.3.7

 ;הנדרש במכרז זה הפריטתפעולו את אלו של 

 ;יבנהעיריית  – "הרשות"/ "המזמין" /"היהעירי" 1.3.8

פריט ריהוט שאינו סטנדרטי כדוגמת ספריות, ואינו מופיע  -"ריהוט מותאם" 1.3.9

הספק, ואשר לשם יצורו נדרש במפרטים או בכתבי הכמויות או בקטלוגים של 

 ;תכנון אדריכלי

פריט ריהוט אשר אינו מופיע בכתב הכמויות במכרז זה אך  -"ריהוט קטלוגי" 1.3.10

 מופיע בקטלוג שהעביר הספק הזוכה.

 ;הצעת הספק במכרז כהגדרתו לעיל  –" ההצעה" /"הצעת הספק" 1.3.11

 לחוזה; 'אנספח כ המצ"ב ערבות בנקאית בנוסח – "ערבות ביצוע" /"הערבות" 1.3.12

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,  –" מדד המחירים לצרכן" 1.3.13

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

 מדד אחר שיתפרסם במקומו;

 המדד ביום התשלום בפועל; –" המדד החדש" 1.3.14

ו תשלום, על פי אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה א –" הפרשי הצמדה למדד" 1.3.15

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

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

 מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס;

חשב הכללי החל מן המועד ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל ה –" ריבית" 1.3.16

 הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;

, אישורי עמידת הטובין בתוי התקן כל האישורים, הרישיונות –" תיק אישורים" 1.3.17

לאספקת וההיתרים, מכל מין וסוג שהם, הדרושים על פי כל דין  הרלוונטים

 ;ברשות והתקנת ריהוט וציוד למוסדות שונים

 ראשון חג, עצרת שמיני, סוכות של ראשון חג, כפור יום, השנה ראש ימי 2 -"חג" 1.3.18

 .ושבועות העצמאות יום, פסח של שביעי, פסח של

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה 1.4

 ;ביצוע כתב ערבות – 'אנספח  1.4.1

  ;אישור עריכת ביטוחים – 'בנספח  1.4.2

 . גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  1.5

 

 ההתקשרותמהות  2

 הרשות הספק ייצר ו/או יספק פריטי ריהוט וציוד, בהתאם להזמנות עבודה שתמסור 2.1

או לכל   במוסדות שונים בתחומי עיריית יבנה,לספק מעת לעת, יספקם ויתקין אותם 
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עליהם שירותי אחריות, הכל בהתאם לתנאים וכן יעניק  ,הרשותמקום אחר עליו תורה לו 

 המפורטים בחוזה זה. 

, אשר תחתם על הרשותהספק יבצע כל שירות אך ורק כנגד הזמנת ריהוט וציוד מטעם  2.2

ידי מורשי החתימה מטעמה. בהזמנה יצויינו כל הפרטים הנוגעים להזמנה הספציפית, 

ריט המוזמן במסגרתה, לרבות סוג הריהוט והציוד שאספקתם מתבקשת, הכמות מכל פ

אופן ביצוע אספקת הריהוט והציוד, מקום האספקה, לוח זמנים וכל פרט כיו"ב ביחס 

 לאופיו של השירות. 

יודגש כי הספק לא יהא זכאי לקבלת כל תמורה בעבור כל אספקת ריהוט ו/או ציוד שיספק  2.3

 ללא הזמנה חתומה כאמור. 

מפורט בנספח התמורה בהצעתו, התמורה לספק תשולם על בסיס מחירי הפריטים כ 2.4

בהתאם לכמות שסופקה בפועל ועל פי לוחות הזמנים ויתר התנאים הקבועים בחוזה, 

 לרבות אישור הממונה בגין קבלת הפריטים באופן תקין. 

את הזכות להזמין מהספק פריטי  הרשותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת לעצמה  2.5

תבחר לממש את האופציה  שהרשותות. ככל ריהוט בהזמנה מיוחדת ו/או במידות מותאמ

 הנקובה לעיל תקבע התמורה בהתאם לאופן המפורט במסמכי חוזה זה. 

להזמין ריהוט בהיקף כספי או כמותי או  הרשותמובהר, כי אין בחוזה זה כדי לחייב את  2.6

את  הרשותממסוג כלשהו. למן הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעריכת מכרז זה כדי למנוע 

הזכות, בנסיבות המתאימות, לבצע הזמנות ריהוט שלא במסגרת מכרז זה, אלא במסגרת 

 . הרשותהליך נפרד שיבוצע על פי כל דין והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

השטח בו ידרשו התקנות או הרכבות מיוחדות, יבדוק הספק מראש את יודגש כי ככל ש 2.7

ככל שידרש.  ריהוטה יחוברירות אשר אליהן סוגי הקתבוצע ההתקנה או ההרכבה לרבות 

יבוצעו במלוא המיומנות והמקצועיות והתאמת אביזרי הקיבוע  ותל סוגי ההתקנכ

. ההתקנה ו/או ההרכבה ו/או אליו יחובר הריהוט יותקןוהקישור לסוגי החומרים עליהן 

 .הממונהתתואם מראש מול 

כל אביזריו בזמן ההובלה, לפני  על הספק לאחוז בכל האמצעים כדי להגן על הריהוט על 2.8

, כאשר הרשותעל ידי נציג מטעם הקבלה ההתקנה ועד לקבלת אישור  במהלךהעבודה, 

מכל  ם. הספק יהיה אחראי לכל הנזקים היכולים להיגרהסביבת העבודה שלמה ונקיי

 סיבה שהיא.

עליה סוכם ועל  לא יחול שינוי בתמורה כי במהלך תקופת ההתקשרות מתחייבהספק  2.9

בגין  הרשותמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בסיסה זכה במכרז. הספק 

 ובקשר לכך. 

 

 

 השירותים 3

 השירותים ייכללו את המרכיבים כדלקמן:  3.1

 .הרשותייצור/הזמנת פריטי הריהוט בהתאם להוראות והנחיות הממונה מטעם  3.1.1
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 חלק א'ב 3'ד – 2ד' יםנספחהמכרז בבמסמכי אספקת הריהוט והציוד כמפורט  3.1.2

  של מסמכי המכרז.

הובלת הריהוט והציוד לאתרים עליהם יורה הממונה ופריקתם עד לרמת החדר  3.1.3

 תוך שמירה על שלמותם ושלמות האתר בו תבוצע הפריקה. 

 הרכבה ו/או התקנת הריהוט והציוד במקום עליו יורה הממונה.  3.1.4

 מתן שירות ואחריות לציוד ולריהוט כמפורט בחוזה זה.  3.1.5

כל השירותים לעיל כלולים במחיר היחידה שהוצע על ידי הזוכה ולא תשולם בגין מי  3.2

 מהשירותים כל תמורה נוספת. 

 

 הריהוט והציוד 4

מכרז זה יהיו חדשים ומאיכות מעולה, על פי פרק זה בהריהוט והציוד שיסופקו במסגרת  4.1

למסמכי המכרז, ויישאו תו תקן ישראלי, ככל שקיים, נספח י"ג מצורף כהמפרט הטכני ה

לא יאושרו במצב תקין וללא כל פגם וליקוי, בצירוף תעודת אחריות.  לרשותויסופקו 

המפורטות אשר אינם עונים על הדרישות פריטים  , ו/או פריטי ריהוט עם פגמים כלשהם

 .תוכניותאו /מפרט הטכני ובמכרז זה, לרהות ה

על אף האמור בכל דין או נוהג, הספק יחליף לאלתר כל פריט שסופק על ידו ושיימצא כלא  4.2

 מתאים ו/או לקוי, על פי דרישת הממונה. 

  ו/או ריהוט קטלוגי תאםואספקת פריטי ריהוט מ 4.3

ריהוט "ו/או  "ריהוט מותאם"להזמנת שמורה הזכות  לרשותמובהר בזאת כי  4.3.1

 .במהלך תקופת ההתקשרותמהספק הזוכה שייבחר, " קטלוגי

", ככל ריהוט קטלוגיו/או פריטי " "ריהוט מותאםהתמורה בגין הזמנת פריטי " 4.3.2

 באופן הבא:, תיקבע נושיוזמ

הזכות להזמינו לרשות " שמורה ריהוט קטלוגיבגין הזמנת  פריטי " 4.3.2.1

 .ממחירי הקטלוג המעודכן של הספק 15%בהנחה של 

ו מצוי בכתב הכמויות ", שאינריהוט מותאםבגין הזמנת פריטי " 4.3.2.2

לאחר ביצוע תיקבע התמורה הרצ"ב למכרז זה ו/או בקטלוג הספק, 

 התמחרות בין הספקים הזוכים.

 ימי עבודה ממועד ההזמנה, מתכנן מטעמו (7) שבעה , תוךלרשותישלח הספק  4.3.3

המותאם ו/או הריהוט הריהוט  פריטי לצורך תכנון ועל חשבונו, ככל שידרש,

 הנדרשת.במידה הקטלוגי 

יגבש תכנית אדריכלית הכוללת תרשים דו ותלת ממדי  הספקהמתכנן מטעם  4.3.4

וף למפורט בקטגוריות ריהוט מותאם/ שאליה יצרף את עלותה הכספית בכפ

 ריהוט קטלוגי.

ימי עבודה  (7) שבעה בתוך הלאישור לרשותתוגש  ,לרבות עלותה ,תכנית זו 4.3.5

 ביצוע התכנון. לצורך הרשותאל  הספקממועד הגעת המתכנן מטעם 
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חתומה על ידי תצרף לה הזמנה אשר את התכנית ואת עלותה הכספית ות הרשות 4.3.6

 .המטעמ מורשי החתימה

ימי עבודה ממועד אישור  (21עשרים ואחד ) פרטי הריהוט המוזמנים, יסופקו תוך 4.3.7

 .הרשותההזמנה על ידי 

 

 הובלת הריהוט והציוד 5

 הספק יוביל את הריהוט והציוד לאתרים כפי שיורה לו הממונה, בצורה בטוחה.  5.1

 הספק יפרוק את הריהוט והציוד באתרים באופן שיורה לו הממונה.  5.2

מובהר בזאת כי הובלת ופריקת הריהוט והציוד יבוצעו עד לחדר הכיתה או למיקום  5.3

המדויק בתוך המוסד הרלוונטי, עליו יורה הממונה, ולא יושארו מחוץ למוסד ו/או בכניסה 

 מוסד/לבקש מספר נקודות פיזור/הפצה באותו אתר תזכאי הרשותיודגש כי למבנה. 

 .ותבמסגרת אותה הזמנה ללא כל תוספת על

 הספקכדי לשחרר את  בסעיפים לעיל אין בביצוע האמור כי למען הסר ספק מובהר בזאת  5.4

סביבת שלמות , עובדיולשלום ובטיחות לביצוע העבודות על פי כל דין, מאחריותו המלאה 

ו/או להטיל אחריות   ושלמות הריהוט והציוד המסופקים העבודה והנמצאים בה או לידה

 .האו על מי מטעמ הרשותעל  אמסוג כל שהו

 ההובלה והפריקה יעשו באופן מקצועי ומדויק, ובין היתר:  5.5

תוך נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ההובלה ו/או  5.5.1

 הפריקה. 

תוך הימנעות מגרימת פגמים או נזק מכל סוג שהוא לאספקת הריהוט והציוד  5.5.2

 לאתר ובאתר. 

 .שתיווצר, כתוצאה מההובלה ו/או הפריקהתוך ניקוי ופינוי כל פסולת, ככל  5.5.3

 המוסד בו נפרק הציוד.תוך שמירה על חוקי הנהלת  5.5.4

 

 הספקהצהרות  6

תנאי  הינן סעיפי המשנה שבו,זה על כל  בסעיף ותהמפורט הספקשל הצהרות  ןנכונות כי מובהר

מועד  זה ובין בכל חוזה, בין בעת חתימת ןאו חלק ו, כולןזה. אי נכונות הצהרות אל חוזהבמהותי 

  . הספקחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד ת ,מכן שלאחר

 יםברורו ,נספחיועל חוזה זה לרבות בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז,  מצהיר הספק 6.1

 על פי חוזה זה. והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי ול

את כל הנ"ל באופן יסודי ומצא את כל אלו מתאימים  ןבח ,אתרים, כי ביקר במצהיר הספק 6.2

מראש על כל טענת מום ו/או אי התאמה ו/או  מוותר הספקולצורכי חוזה זה.  ולצרכי

 ברירה ו/או פגם בהם. 

 הרשות בהתאם להוראותוהשירותים בצע את כל העבודות יבזאת כי  מצהיר הספק 6.3

 . ובהתאם לקבוע בכל דין
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ו על ניגוד עניינים שיש בו כדי להפריע לו לקיים את הספק מצהיר כי לא ידוע ל 6.4

 התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי הדין. 

 .ביצוע העבודותוהכישורים ל , היכולת, האמצעיםאת מלוא הידע וכי יש ל מצהיר הספק 6.5

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל שנדרש, על  וומתחייב כי בידי מצהיר הספק 6.6

א מתחייב כי בכל תקופת ופי כל דין לביצוע כל העבודות ו/או השירותים נשוא חוזה זה וה

כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על  ותוקפו של חוזה זה יהיו בידי

 .פי כל דין כשהם תקפים

 ביטול , לרבות עלומיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי ותלרשמתחייב להודיע  הספק 6.7

והאוסר או מגביל את  ווכן על כל צו שניתן כנגדכל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור, 

 .זה חוזהנדרש בל בהתאם לבצע את העבודות ויכולת

בעלי וכי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים  מצהיר הספק 6.8

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ככל שידרשו,  ה,הסמכ

 מתנאי חוזה זה.  יםאו הנובע יםהכרוכ /ואו השירותים ומתאים לביצוע כל העבודות

 

 הספקת יוהתחייבו 7

 על פי חוזה זה:  הספקהאחרות של ו מבלי לגרוע מהתחייבויותי

 זה.  חוזהבבמסמכי המכרז ופורט העבודות, כממתחייב לבצע את  הספק 7.1

ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות, במומחיות  עבודותמתחייב לבצע את ה הספק 7.2

ו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע  עבודותעסיק בביצוע היומתחייב לכך שהצוות אשר 

 .העבודות המתאימים לביצוע ותוההסמכ על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים עבודותה

יספק את הטובין בצורה מלאה, בנאמנות, ובמסירות תוך קיום כל התחייבויותיו  הספק 7.3

 . הרשותהמפורטות במסמכי המכרז, והכל לשביעות רצונה המלאה של 

שלומם של כל  בטיח אתבעת אספקת והתקנת הריהוט והציוד הוא יכי מתחייב הספק  7.4

במקומות  הרשותרכוש ו הסדרואת שלמות  ול בסמיכותאו  במקום ההתקנההנמצאים 

ויעיל  נמרץלפעול באופן  הספקמתחייב  ,לעיל מהאמור וע. מבלי לגרבהם תתבצע ההתקנה

כל נזק  למניעתולנקוט בכל האמצעים שיידרשו, למניעת כל סיכון לפגיעה בגוף או ברכוש, 

נזק  בקרות ,וכאמור, להקטנת כל נזק כזה אם אירע ולהושטת כל עזרה שתידרש מטעמ

  כאמור.

 כח אדם בהיקף ובאיכותומתן השרותים  ביצוע העבודותמתחייב להעסיק במסגרת הספק  7.5

ביותר  הגבוההברמה ומתן השירותים  וביצוע העבודותהנדרשים להפעלת המכרז 

לרבות  נספחיוזה על  חוזהובכל מקרה לפחות בהיקף המפורט ב הרשותובהתאם לדרישות 

 בהצעה ובמכרז. 

ו של ובכל הנוגע להתנהגות הממונהו/או  הרשותבזאת לציית להוראות  מתחייבהספק  7.6

  ו/או בכל הכרוך בכך. ומתן השירותים עבודותביצוע הלבקשר  וו/או התנהגות כל מי מטעמ

מתחייב לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות ומפגעים, הספק  7.7

   .הצבת מחסומים, שלטי אזהרה דאג, בין היתר, להסרת מכשולים,יוכן כי 
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 עבודות.  המיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע  לרשותדווח למתחייב הספק  7.8

 , בגובהידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה מתחייב כי הספק  7.9

בלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם ים על כך שקמיחתיו

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, בכל פעם  ., ככל שנדרשלהשתמש בציוד מגן אישי

אשר תדרוש עבודה בגובה ו/או שימוש באמצעים  הרשותשיוזמן הספק לבצע עבודה עבור 

לביצועה, יבצע הספק לעובדיו, טרם תחילת העבודה, ריענון של נהלי, הוראות וכללי 

גובה, יוודא כי העובדים הבינו את הנדרש מהם לפי הבטיחות בעבודה לרבות בעבודה ב

אותם נהלים, הוראות וכללים והם מתחייבים לבצע את העבודה לפיהם ויחתים אותם על 

 מסמך בו הם מאשרים זאת.

, לעיין במסמכים הריהוטפרטי  ויסופק הםאלי יםהאתרהספק מתחייב לבדוק את  7.10

קום, כגון: הסדרי התנועה, דרכי הקשורים במקום ולהכיר את תנאי ביצוע העבודה במ

גישה, גודל פתחים וכיו"ב. עם הגשת הצעתו, על הספק להביא בחשבון את את התנאים 

כמצויין לעיל. אי ידיעת התנאים למילוי דרישות המכרז בקשר לאופן ביצוע העבודה, 

 מקום ודרכי גישה, הסדרי תנועה,ביצוע וציוד, לא תוכל לשמש סיבה לתביעות כלשהן. 

טרם קבלת עובד לעבודה ו/או טרם שליחתו לביצוע העבודות באתרים כי מתחייב ספק ה 7.11

אישור משטרה כי אין מניעה להעסקתו בחברה בהתאם לחוק למניעת  הרשותיציג בפני 

 "(.החוק)להלן: " 2001-העסקה של עבריינים במוסדות מסוימים, התשס"א

תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת העבודה, לדרוש אישור נוסף מהמשטרה כי  הרשות 7.12

אין מניעה להמשך העסקתו על פי החוק. מבלי לגרוע באמור לעיל, יודגש כי בכל עת ומכל 

סיבה שהיא לרבות על בסיס ראיות לכאורה כי קיים חשש שהתנהגותו של העובד אינה 

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

להורות לספק שלא לשלוח העובד לביצוע העבודה והספק מתחייב  הרשותתהיה רשאית 

 לבצע זאת באופן מיידי. 

 

 תקופת החוזה 8

החל  ( חודשים אשר יהוו תקופת נסיון,6) שישה תקופת תוקפו של חוזה זה הינה למשך 8.1

 הרשותתהיה רשאית  ך תקופת הניסיוןבמהל"(. הניסיוןתקופת )להלן: " חתימתו  מיום

יום  (14) ארבעה עשר  עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של להביא חוזה זה לידי סיום בכל

 מראש.

משירותי הספק ועל פי שיקול דעתה  הרשותבתום תקופת הניסיון, בכפוף לשביעות רצון  8.2

שנה עד בנות  ,ת נוספותולתקופ ההתקשרות, להאריך את הרשותהבלעדי, תהיה רשאית 

ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות,  ,"(תקופת האופציה)להלן: " ממנהאחת ו/או חלק 

חודשים קלנדריים( ממועד  60עלה על תקופה של חמש שנים )תכולל תקופת האופציה, לא 

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "חתימת החוזה 

, תודיע על כך חוזהתקופת הלממש את הזכות שניתנה לה להאריך את  הרשותהחליטה  8.3

מראש ובכתב, לרבות על משך תקופת ההארכה ויתר התנאים  ,( יום30) שלושים לספק

 הנוספים שנקבעו על ידה. 



 13/2018מכרז משותף מס' 

 .ומבשרת ציון רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ברשויות הזמנה לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדי

 

42 
                

                                               ___________________________________  
 תיבות חותמת המציע + חתימת המציע בראשי                                                            

למעט בתקופת תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובכל עת,  הרשותעל אף האמור לעיל,  8.4

יום מראש,  (30) שלושים לפחות לספקלסיים את החוזה בהודעה בכתב שתימסר הניסיון, 

 יום ממועד ההודעה כאמור.  (30) שלושים ובמקרה זה יבוא החוזה לידי סיום בתום

אינה מתחייבת כלפי הספק לכל היקף באספקת הריהוט  הרשותמוסכם ומוצהר, כי  8.5

והציוד ובשיעור כלשהו, וכי היא תזמין ממנו ביצוע אספקת הריהוט והציוד כמוסכם 

פי צרכיה ושיקול דעתה בלבד. הספק יספק כל אספקת ובהיקף כפי שיידרש על ידה, על 

 . הרשותריהוט וציוד נשוא חוזה זה, שאספקתם תידרש על ידי 

התמורה לספק רק את  הרשותבמקרה של הפסקת השירותים מכל סיבה שהיא, תשלם  8.6

עד תאריך ההודעה  הוזמנובפועל או הוכח כי  שסופקואספקת הריהוט לה הינו זכאי בגין 

לא תהיה חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור  והרשותהשירותים, על הפסקת 

הפסקת ההתקשרות. הספק מצהיר כי לקח תנאי זה בחשבון בעת שנקב בתמורה אותה 

 .קש, ואשר עליה הוסכםיב

 

 מתן שירות  9

  והממונה.  הרשותהספק ימנה אחד מעובדיו כנציגו ואיש הקשר עם  9.1

בכל בקשה, הצעה, דרישה, תלונה או  הרשותנציג הספק יהווה את הכתובת אליה תפנה  9.2

תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם הספק אשר כל תשובה, מידע, נתון, הבטחה, התחייבות, 

 הצהרה או מצג שימסרו לו ו/או על ידו, יחייבו את הספק. 

 . הרשותי נציג הספק יפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפ

 נציג הספק יהיה זמין בכל שעות העבודה באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס. 

 ו/או הממונה לנציג הספק תיחשב כפניה או הודעה לספק. הרשותכל פניה או הודעה של 

נציג הספק יעבוד בשיתוף פעולה ובתיאום מלא עם הממונה ויהיה כפוף להוראות והנחיות  9.3

 ה. שיינתנו לו על ידי הממונ

מובהר בזאת כי כל התיאומים הנוגעים למועדי אספקה יבוצעו, בנוסף לתיאום עם  9.4

 הממונה, גם בתיאום ישירות מול המוסד לו מיועד הציוד. 

הספק יעביר לממונה ולמוסד לו מיועד הציוד, עד שבוע מיום קבלת הזמנה, תוכנית עבודה  9.5

וכן הודעה עם סיום ביצוע  שתכלול, בין היתר, לוח זמנים, לאספקת הריהוט והציוד,

 האספקה בפועל ואישור המוסד כי הציוד אכן סופק כנדרש.

 , יחליף הספק את נציגו ללא דיחוי. הרשותעל פי דרישת  9.6

ימי וב  16:00 - 8:00ה' בין השעות -מתחייב להפעיל מוקד שירות לקוחות בימים א' הספק 9.7

 . 13:00 -ל 8:00ערבי חג בין השעות ו' ו

ינהל  והספקבדואר אלקטרוני או /בפקס ו הרשותנציגי יקלוט את הזמנות השירות  מוקד 9.8

במסגרת מערך השירות רישומי הזמנות וסטאטוס ההזמנה לרבות מעקב ממוחשב אחר 

 הזמנות חסרות, החזרות, מוצרים פגומים או כאלה שלא בהתאם לדרישות המכרז. 

 הרשותוהכל לפי דרישות , הממונהו/או  הרשותהספק מתחייב למלא אחר הוראות קב"ט  9.9

 מעת לעת.
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 הזמנה, ביצוע ומסירה –שלבי העבודה  10

לספק, מעת לעת, הזמנות עבודה, במועדים עליהם  הרשותלאחר חתימת החוזה, תמסור  10.1

בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, המפרטות את פריטי הריהוט  הרשותתחליט 

 מבקשת להזמין ואת כמותם.  שהרשות

. 4.3" תבוצע בהתאם למפורט בסעיף ריהוט קטלוגי" או "ריהוט מותאםפריט "הזמנה של  10.2

 תצרף להזמנה תיאור מדוייק של פריט הריהוט הנדרש.  הרשות

הספק ישלים את הייצור, האספקה וההתקנה של הריהוט והציוד בהתאם ללוחות הזמנים  10.3

אחר מתן הודעה בכתב על השלמת העבודה. ל להרשותהקבועים במסמכי מכרז זה, ויודיע 

בדיקה של הריהוט והציוד בהשתתפות נציג הספק ונציג  והרשותכאמור, יערכו הספק 

 . הרשות

לספק את הערותיה, והספק  הרשותנתגלו בבדיקה ליקוי, מגרעת או פגם כלשהם, תעביר  10.4

 יפעל לתקנם באופן מיידי. 

, או אם לא נתגלו הרשותלאחר תיקון הליקויים, המגרעות והפגמים לשביעות רצונה של  10.5

לספק אישור בכתב לפיו העבודה הושלמה בהתאם  הרשותליקויים כאמור, תמסור 

 "(. אישור השלמת עבודהלהוראות החוזה ולשביעות רצונה )להלן: "

הספק יוביל את פריטי הריהוט והציוד כשהם צבועים, מורכבים במידת האפשר ומוכנים  10.6

 . הרשותו להתקנה או להצבה, לכל מקום עליו תורה ל

 או הממונה את מועדי אספקת הפריטים והתקנתם.  הרשותהספק יתאם מראש עם נציג  10.7

הספק יניח, ירכיב, יתקין, יחזק ויקבע את פריטי הריהוט והציוד בהתאם להנחיות  10.8

הממונה, לאחר שהממונה בדק ואישר את הפריט ואת התאמתו למקום המיועד, 

ציב את פריטי הריהוט כשבכל חדר בגובה אחיד ולשביעות רצונו של הממונה. על הספק לה

 ולא תישמע טענה כי הריצפה אינה מפולסת. 

אלא אם קיבל  הרשותהספק לא ישאיר ציוד, כלים או חומרים בשטח המוסד או בשטחי  10.9

את אישורו של הממונה, ובהתאם לקבוע באישור. מובהר, כי בכל מקרה הספק בלבד יהיה 

ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות  הרשותומריו, וכי אחראי לשלמות ציודו, כליו וח

 בקשר עם השמירה עליהם או כל נזק שייגרם להם. 

, על פי הוראות הממונה, על חשבונות, את הפסולת שתיווצר הרשותהספק יפנה משטח  10.10

 כתוצאה מביצוע העבודה, לאתר פסולת מורשה. 

כשהם מותקנים, נקיים,  הספק ישלים את העבודה וימסור את פריטי הריהוט והציוד 10.11

תקינים וללא פגם. הספק ינקוט את אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת פגיעה בפריטי 

 הריהוט והציוד במהלך הובלתם, אספקתם והתקנתם. 

, מובהר לרשותמבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי החוזה ומכל זכות וסעד העומדים  10.12

רשאית לבצע את העבודה  הרשותיה כי בכל מקרה של הפרת חוזה על ידי הספק, תה

בתוספת  הרשותבעצמה או באמצעות צד שלישי, ובמקרה כזה יישא הספק בהוצאות 

 . 15%תקורה של 
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הבחירה בדבר אופן הפעולה, ככל שיועברו השירותים לספק אחר, נתונה לשיקול יודגש כי  10.13

 .הרשותדעתה הבלעדי של 

על  והתחייבויותימקיום מלוא  הספק הסוכה כי אין באמור לעיל בכדי לשחרר את  יודגש 10.14

או ניכויים מוסכמים ו/פיצויים לקבלת  הרשותמכרז זה, ו/או כדי לגרוע מזכותה של פי 

לה, ו/או כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחר העומדים לזכותה לפי מסכומים המגיעים 

 .כל דין ו/או הסכם, לרבות בגין הפרת ההסכם על ידי הזוכה/ים

 

 מניםלוח ז 11

הספק יתחיל בשירות אספקת הריהוט והציוד בתאריך הנקוב בהזמנת הריהוט והציוד  11.1

( ימים ו/או פרק הזמן הנקוב בהזמנת 14) ארבעה עשרהמתייחסת אליה ויבצעה בתוך 

 הריהוט והציוד, המוקדם מבין השניים. 

בפיצוי מוסכם בגין כל יום איחור  הרשותכל איחור באספקת הריהוט והציוד יזכה את  11.2

ומבלי לגרוע מיתר הסעדים  34שיקוזז מחשבונות הספק, וזאת בהתאם לטבלה שבסעיף 

 העומדים לרשותה. 

הריהוט והציוד כאמור, על הספק להשלים את כל התיאומים מייד עם קבלת הזמנת  11.3

לקות ולקבל את כל האישורים הדרושים לשם ביצוע אספקת הריהוט והציוד אל המח

 או אל המוסדות, הכל בהתאם להנחיות הממונה. ברשות השונות 

על אף האמור לעיל, חייב הספק, באם ידרוש זאת הממונה, לדחות, לעכב או להשהות כל  11.4

עבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של הממונה, רצוי לדחותה לזמן אחר. דחיית אספקת 

 תשלום תוספת ו/או פיצוי לספק. הריהוט והציוד ו/או חלק ממנה לא תהווה עילה ל

ו/או הממונה רשאים לדרוש מהספק לנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי  הרשותנציג  11.5

להבטיח את עמידת הספק בלוחות הזמנים, לרבות הגדלת מספר העובדים מטעם הספק 

 ועבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות, והספק מתחייב לקיים הוראות אלו. 

ראה הספק כי עלול להיגרם עיכוב או איחור בביצוע העבודה, שלא עקב מעשה או מחדל  11.6

להארכת לוחות הזמנים בה יפורטו הסיבות  לרשותשלו, רשאי הספק לפנות בבקשה 

בעטיין מתבקשת ההארכה. הספק יגיש את הבקשה בכתב, מייד עם היוודע לו על העיכוב 

תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם לנסיבות, באם להיעתר  והרשותהצפוי, 

 ו/או מי מטעמה תהיה סופית, ותחייב את הצדדים.  הרשותלבקשה. החלטת 

מראש ובכתב  הרשותמובהר בזאת כי כל חריגה מלוחות הזמנים שלא קיבלה את אישור  11.7

 תיחשב כהפרה של החוזה, על כל המשתמע מכך. 

 

 ביצוע שינויים 12

להמיר  הרשותלגרוע מהאמור בחוזה זה, ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, רשאית  מבלי 12.1

פריט בפריט מסוג אחר שהוא שווה ערך במחירו ומהותו לפריט המבוטל, והספק יבצע כל 

 שינוי כאמור. 

 במקרה בו נדרש הספק לבצע שינוי מהסוג המפורט בסעיף זה, יחולו ההוראות הבאות:  12.2
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יפי, שאספקתו נתבקשה מסוג הריהוט והציוד המנויים התמורה בגין הפריט החל 12.2.1

"(, הפריט החליפי)להלן: " של מסמכי המכרז חלק א'ב ,3ד' – 2ד'ים נספחב

תהא זהה לתמורה המגיעה לספק בגין הפריט המקורי ובהתאם למחירו כפי 

  .של מסמכי המכרז חלק א'ב, 3ד' – 2ד'ים נספחבשצוין ע"י הספק 

של מסמכי  חלק א'ב, 3ד' –2ד'ים נספחבהיה הפריט החליפי מסוג שאינו מופיע  12.2.2

( ימים ממועד נתבקשה המרת 3יגיש הספק לממונה, תוך שלושה ), המכרז

חליפי זה. הצעת המחיר תתבסס על מחירי  לפריטהפריט, הצעת מחיר ביחס 

 השוק או על מחירי היצרן, הנמוך מביניהם. 

 הרשותככל שלא תושג הסכמה בין הצדדים ביחס למחיר הפריט החליפי, תהא 

רשאית לרכוש את הפריט בעצמה ו/או באמצעות ספק אחר והכל בהתאם 

 למפורט בחוזה זה ולשיקול דעתה הבלעדי. 

התבקש השינוי לאחר שנדרש וסופק פריט מהסוג המקורי, יעשה הספק כל אשר  12.2.3

מקורי ולקבל בגינו זיכוי. הספק יברר ויודיע יוכל על מנת להשיב את הפריט ה

על דבר ההסדר שיש ביכולתו להשיג קודם שירכוש ויספק את הריהוט  לממונה

 החליפי. 

לא ניתן היה להשיב את הפריט או לא ניתן לקבל בעבורו זיכוי מלא, אזי בכפוף 

 יהא זכאי הספק לקבל –בגין כך  לממונהלדיווח מוקדם כאמור לעיל מצד הספק 

את תמורת הפריט החליפי או את הפרש הסכום שבין סכום עלותו של  מהרשות

הפריט החליפי לבין סכום הזיכוי שהתקבל עקב החזרתו, בהתאמה. מעבר לסכום 

 זה, לא יהא הספק זכאי לכל תוספת תמורה בגין ביצוע השינוי האמור.

 4.2למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  12.2.4

 לעיל. 

 

 אות שונות לעניין ביצוע העבודות הור 13

ו בצע את התחייבויותיילא  שהספקהרי במקרה  ,הרשותמבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  13.1

רשאית  הרשות התהי הרשותלשביעות רצון  ןאו חלק מהן לפי חוזה זה, ו/או לא יבצע

כאלו בעצמה ו/או באמצעות אחרים, ולנכות את עלות התחייבויות לבצע התחייבויות 

 על פי חוזה זה. הספקהללו מהתמורה לה זכאי 

בביצוע העבודות יהיו חייבים לקבל אישור מראש של  הספקכל העובדים שיועסקו על ידי  13.2

יידרשו לשם כך לצורך זה.  הרשותו/או כל גורם אחר שתמנה  הממונהו/או  הרשותקב"ט 

 להתייצב בפניו לפי דרישתו ולהמציא לו מסמכי זיהוי כפי שיתבקשו. עובדי הספק

בעובד  וכל עובד מעובדי להחליףתהיה רשאית לדרוש  שהרשות ומצהיר כי ידוע ל הספק 13.3

מתחייב לפעול  הספק. וללא כל צורך בכל נימוק או הסברלפי שיקול דעתה הבלעדי  ,אחר

אחרת חובה לא תחול כל חובה כספית ו/או  הרשות, ועל הרשותל דרישה של בהתאם לכ

 בקשר לכך. 

לא ישתמשו בציוד כלשהו המצוי באתרים  וושלוחי וגרום לכך שעובדיישתמש וילא  הספק 13.4

באתרים, ואשר עובדי יצוע העבודות, שימצא במחסני הספק )להוציא ציוד המיועד לב
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בות ביצוע עבודות בלבד(, לר לשםשימוש  ועשות בל ,מראש ובכתב ,קיבלו אישור הספק

מכונות חישוב, מחשבים, מכונות צילום ומכשירי טלפון ומבלי לפגוע בכלליות האמור, 

 וציוד מקצועי אחר.

שהה, שלא לצורך, באתרים או בכל אחד מאגפיהם ישתמש ולא ילא  וו/או מי מטעמ הספק 13.5

 מהם כל אימת ומיד לאחר שסיימו את תפקידם. ווזאת תוך הקפדה על פינוי עובדי

השירותים, יירכשו העבודות ו/או ספקת א, הדרושים לשם והציוד החומרים ,הכלים כל 13.6

שימוש  הספקעשה יבהם  והציוד החומרים ,הכלים כל. כמו כן, וחשבונועל  הספקעל ידי 

ספקת אג ליללא סי המתאיםהשירותים, יהיו מסוג מתן  העבודות ו/או ספקת אלצורך 

 ., על נספחיוזהחוזה השירותים בהתאם ל

צד ג' תחשב  עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות כי מובהר 13.7

 זה. חוזהועניין כהפרת  דברלכל 

 

 התמורה  14

במועדם ולשביעות רצונו המלאה,  הרשותבתמורה לביצוע כל התחייבויות הספק כלפי  14.1

לספק  הרשותובכלל זה גם, אך לא רק, קיום מלוא התחייבויות הספק כלפי עובדיו, תשלם 

 את התמורה המגיעה בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם ולמסמכי המכרז. 

", תיקבע ריהוט קטלוגי"  ו/או פריטי "ריהוט מותאםהתמורה בגין הזמנת פריטי " 14.2

 . 4.3בהתאם למפורט בחוזה זה בסעיף 

התמורה הנקובה הינה מוסכמת וסופית וכוללת את כל מרכיבי העבודה לרבות עלות  14.3

הריהוט, הובלה, אספקה, התקנה, אחריות על הריהוט וכן עלויות והוצאות הנובעות מהם 

רות ותשלומים לצדדים שלישיים, ובכלל זה עמלות, מכסים, היטלים, מיסים, אג

 ותשלומים לעובדים, ספקים או קבלני משנה. 

לא תשלם מעבר לתמורה הנקובה כל תוספת אלא אם כן הוסכם הדבר מפורשות  הרשות 14.4

ובכתב תוך ציון מפורט ומפורש של סיבת התוספת והיקפה, והכל בתנאי שנציגה המוסמך 

 אישר את התוספת מראש ובכתב.  הרשותשל 

יהיה זכאי הספק על פי מסמכי הליך המכרז ינוכו  מוסכם ומותנה כי מן התמורה לה 14.5

סכומים הקבועים בהסכם זה, כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום אחר 

זכאית ו/או מחוייבת, על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, להפחית,  שהרשותו/או נוסף 

 לקזז או לנכות. 

ו/או בהצעת הספק לא יהיו צמודים למדד ו/או המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה  14.6

 לכל הצמדה ו/או תוספת אחרת.

 

 תנאי התשלום 15

 הרשותבכפוף לקיום כל התחייבויות הספק במועדן, ובכפוף לתנאי מסמכי המכרז, תשלם  15.1

 לספק את הסכומים שיגיעו לו וזאת על פי לוח תשלומים ובתנאים כמפורט להלן: 
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חשבונית מס )להלן: "חשבונית"( כדין וזאת במועד מוקדם ככל שניתן  לרשותהספק יגיש  15.2

את  לרשות( ימים מהמועד בו סיפק הספק 14ובכל מקרה עד ולא יאוחר מארבעה עשר )

 הטובין. 

את החשבונית, בצירוף העתק תעודת משלוח חתומה על ידי מקבל הטובין, ובצירוף כל  15.3

ימציא הספק למחלקת הנהלת חשבונות  מסמך אחר ו/או נוסף שנקבע במסמכי המכרז,

 ., יבנה50דואני  ד'בש,  יבנהבעיריית 

בחשבונית יפרט הספק את כל הפרטים הרלוונטיים, לרבות המוצרים/הפריטים/המוסד/  15.4

המיקום אליהם מתייחסת החשבונית, לרבות מספר ההזמנה, פירוט הכמויות וכל פרט 

 אחר או נוסף הנדרש לשם בדיקת החשבונות. 

באמצעות הצגת העתק  לרשותריות הספק להוכיח מועד המצאת החשבונית באח 15.5

 . הרשותהחשבונית כשהיא מוטבעת בחותמת "נתקבל" נושאת תאריך של 

קיימת כי ייאשר יבדוק הממונה ולעיל,  15.2חשבונית כאמור בסעיף הלאחר קבלת  15.6

 בפועל.וניתנו שבוצעו והשירותים חשבונית להיקף ומהות העבודות ההתאמה בין 

"שוטף מיום קבלת החשבונית +  תשלום, תשולם בתנאי הממונההתמורה, לאחר אישור  15.7

45." 

בדבר  הממונהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי התמורה תשולם רק לאחר אישור  15.8

 הרשותשל המלא בוצעו לשביעות רצונה  השירותיםלעיל, וכי  15.4התאמה, כאמור בסעיף 

 .הממונהו/או 

יעוכב ללא כל מכל סיבה שהיא,  הממונהעל ידי  ושלא אושר ע עבודותביצותשלום בגין  15.9

 .הרשותוזאת עד לבירורם ואישורם על ידי  ,הרשותחבות כלשהי מצד 

או יותר,  ת, אחככל שהספק יפר ו/או לא ימלאתהיה רשאית,  הרשותכמו כן,  15.10

עד לתיקון ההפרה או  לפי חוזה זה ו/או כל דין, לעכב את תשלום התמורה ומהתחייבויותי

 . מילוי ההתחייבויות לשביעות רצונה המלא

מובהר, למען הסר ספק, כי חתימת מקבל הטובין על גבי ההזמנה ו/או על גבי כל מסמך  15.11

אחר ו/או נוסף, הינה תנאי הכרחי אך אינה תנאי מספיק, ומכל מקום אין בה לחייב את 

 בדבר.  הרשות

וראה ו/או תנאי ו/או הסבר ו/או הגבלה ו/או החרגה עוד מובהר, כי אין בכוחם של כל ה 15.12

וכל כיו"ב הכלולים על גבי תעודת המשלוח ו/או החשבונית ו/או כל מסמך אחר ו/או נוסף 

שהוציא הספק, לגבור על הוראות מסמכי המכרז, אך אם חתם על גבם ו/או בצידם 

 . הרשותהממונה או מי שהוסמך לכך מטעם 

ת ו/או לא הגישה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, יידחה איחר הספק בהגשת החשבוני 15.13

ביצוע התשלום בחודש ימים, ובגין תקופה זו לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת, הצמדה 

 ו/או ריבית. 

 

 שמירת סודיות 16
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הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או להביא  16.1

מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או מפרט  לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או

ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה 

"(, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה המידעו/או בקשר עמו )להלן: "

 ובמסמכי המכרז. 

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות  16.2

 עובדיו והפועלים מטעמו. 

על הצהרה והתחייבות לסודיות  ולהחתים את עובדי ספקתהיה רשאית לדרוש מה הרשות 16.3

עסיק בביצוע ילפיה ולא  הספקפעל יגמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור 

 שיסרב לחתום על מסמך סודיות. העבודות עובד

חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב הגשת  16.4

הצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הספק באופן עצמאי וללא קשר 

 לחוזה ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סודי. 

 

 ו/או התחייבויות הספק איסור העברת ו/או המחאת זכויות 17

הספק אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או  17.1

לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן 

את , כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו מהרשותההתקשרות בינו לבין 

פי התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת -על הרשות

 . הרשות

או  15%למען הסר ספק, מובהר כי כל העברה, לרבות בדרך של הקצאה ו/או דילול של  17.2

יותר מהון מניות הספק לאחר ו/או לאחרים בתקופת ההתקשרות, יראו אותה לעניין סעיף 

ורה. האמור בס"ק זה לא יחול על חברות הנסחרות בבורסה זה כהעברת זכויות אס

 לניירות ערך. 

כמו כן, מתחייב הספק לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת  17.3

 בכתב מראש.  הרשותהטובין לפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת 

בשעבוד מסוג כלשהו או  מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות הספקשל  וזכויותי 17.4

 מדרגה כלשהי. 

כל קבלני המשנה של הספק שיעבדו באתרים בהם תבוצענה העבודות יאושרו תחילה על  17.5

ו/או מי מטעמה להתנגד לכל קבלן משנה, או אפילו לפסול  הרשות. זכותה של הרשותידי 

לפסול קבלן משנה תחול גם אחרי שהספק  הרשותאת כולם, ללא חובת הנמקה. זכותה של 

 התחיל את עבודתו. 

את זהותו  הרשותלביצוע העבודה בידי קבלן משנה, ואין באישור  הרשותאין בהסכמת  17.6

של קבלן המשנה, כדי לפטור את הספק מאחריותו והתחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק 

עבודה, לרבות באי כוחם יישא באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי ה

 ועובדיהם. 
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ת למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או רשאי הרשות 17.7

הכל באופן שתמצא לנכון, על פי ולהעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה 

לכך ובלבד,  כל תביעות או טענות בקשר לספקהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו  השיקול דעת

 על פי חוזה זה לא תיפגענה. הספקשזכויות 

 

 אחריות ושיפוי 18

הספק יהיה אחראי לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או  18.1

ו/או תאגידים קשורים בה ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם,  הרשותתאגיד, לרבות 

כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו ו/או מחדליהם ו/או מעשיהם של עובדיו ו/או 

 ספקיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו וינקוט בכל האמצעים למניעתם. 

 ל נזק כאמור לעיל. הספק יהיה אחראי לפצות ו/או לשפות כל אדם ו/או תאגיד בגין כ 18.2

לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות כאמור לעיל  הרשותנדרשה  18.3

פי חוזה זה, -פי דין ו/או על-ו/או בגין כל נזק ו/או הפסק אחרים שהספק אחראי להם על

מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך, בשל כל סכום ששילמה  הרשותישפה הספק את 

חוייבה לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה להיות מחוייבות בו, וכן בגין כל  ו/או הרשות

הוצאה שנגרמה לה בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט 

ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה 

 כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה. 

 חייבת להודיע לספק על כל מקרה בו היא נתבעת על פי סעיף זה. מת הרשות 18.4

 

 אחריות לציוד 19

בפני כל פגיעה, אובדן, גניבה ונזק ומתחייב  הרשותהספק אחראי בלעדית כשומר ציוד  19.1

להקפיד על תקינותו לאחזקתו הראויה בכל תקופת העבודה. הספק אחראי בלעדית 

גניבה ונזק ומתחייב להקפיד על אחזקתו לשמירת ציודו הוא מפני כל פגיעה, אובדן, 

 התקינה. 

 הרשותהספק מתחייב לתקן על חשבונו כל קלקול, נזק ופגם שיתהווה או ייגרמו לציוד  19.2

 מייד עם התהוותם. 

 

 תקופת האחריות 20

( 24הספק ייתן שירותי אחריות על הריהוט והציוד שיסופקו על ידו למשך עשרים וארבעה ) 20.1

אישור הקבלה הסופי לגבי פריטי הריהוט והציוד המופיעים חודשים החל ממועד מתן 

 "(. תקופת האחריותבאותה ההזמנה )להלן: "

אחריות זו תכלול כל תיקון או החלפה של פריט, לצורך שימוש תקין בפריט ועל מנת  20.2

. בין הרשותשיעמוד בתנאי המפרט ודרישות התקנים הרלוונטיים והכל לשביעות רצון 

 הסעיפים הבאים:היתר, יודגשו 
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במקרים בהם מתקבלת אצל הספק הודעה לגבי ליקוי בפריט  -מענה לקריאה 20.2.1

ימי עבודה  (3שלושה )אשר סופק על ידו, יגיע נציגו לבחינת הליקוי לא יאוחר מ

 מרגע קבלת הפנייה. אם ניתן יתוקן הליקוי במקום.

פעל, במקרים בהם הליקוי מצריך החלפת הפריט או תיקון במ -תיקון הפריט 20.2.2

ימי עבודה מרגע  (10עשרה )יוחזר הפריט במצב תקין/הפריט החדש לא יאוחר מ

 קבלת הפנייה הראשונית.

פעמים  (3שלושה )פריט שליקוי כלשהו בו הופיע יותר מ -הצטברות ליקויים 20.2.3

ימים  (10) עשרה בפריט חדש בתוך הספקבמהלך תקופת האחריות, יוחלף על ידי 

 . הרשותממועד הודעת 

 במהלך תקופת האחריות, מתחייבים הצדדים לפעול כדלקמן:  20.3

הספק יחליף על חשבונו המלא פריטים  פגומים בתקינים, ו/או יתקן כל ליקוי  20.3.1

 . הרשותאחר, כולל איסוף והובלת הפריטים מהאתר ולאתר הספציפי עליו תורה 

פק לעיל, הספק לא יהיה חייב לס 20.3.1מובהר בזאת, כי על אף האמור בסעיף  20.3.2

על חשבונו כל חוסר, נזק או ליקוי שנגרם כתוצאה מחבלה או גרימת נזק פיזי או 

 או צד ג'.  הרשותנזק אחר שנגרם באשמת 

לעיל, בתוך שני  20.3.1מובהר בזאת, כי הספק ישלים את הנדרש כאמור בסעיף  20.3.3

( ימי עבודה, לכל היותר, ממועד ההודעה לספק במקרה של תקלה המונעת 2)

עבודה, לכל היותר, ממועד ההודעה לספק,  ימי( 4וט, ותוך ארבעה )שימוש בריה

בהתאם לתנאים שצוינו במקרה של תקלה שאינה מונעת שימוש בריהוט, והכל 

 באספקת הריהוט והציוד המקורית. 

מובהר, כי התיקון בתקופת האחריות האמורה כולל את שעות העבודה, הציוד,  20.3.4

רוש להשבת הריהוט לפעילות תקינה, וכל הכלים, חלקי החילוף וכל דבר אחר הד

אלה יסופקו ללא תמורה נוספת. עוד מובהר, כי ריהוט או כל חלק בו שאינו ניתן 

 לתיקון, יוחלפו על ידי הספק בריהוט או חלק זהים וחדשים. 

לעיל,  20.3.3ככל שהספק לא הצליח לספק את השירות במועד המפורט בסעיף  20.3.5

ו/או על ידי ספק אחר ו/או  מה כאמור בעצמהלבצע עבודות ההשל הרשותתוכל 

בכל דרך אחרת הנראית לה, ולגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 

שייחשבו כהוצאות ניהול, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא בכל  15%של 

 דרך שתראה לה לנכון לרבות באמצעות חילוט ערבויות, כולן או חלקן.

ום תקופת האחריות בכדי לשחרר את הספק מכל מובהר בזאת, כי אין בת 20.3.6

 אחריות המוטלת עליו מכח חוזה זה או על פי כל דין או נוהל. 

בכדי לגרוע ו/או להפחית מאחריותו הכללית  20.3.1-20.3.7אין באמור בסעיפים  20.3.7

של הספק ביחס לטיב השירותים ואין בהם בכדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה 

 מכח כל דין או הסכם.  לרשותהמוקנים 

ערבות הביצוע תשמש כערבות טיב והיא תהא בתוקף לאחר תום תקופת החוזה  20.3.8

 ועד לתום תקופת האחריות לפריט האחרון שסופק במסגרת מכרז זה. 
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יחד עם החשבונית המוגשת על ידו תעודת אחריות פרטנית לכל פריט  לרשותהספק ימציא  20.4

או לכל שירות אחר שיסופק על ידו, לפי  לרשותו מפריטי הריהוט והציוד שיסופקו על יד

העניין, כשבתעודה יצוינו כל פרטי הזיהוי של הריהוט והציוד, לרבות מספר סידורי ומועד 

 קבלת אישור הקבלה הסופי בגין אספקתו. 

 

 בטיחות 21

הספק מתחייב לבצע על חשבונו את עבודת אספקת והתקנת הריהוט והציוד תוך נקיטת  21.1

רושים בנסיבות העניין לתפעול זהיר, סביר, בטוח ובטיחותי שלהם, כל האמצעים הד

ולמניעה בכל עת של נזק ו/או פגיעה לרכוש ו/או לאדם ו/או לתאגיד כתוצאה מהשימוש 

בהם וכל אמצעי הנדרש על פי כל דין, וכן להתקין, על חשבונו, כל אמצעי שיידרש לשם 

 קיום התחייבויותיו כאמור בסעיף זה. 

ו יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הספק לבד 21.2

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

, לעובדיה ולאורחים במקום, כתוצאה מאספקת ו/או התקנת לרשותאלה אשר ייגרמו 

דלם של הספק ו/או עובדיו במישרין ו/או הריהוט והציוד ו/או כתוצאה מפעולתם ו/או מח

 בעקיפין. 

בגין כל נזק, תשלום והוצאה סבירה אשר  הרשותהספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את  21.3

ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה על ידי כל אדם בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או 

ת אספקת ו/או התקנת נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד כתוצאה מביצוע עבודו

 הריהוט והציוד ו/או על ידי הספק ו/או עובדיו. 

 

 העסקת עובדים 22

, מתחייב הספק להעסיק אך ורק הרשותלצורך קיום התחייבויותיו של הספק כלפי  22.1

עובדים שיהיו מתאימים, מיומנים, מנוסים ובעלי כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות 

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

בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העובדים ו/או ההשתלמויות של העובדים, ויהיה אחראי על 

רת הנחיות הבטיחות הרלבנטיות לעובדים והדרכתם בנושאי בטיחות בעבודה, כפי העב

 שנדרש על פי כל דין ופרקטיקות מקובלת. 

הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים שאינם תושבים קבועים ו/או אזרחי מדינת ישראל,  22.2

 וכן לא להעסיק עובדים קטינים. 

, להפסיק מייד את עבודתו של תהרשוהספק מתחייב, לפי דרישתה המנומקת בכתב של  22.3

אינו מתאים לביצוע העבודות ומתן השירותים נשוא מכרז  הרשותכל עובד אשר לפי דעת 

 זה ו/או להעבירו מתפקידו.

. למען הסר ספק, הרשותהוראה זו תחול ביחס לעובדי הספק אשר מקיימים קשרים עם 

תהיה פטורה מכל חובה לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או  הרשותיודגש כי 

 נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו בשל כל דרישה להפסקת עבודתו של כל עובד כאמור. 
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 סיקמע –היעדר יחסי עובד  23

כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי  מצהיר בזאת הספק 23.1

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

ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו  לרשותנכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או שיגרמו 

 על פי הסכם זה.  תוך כדי או עקב ביצוע, או אי ביצוע, התחייבויות הספק

בינו או מי מטעמו לרבות ור מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצ הספק 23.2

 הרשותעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, ככל שהוא רשאי להעסיק ו/או מעסיק כאלה, לבין 

 הרשותמעסיק, וכי כל העובדים ו/או הפועלים שיועסקו מטעם הספק אצל -יחסי עובד

ו/או בעבור הטובין ו/או השירותים המסופקים למזמין, לצורך ביצוע התחייבויות הספק 

כל  הרשותפי הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין -על

מעסיק, וכל ההוצאות בגינם תהיינה על חשבון הספק ויחולו עליו בלבד. כמו -יחסי עובד

 ברשותיו כל זכות מהזכויות הניתנות או המוקנות לעובד שכיר כן, לא תעמוד לספק ולעובד

 על פי כל דין. 

כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבודות  23.3

ואספקת הטובין נשוא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות הספק, לרבות תשלום לעובדי 

ום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה הספק )לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשל

וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים ו/או הפרשות ו/או ניכויים ו/או 

פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והחאריות -העברות שהוטלו כולם על

לא  והרשותל ידו, בקשר עם ביצוע השרות ו/או הספקת הטובין יחולו על הספק וישולמו ע

תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה, לא כלפי עובדי הספק ולא כלפי 

 רשויות כלשהן. 

למען הסר ספק, הספק מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכר  23.4

י עבודה, תנאים נלווים, זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות הסכם קיבוצ

ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי הספק. בנוסף, הספק ידווח כדין לכל הרשויות 

כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין, לרבות שמירה על 

שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק, מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול 

 בכך. 

אישור ביצוע חיובים  בגיןבכל עת דו"ח רו"ח  הרשותהמציא לפי דרישת הספק מתחייב ל 23.5

 אלה. 

בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או  הרשותהספק מתחייב לשפות את  23.6

ו/או מי מטעמה הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מביצוע  הרשותהפועלים מטעמו כנגד 

( ימים מדרישה בכתב 14זאת תוך ארבעה עשר )העבודות ואספקת הטובין נשוא חוזה זה, ו

עירייה  הרשות רייה ובכלל זה בגין הוצאותיה של ה הרשות שתופנה אל הספק על ידי העי

הנובעות מהתגוננותה מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הספק 

 להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור. 

 חוזהמפורשות כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת ה הצדדים מצהירים ומסכימים 23.7

 .וולאחרי
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 תנאים סוציאליים לעובדי הספק 24

 לצורך מסמכי מכרז זה על נספחיו יחולו ההגדרות הבאות: 24.1

פירושם כל התנאים להם זכאי עובד על פי כל דין ו/או  –" תנאים סוציאליים" 24.1.1

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

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

 פיטורים וכל זכות, תנאי סוציאלי, הפרשה, תשלום, מענק או פיצוי אחרים. 

מטעם הספק  הרשותפירושו כל אדם שביצע עבודה, או שירותים עבור  –" עובד" 24.1.2

 ו/או עבורו ו/או מטעם כל גוף, חברה או גורם הקשורים עם הספק. 

פי דין לכל עובד, ללא כל איחור או -הספק ישלם, יעניק וייתן את התנאים הסוציאליים על 24.2

 ים. עיכוב ביחס לכל התקופה, בה ביצע ה"עובד" עבודה או שירות

או באופן  תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מן הספק להמציא לה מעת לעת, הרשות 24.3

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

הסוציאליים כהגדרתו לעיל, לרבות אישור רו"ח ו/או תצהיר ולרבות תלושי שכר, אישורי 

 העברה / הפקדה וכן כל מסמך אחר ו/או נוסף. 

שהספק אינו עומד בחובתו  לאחר עיון במסמכים האמורים כי קיים חשד לרשותהתברר  24.4

, מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד הרשותלעניין תשלום התנאים הסוציאליים, תהיה רשאית 

 אחר המגיע לה על פי דין, לעשות את הפעולות הבאות, כולן או חלקן:

חשבון הספק רו"ח שיבדוק את היקף אי עמידת הספק בחובתו -למנות על 24.4.1

 לתשלום תנאים סוציאליים. 

ו לעכב ו/או להפחית מהסכומים המגיעים לספק סכום השווה לסכום לקזז ו/א 24.4.2

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

ימים לכל המאוחר תצהיר חתום על ידי מנהלו  20לדרוש מן הספק להמציא תוך  24.4.3

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

 שהספק נמנע מלשלם.  הסוציאליים

לבטל את החוזה לאלתר ובלא כל הודעה מוקדמת, אף אם פעל הספק בהתאם  24.4.4

 לעיל.  24.3לאמור בסעיף 

 לחלט את הערבות הבנקאית שמסר הספק.  24.4.5

מערך החשבון שהוגש לה, עד אשר יומצאו המסמכים  50% -לעכב סך השווה ל 24.4.6

 להם הם זכאים.  כי שולמו לעובדים מלוא הסכומים הרשותשיניחו את דעת 

 

 הרשותאיסור קשרים עם נציגי  25

הספק לא יספק ולא ימכור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, שירותים, מוצרים, טובין או  25.1

ו/או לביתם ו/או למקום עסקם, זולת אם  הרשותכל דבר אחר ו/או נוסף למי מעובדי 

 התקיימו התנאים הבאים: 
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פתוחה באופן שוויוני וזהה אספקת הטובין, השירותים והמוצרים תהיה  25.1.1

 ובתנאים שווים לכל עובדי המזמין. 

 או

לספק את הטובין, השירותים  הרשותהספק קיבל מראש ובכתב אישור מאת  25.1.2

 בלבד.  הרשותוהמוצרים לחלק מעובדי 

ולא  הרשות, לא באתר הרשותהספק לא יעסיק בן משפחה מדרגה ראשונה של מי מעובדי  25.2

במקום אחר, החל מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז, אלא אם דיווח בכתב לנציג 

יום לפני המועד שבכוונתו לעשות  30על כוונתו לעשות כן, וזאת לא יאוחר מאשר  הרשות

 שמורה הזכות להורות לספק להימנע מכך.  לרשותכן. 

 

 זכויות קניין וקניין רוחני 26

ושא המכרז משום הפרה ו/או הפגיעה של זכויות הקניין, אין ולא יהיה באספקת הטובין מ 26.1

 הרשותלרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור על 

 כל מגבלה. 

, מייד עם קבלת דרישה על הרשותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הספק לשפות את  26.2

בקשר עם הפרה נטענת כאמור, ובכלל  הרשותכך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד 

בגין כל הוצאה שתידרש להוציא, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  הרשותזה לשפות את 

 להתמודד עם טענה מעין זו. 

 

 זכויות שימוש 27

תעבור לבעלות  הרשותעמיד לרשות הבעלות בטובין מושא המכרז שהספק ספק ו/או י 27.1

במועד האספקה ולספק לא תהיה בהם כל זכות בעלות בטובין אלא אם נקבע  הרשות

 אחרת מפורשות בחוזה זה ו/או במסמכי המכרז. 

על אף האמור לעיל, מובהר כי מקום בו נקבע במסמכי המכרז ו/או בחוזה זה, במפורש,  27.2

הינם בהשאלה ו/או בהשכרה ו/או בכל  ותהרשכי הטובין אותם על הספק להעמד לטובת 

 זכות בעלות עליהם.  לרשותדרך דומה, לא תוקנה 

 

  שמירת דינים 28

ובכלל זה חוקים,  ,תוך ציות לכל דין העבודות ו/או השירותיםלבצע את  מתחייב הספק 28.1

כל רשות מוסמכת  מטעםצווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו תווי תקן, תקנות, הוראות, 

עבודות ו/או וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל

ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת רשיונות  הן,וכל הכרוך ב השירותים,

 .עבודות ו/או השירותיםותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין ה

של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של  להבטיח קיומם מתחייב הספק 28.2

ו ספק לעובדיי הספק. ו/או השירותים עבודותה ביצועו/או של כל אדם אחר במהלך  ועובדי
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, את ציוד המגן והציוד הבטיחותי ו, על חשבונוו/או לכל הפועלים מטעמ וו/או לשולחי

 .עבודותם ביצוע ההדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לש

, פקודת 1954-תשי"גה ,קוח של העבודהיאת חוק ארגון הפ א מכירובזה שה מצהיר הספק 28.3

לנהוג על  ועל עצמ א מקבלווכי ה ,הבטיחות בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם

 עקב הפרתם. הרשותאו נגד  ואת כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגד ופיהם ולוקח על עצמ

לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר לפרסום  מתחייב הספק 28.4

 ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

 

 היתרים, רישיונות ואישורים 29

, מחזיקים בכל האישורים ו/או מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו הספק 29.1

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

את האישורים ו/או  הרשותבזאת להציג בפני  ו, ובהתאם לכל דין. הספק מתחייבנספחי

 ות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.הרישיונ

כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים תקפים,  ובזאת, כי ידוע למצהיר  הספק 29.2

כאמור  הספק. אי נכונות הצהרות לעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה 29.1יף כאמור בסע

 לעניין סעיף זה, כולן או חלקן, תיחשב הפרה יסודית של החוזה.

, בהתאם ומיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי הרשותבזאת ליידע את  מתחייב הספק 29.3

לבצע  הספקשל  ו, האוסר ו/או המגביל, את יכולתולסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגד

 ו השירותים.את העבודות ו/א

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק אישורים, ו/או היתרים  הרשותמובהר בזאת כי  29.4

תקפים, אשר הספק נדרש שיהיו בבעלותו במועד הגשת הצעתו, בכל עת, והספק מתחייב 

 שעות ממועד הדרישה. 24, לפי דרישתה, בתוך לרשותכי יציגם 

 

 ביקורת 30

ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי לקיים, בכל עת, בין בתקופת החוזה ובין  הרשותחשב  30.1

ע לביצוע העבודות ו/או השירותים או בכל הנודע גבכל הנו הספקלאחריה, ביקורת אצל 

 לתמורה המשולמת בגין חוזה זה.

הקשורים בביצוע  הספקביקורת ייתכן ותכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  30.2

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

הוכחות בגין תשלום שכר לעובדים כנדרש או הפרות  מהספקיהיה החשב רשאי לדרוש 

 דיני עבודה.

מתחייב בזאת לאפשר לחשב ו/או מי מטעמו, לבצע את הביקורת ולמסור לידיו מיד  הספק 30.3

יו, לרבות דו"חות כספים מבוקרים על ידי עם דרישתו כל מידע ו/או מסמך הנדרש על יד

מוותר בזאת, על כל טענה בדבר סודיות /ואו הגנת  הספקרואה חשבון, ככל שישנם. 

 הפרטיות, בכל הנוגע למידע ו/או המסמכים הנ"ל.
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מתחייב לקיים את האמור בסעיף זה, גם ביחס למידע ו/או מסמכים המצויים בידי  הספק 30.4

 צד שלישי כלשהו.

 

 אחריות 31

לכל פגיעה  יאחרא הספק יההימבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין,  31.1

של  ו/או הספקו/או לכל אדם אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל של  לרשותונזק שייגרם 

 . העבודות, או עקב ביצוע פגום של ואו מי מטעמו/ ועובד מעובדי

אובדן ו/או תקלה ו/או אובדן  בגין כל מי מטעמהו/או  הרשותכלפי  יהיה אחראי הספק 31.2

ו/או עובדיה ו/או צד ג'  הרשותו/או קלקול אשר ייגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד של 

, תוך כדי ו ו/או כל מי שפועל מטעמוו/או עובדי הספקכלשהו, עקב מעשה ו/או מחדל של 

  ביצוע העבודה או בקשר אליה.

ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו לכל אובדן, נזק או קלקול ל יהיה אחראי הספק 31.3

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא  הרשותאת  וא פוטרבקשר עם ביצוע העבודה, וה

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.   הבשירות

, לכל נזק לגוף ו/או לרכוש או הרשותכלפי צד ג' כלשהו, לרבות עובדי  יהיה אחראי הספק 31.4

 הספק מתחייבג שהוא שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נזק אחר מכל מן וסו

  לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שייגרם להם. 

, לקבלני ולכל אובדן ו/או נזק מכל סוג לגוף ו/או רכוש שיגרמו לעובדי יהיה אחראי הספק 31.5

תוך כדי  שפועל בשמו ו/או מטעמו הספק ועובדיהם, לשלוחיו של הספק ולכל מימשנה של 

ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם 

 ו/או יורשיהם.  

בגין כל אחריות ה ו/או כל הפועל מטעמ הרשותמתחייב לשפות ו/או לפצות את  הספק 31.6

 הספקחוייבו לשלם בין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על ישתוטל עליהם ו/או כל סכום ש

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

להם מכח חוזה זה ו/או מכל  יזכא הספקת לקזז מן התשלומים אשר תהיה רשאי הרשות 31.7

על ידי צד שלישי כלשהו בגין  מי מטעמהו/או  מהרשותסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

מחמת  לרשותכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  הספקל שהם באחריות מעשה או מחד

 כאמור לעיל.   הספקמעשה או מחדל שהם באחריותו של 

לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו, אם צורפה  אחראי הספקמובהר ומוסכם בזאת, כי  31.8

ת ישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק דין ו/או הוצאוא וכנתבעת וה הרשותלה 

 . הרשותשתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת כנגד 

 

 ביטוח 32

לערוך ולקיים  הספקעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב  הספקמבלי לגרוע באחריות  32.1

את הביטוחים המתאימים לכיסוי  ו, על פי שיקול דעתלמשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה

כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות והתנאים המפורטים  ואחריות
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אישור עריכת לחוזה זה )להלן: " ב'נספח כבטופס אישור עריכת ביטוחים, המצ"ב 

 . בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל"( ביטוחים

במועד החתימה על חוזה זה, את טופס אישור עריכת  לרשותלהמציא  מתחייב הספק 32.2

מציא, מידי שנה במשך כל ישוב וי הספקביטוחים כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו. 

על פי החוזה, טופס אישור עריכת ביטוחים תקין וזאת ללא צורך בקבלת  וזמן פעילות

מור, מהווה . המצאת טופס אישור על עריכת הביטוחים תקין כאהרשות מדרישה כלשהי

 תנאי יסודי בחוזה זה.    

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  הספק 32.3

 בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 ,על פי הפוליסות הרשותאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  הספק הפר 32.4

ינה לו טענה כלשהי כלפי יאחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתה הספקהיה י

 עקב זאת.  ועל כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם ל הרשות

 והיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליי הספק 32.5

 מכח סעיפי חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  32.6

 הספקעל פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  הספקכנגד  להרשות

 לפי חוזה זה.  ומהתחייבויותי

 

 ערבות בנקאית 33

בזאת  הספקעל פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר  יולהבטחת מילוי כל התחייבויות 33.1

שקלים חדשים(  שניים עשר אלףובמילים: )₪  12,000 ערבות בנקאית בסך שללרשות 

 ."(הערבותלחוזה זה )להלן: "' אנספח בנוסח המצורף כ

תוקפה,  ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת יההערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותה 33.2

ימים ממועד  (5) חמישה , וזאת תוךהרשותללא הוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי 

 הדרישה. 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס לבין  33.3

 המדד האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות. 

ומתן  עבודותהביצוע ( יום מתום תקופת 90בתוקף עד תום תשעים ) הערבות תהיה 33.4

כאמור בחוזה זה. מובהר  החוזהו/או מתום תקופת הארכה, אם תוארך תקופת  השירותים

הוא המצאת, בין היתר, לפחות ערבות  חוזהומוסכם בזאת, כי תנאי להארכת תקופת ה

על רצונה  הרשותלת הודעת ( יום לאחר מועד קב30כאמור לתקופת ההארכה, שלושים )

 כאמור. ומתן השירותים  עבודותלהאריך את תקופת ה

תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית, על פי חוזה זה  הרשות 33.5

, לרבות בגין פיצוי מוסכם. מומשה הספקו/או על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי 

, מיד, ערבות בנקאית חדשה הרשותלידי  הספקמציא יהערבות הבנקאית, כולה או חלקה 

 או משלימה.
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   SLA-Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  34

 המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו. הספקאמנת השירות היא כלי בידי  34.1

, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, תחזוקה הרשותאמנת השירות היא כלי בידי  34.2

 בקיום הגדרות אלה. הספקשוטפת ולביצוע פיקוח על 

לא יחשבו כאי  הספקתקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של  34.3

 .SLA -עמידה ביעדי ה

בדרישות איכות השרות וברמות השירות  לא יעמוד שהספקבמקרה  –פיצויים מוסכמים  34.4

 המוגדרות, יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה שלהלן.

בדרך של קיזוז מהחשבון  לספקמימוש פיצויים מוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים  34.5

 .ברשותהחודשי לאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך 

אית לדרוש מהספק, כפיצוי מוערך רש הרשותהפר הספק חוזה זה הפרה יסודית, תהיה  34.6

ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום הערבות או לחלט את הערבות המצויה ברשותה, 

 כולה או חלקה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט. 

בנוסף, הפר הספק את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה, ישלם  34.7

ערך ומוסכם מראש, את הסכומים , מייד עם דרישה ראשונה, כפיצוי מולרשותהספק 

 "(:הפיצוי המוסכםהקבועים בטבלה להלן, בגין כל יום של איחור )להלן: "

 

 גובה הפיצוי המוסכם מדד השירות הנדרש מרכיב השירות

אי אספקת ריהוט או אספקת 
ריהוט בכמויות חסרות או ללא 

 פריטים מסוימים

תוך ב -למוסדות חינוךריהוט  
ימי עבודה ( 14עד ארבעה עשר )

ממועד קבלת ההזמנה 
 החתומה,

משרדי, ריהוט ריהוט 
למרחבים, ספריות וריהוט 

בתוך עד  -לחדרי המורים
( ימי עבודה 21עשרים ואחד )

ממועד קבלת ההזמנה 
 , החתומה

( ימי 7בתוך עד שבעה ) -כסאות
עבודה, ממועד קבלת ההזמנה 

 החתומה.
תוך  -או קטלוגי ריהוט מותאם
ימי עבודה  (21) עשרים ואחד

ממועד אישור ההזמנה ע"י 
 .הרשות

סך הפריטים עלות מ 10%
בהזמנה שלא סופקו לכל 

 -יום פיגור ולא פחות מ
  ליום.₪  100

 

 אספקת ריהוט פגום
 

ימי  10יוחלף/יתוקן תוך 
עבודה ממועד הודעה על 

 הליקוי.

סך הפריטים עלות מ 10%
בהזמנה שלא סופקו לכל 

 -יום פיגור ולא פחות מ
  ליום.₪  100
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אספקת ריהוט שלא על פי 
 מפרט / הזמנה

ימי עבודה  10יוחלף תוך 
 ממועד ההודעה על הליקוי

סך הפריטים עלות מ 10%
שלא על פי הזמנה/שלא 
על פי המפרט , לכל יום 

₪  100-פיגור, ולא פחות מ
 ליום.

תיקון/החלפת פריטים 
שהתגלו בהם ליקויים במהלך 

 תקופת האחריות

עבודה ממועד ימי  3תוך 
 ההודעה על הליקוי.

סך הפריטים עלות מ 10%
שהתגלו בהם ליקויים 
לכל יום פיגור, ולא פחות 

 ליום.₪  200-מ

או  הזמנת ריהוט מותאם
 : קטלוגי

אי הגעת המתכנן ו/או אי 
אספקת תכנית אדריכלית 

 למזמין

ימי עבודה ממועד  7תוך 
 הגעת המתכנן. /ההזמנה

 
 לכל יום פיגור.₪  500

 

הפיצוי המוסכם הינו תשלום בגין נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של  34.8

את הפיצוי המוסכם בתוך שבעה  לרשותההפרה בעת החתימה על חוזה זה. הספק ישלם 

. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע הרשות( ימים ממועד קבלת דרישה בכתב על כך מאת 7)

לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן  הרשותמזכותה של 

 . מהרשותהשירותים או מכל סכום אחר המגיע לספק 

הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו  34.9

 , וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.לרשות

ספח הביטוח, כי הספק יפצה הוסכם בין הצדדים, מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה בנ 34.10

 , בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך. הרשותוישפה את 

מקיום מלוא  הספקלא ישחררו את  לרשותתשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  34.11

 החוזה.על פי  והתחייבויותי

לפי כל דין ו/או  ותהרשכדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  אלו פיםאין בסעי 34.12

 .הספקחוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי 
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 הפרות וסעדים 35

 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 35.1

תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או על פי הדין,  הרשות 35.2

 לספקמן המתקנים, על ידי מתן הודעה  הספקשל  ולרבות ביטול חוזה זה, לסלק את יד

 עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן:

 תנאי יסודי של חוזה זה. הפר הספק 35.2.1

את  ןחוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיק הפר הספק 35.2.2

 . הרשותממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מ ימי עסקים 14ההפרה תוך 

צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת  הספקצד ג', נגד  ניתן לבקשת 35.2.3

כונס נכסים  והליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה ל

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

יום ממועד  45על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך  ובהתחייבויותי

ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה למתן אילו  (7) שבעה הינתנם, או תוך

 .ועצמ הספקמהצווים הנ"ל ע"י 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור  הספק 35.2.4

 , כמפורט בחוזה זה.הרשות

 לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. ועם נושיבא בדברים  הספק 35.2.5

 נשוא חוזה זה. העבודותאו מלבצע את  ובפועל מלנהל עסקי חדל הספק 35.2.6

הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או  וו/או מי מנושאי המשרה שב הספקמנהל/י  35.2.7

, עשוי לפגוע בשמה הטוב של הרשותעשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת 

 .הרשותינטרסים של ו/או בא הרשות

היה י והספק הרשותכאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי  הספקשל  וסילוק יד 35.3

 ותמנע ממנ הרשותשעל פי החוזה, פרט להתחייבויות  וחייב לעמוד בכל התחייבויותי

 לקיימן.

 

 הוראות כלליות 36

 ויתור על סעדים 36.1

דרישה, מכל סוג שהוא,  בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או מצהיר ומתחייב הספק

לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו  ושתהיינה ל

היה זכאי, לזכות עכבון או ימוותר ולא  וי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינלידי סיום, על פ

ם, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועי

צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי 

 לאחר.ומתן השירותים  העבודותרשאי למנוע מסירת  הספקהיה יסיום, לא 

 ויתור או שינוי 36.2

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  36.2.1

למדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו י



 13/2018מכרז משותף מס' 

 .ומבשרת ציון רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ברשויות הזמנה לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדי

 

61 
                

                                               ___________________________________  
 תיבות חותמת המציע + חתימת המציע בראשי                                                            

לו על פי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה 

 אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

ן, לא יחשבו כויתור שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינת 36.2.2

של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן 

 בכל עת שימצא לנכון.

 עוסק מורשה 36.3

כעוסק מורשה לעניין חוק  םרשו יההי ההתקשרות, כי במשך כל תקופת במתחיי הספק

 נהל ספרי חשבונות כדין.ימס ערך מוסף וכן 

 תיקון לחוזה 36.4

תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא כל תיקון או 

 להם כל תוקף. יהיה

 קיזוז 36.5

 .הרשותעל פי כל דין כנגד  לומוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה  הספק 36.5.1

תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס  הרשות 36.5.2

, מכל מין וסוג שהם, לרבות הספקו/או שיגיעו לה מן ו/או זכות כלשהי שמגיעים 

, הספקכל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי 

 בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.

 במקום הצד האחר תשלום 36.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על  36.6.1

שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר הצד האחר, וזאת לאחר 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. (7) שבעה לא שילמו, תוך

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם  36.6.2

רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו 

ום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכ

, הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל

  צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלמ"ס. 

 סמכות שיפוט והדין החל 36.7

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין  36.7.1

 שלו. 

ת דית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לביהסמכות הייחו 36.7.2

, ולא יבנהעיר ומקומית לתחום השיפוט של ה המשפט, המוסמך מבחינה עניינית

 תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.

 התנאים המוסכמים מיצוי 36.8

 חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל

הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה 

זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש 
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בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, 

 צדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.לגרוע מהם או לשנותם, וה

 הודעות 36.9

תחשב  –לנמען המצוין להלן  –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  36.9.1

 כמתקבלת בעת מסירתה.

כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען  36.9.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה  –המצוין להלן 

תיחשב כמתקבלת  –נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, 

 שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.

 המצויינתואר רשום, על פי הכתובת כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בד 36.9.3

תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני  –להלן ותוך ציון הנמען המצויין להלן 

 שעות ממועד הישלחה. 48תוך 
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 כתובת הצדדים 37

  –יבנה  עיריית   

 ___________________________________________  הנמען:

 :__________________ 'טלפון:_____________________ פקס   

 

  – הספק  

 __________________________________________ _הנמען: 

 :___________________'טלפון:____________________ פקס  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

__________________________  ________________________ 

 _________ ______:____הספק  ____________:____  יבנהעיריית 

 ______________ ____על ידי:_  ______על ידי: ______________

 ______________תואר:______  ____תואר:_________________

 

 

 שוראי

__________________,  הספקאני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של 

_____________ ת.ז.  -________________ ו מאשר בזאת כי _______________ ת.ז.

וכי  והינם מוסמכים לחתום מטעמ הספק_______________ אשר חתמו על חוזה זה בפני, בשם 

בהתאם למסמכי ההתאגדות להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל  הספקנתקבלה החלטה כדין על ידי 

 לחתום על החוזה ונספחיו.

   

      

__________________ ____________________ ______________________ 

 חתימה + חותמת   שם עו"ד    תאריך
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ריהוט משרדי, ריהוט למרחבים, ספריות וחדרי  – 2מספר  פרק -'אספח נ

 מורים

 ביצועכתב ערבות 

 לכבוד 
         תאריך:_________             עיריית יבנה

 50דואני  ד'ש
 "(_____________  עיריית )להלן: "   יבנה

 
 ג.א.נ.,

 כתב ערבות מס' ____________ 
 
ש"ח  12,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .6

סכום לים חדשים( כולל מע"מ )להלן: "שק שקלים חדשים שניים עשר אלףובמילים: )
"( החברה)להלן: "___________ "(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת __________הערבות

    .יבנהעיריית בקשר עם חוזה מיום ________, עם 
 
עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף  שה ימימיחאנו נשלם לכם, תוך  .7

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או  3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 
לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי 

 להלן. 3ה למדד הנקובים בסעיף ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמד
 

 בערבות זו: .8

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי  "מדד המחירים לצרכן"
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.
 

_____ בגין חודש  15מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  "מדד הבסיס" 
 . _____שנת 

 
מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד  "המדד החדש" 

 תשלום סכום הערבות.
 

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש  "הפרשי הצמדה למדד" 
שונה ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או 

דש לעומת מדד מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד הח
 הבסיס.

 
 ועד בכלל._______ ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .9

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .10
 ___________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה _________.

 על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. התחייבותנו .6
 
 

 בכבוד רב,          

 בנק ________         

 סניף________          
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ריהוט משרדי, ריהוט למרחבים, ספריות וחדרי  – 2מספר  פרק - 'בנספח 

 מורים

  םאישור עריכת ביטוחי
  

 לכבוד
 יבנהעיריית 

 , 50שד. דואני 
 יבנה

 "(יבנהעיריית )להלן: "
 

 נ,"אג
 

אספקה  ( בגיןהספק"" :)להלן______________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:
אשקלון רחובות, יבנה,  בתחומי הרשויותעירייה שונים חינוך ווהתקנה של ריהוט וציוד למוסדות 

)להלן:   חוזה מיום _________ומתן שירותים נלווים בקשר עם  ומבשרת ציון באר יעקב
 "(העבודות"

 
 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 

 , כמפורט להלן:עבודותו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע הלחברה אנו ערכנו  .1
 

ביטוח המבטח את רכוש וציוד הספק, המשמש במסגרת ההסכם במפורש,  – ביטוח רכוש וציוד .א
לרבות כל רכוש אחר אשר באחריותו ו/או בשליטתו של הספק והמשמש במסגרת העבודות, במלוא 

 ערכו, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב. 
הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי העירייה ו/או גופים עירוניים ו/או  

 כלפי עובדיה ומנהליהם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

על פי כל דין, לרבות אחריותו על פי חוק  הספקביטוח המכסה אחריות  – ביטוח חבות מוצר .ב
  .1980 –רים פגומים, תש"מ האחריות למוצ

חודשים.  12למקרה ולתקופת ביטוח בת  ₪ 2,000,000 -גבול האחריות לביטוח זה לא יפחת מ
 הביטוח יורחב לשפות את העירייה בגין אחריות שתוטל עליה למעשי ו/או מחדלי הספק. 

 

המבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או  – ביטוח חבות כלפי צד שלישי .ג
לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת ביצוע העבודות על פי ההסכם, בגבול אחריות של 

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  ₪ 4,000,000
ה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמ

דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה או השבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 
בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. מודגש במפורש, כי הפוליסה אינה כוללת 

 או הבאים מטעמם./כל חריג לנזק לרכוש  קבלני משנה ו
הביטוח מורחב לשפות את העירייה והבאים מטעמה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו 
והבאים מטעמם של הנ"ל, בכפוף לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 לכל יחיד מיחידי המבוטח. 
 

המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים בביצוע ההסכם בגין  – ביטוח חבות מעבידים .ד
פגיעה גופנית או מחלה העלולה להיגרם למי מהם במשך תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם, תוך 

 ₪ 20,000,000 -לתובע, לאירוע ו ₪ 6,000,000כדי ועקב ביצוע העבודות כאמור, בגבול אחריות של 
ח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, לתקופת ביטוח שנתית. ביטו

פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את העירייה היה ונטען, 
לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי היא נושאת בחובות מעסיק 

 באים מטעמו. כלשהן כלפי מי ממועסקי הספק וה
 

 ________ )כולל(. ______________ ועד __ -מתקופת הביטוח הינה  .2
 

 . יבנה עיריית–למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
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, חברות בנות יבנה ו/או תאגידים עירונייםעיריית  –למטרת אישור זה ו/או "העירייה" "  "עיריית יבנה
 ועובדים ומנהלים של הנ"ל. 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. יבנהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי עיריית  .א
ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  הספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ב

יום ל לפני מועד הביטול ו/או השינוי  30הודעה בכתב, במכתב רשום,  ולעיריית יבנה לספקשנמסור 
 המבוקש.

 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ג
  . התקפות במועד התחלת הביטוח

ת הקבועות ולתשלום ההשתתפויות העצמיו שלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסותאחראי לת ולבד הספק .5
 בהן.

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים   .6
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל  יבנהוכלפי מבטחיה, ולגבי עיריית  יבנהביטוח אחר לא יופעל כלפי עיריית 

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות  יבנההוא "ביטוח ראשוני", המזכה את עיריית 
להשתתף בנטל החיוב כאמור  יבנהמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי עיריית   יבנהטוחי עיריית יבב

, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59בסעיף 
 וכלפי מבטחיה. יבנהכלפי עיריית 

במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה

 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               
 
 

 ביטוח:_____________ _____ טלפון _________________________פקס.:_____________ סוכן
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 כסאות – 3מספר  פרקחוזה ל
 

 

 2018 יום _____ בחודש ___________ בשנתב ב ___________שנערך ונחתם 
 

   יבנה עיריית  בין:

 פ ________________"ח  

 , יבנה50משד. דואני   

  ("הרשות" או/"המזמין" ו ו/או ""העירייהו/או עיריית יבנה" ")להלן:      

 מצד אחד,          

 

 ________________________________ בע"מ  :לבין

 פ _____________"ח  

       מרח' ______________  

 ("הספק")להלן: 

 מצד שני,          

 

משותף עם עיריות  פירסמה מכרז ("הרשותאו " "העירייה)להלן: " יבנהית יועיר הואיל

 , 13/2018 שמספרו, ומבשרת ציון באר יעקבת ומקומי ותומועצרחובות, אשקלון, 

לאספקה והתקנה של ריהוט וציוד למוסדות מציעים להציע הצעות  הוזמנובמסגרתו 

)להלן: , ומבשרת ציון רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ברשויותחינוך שונים 

 ;("השירותיםאו " "העבודות"

ובהתאם לתנאים  ,והנחיותיה הרכיאת השירותים לפי צ לרשות לספק והספק מעוניין והואיל

 והתמורה, כמפורט בחוזה זה;

 ;3מספר  פרקלאספקת השירותים ב הוכרזה כהצעה הזוכה במכרזהספק והצעת   והואיל

והניסיון הדרושים  , היכולותהידע בעל ומצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינ הספקו והואיל

 האמצעים, הכלים וכוח האדם המיומן, הדרושים לביצועכאמור  ביצוע העבודות לשם

אספקת, התקנת את ביצוע ו עצמעל לקבל  ןמוכ ווכי הינ ביותר גבוהההברמה  העבודות

 זה; זהחובתנאים כמפורט ב והרכבת הריהוט והציוד

על  ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י כל דיןהרישיונות, כל והספק מצהיר כי בידיו  והואיל

חומרים מעולים, מנת לספק את השירותים נשוא מכרז זה במומחיות ותוך שימוש ב

ולשביעות רצונה המלא, וכי הוא מתחייב כי  הרשותוברמה המקצועית הדרושה על ידי 

  ;במשך כל תקופת ההסכםרשותו יעמדו לאלו כל 

לרבות היקפם  וזמני האספקה הנדרשים , והספק מצהיר, כי אופן ביצוע השירותים והואיל

זה ברורים לו, והוא מתחייב לבצעם באופן מקצועי, במירב הקפדנות  חוזהממנו על פי 

מיטב הידע,  תוך ניצולהמשתנים ובהתאם להנחיותיה,  הרשותוהיעילות לפי צרכי 

-הניסיון העומדים לרשותו לשם הבטחת איכות השירותים המבוצעים עלהכישרון ו

 ;הרשות ידי-, שהוגדרו עלובתדירויות תוך עמידה בלוחות הזמנים ידו,
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בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים  על ידווהספק מתחייב, כי השירותים יבוצעו  והואיל

מהלך העבודה תוך שמירה על  במוסדות או בכל אתר אחר לו יסופקו הטובין,המצויים 

ובזמינות  הרשותכפי שיידרש על ידי  עובדים מיומנים באופן, בהיקף ובאמצעותהתקין 

כי הספק מתחייב כי ככל שייקבע ע"י הרשות הנדרשת ובהתאם להתחייבויותיו. 

 פוזה ובנספחיו, יחלי בחוזההריהוט ו/או חלקו, אינם עומדים בסטנדרטים הקבועים 

כמפורט  הרשותא תמורה נוספת בריהוט חדש אשר יענה על דרישות על חשבונו ולל

 .ובנספחיובחוזה זה 

 הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן;, והעבודותאת ביצוע  לספקמעונינת למסור  הרשותו  והואיל

בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד  עלמסכימים כי התקשרות זו תהיה  והצדדים והואיל

בתנאי ההתקשרות שאינם  בהתחשב, בין היתר, , וזאתהספקלבין   הרשותבין סיק מע

  ;סיקהולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מע

 

 :לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1

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

 ולא ישמשו לצרכי פירושו. 

 :הגדרות 1.3

 ת:מחייב אחר ההקשרצדם, אלא אם שבלמונחים המשמעות  יהיוהסכם זה ב

 מכרז זה נשוארותים יהמציע אשר ייבחר לספק את הש - "הזוכה" /"ספקה" 1.3.1

 ידו על שיועסקו המשנה קבלני ,מנהליו, מועסקיו, עובדיו לרבות, 3מספר  פרקב

 ;מטעמו או בשמו הבאים וכל יורשיו(, הרשותמ אישור קבלת לאחר)

 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.2

ת ועיריאשר פורסם על ידי  13/2018מס' משותף מכרז  -"מסמכי המכרז" 1.3.3

וכן כל , ומבשרת ציון באר יעקבת ומקומי ותומועצרחובות, יבנה, אשקלון, 

פרסום הנוגע למכרז זה, לרבות מסמך זה על נספחיו, שאלות / פניות המציעים, 

בעניין  הרשויותוכל מסמך אחר לסוגיו שהתקבל על ידי  הרשויותהתייחסות 

 ;ןמכרז זה ו/או נשלח  / פורסם על יד

לצורך פיקוח שוטף על ביצוע , שימונה הרשותנציג   -"הממונה"/" המפקח" 1.3.4

 בכתב; לספקעל פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר  הספקהתחייבויות 

ייצור, אספקה, הובלה, התקנה והרכבה של הריהוט  - "העבודות" /"השירותים" 1.3.5

ליו תורה ע, או בכל מקום אחר למוסדות הרלוונטים בתחומי הרשות המזמינה

חודשים  24לתקופה בת שסופק שירות ואחריות לריהוט מתן  לרבות, הרשות

ממועד אספקתו, וכן כל עבודה נוספת/נלוות הנדרשת לשם ביצוע וקיום כל 

 .זה ללא יוצא מהכלל, עד לסיומן והשלמתן חוזההתחייבויות הספק על פי 
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ריהוט ו/או ציוד המסופקים ומותקנים על ידי הספק על פי הוראות  –" הטובין"  1.3.6

 ;על נספחיוכמפורט בחוזה זה מסמכי המכרז והמפרט, 

התואם בצורתו, מאפייניו, תכונותיו, תפקודיו ואופן  פריט -שווה ערך" פריט" 1.3.7

 ;הנדרש במכרז זה הפריטתפעולו את אלו של 

 ;יבנהעיריית  – "הרשות"/ "המזמין" /"היהעירי" 1.3.8

פריט ריהוט שאינו סטנדרטי כדוגמת ספריות, ואינו מופיע  -"ריהוט מותאם" 1.3.9

של הספק, ואשר לשם יצורו נדרש  במפרטים או בכתבי הכמויות או בקטלוגים

 ;תכנון אדריכלי

פריט ריהוט אשר אינו מופיע בכתב הכמויות במכרז זה אך  -"ריהוט קטלוגי" 1.3.10

 מופיע בקטלוג שהעביר הספק הזוכה.

 ;הצעת הספק במכרז כהגדרתו לעיל  –" ההצעה" /"הצעת הספק" 1.3.11

 לחוזה; 'אנספח כ המצ"ב ערבות בנקאית בנוסח – "ערבות ביצוע" /"הערבות" 1.3.12

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,  –" מדד המחירים לצרכן" 1.3.13

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

 מדד אחר שיתפרסם במקומו;

 המדד ביום התשלום בפועל; –" המדד החדש" 1.3.14

או תשלום, על פי אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה  –" הפרשי הצמדה למדד" 1.3.15

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

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

 מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס;

החשב הכללי החל מן המועד ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל  –" ריבית" 1.3.16

 הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;

, אישורי עמידת הטובין בתוי התקן כל האישורים, הרישיונות –" תיק אישורים" 1.3.17

לאספקת וההיתרים, מכל מין וסוג שהם, הדרושים על פי כל דין  הרלוונטים

 ;ברשות והתקנת ריהוט וציוד למוסדות שונים

 ראשון חג, עצרת שמיני, סוכות של ראשון חג, כפור יום, השנה ראש ימי 2 -"חג" 1.3.18

 .ושבועות העצמאות יום, פסח של שביעי, פסח של

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה 1.4

 ;ביצוע כתב ערבות – 'אנספח  1.4.1

  ;אישור עריכת ביטוחים – 'בנספח  1.4.2

 . גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  1.5

 

 ההתקשרותמהות  2

 הרשות הספק ייצר ו/או יספק פריטי ריהוט וציוד, בהתאם להזמנות עבודה שתמסור 2.1

או לכל   בתחומי עיריית יבנה,מוסדות שונים בלספק מעת לעת, יספקם ויתקין אותם 
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עליהם שירותי אחריות, הכל בהתאם לתנאים וכן יעניק  ,הרשותמקום אחר עליו תורה לו 

 המפורטים בחוזה זה. 

, אשר תחתם על הרשותהספק יבצע כל שירות אך ורק כנגד הזמנת ריהוט וציוד מטעם  2.2

ידי מורשי החתימה מטעמה. בהזמנה יצויינו כל הפרטים הנוגעים להזמנה הספציפית, 

ריט המוזמן במסגרתה, לרבות סוג הריהוט והציוד שאספקתם מתבקשת, הכמות מכל פ

אופן ביצוע אספקת הריהוט והציוד, מקום האספקה, לוח זמנים וכל פרט כיו"ב ביחס 

 לאופיו של השירות. 

יודגש כי הספק לא יהא זכאי לקבלת כל תמורה בעבור כל אספקת ריהוט ו/או ציוד שיספק  2.3

 ללא הזמנה חתומה כאמור. 

מפורט בנספח התמורה בהצעתו, התמורה לספק תשולם על בסיס מחירי הפריטים כ 2.4

בהתאם לכמות שסופקה בפועל ועל פי לוחות הזמנים ויתר התנאים הקבועים בחוזה, 

 לרבות אישור הממונה בגין קבלת הפריטים באופן תקין. 

את הזכות להזמין מהספק פריטי  הרשותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת לעצמה  2.5

ות. ככל שהעיריה תבחר לממש את האופציה ריהוט בהזמנה מיוחדת ו/או במידות מותאמ

 הנקובה לעיל תקבע התמורה בהתאם לאופן המפורט במסמכי חוזה זה. 

להזמין ריהוט בהיקף כספי או כמותי או  הרשותמובהר, כי אין בחוזה זה כדי לחייב את  2.6

את  הרשותמסוג כלשהו. למן הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעריכת מכרז זה כדי למנוע מ

הזכות, בנסיבות המתאימות, לבצע הזמנות ריהוט שלא במסגרת מכרז זה, אלא במסגרת 

 . הרשותהליך נפרד שיבוצע על פי כל דין והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

השטח בו ידרשו התקנות או הרכבות מיוחדות, יבדוק הספק מראש את יודגש כי ככל ש 2.7

ככל שידרש.  ריהוטה יחוברקירות אשר אליהן סוגי התבוצע ההתקנה או ההרכבה לרבות 

יבוצעו במלוא המיומנות והמקצועיות והתאמת אביזרי הקיבוע  ותל סוגי ההתקנכ

. ההתקנה ו/או ההרכבה ו/או אליו יחובר הריהוט יותקןוהקישור לסוגי החומרים עליהן 

 .הממונהתתואם מראש מול 

ל כל אביזריו בזמן ההובלה, לפני על הספק לאחוז בכל האמצעים כדי להגן על הריהוט ע 2.8

, כאשר הרשותעל ידי נציג מטעם הקבלה ההתקנה ועד לקבלת אישור  במהלךהעבודה, 

מכל  ם. הספק יהיה אחראי לכל הנזקים היכולים להיגרהסביבת העבודה שלמה ונקיי

 סיבה שהיא.

 עליה סוכם ועל לא יחול שינוי בתמורה כי במהלך תקופת ההתקשרות מתחייבהספק  2.9

בגין   הרשותמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בסיסה זכה במכרז. הספק 

 ובקשר לכך. 

 

 

 השירותים 3

 השירותים ייכללו את המרכיבים כדלקמן:  3.1

 .הרשותייצור/הזמנת פריטי הריהוט בהתאם להוראות והנחיות הממונה מטעם  3.1.1
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  מסמכי המכרז.של  חלק א'ב, 4ד' נספחאספקת הריהוט והציוד כמפורט ב 3.1.2

הובלת הריהוט והציוד לאתרים עליהם יורה הממונה ופריקתם עד לרמת החדר  3.1.3

 תוך שמירה על שלמותם ושלמות האתר בו תבוצע הפריקה. 

 הרכבה ו/או התקנת הריהוט והציוד במקום עליו יורה הממונה.  3.1.4

 מתן שירות ואחריות לציוד ולריהוט כמפורט בחוזה זה.  3.1.5

כל השירותים לעיל כלולים במחיר היחידה שהוצע על ידי הזוכה ולא תשולם בגין מי  3.2

 מהשירותים כל תמורה נוספת. 

 

 הריהוט והציוד 4

מכרז זה יהיו חדשים ומאיכות מעולה, על פי פרק זה בהריהוט והציוד שיסופקו במסגרת  4.1

למסמכי המכרז, ויישאו תו תקן ישראלי, ככל שקיים,  דנספח י"המפרט הטכני המצורף כ

לא יאושרו במצב תקין וללא כל פגם וליקוי, בצירוף תעודת אחריות.  לרשותויסופקו 

המפורטות אשר אינם עונים על הדרישות פריטים  , ו/או פריטי ריהוט עם פגמים כלשהם

 .תוכניותאו /מפרט הטכני ובמכרז זה, לרהות ה

על אף האמור בכל דין או נוהג, הספק יחליף לאלתר כל פריט שסופק על ידו ושיימצא כלא  4.2

 מתאים ו/או לקוי, על פי דרישת הממונה. 

  ו/או ריהוט קטלוגי תאםואספקת פריטי ריהוט מ 4.3

ריהוט "ו/או  "ריהוט מותאם"להזמנת שמורה הזכות  לרשותמובהר בזאת כי  4.3.1

 .במהלך תקופת ההתקשרותמהספק הזוכה שייבחר, " קטלוגי

", ככל ריהוט קטלוגיו/או פריטי " "ריהוט מותאםהתמורה בגין הזמנת פריטי " 4.3.2

 באופן הבא:, תיקבע נושיוזמ

הזכות להזמינו  לרשות" שמורה ריהוט קטלוגיבגין הזמנת  פריטי " 4.3.2.1

 .ממחירי הקטלוג המעודכן של הספק 15%בהנחה של 

ו מצוי בכתב הכמויות ", שאינריהוט מותאםבגין הזמנת פריטי " 4.3.2.2

לאחר ביצוע תיקבע התמורה הרצ"ב למכרז זה ו/או בקטלוג הספק, 

 התמחרות בין הספקים הזוכים.

 ימי עבודה ממועד ההזמנה, מתכנן מטעמו (7) שבעה , תוךלרשותישלח הספק  4.3.3

המותאם ו/או הריהוט הריהוט  פריטי לצורך תכנון ועל חשבונו, ככל שידרש,

 הנדרשת.במידה הקטלוגי 

יגבש תכנית אדריכלית הכוללת תרשים דו ותלת ממדי  הספקהמתכנן מטעם  4.3.4

וף למפורט בקטגוריות ריהוט מותאם/ שאליה יצרף את עלותה הכספית בכפ

 ריהוט קטלוגי.

ימי עבודה  (7) שבעה בתוך הלאישור לרשותתוגש  ,לרבות עלותה ,תכנית זו 4.3.5

 ביצוע התכנון. לצורך הרשותאל  הספקממועד הגעת המתכנן מטעם 

חתומה על ידי תצרף לה הזמנה אשר את התכנית ואת עלותה הכספית ות הרשות 4.3.6

 .המטעמ מורשי החתימה
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ימי עבודה ממועד אישור  (21עשרים ואחד ) פרטי הריהוט המוזמנים, יסופקו תוך 4.3.7

 .הרשותההזמנה על ידי 

 

 הובלת הריהוט והציוד 5

 הספק יוביל את הריהוט והציוד לאתרים כפי שיורה לו הממונה, בצורה בטוחה.  5.1

 הספק יפרוק את הריהוט והציוד באתרים באופן שיורה לו הממונה.  5.2

מובהר בזאת כי הובלת ופריקת הריהוט והציוד יבוצעו עד לחדר הכיתה או למיקום  5.3

ו מחוץ למוסד ו/או בכניסה המדויק בתוך המוסד הרלוונטי, עליו יורה הממונה, ולא יושאר

 מוסד/לבקש מספר נקודות פיזור/הפצה באותו אתר תזכאי הרשותיודגש כי למבנה. 

 .במסגרת אותה הזמנה ללא כל תוספת עלות

 הספקכדי לשחרר את  בסעיפים לעיל אין בביצוע האמור כי למען הסר ספק מובהר בזאת  5.4

סביבת שלמות , עובדיוום ובטיחות לשללביצוע העבודות על פי כל דין, מאחריותו המלאה 

ו/או להטיל אחריות   ושלמות הריהוט והציוד המסופקים העבודה והנמצאים בה או לידה

 .האו על מי מטעמ הרשותעל  אמסוג כל שהו

 ההובלה והפריקה יעשו באופן מקצועי ומדויק, ובין היתר:  5.5

לה ו/או תוך נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ההוב 5.5.1

 הפריקה. 

תוך הימנעות מגרימת פגמים או נזק מכל סוג שהוא לאספקת הריהוט והציוד  5.5.2

 לאתר ובאתר. 

 .תוך ניקוי ופינוי כל פסולת, ככל שתיווצר, כתוצאה מההובלה ו/או הפריקה 5.5.3

 המוסד בו נפרק הציוד.תוך שמירה על חוקי הנהלת  5.5.4

 

 הספקהצהרות  6

תנאי  הינן סעיפי המשנה שבו,זה על כל  בסעיף ותהמפורט הספקשל הצהרות  ןנכונות כי מובהר

מועד  זה ובין בכל חוזה, בין בעת חתימת ןאו חלק ו, כולןזה. אי נכונות הצהרות אל חוזהבמהותי 

  . הספקחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד ת ,מכן שלאחר

 יםברורו ,נספחיועל חוזה זה לרבות בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז,  מצהיר הספק 6.1

 על פי חוזה זה. והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי ול

את כל הנ"ל באופן יסודי ומצא את כל אלו מתאימים  ןבח ,אתרים, כי ביקר במצהיר הספק 6.2

מראש על כל טענת מום ו/או אי התאמה ו/או  מוותר הספקולצורכי חוזה זה.  ולצרכי

 ברירה ו/או פגם בהם. 

   הרשות בהתאם להוראותוהשירותים בצע את כל העבודות יבזאת כי  מצהיר הספק 6.3

 . ובהתאם לקבוע בכל דין

הספק מצהיר כי לא ידוע לו על ניגוד עניינים שיש בו כדי להפריע לו לקיים את  6.4

 התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי הדין. 
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 .יצוע העבודותבוהכישורים ל , היכולת, האמצעיםאת מלוא הידע וכי יש ל מצהיר הספק 6.5

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל שנדרש, על  וומתחייב כי בידי מצהיר הספק 6.6

א מתחייב כי בכל תקופת ופי כל דין לביצוע כל העבודות ו/או השירותים נשוא חוזה זה וה

כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על  ותוקפו של חוזה זה יהיו בידי

 .פי כל דין כשהם תקפים

 ביטול , לרבות עלומיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי לרשותמתחייב להודיע  הספק 6.7

והאוסר או מגביל את  ווכן על כל צו שניתן כנגדכל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור, 

 .זה חוזהנדרש בל בהתאם תלבצע את העבודו ויכולת

בעלי כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים ו מצהיר הספק 6.8

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ככל שידרשו,  ה,הסמכ

 מתנאי חוזה זה.  יםאו הנובע יםהכרוכ /ואו השירותים ומתאים לביצוע כל העבודות

 

 הספקת יוהתחייבו 7

 על פי חוזה זה:  הספקהאחרות של ו מבלי לגרוע מהתחייבויותי

 זה.  חוזהבבמסמכי המכרז ופורט העבודות, כממתחייב לבצע את  הספק 7.1

ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות, במומחיות  עבודותמתחייב לבצע את ה הספק 7.2

רם אשר יעסוק בביצוע ו/או כל גו עבודותעסיק בביצוע היומתחייב לכך שהצוות אשר 

 .העבודות המתאימים לביצוע ותוההסמכ על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים עבודותה

יספק את הטובין בצורה מלאה, בנאמנות, ובמסירות תוך קיום כל התחייבויותיו  הספק 7.3

 . הרשותהמפורטות במסמכי המכרז, והכל לשביעות רצונה המלאה של 

שלומם של כל  בטיח אתוהתקנת הריהוט והציוד הוא י בעת אספקתכי מתחייב הספק  7.4

במקומות  הרשותרכוש הסדר וואת שלמות  ול בסמיכותאו  במקום ההתקנההנמצאים 

ויעיל  נמרץלפעול באופן  הספקמתחייב  ,לעיל מהאמור וע. מבלי לגרבהם תתבצע ההתקנה

כל נזק  למניעתוש, ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו, למניעת כל סיכון לפגיעה בגוף או ברכ

נזק  בקרות ,וכאמור, להקטנת כל נזק כזה אם אירע ולהושטת כל עזרה שתידרש מטעמ

  כאמור.

 כח אדם בהיקף ובאיכותומתן השרותים  ביצוע העבודותמתחייב להעסיק במסגרת הספק  7.5

ביותר  הגבוההברמה ומתן השירותים  וביצוע העבודותהנדרשים להפעלת המכרז 

לרבות  נספחיוזה על  חוזהובכל מקרה לפחות בהיקף המפורט ב הרשותובהתאם לדרישות 

 בהצעה ובמכרז. 

ו של ובכל הנוגע להתנהגות הממונהו/או  הרשותמתחייב בזאת לציית להוראות הספק  7.6

  ו/או בכל הכרוך בכך. ומתן השירותים עבודותביצוע הלבקשר  וו/או התנהגות כל מי מטעמ

מתחייב לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות ומפגעים, הספק  7.7

   .דאג, בין היתר, להסרת מכשולים, הצבת מחסומים, שלטי אזהרהיוכן כי 

 עבודות.  המיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע  לרשותדווח למתחייב הספק  7.8
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 , בגובהידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה מתחייב כי הספק  7.9

בלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם ים על כך שקמיחתיו

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, בכל פעם  ., ככל שנדרשלהשתמש בציוד מגן אישי

בגובה ו/או שימוש באמצעים אשר תדרוש עבודה  הרשותשיוזמן הספק לבצע עבודה עבור 

לביצועה, יבצע הספק לעובדיו, טרם תחילת העבודה, ריענון של נהלי, הוראות וכללי 

הבטיחות בעבודה לרבות בעבודה בגובה, יוודא כי העובדים הבינו את הנדרש מהם לפי 

אותם נהלים, הוראות וכללים והם מתחייבים לבצע את העבודה לפיהם ויחתים אותם על 

 ו הם מאשרים זאת.מסמך ב

, לעיין במסמכים הריהוטפרטי  ויסופק הםאלי יםהאתרהספק מתחייב לבדוק את  7.10

הקשורים במקום ולהכיר את תנאי ביצוע העבודה במקום, כגון: הסדרי התנועה, דרכי 

גישה, גודל פתחים וכיו"ב. עם הגשת הצעתו, על הספק להביא בחשבון את את התנאים 

התנאים למילוי דרישות המכרז בקשר לאופן ביצוע העבודה, כמצויין לעיל. אי ידיעת 

 מקום ודרכי גישה, הסדרי תנועה,ביצוע וציוד, לא תוכל לשמש סיבה לתביעות כלשהן. 

טרם קבלת עובד לעבודה ו/או טרם שליחתו לביצוע העבודות באתרים כי מתחייב הספק  7.11

אישור משטרה כי אין מניעה להעסקתו בחברה בהתאם לחוק למניעת  הרשותיציג בפני 

 "(.החוק)להלן: " 2001-העסקה של עבריינים במוסדות מסוימים, התשס"א

תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת העבודה, לדרוש אישור נוסף מהמשטרה כי  הרשות 7.12

ש כי בכל עת ומכל אין מניעה להמשך העסקתו על פי החוק. מבלי לגרוע באמור לעיל, יודג

סיבה שהיא לרבות על בסיס ראיות לכאורה כי קיים חשש שהתנהגותו של העובד אינה 

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

להורות לספק שלא לשלוח העובד לביצוע העבודה והספק מתחייב  הרשותתהיה רשאית 

 מיידי.  לבצע זאת באופן

 

 תקופת החוזה 8

החל  ( חודשים אשר יהוו תקופת נסיון,6) שישה תקופת תוקפו של חוזה זה הינה למשך 8.1

 הרשותתהיה רשאית  ך תקופת הניסיוןבמהל"(. תקופת הניסיון)להלן: " חתימתו  מיום

יום  (14) ארבעה עשר  עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של להביא חוזה זה לידי סיום בכל

 מראש.

משירותי הספק ועל פי שיקול דעתה  הרשותבתום תקופת הניסיון, בכפוף לשביעות רצון  8.2

שנה עד בנות  ,ת נוספותולתקופ ההתקשרות, להאריך את הרשותהבלעדי, תהיה רשאית 

ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות,  ,"(תקופת האופציה)להלן: " ממנהאחת ו/או חלק 

חודשים קלנדריים( ממועד  60עלה על תקופה של חמש שנים )תכולל תקופת האופציה, לא 

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "חתימת החוזה 

, תודיע על כך חוזהלממש את הזכות שניתנה לה להאריך את תקופת ה  הרשותהחליטה  8.3

מראש ובכתב, לרבות על משך תקופת ההארכה ויתר התנאים  ,( יום30) שלושים לספק

 . הנוספים שנקבעו על ידה
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למעט בתקופת תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובכל עת,  הרשותעל אף האמור לעיל,  8.4

יום מראש,  (30) שלושים לפחות לספקלסיים את החוזה בהודעה בכתב שתימסר הניסיון, 

 יום ממועד ההודעה כאמור.  (30) שלושים ובמקרה זה יבוא החוזה לידי סיום בתום

אינה מתחייבת כלפי הספק לכל היקף באספקת הריהוט  הרשותמוסכם ומוצהר, כי  8.5

והציוד ובשיעור כלשהו, וכי היא תזמין ממנו ביצוע אספקת הריהוט והציוד כמוסכם 

ובהיקף כפי שיידרש על ידה, על פי צרכיה ושיקול דעתה בלבד. הספק יספק כל אספקת 

 . הרשותריהוט וציוד נשוא חוזה זה, שאספקתם תידרש על ידי 

התמורה לספק רק את  הרשותשל הפסקת השירותים מכל סיבה שהיא, תשלם  במקרה 8.6

עד תאריך ההודעה  הוזמנובפועל או הוכח כי  שסופקואספקת הריהוט לה הינו זכאי בגין 

לא תהיה חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור  הרשותועל הפסקת השירותים, 

ה בחשבון בעת שנקב בתמורה אותה הפסקת ההתקשרות. הספק מצהיר כי לקח תנאי ז

 .קש, ואשר עליה הוסכםיב

 

 מתן שירות  9

  והממונה.  הרשותהספק ימנה אחד מעובדיו כנציגו ואיש הקשר עם  9.1

בכל בקשה, הצעה, דרישה, תלונה או  הרשותנציג הספק יהווה את הכתובת אליה תפנה  9.2

תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם הספק אשר כל תשובה, מידע, נתון, הבטחה, התחייבות, 

 הצהרה או מצג שימסרו לו ו/או על ידו, יחייבו את הספק. 

 . הרשותנציג הספק יפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפי 

 בודה באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס. נציג הספק יהיה זמין בכל שעות הע

 ו/או הממונה לנציג הספק תיחשב כפניה או הודעה לספק. הרשותכל פניה או הודעה של 

נציג הספק יעבוד בשיתוף פעולה ובתיאום מלא עם הממונה ויהיה כפוף להוראות והנחיות  9.3

 שיינתנו לו על ידי הממונה. 

עדי אספקה יבוצעו, בנוסף לתיאום עם מובהר בזאת כי כל התיאומים הנוגעים למו 9.4

 הממונה, גם בתיאום ישירות מול המוסד לו מיועד הציוד. 

הספק יעביר לממונה ולמוסד לו מיועד הציוד, עד שבוע מיום קבלת הזמנה, תוכנית עבודה  9.5

שתכלול, בין היתר, לוח זמנים, לאספקת הריהוט והציוד, וכן הודעה עם סיום ביצוע 

 שור המוסד כי הציוד אכן סופק כנדרש.האספקה בפועל ואי

 , יחליף הספק את נציגו ללא דיחוי. הרשותעל פי דרישת  9.6

ימי וב  16:00 - 8:00ה' בין השעות -מתחייב להפעיל מוקד שירות לקוחות בימים א' הספק 9.7

 . 13:00 -ל 8:00ערבי חג בין השעות ו' ו

ינהל  והספקבדואר אלקטרוני או /בפקס ו הרשותנציגי השירות יקלוט את הזמנות  מוקד 9.8

במסגרת מערך השירות רישומי הזמנות וסטאטוס ההזמנה לרבות מעקב ממוחשב אחר 

 הזמנות חסרות, החזרות, מוצרים פגומים או כאלה שלא בהתאם לדרישות המכרז. 

 הרשות, והכל לפי דרישות הממונהו/או  הרשותהספק מתחייב למלא אחר הוראות קב"ט  9.9

 מעת לעת.
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 הזמנה, ביצוע ומסירה –עבודה שלבי ה 10

לספק, מעת לעת, הזמנות עבודה, במועדים עליהם  הרשותלאחר חתימת החוזה, תמסור  10.1

בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, המפרטות את פריטי הריהוט  הרשותתחליט 

 מבקשת להזמין ואת כמותם.  הרשותש

. 4.3" תבוצע בהתאם למפורט בסעיף ריהוט קטלוגי" או "ריהוט מותאםהזמנה של פריט " 10.2

 תצרף להזמנה תיאור מדוייק של פריט הריהוט הנדרש.  הרשות

הספק ישלים את הייצור, האספקה וההתקנה של הריהוט והציוד בהתאם ללוחות הזמנים  10.3

בכתב על השלמת העבודה. לאחר מתן הודעה  לרשותהקבועים במסמכי מכרז זה, ויודיע 

בדיקה של הריהוט והציוד בהשתתפות נציג הספק ונציג  ותהרשכאמור, יערכו הספק ו

 . הרשות

לספק את הערותיה, והספק  הרשותנתגלו בבדיקה ליקוי, מגרעת או פגם כלשהם, תעביר  10.4

 יפעל לתקנם באופן מיידי. 

, או אם לא נתגלו הרשותלאחר תיקון הליקויים, המגרעות והפגמים לשביעות רצונה של  10.5

לספק אישור בכתב לפיו העבודה הושלמה בהתאם  הרשותליקויים כאמור, תמסור 

 "(. אישור השלמת עבודהלהוראות החוזה ולשביעות רצונה )להלן: "

הספק יוביל את פריטי הריהוט והציוד כשהם צבועים, מורכבים במידת האפשר ומוכנים  10.6

 . הרשותלהתקנה או להצבה, לכל מקום עליו תורה לו 

 או הממונה את מועדי אספקת הפריטים והתקנתם.  הרשותהספק יתאם מראש עם נציג  10.7

הספק יניח, ירכיב, יתקין, יחזק ויקבע את פריטי הריהוט והציוד בהתאם להנחיות  10.8

הממונה, לאחר שהממונה בדק ואישר את הפריט ואת התאמתו למקום המיועד, 

יד ולשביעות רצונו של הממונה. על הספק להציב את פריטי הריהוט כשבכל חדר בגובה אח

 ולא תישמע טענה כי הריצפה אינה מפולסת. 

אלא אם קיבל  הרשותהספק לא ישאיר ציוד, כלים או חומרים בשטח המוסד או בשטחי  10.9

את אישורו של הממונה, ובהתאם לקבוע באישור. מובהר, כי בכל מקרה הספק בלבד יהיה 

ו באחריות ו/או מי מטעמה לא יישא הרשותאחראי לשלמות ציודו, כליו וחומריו, וכי 

 בקשר עם השמירה עליהם או כל נזק שייגרם להם. 

, על פי הוראות הממונה, על חשבונות, את הפסולת שתיווצר הרשותהספק יפנה משטח  10.10

 כתוצאה מביצוע העבודה, לאתר פסולת מורשה. 

הספק ישלים את העבודה וימסור את פריטי הריהוט והציוד כשהם מותקנים, נקיים,  10.11

הספק ינקוט את אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת פגיעה בפריטי  תקינים וללא פגם.

 הריהוט והציוד במהלך הובלתם, אספקתם והתקנתם. 

, מובהר לרשותמבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי החוזה ומכל זכות וסעד העומדים  10.12

רשאית לבצע את העבודה  הרשותכי בכל מקרה של הפרת חוזה על ידי הספק, תהיה 

בתוספת  הרשותבעצמה או באמצעות צד שלישי, ובמקרה כזה יישא הספק בהוצאות 

 . 15%תקורה של 
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הבחירה בדבר אופן הפעולה, ככל שיועברו השירותים לספק אחר, נתונה לשיקול יודגש כי  10.13

 .הרשותדעתה הבלעדי של 

על  והתחייבויותימקיום מלוא  הספק הסוכה כי אין באמור לעיל בכדי לשחרר את  יודגש 10.14

או ניכויים מוסכמים ו/פיצויים לקבלת  הרשותמכרז זה, ו/או כדי לגרוע מזכותה של פי 

לה, ו/או כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחר העומדים לזכותה לפי מסכומים המגיעים 

 .כל דין ו/או הסכם, לרבות בגין הפרת ההסכם על ידי הזוכה/ים

 

 לוח זמנים 11

הספק יתחיל בשירות אספקת הריהוט והציוד בתאריך הנקוב בהזמנת הריהוט והציוד  11.1

( ימים ו/או פרק הזמן הנקוב בהזמנת הריהוט 7המתייחסת אליה ויבצעה בתוך שבעה )

 והציוד, המוקדם מבין השניים. 

בפיצוי מוסכם בגין כל יום איחור  הרשותכל איחור באספקת הריהוט והציוד יזכה את  11.2

ומבלי לגרוע מיתר הסעדים  34מחשבונות הספק, וזאת בהתאם לטבלה שבסעיף  שיקוזז

 העומדים לרשותה. 

הריהוט והציוד כאמור, על הספק להשלים את כל התיאומים מייד עם קבלת הזמנת  11.3

ולקבל את כל האישורים הדרושים לשם ביצוע אספקת הריהוט והציוד אל המחלקות 

 או אל המוסדות, הכל בהתאם להנחיות הממונה.  ברשותהשונות 

על אף האמור לעיל, חייב הספק, באם ידרוש זאת הממונה, לדחות, לעכב או להשהות כל  11.4

עבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של הממונה, רצוי לדחותה לזמן אחר. דחיית אספקת 

 פיצוי לספק. הריהוט והציוד ו/או חלק ממנה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או 

ו/או הממונה רשאים לדרוש מהספק לנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי  הרשותנציג  11.5

להבטיח את עמידת הספק בלוחות הזמנים, לרבות הגדלת מספר העובדים מטעם הספק 

 ועבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות, והספק מתחייב לקיים הוראות אלו. 

יחור בביצוע העבודה, שלא עקב מעשה או מחדל ראה הספק כי עלול להיגרם עיכוב או א 11.6

להארכת לוחות הזמנים בה יפורטו הסיבות  לרשותשלו, רשאי הספק לפנות בבקשה 

בעטיין מתבקשת ההארכה. הספק יגיש את הבקשה בכתב, מייד עם היוודע לו על העיכוב 

תר תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם לנסיבות, באם להיע הרשותהצפוי, ו

 ו/או מי מטעמה תהיה סופית, ותחייב את הצדדים.  הרשותלבקשה. החלטת 

מראש ובכתב  הרשותמובהר בזאת כי כל חריגה מלוחות הזמנים שלא קיבלה את אישור  11.7

 תיחשב כהפרה של החוזה, על כל המשתמע מכך. 

 

 ביצוע שינויים 12

להמיר  הרשותמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, רשאית  12.1

פריט בפריט מסוג אחר שהוא שווה ערך במחירו ומהותו לפריט המבוטל, והספק יבצע כל 

 שינוי כאמור. 

 במקרה בו נדרש הספק לבצע שינוי מהסוג המפורט בסעיף זה, יחולו ההוראות הבאות:  12.2
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החליפי, שאספקתו נתבקשה מסוג הריהוט והציוד המנויים  התמורה בגין הפריט 12.2.1

"(, תהא זהה הפריט החליפי)להלן: " של מסמכי המכרז חלק א'ב, 4ד' נספחב

לתמורה המגיעה לספק בגין הפריט המקורי ובהתאם למחירו כפי שצוין ע"י 

 .של מסמכי המכרז חלק א'ב, 4ד' נספחבהספק 

, של מסמכי המכרז חלק א'ב, 4ד' נספחבהיה הפריט החליפי מסוג שאינו מופיע  12.2.2

( ימים ממועד נתבקשה המרת הפריט, הצעת 3יגיש הספק לממונה, תוך שלושה )

חליפי זה. הצעת המחיר תתבסס על מחירי השוק או על  לפריטמחיר ביחס 

 מחירי היצרן, הנמוך מביניהם. 

 ותהרשככל שלא תושג הסכמה בין הצדדים ביחס למחיר הפריט החליפי, תהא 

רשאית לרכוש את הפריט בעצמה ו/או באמצעות ספק אחר והכל בהתאם 

 למפורט בחוזה זה ולשיקול דעתה הבלעדי. 

התבקש השינוי לאחר שנדרש וסופק פריט מהסוג המקורי, יעשה הספק כל אשר  12.2.3

יוכל על מנת להשיב את הפריט המקורי ולקבל בגינו זיכוי. הספק יברר ויודיע 

שיש ביכולתו להשיג קודם שירכוש ויספק את הריהוט על דבר ההסדר  לממונה

 החליפי. 

לא ניתן היה להשיב את הפריט או לא ניתן לקבל בעבורו זיכוי מלא, אזי בכפוף 

יהא זכאי הספק לקבל  –בגין כך  לממונהלדיווח מוקדם כאמור לעיל מצד הספק 

את תמורת הפריט החליפי או את הפרש הסכום שבין סכום עלותו של  הרשותמ

הפריט החליפי לבין סכום הזיכוי שהתקבל עקב החזרתו, בהתאמה. מעבר לסכום 

 זה, לא יהא הספק זכאי לכל תוספת תמורה בגין ביצוע השינוי האמור.

 4.2למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  12.2.4

 לעיל. 

 

 אות שונות לעניין ביצוע העבודות הור 13

ו בצע את התחייבויותיילא  שהספקהרי במקרה  ,הרשותמבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  13.1

רשאית  הרשות התהי הרשותלשביעות רצון  ןאו חלק מהן לפי חוזה זה, ו/או לא יבצע

כאלו בעצמה ו/או באמצעות אחרים, ולנכות את עלות התחייבויות לבצע התחייבויות 

 על פי חוזה זה. הספקהללו מהתמורה לה זכאי 

בביצוע העבודות יהיו חייבים לקבל אישור מראש של  הספקכל העובדים שיועסקו על ידי  13.2

יידרשו לשם כך לצורך זה.  הרשותו/או כל גורם אחר שתמנה  הממונהו/או  הרשותקב"ט 

 להתייצב בפניו לפי דרישתו ולהמציא לו מסמכי זיהוי כפי שיתבקשו. הספק עובדי

בעובד  וכל עובד מעובדי להחליףתהיה רשאית לדרוש  הרשותש ומצהיר כי ידוע ל הספק 13.3

מתחייב לפעול  הספק. וללא כל צורך בכל נימוק או הסברלפי שיקול דעתה הבלעדי  ,אחר

אחרת חובה א תחול כל חובה כספית ו/או ל הרשות, ועל הרשותבהתאם לכל דרישה של 

 בקשר לכך. 

לא ישתמשו בציוד כלשהו המצוי באתרים  וושלוחי וגרום לכך שעובדיישתמש וילא  הספק 13.4

באתרים, ואשר עובדי יצוע העבודות, שימצא במחסני הספק )להוציא ציוד המיועד לב
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בות ביצוע עבודות בלבד(, לר לשםשימוש  ולעשות ב ,מראש ובכתב ,קיבלו אישור הספק

מכונות חישוב, מחשבים, מכונות צילום ומכשירי טלפון ומבלי לפגוע בכלליות האמור, 

 וציוד מקצועי אחר.

שהה, שלא לצורך, באתרים או בכל אחד מאגפיהם ישתמש ולא ילא  וו/או מי מטעמ הספק 13.5

 את תפקידם.מהם כל אימת ומיד לאחר שסיימו  ווזאת תוך הקפדה על פינוי עובדי

השירותים, יירכשו העבודות ו/או ספקת א, הדרושים לשם והציוד החומרים ,הכלים כל 13.6

שימוש  הספקעשה יבהם  והציוד החומרים ,הכלים כל. כמו כן, וחשבונועל  הספקעל ידי 

ספקת אג ליללא סי המתאיםהשירותים, יהיו מסוג מתן  העבודות ו/או ספקת אלצורך 

 ., על נספחיוזהחוזה השירותים בהתאם ל

צד ג' תחשב  עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות כי מובהר 13.7

 זה. חוזהועניין כהפרת  דברלכל 

 

 התמורה  14

במועדם ולשביעות רצונו המלאה,  הרשותבתמורה לביצוע כל התחייבויות הספק כלפי  14.1

לספק  הרשותפי עובדיו, תשלם ובכלל זה גם, אך לא רק, קיום מלוא התחייבויות הספק כל

 את התמורה המגיעה בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם ולמסמכי המכרז. 

", תיקבע ריהוט קטלוגי"  ו/או פריטי "ריהוט מותאםהתמורה בגין הזמנת פריטי " 14.2

 . 4.3בהתאם למפורט בחוזה זה בסעיף 

התמורה הנקובה הינה מוסכמת וסופית וכוללת את כל מרכיבי העבודה לרבות עלות  14.3

הריהוט, הובלה, אספקה, התקנה, אחריות על הריהוט וכן עלויות והוצאות הנובעות מהם 

ותשלומים לצדדים שלישיים, ובכלל זה עמלות, מכסים, היטלים, מיסים, אגרות 

 ותשלומים לעובדים, ספקים או קבלני משנה. 

לא תשלם מעבר לתמורה הנקובה כל תוספת אלא אם כן הוסכם הדבר מפורשות  הרשות 14.4

ובכתב תוך ציון מפורט ומפורש של סיבת התוספת והיקפה, והכל בתנאי שנציגה המוסמך 

 אישר את התוספת מראש ובכתב.  הרשותשל 

ו מוסכם ומותנה כי מן התמורה לה יהיה זכאי הספק על פי מסמכי הליך המכרז ינוכ 14.5

סכומים הקבועים בהסכם זה, כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום אחר 

זכאית ו/או מחוייבת, על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, להפחית,  הרשותו/או נוסף ש

 לקזז או לנכות. 

המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת הספק לא יהיו צמודים למדד ו/או  14.6

 צמדה ו/או תוספת אחרת.לכל ה

 

 תנאי התשלום 15

 הרשותבכפוף לקיום כל התחייבויות הספק במועדן, ובכפוף לתנאי מסמכי המכרז, תשלם  15.1

 לספק את הסכומים שיגיעו לו וזאת על פי לוח תשלומים ובתנאים כמפורט להלן: 
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חשבונית מס )להלן: "חשבונית"( כדין וזאת במועד מוקדם ככל שניתן  לרשותהספק יגיש  15.2

את  לרשות( ימים מהמועד בו סיפק הספק 14ובכל מקרה עד ולא יאוחר מארבעה עשר )

 הטובין. 

את החשבונית, בצירוף העתק תעודת משלוח חתומה על ידי מקבל הטובין, ובצירוף כל  15.3

ימציא הספק למחלקת הנהלת חשבונות  מסמך אחר ו/או נוסף שנקבע במסמכי המכרז,

 ., יבנה50דואני  ד'בש, יבנהבעיריית 

בחשבונית יפרט הספק את כל הפרטים הרלוונטיים, לרבות המוצרים/הפריטים/המוסד/  15.4

המיקום אליהם מתייחסת החשבונית, לרבות מספר ההזמנה, פירוט הכמויות וכל פרט 

 אחר או נוסף הנדרש לשם בדיקת החשבונות. 

באמצעות הצגת העתק  לרשותיות הספק להוכיח מועד המצאת החשבונית באחר 15.5

 . הרשותהחשבונית כשהיא מוטבעת בחותמת "נתקבל" נושאת תאריך של 

קיימת כי ייאשר יבדוק הממונה ולעיל,  15.2חשבונית כאמור בסעיף הלאחר קבלת  15.6

 ועל.בפוניתנו שבוצעו והשירותים חשבונית להיקף ומהות העבודות ההתאמה בין 

"שוטף מיום קבלת החשבונית +  תשלום, תשולם בתנאי הממונההתמורה, לאחר אישור  15.7

45." 

בדבר  הממונהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי התמורה תשולם רק לאחר אישור  15.8

 הרשותשל המלא בוצעו לשביעות רצונה  השירותיםלעיל, וכי  15.4התאמה, כאמור בסעיף 

 .הממונהו/או 

יעוכב ללא כל מכל סיבה שהיא,  הממונהעל ידי  ושלא אושר עבודותביצוע תשלום בגין  15.9

 .הרשותוזאת עד לבירורם ואישורם על ידי  ,הרשותחבות כלשהי מצד 

או יותר,  ת, אחככל שהספק יפר ו/או לא ימלאתהיה רשאית,  הרשותכמו כן,  15.10

ההפרה או עד לתיקון  לפי חוזה זה ו/או כל דין, לעכב את תשלום התמורה ומהתחייבויותי

 . מילוי ההתחייבויות לשביעות רצונה המלא

מובהר, למען הסר ספק, כי חתימת מקבל הטובין על גבי ההזמנה ו/או על גבי כל מסמך  15.11

אחר ו/או נוסף, הינה תנאי הכרחי אך אינה תנאי מספיק, ומכל מקום אין בה לחייב את 

 בדבר.  הרשות

נאי ו/או הסבר ו/או הגבלה ו/או החרגה עוד מובהר, כי אין בכוחם של כל הוראה ו/או ת 15.12

וכל כיו"ב הכלולים על גבי תעודת המשלוח ו/או החשבונית ו/או כל מסמך אחר ו/או נוסף 

שהוציא הספק, לגבור על הוראות מסמכי המכרז, אך אם חתם על גבם ו/או בצידם 

 . הרשותהממונה או מי שהוסמך לכך מטעם 

גישה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, יידחה איחר הספק בהגשת החשבונית ו/או לא ה 15.13

ביצוע התשלום בחודש ימים, ובגין תקופה זו לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת, הצמדה 

 ו/או ריבית. 

 

 שמירת סודיות 16
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הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או להביא  16.1

נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או מפרט לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או 

ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה 

"(, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה המידעו/או בקשר עמו )להלן: "

 ובמסמכי המכרז. 

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות  16.2

 עובדיו והפועלים מטעמו. 

על הצהרה והתחייבות לסודיות  ולהחתים את עובדי ספקתהיה רשאית לדרוש מה הרשות 16.3

עסיק בביצוע ילפיה ולא  הספקפעל יגמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור 

 שיסרב לחתום על מסמך סודיות. העבודות עובד

חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב הגשת  16.4

הצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הספק באופן עצמאי וללא קשר 

 לחוזה ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סודי. 

 

 ו/או התחייבויות הספק איסור העברת ו/או המחאת זכויות 17

הספק אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או  17.1

לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן 

, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו מאת הרשותההתקשרות בינו לבין 

פי התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת -על הרשות

 . הרשות

או  15%למען הסר ספק, מובהר כי כל העברה, לרבות בדרך של הקצאה ו/או דילול של  17.2

ת ההתקשרות, יראו אותה לעניין סעיף יותר מהון מניות הספק לאחר ו/או לאחרים בתקופ

זה כהעברת זכויות אסורה. האמור בס"ק זה לא יחול על חברות הנסחרות בבורסה 

 לניירות ערך. 

כמו כן, מתחייב הספק לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת  17.3

 אש. בכתב מר הרשותהטובין לפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת 

בשעבוד מסוג כלשהו או  מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות הספקשל  וזכויותי 17.4

 מדרגה כלשהי. 

כל קבלני המשנה של הספק שיעבדו באתרים בהם תבוצענה העבודות יאושרו תחילה על  17.5

ו/או מי מטעמה להתנגד לכל קבלן משנה, או אפילו לפסול  הרשות. זכותה של הרשותידי 

לפסול קבלן משנה תחול גם אחרי שהספק  הרשותחובת הנמקה. זכותה של את כולם, ללא 

 התחיל את עבודתו. 

את זהותו  הרשותלביצוע העבודה בידי קבלן משנה, ואין באישור  הרשותאין בהסכמת  17.6

של קבלן המשנה, כדי לפטור את הספק מאחריותו והתחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק 

שה או מחדל של מבצעי העבודה, לרבות באי כוחם יישא באחריות המלאה לכל מע

 ועובדיהם. 
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ת למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר רשאי העירייה 17.7

הכל באופן שתמצא לנכון, על וו/או להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה 

כל תביעות או טענות בקשר לכך  לספקהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו  הפי שיקול דעת

 על פי חוזה זה לא תיפגענה. הספקובלבד, שזכויות 

 

 אחריות ושיפוי 18

הספק יהיה אחראי לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או  18.1

ו/או תאגידים קשורים בה ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם,  הרשותתאגיד, לרבות 

כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו ו/או מחדליהם ו/או מעשיהם של עובדיו ו/או 

 ספקיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו וינקוט בכל האמצעים למניעתם. 

 כל נזק כאמור לעיל. הספק יהיה אחראי לפצות ו/או לשפות כל אדם ו/או תאגיד בגין  18.2

לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות כאמור לעיל  הרשותנדרשה  18.3

פי חוזה זה, -פי דין ו/או על-ו/או בגין כל נזק ו/או הפסק אחרים שהספק אחראי להם על

מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך, בשל כל סכום ששילמה  הרשותישפה הספק את 

ו חוייבה לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה להיות מחוייבות בו, וכן בגין כל ו/א הרשות

הוצאה שנגרמה לה בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט 

ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה 

 כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה. 

 תחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו היא נתבעת על פי סעיף זה. מ הרשות 18.4

 

 אחריות לציוד 19

בפני כל פגיעה, אובדן, גניבה ונזק ומתחייב  הרשותהספק אחראי בלעדית כשומר ציוד  19.1

להקפיד על תקינותו לאחזקתו הראויה בכל תקופת העבודה. הספק אחראי בלעדית 

גניבה ונזק ומתחייב להקפיד על אחזקתו  לשמירת ציודו הוא מפני כל פגיעה, אובדן,

 התקינה. 

 הרשותהספק מתחייב לתקן על חשבונו כל קלקול, נזק ופגם שיתהווה או ייגרמו לציוד  19.2

 מייד עם התהוותם. 

 

 תקופת האחריות 20

( 24הספק ייתן שירותי אחריות על הריהוט והציוד שיסופקו על ידו למשך עשרים וארבעה ) 20.1

אישור הקבלה הסופי לגבי פריטי הריהוט והציוד המופיעים חודשים החל ממועד מתן 

 "(. תקופת האחריותבאותה ההזמנה )להלן: "

אחריות זו תכלול כל תיקון או החלפה של פריט, לצורך שימוש תקין בפריט ועל מנת  20.2

. בין הרשותשיעמוד בתנאי המפרט ודרישות התקנים הרלוונטיים והכל לשביעות רצון 

 הסעיפים הבאים:היתר, יודגשו 
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במקרים בהם מתקבלת אצל הספק הודעה לגבי ליקוי בפריט  -מענה לקריאה 20.2.1

ימי עבודה  (3שלושה )אשר סופק על ידו, יגיע נציגו לבחינת הליקוי לא יאוחר מ

 מרגע קבלת הפנייה. אם ניתן יתוקן הליקוי במקום.

פעל, במקרים בהם הליקוי מצריך החלפת הפריט או תיקון במ -תיקון הפריט 20.2.2

ימי עבודה מרגע  (10עשרה )יוחזר הפריט במצב תקין/הפריט החדש לא יאוחר מ

 קבלת הפנייה הראשונית.

פעמים  (3שלושה )פריט שליקוי כלשהו בו הופיע יותר מ -הצטברות ליקויים 20.2.3

ימים  (10) עשרה בפריט חדש בתוך הספקבמהלך תקופת האחריות, יוחלף על ידי 

 . הרשותממועד הודעת 

 תקופת האחריות, מתחייבים הצדדים לפעול כדלקמן: במהלך  20.3

הספק יחליף על חשבונו המלא פריטים  פגומים בתקינים, ו/או יתקן כל ליקוי  20.3.1

 . הרשותאחר, כולל איסוף והובלת הפריטים מהאתר ולאתר הספציפי עליו תורה 

לעיל, הספק לא יהיה חייב לספק  20.3.1מובהר בזאת, כי על אף האמור בסעיף  20.3.2

חשבונו כל חוסר, נזק או ליקוי שנגרם כתוצאה מחבלה או גרימת נזק פיזי או על 

 או צד ג'.  הרשותנזק אחר שנגרם באשמת 

לעיל, בתוך שני  20.3.1מובהר בזאת, כי הספק ישלים את הנדרש כאמור בסעיף  20.3.3

( ימי עבודה, לכל היותר, ממועד ההודעה לספק במקרה של תקלה המונעת 2)

עבודה, לכל היותר, ממועד ההודעה לספק,  ימי( 4ותוך ארבעה )שימוש בריהוט, 

בהתאם לתנאים שצוינו במקרה של תקלה שאינה מונעת שימוש בריהוט, והכל 

 באספקת הריהוט והציוד המקורית. 

מובהר, כי התיקון בתקופת האחריות האמורה כולל את שעות העבודה, הציוד,  20.3.4

להשבת הריהוט לפעילות תקינה, וכל הכלים, חלקי החילוף וכל דבר אחר הדרוש 

אלה יסופקו ללא תמורה נוספת. עוד מובהר, כי ריהוט או כל חלק בו שאינו ניתן 

 לתיקון, יוחלפו על ידי הספק בריהוט או חלק זהים וחדשים. 

לעיל,  20.3.3ככל שהספק לא הצליח לספק את השירות במועד המפורט בסעיף  20.3.5

ו/או על ידי ספק אחר ו/או  אמור בעצמהלבצע עבודות ההשלמה כ הרשותתוכל 

בכל דרך אחרת הנראית לה, ולגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 

שייחשבו כהוצאות ניהול, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא בכל  15%של 

 דרך שתראה לה לנכון לרבות באמצעות חילוט ערבויות, כולן או חלקן.

קופת האחריות בכדי לשחרר את הספק מכל מובהר בזאת, כי אין בתום ת 20.3.6

 אחריות המוטלת עליו מכח חוזה זה או על פי כל דין או נוהל. 

בכדי לגרוע ו/או להפחית מאחריותו הכללית  20.3.1-20.3.7אין באמור בסעיפים  20.3.7

של הספק ביחס לטיב השירותים ואין בהם בכדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה 

 ו הסכם. מכח כל דין א לרשותהמוקנים 

ערבות הביצוע תשמש כערבות טיב והיא תהא בתוקף לאחר תום תקופת החוזה  20.3.8

 ועד לתום תקופת האחריות לפריט האחרון שסופק במסגרת מכרז זה. 
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יחד עם החשבונית המוגשת על ידו תעודת אחריות פרטנית לכל פריט  לרשותהספק ימציא  20.4

ל שירות אחר שיסופק על ידו, לפי או לכ לרשותמפריטי הריהוט והציוד שיסופקו על ידו 

העניין, כשבתעודה יצוינו כל פרטי הזיהוי של הריהוט והציוד, לרבות מספר סידורי ומועד 

 קבלת אישור הקבלה הסופי בגין אספקתו. 

 

 בטיחות 21

הספק מתחייב לבצע על חשבונו את עבודת אספקת והתקנת הריהוט והציוד תוך נקיטת  21.1

כל האמצעים הדרושים בנסיבות העניין לתפעול זהיר, סביר, בטוח ובטיחותי שלהם, 

ולמניעה בכל עת של נזק ו/או פגיעה לרכוש ו/או לאדם ו/או לתאגיד כתוצאה מהשימוש 

וכן להתקין, על חשבונו, כל אמצעי שיידרש לשם בהם וכל אמצעי הנדרש על פי כל דין, 

 קיום התחייבויותיו כאמור בסעיף זה. 

הספק לבדו יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או  21.2

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

דיה ולאורחים במקום, כתוצאה מאספקת ו/או התקנת , לעובלרשותאלה אשר ייגרמו 

הריהוט והציוד ו/או כתוצאה מפעולתם ו/או מחדלם של הספק ו/או עובדיו במישרין ו/או 

 בעקיפין. 

בגין כל נזק, תשלום והוצאה סבירה אשר  הרשותהספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את  21.3

אדם בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה על ידי כל 

נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד כתוצאה מביצוע עבודות אספקת ו/או התקנת 

 הריהוט והציוד ו/או על ידי הספק ו/או עובדיו. 

 

 העסקת עובדים 22

לצורך קיום התחייבויותיו של הספק כלפי העירייה, מתחייב הספק להעסיק אך ורק  22.1

, מיומנים, מנוסים ובעלי כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות עובדים שיהיו מתאימים

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

בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העובדים ו/או ההשתלמויות של העובדים, ויהיה אחראי על 

אי בטיחות בעבודה, כפי העברת הנחיות הבטיחות הרלבנטיות לעובדים והדרכתם בנוש

 שנדרש על פי כל דין ופרקטיקות מקובלת. 

הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים שאינם תושבים קבועים ו/או אזרחי מדינת ישראל,  22.2

 וכן לא להעסיק עובדים קטינים. 

, להפסיק מייד את עבודתו של הרשותהספק מתחייב, לפי דרישתה המנומקת בכתב של  22.3

אינו מתאים לביצוע העבודות ומתן השירותים נשוא מכרז  הרשותכל עובד אשר לפי דעת 

 זה ו/או להעבירו מתפקידו.

. למען הסר ספק, הרשותהוראה זו תחול ביחס לעובדי הספק אשר מקיימים קשרים עם 

תהיה פטורה מכל חובה לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או  הרשותיודגש כי 

 רם לו בשל כל דרישה להפסקת עבודתו של כל עובד כאמור. נזקים שנגרמו או עשויים להיג
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 סיקמע –היעדר יחסי עובד  23

כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי  מצהיר בזאת הספק 23.1

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

ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו  לרשותנכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או שיגרמו 

 על פי הסכם זה.  ויות הספקתוך כדי או עקב ביצוע, או אי ביצוע, התחייב

בינו או מי מטעמו לרבות מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  הספק 23.2

 הרשותעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, ככל שהוא רשאי להעסיק ו/או מעסיק כאלה, לבין 

 הרשותמעסיק, וכי כל העובדים ו/או הפועלים שיועסקו מטעם הספק אצל -יחסי עובד

ו בעבור הטובין ו/או השירותים המסופקים למזמין, לצורך ביצוע התחייבויות הספק ו/א

כל  הרשותפי הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין -על

מעסיק, וכל ההוצאות בגינם תהיינה על חשבון הספק ויחולו עליו בלבד. כמו -יחסי עובד

 ברשותכל זכות מהזכויות הניתנות או המוקנות לעובד שכיר כן, לא תעמוד לספק ולעובדיו 

 על פי כל דין. 

כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבודות  23.3

ואספקת הטובין נשוא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות הספק, לרבות תשלום לעובדי 

לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה הספק )לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום 

וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים ו/או הפרשות ו/או ניכויים ו/או 

פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והחאריות -העברות שהוטלו כולם על

לא  הרשותדו, ובקשר עם ביצוע השרות ו/או הספקת הטובין יחולו על הספק וישולמו על י

תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה, לא כלפי עובדי הספק ולא כלפי 

 רשויות כלשהן. 

למען הסר ספק, הספק מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכר  23.4

עבודה, תנאים נלווים, זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות הסכם קיבוצי 

או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי הספק. בנוסף, הספק ידווח כדין לכל הרשויות /ו

כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין, לרבות שמירה על 

שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק, מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול 

 בכך. 

אישור ביצוע חיובים  בגיןבכל עת דו"ח רו"ח  הרשותיא לפי דרישת הספק מתחייב להמצ 23.5

 אלה. 

בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או  הרשותהספק מתחייב לשפות את  23.6

ו/או מי מטעמה הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מביצוע  הרשותהפועלים מטעמו כנגד 

( ימים מדרישה בכתב 14תוך ארבעה עשר ) העבודות ואספקת הטובין נשוא חוזה זה, וזאת

הנובעות  הרשותובכלל זה בגין הוצאותיה של  הרשותשתופנה אל הספק על ידי 

מהתגוננותה מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הספק להתגונן 

 מפני כל תביעה של עובד כאמור. 

 חוזהיף זה יחולו במשך כל תקופת ההצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סע 23.7

 .וולאחרי
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 תנאים סוציאליים לעובדי הספק 24

 לצורך מסמכי מכרז זה על נספחיו יחולו ההגדרות הבאות: 24.1

פירושם כל התנאים להם זכאי עובד על פי כל דין ו/או  –" תנאים סוציאליים" 24.1.1

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

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

 פיטורים וכל זכות, תנאי סוציאלי, הפרשה, תשלום, מענק או פיצוי אחרים. 

מטעם הספק   הרשותפירושו כל אדם שביצע עבודה, או שירותים עבור  –" עובד" 24.1.2

 ו/או עבורו ו/או מטעם כל גוף, חברה או גורם הקשורים עם הספק. 

פי דין לכל עובד, ללא כל איחור או -הספק ישלם, יעניק וייתן את התנאים הסוציאליים על 24.2

 תים. עיכוב ביחס לכל התקופה, בה ביצע ה"עובד" עבודה או שירו

או באופן  תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מן הספק להמציא לה מעת לעת, הרשות 24.3

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

הסוציאליים כהגדרתו לעיל, לרבות אישור רו"ח ו/או תצהיר ולרבות תלושי שכר, אישורי 

 סמך אחר ו/או נוסף. העברה / הפקדה וכן כל מ

לאחר עיון במסמכים האמורים כי קיים חשד שהספק אינו עומד בחובתו  לרשותהתברר  24.4

, מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד הרשותלעניין תשלום התנאים הסוציאליים, תהיה רשאית 

 אחר המגיע לה על פי דין, לעשות את הפעולות הבאות, כולן או חלקן:

חשבון הספק רו"ח שיבדוק את היקף אי עמידת הספק בחובתו -למנות על 24.4.1

 לתשלום תנאים סוציאליים. 

לקזז ו/או לעכב ו/או להפחית מהסכומים המגיעים לספק סכום השווה לסכום  24.4.2

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

חתום על ידי מנהלו  ימים לכל המאוחר תצהיר 20לדרוש מן הספק להמציא תוך  24.4.3

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

 הסוציאליים שהספק נמנע מלשלם. 

לבטל את החוזה לאלתר ובלא כל הודעה מוקדמת, אף אם פעל הספק בהתאם  24.4.4

 לעיל.  24.3לאמור בסעיף 

 לחלט את הערבות הבנקאית שמסר הספק.  24.4.5

מערך החשבון שהוגש לה, עד אשר יומצאו המסמכים  50% -לעכב סך השווה ל 24.4.6

 כי שולמו לעובדים מלוא הסכומים להם הם זכאים.  הרשותשיניחו את דעת 

 

 הרשותאיסור קשרים עם נציגי  25

הספק לא יספק ולא ימכור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, שירותים, מוצרים, טובין או  25.1

או לביתם ו/או למקום עסקם, זולת אם ו/ הרשותכל דבר אחר ו/או נוסף למי מעובדי 

 התקיימו התנאים הבאים: 
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אספקת הטובין, השירותים והמוצרים תהיה פתוחה באופן שוויוני וזהה  25.1.1

 ובתנאים שווים לכל עובדי המזמין. 

 או

לספק את הטובין, השירותים  הרשותהספק קיבל מראש ובכתב אישור מאת  25.1.2

 בלבד.  הרשותוהמוצרים לחלק מעובדי 

ולא  הרשות, לא באתר הרשותהספק לא יעסיק בן משפחה מדרגה ראשונה של מי מעובדי  25.2

במקום אחר, החל מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז, אלא אם דיווח בכתב לנציג 

יום לפני המועד שבכוונתו לעשות  30על כוונתו לעשות כן, וזאת לא יאוחר מאשר  העירייה

 ספק להימנע מכך. שמורה הזכות להורות ל לרשותכן. 

 

 זכויות קניין וקניין רוחני 26

אין ולא יהיה באספקת הטובין מושא המכרז משום הפרה ו/או הפגיעה של זכויות הקניין,  26.1

 הרשותלרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור על 

 כל מגבלה. 

, מייד עם קבלת דרישה על הרשותפות את מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הספק לש 26.2

בקשר עם הפרה נטענת כאמור,   הרשותכך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד 

בגין כל הוצאה שתידרש להוציא, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  הרשותובכלל זה לשפות את 

 להתמודד עם טענה מעין זו. 

 

 זכויות שימוש 27

תעבור לבעלות  הרשותפק ספק ו/או יעמיד לרשות הבעלות בטובין מושא המכרז שהס 27.1

במועד האספקה ולספק לא תהיה בהם כל זכות בעלות בטובין אלא אם נקבע  הרשות

 אחרת מפורשות בחוזה זה ו/או במסמכי המכרז. 

על אף האמור לעיל, מובהר כי מקום בו נקבע במסמכי המכרז ו/או בחוזה זה, במפורש,  27.2

הינם בהשאלה ו/או בהשכרה ו/או בכל  הרשותעמד לטובת כי הטובין אותם על הספק לה

 זכות בעלות עליהם.  לרשותדרך דומה, לא תוקנה 

 

  שמירת דינים 28

ובכלל זה חוקים,  ,תוך ציות לכל דין העבודות ו/או השירותיםלבצע את  מתחייב הספק 28.1

כל רשות מוסמכת  מטעםצווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו תווי תקן, תקנות, הוראות, 

עבודות ו/או וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל

ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת רשיונות  הן,וכל הכרוך ב השירותים,

 .עבודות ו/או השירותיםותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין ה

של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של  להבטיח קיומם מתחייב הספק 28.2

ו ספק לעובדיי הספק. ו/או השירותים עבודותה ביצועו/או של כל אדם אחר במהלך  ועובדי



 13/2018מכרז משותף מס' 

 .ומבשרת ציון רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ברשויות הזמנה לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדי

 

88 
                

                                               ___________________________________  
 תיבות חותמת המציע + חתימת המציע בראשי                                                            

, את ציוד המגן והציוד הבטיחותי ו, על חשבונוו/או לכל הפועלים מטעמ וו/או לשולחי

 .עבודותלשם ביצוע ההדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו 

, פקודת 1954-תשי"גה ,קוח של העבודהיאת חוק ארגון הפ א מכירובזה שה מצהיר הספק 28.3

לנהוג על  ועל עצמ א מקבלווכי ה ,הבטיחות בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם

עקב   הרשותאו נגד  ואת כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגד ופיהם ולוקח על עצמ

 הפרתם.

לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר לפרסום  מתחייב הספק 28.4

 ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

 

 היתרים, רישיונות ואישורים 29

, מחזיקים בכל האישורים ו/או מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו הספק 29.1

מור בחוזה זה, על הרישיוניות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ו/או השירותים, כא

את האישורים ו/או   הרשותבזאת להציג בפני  ו, ובהתאם לכל דין. הספק מתחייבנספחי

 ות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.הרישיונ

כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים תקפים,  ובזאת, כי ידוע למצהיר  הספק 29.2

כאמור  הספקאי נכונות הצהרות  לעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. 29.1יף כאמור בסע

 לעניין סעיף זה, כולן או חלקן, תיחשב הפרה יסודית של החוזה.

, בהתאם ומיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי הרשותבזאת ליידע את  מתחייב הספק 29.3

לבצע  הספקשל  ו, האוסר ו/או המגביל, את יכולתולסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגד

 השירותים. את העבודות ו/או

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק אישורים, ו/או היתרים  הרשותמובהר בזאת כי  29.4

תקפים, אשר הספק נדרש שיהיו בבעלותו במועד הגשת הצעתו, בכל עת, והספק מתחייב 

 שעות ממועד הדרישה. 24, לפי דרישתה, בתוך לרשותכי יציגם 

 

 ביקורת 30

אי לקיים, בכל עת, בין בתקופת החוזה ובין ו/או מי מטעמו, יהיה רשהעירייה חשב  30.1

ע לביצוע העבודות ו/או השירותים או בכל הנודע גבכל הנו הספקלאחריה, ביקורת אצל 

 לתמורה המשולמת בגין חוזה זה.

הקשורים בביצוע  הספקביקורת ייתכן ותכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  30.2

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

הוכחות בגין תשלום שכר לעובדים כנדרש או הפרות  מהספקיהיה החשב רשאי לדרוש 

 דיני עבודה.

מתחייב בזאת לאפשר לחשב ו/או מי מטעמו, לבצע את הביקורת ולמסור לידיו מיד  הספק 30.3

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

מוותר בזאת, על כל טענה בדבר סודיות /ואו הגנת  הספקרואה חשבון, ככל שישנם. 

 הפרטיות, בכל הנוגע למידע ו/או המסמכים הנ"ל.
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ם בידי מתחייב לקיים את האמור בסעיף זה, גם ביחס למידע ו/או מסמכים המצויי הספק 30.4

 צד שלישי כלשהו.

 

 אחריות 31

לכל פגיעה  יאחרא הספק יההימבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין,  31.1

של  ו/או הספקו/או לכל אדם אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל של  לרשותונזק שייגרם 

 . העבודות, או עקב ביצוע פגום של ואו מי מטעמו/ ועובד מעובדי

אובדן ו/או תקלה ו/או אובדן  בגין כל מי מטעמהו/או  הרשותכלפי  יהיה אחראי הספק 31.2

ו/או עובדיה ו/או צד ג' הרשות ו/או קלקול אשר ייגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד של 

, תוך כדי ו ו/או כל מי שפועל מטעמוו/או עובדי הספקכלשהו, עקב מעשה ו/או מחדל של 

  ביצוע העבודה או בקשר אליה.

לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו  ה אחראייהי הספק 31.3

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא  הרשותאת  וא פוטרבקשר עם ביצוע העבודה, וה

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.   הבשירות

ו/או לרכוש או  , לכל נזק לגוףהרשותכלפי צד ג' כלשהו, לרבות עובדי  יהיה אחראי הספק 31.4

 הספק מתחייבנזק אחר מכל מן וסוג שהוא שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

  לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שייגרם להם. 

, לקבלני ולכל אובדן ו/או נזק מכל סוג לגוף ו/או רכוש שיגרמו לעובדי יהיה אחראי הספק 31.5

תוך כדי  ועובדיהם, לשלוחיו של הספק ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמוהספק משנה של 

ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם 

 ו/או יורשיהם.  

בגין כל אחריות ה ו/או כל הפועל מטעמ הרשותמתחייב לשפות ו/או לפצות את  הספק 31.6

 הספקוייבו לשלם בין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על חישתוטל עליהם ו/או כל סכום ש

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

להם מכח חוזה זה ו/או מכל  יזכא הספקת לקזז מן התשלומים אשר תהיה רשאי הרשות 31.7

על ידי צד שלישי כלשהו בגין  מי מטעמהו/או   הרשותסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מ

מחמת  לרשותכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  הספקל שהם באחריות מעשה או מחד

 כאמור לעיל.   הספקמעשה או מחדל שהם באחריותו של 

לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו, אם צורפה  אחראי הספקמובהר ומוסכם בזאת, כי  31.8

ישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק דין ו/או הוצאות א וכנתבעת וה הרשותלה 

 .  הרשותשתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת כנגד 

 

 ביטוח 32

לערוך ולקיים  הספקעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב  הספקמבלי לגרוע באחריות  32.1

את הביטוחים המתאימים לכיסוי  ו, על פי שיקול דעתלמשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה

כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות והתנאים המפורטים  ואחריות
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אישור עריכת לחוזה זה )להלן: "' בנספח כבטופס אישור עריכת ביטוחים, המצ"ב 

 . בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל"( ביטוחים

במועד החתימה על חוזה זה, את טופס אישור עריכת  לרשותלהמציא  מתחייב הספק 32.2

מציא, מידי שנה במשך כל ישוב וי הספקביטוחים כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו. 

על פי החוזה, טופס אישור עריכת ביטוחים תקין וזאת ללא צורך בקבלת  וזמן פעילות

מור, מהווה . המצאת טופס אישור על עריכת הביטוחים תקין כאהרשותדרישה כלשהי מ

 תנאי יסודי בחוזה זה.    

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  הספק 32.3

 בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 ,על פי הפוליסות הרשותאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  הספק הפר 32.4

ינה לו טענה כלשהי כלפי יאחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתה הספקהיה י

 עקב זאת.  ועל כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם ל הרשות

 והיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליי הספק 32.5

 ית.מכח סעיפי חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמ

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  32.6

 הספקעל פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  הספקכנגד  לרשות

 לפי חוזה זה.  ומהתחייבויותי

 

 ערבות בנקאית 33

בזאת  הספקעל פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר  יולהבטחת מילוי כל התחייבויות 33.1

שקלים חדשים(  אלפיים וחמש מאותובמילים: )₪  2,500 ערבות בנקאית בסך של לרשות

 ."(הערבותלחוזה זה )להלן: "' אנספח בנוסח המצורף כ

תוקפה,  ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת יההערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותה 33.2

ימים ממועד  (5) חמישה , וזאת תוךהרשותללא הוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי 

 הדרישה. 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס לבין  33.3

 המדד האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות. 

ומתן  עבודותהביצוע ( יום מתום תקופת 90הערבות תהיה בתוקף עד תום תשעים ) 33.4

כאמור בחוזה זה. מובהר  החוזהו/או מתום תקופת הארכה, אם תוארך תקופת  השירותים

הוא המצאת, בין היתר, לפחות ערבות  חוזהומוסכם בזאת, כי תנאי להארכת תקופת ה

על רצונה  הרשותאחר מועד קבלת הודעת ( יום ל30כאמור לתקופת ההארכה, שלושים )

 כאמור. ומתן השירותים  עבודותלהאריך את תקופת ה

תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית, על פי חוזה זה  הרשות 33.5

, לרבות בגין פיצוי מוסכם. מומשה הספקו/או על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי 

, מיד, ערבות בנקאית חדשה הרשותלידי  הספקמציא יכולה או חלקה  הערבות הבנקאית,

 או משלימה.
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   SLA-Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  34

 המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו. הספקאמנת השירות היא כלי בידי  34.1

, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, תחזוקה הרשותאמנת השירות היא כלי בידי  34.2

 בקיום הגדרות אלה. הספקשוטפת ולביצוע פיקוח על 

לא יחשבו כאי  הספקתקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של  34.3

 .SLA -עמידה ביעדי ה

ירות לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות הש שהספקבמקרה  –פיצויים מוסכמים  34.4

 המוגדרות, יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה שלהלן.

בדרך של קיזוז מהחשבון  לספקמימוש פיצויים מוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים  34.5

 .ברשותהחודשי לאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך 

רשאית לדרוש מהספק, כפיצוי מוערך  הרשותהפר הספק חוזה זה הפרה יסודית, תהיה  34.6

ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום הערבות או לחלט את הערבות המצויה ברשותה, 

 כולה או חלקה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט. 

בנוסף, הפר הספק את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה, ישלם  34.7

, מייד עם דרישה ראשונה, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, את הסכומים לרשותהספק 

 "(:הפיצוי המוסכםבועים בטבלה להלן, בגין כל יום של איחור )להלן: "הק

 

 גובה הפיצוי המוסכם מדד השירות הנדרש מרכיב השירות

אי אספקת ריהוט או אספקת 
ריהוט בכמויות חסרות או ללא 

 פריטים מסוימים

תוך ב -למוסדות חינוךריהוט  
( ימי עבודה 14עד ארבעה עשר )

ממועד קבלת ההזמנה 
 החתומה,

משרדי, ריהוט ריהוט 
למרחבים, ספריות וריהוט 

בתוך עד  -לחדרי המורים
( ימי עבודה 21עשרים ואחד )

ממועד קבלת ההזמנה 
 , החתומה

( ימי 7בתוך עד שבעה ) -כסאות
עבודה, ממועד קבלת ההזמנה 

 החתומה.
תוך  -או קטלוגי ריהוט מותאם
ימי עבודה  (21) עשרים ואחד

ממועד אישור ההזמנה ע"י 
 .הרשות

סך הפריטים עלות מ 10%
בהזמנה שלא סופקו לכל 

 -יום פיגור ולא פחות מ
  ליום.₪  100

 

 אספקת ריהוט פגום
 

ימי  10יוחלף/יתוקן תוך 
עבודה ממועד הודעה על 

 הליקוי.

סך הפריטים עלות מ 10%
בהזמנה שלא סופקו לכל 

 -יום פיגור ולא פחות מ
  ליום.₪  100
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אספקת ריהוט שלא על פי 
 מפרט / הזמנה

ימי עבודה  10יוחלף תוך 
 ממועד ההודעה על הליקוי

סך הפריטים עלות מ 10%
שלא על פי הזמנה/שלא 
על פי המפרט , לכל יום 

₪  100-פיגור, ולא פחות מ
 ליום.

תיקון/החלפת פריטים 
שהתגלו בהם ליקויים במהלך 

 תקופת האחריות

עבודה ממועד ימי  3תוך 
 ההודעה על הליקוי.

סך הפריטים עלות מ 10%
שהתגלו בהם ליקויים 
לכל יום פיגור, ולא פחות 

 ליום.₪  200-מ

או  הזמנת ריהוט מותאם
 : קטלוגי

אי הגעת המתכנן ו/או אי 
אספקת תכנית אדריכלית 

 למזמין

ימי עבודה ממועד  7תוך 
 הגעת המתכנן. /ההזמנה

 
 לכל יום פיגור.₪  500

 

הפיצוי המוסכם הינו תשלום בגין נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של  34.8

את הפיצוי המוסכם בתוך שבעה  לרשותההפרה בעת החתימה על חוזה זה. הספק ישלם 

. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע הרשות( ימים ממועד קבלת דרישה בכתב על כך מאת 7)

לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן  הרשותמזכותה של 

 . הרשותהשירותים או מכל סכום אחר המגיע לספק מ

הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו  34.9

 , וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.לרשות

נספח הביטוח, כי הספק יפצה הוסכם בין הצדדים, מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה ב 34.10

 , בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך. הרשותוישפה את 

מקיום מלוא  הספקלא ישחררו את  לרשותתשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  34.11

 החוזה.על פי  והתחייבויותי

לפי כל דין   שותהרכדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  אלו פיםאין בסעי 34.12

 .הספקו/או חוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי 
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 הפרות וסעדים 35

 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 35.1

תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או על פי הדין,  הרשות 35.2

 לספקמן המתקנים, על ידי מתן הודעה  הספקשל  ולרבות ביטול חוזה זה, לסלק את יד

 עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן:

 תנאי יסודי של חוזה זה. הפר הספק 35.2.1

את  ןחוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיק הפר הספק 35.2.2

 . הרשותממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מ ימי עסקים 14ההפרה תוך 

צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת  הספקצד ג', נגד  ניתן לבקשת 35.2.3

כונס נכסים  והליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה ל

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

יום ממועד  45על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך  ובהתחייבויותי

ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה למתן אילו  (7) שבעה הינתנם, או תוך

 .ועצמ הספקמהצווים הנ"ל ע"י 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור  הספק 35.2.4

 , כמפורט בחוזה זה.הרשות

 לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. ועם נושיבא בדברים  הספק 35.2.5

 נשוא חוזה זה. העבודותאו מלבצע את  ובפועל מלנהל עסקי חדל הספק 35.2.6

הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או  וו/או מי מנושאי המשרה שב הספקמנהל/י  35.2.7

, עשוי לפגוע בשמה הטוב של הרשותעשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת 

 .הרשותינטרסים של ו/או בא הרשות

היה י והספק הרשותכאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי  הספקשל  וסילוק יד 35.3

 ותמנע ממנ הרשותעל פי החוזה, פרט להתחייבויות ש וחייב לעמוד בכל התחייבויותי

 לקיימן.

 

 הוראות כלליות 36

 ויתור על סעדים 36.1

דרישה, מכל סוג שהוא,  בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או מצהיר ומתחייב הספק

לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו  ושתהיינה ל

היה זכאי, לזכות עכבון או ימוותר ולא  וי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינלידי סיום, על פ

ם, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועי

צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי 

 לאחר.ומתן השירותים  העבודותרשאי למנוע מסירת  הספקהיה יסיום, לא 

 ויתור או שינוי 36.2

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  36.2.1

למדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו י
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לו על פי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה 

 אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

ן, לא יחשבו כויתור שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינת 36.2.2

של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן 

 בכל עת שימצא לנכון.

 עוסק מורשה 36.3

כעוסק מורשה לעניין חוק  םרשו יההי ההתקשרות, כי במשך כל תקופת במתחיי הספק

 נהל ספרי חשבונות כדין.ימס ערך מוסף וכן 

 תיקון לחוזה 36.4

תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא כל תיקון או 

 להם כל תוקף. יהיה

 קיזוז 36.5

 .הרשותעל פי כל דין כנגד  לומוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה  הספק 36.5.1

תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס  הרשות 36.5.2

, מכל מין וסוג שהם, לרבות הספקו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן 

, הספקכל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי 

 בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.

 במקום הצד האחר תשלום 36.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על  36.6.1

הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. (7) שבעה לא שילמו, תוך

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם  36.6.2

את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו רשאי לדרוש 

צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו 

, הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל

  צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלמ"ס. 

 סמכות שיפוט והדין החל 36.7

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין  36.7.1

 שלו. 

ת הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבי 36.7.2

, ולא יבנהעיר ומקומית לתחום השיפוט של ה המשפט, המוסמך מבחינה עניינית

 תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.

 התנאים המוסכמים צוימי 36.8

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל 

הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה 

זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש 
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י להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, בו, אין בהם כד

 לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

 הודעות 36.9

תחשב  –לנמען המצוין להלן  –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  36.9.1

 כמתקבלת בעת מסירתה.

כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען  36.9.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה  –המצוין להלן 

תיחשב כמתקבלת  –נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

 ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה,

 שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.

 המצויינתכל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת  36.9.3

תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני  –להלן ותוך ציון הנמען המצויין להלן 

 שעות ממועד הישלחה. 48תוך 
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 כתובת הצדדים 37

  –    עיריית יבנה  

 ___________________________________________  הנמען:

 :__________________ 'טלפון:_____________________ פקס   

 

  – הספק  

 __________________________________________ _הנמען: 

 :___________________'טלפון:____________________ פקס  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

__________________________  ________________________ 

 _________ ______:____הספק  __________:______  יבנהעיריית 

 ______________ ____על ידי:_  ______על ידי: ______________

 ______________תואר:______  ____תואר:_________________

 

 

 שוראי

__________________,  הספקאני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של 

_____________ ת.ז.  -מאשר בזאת כי _______________ ת.ז. ________________ ו

וכי  והינם מוסמכים לחתום מטעמ הספק_______________ אשר חתמו על חוזה זה בפני, בשם 

בהתאם למסמכי ההתאגדות להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל  הספקנתקבלה החלטה כדין על ידי 

 לחתום על החוזה ונספחיו.

   

      

__________________ ____________________ ______________________ 

 חתימה + חותמת   שם עו"ד    תאריך
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 כסאות – 3מספר  פרק -'אספח נ

 ביצועכתב ערבות 

 לכבוד 
         תאריך:_________             עיריית יבנה

 50דואני  ד'ש
 "(_____________  עיריית )להלן: "   יבנה

 
 ג.א.נ.,

 כתב ערבות מס' ____________ 
 

ובמילים: ש"ח ) 2,500הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .11
"(, המגיע או עשוי סכום הערבות"לים חדשים( כולל מע"מ )להלן: שק אלפיים וחמש מאות

"( בקשר עם חוזה מיום החברה)להלן: "___________ להגיע לכם מאת __________
 .יבנהעיריית ________, עם 

 
עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף  שה ימימיחאנו נשלם לכם, תוך  .12

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או  3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 
לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי 

 להלן. 3ה למדד הנקובים בסעיף ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמד
 

 בערבות זו: .13

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי  "מדד המחירים לצרכן"
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.
 

_____ בגין חודש  15מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  "מדד הבסיס" 
 . _____שנת 

 
מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד  "המדד החדש" 

 תשלום סכום הערבות.
 

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש  "הפרשי הצמדה למדד" 
שונה ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או 

דש לעומת מדד מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד הח
 הבסיס.

 
 ועד בכלל._______ ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .14
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .15

 ___________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה _________.
 על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. התחייבותנו .6
 
 

 בכבוד רב,          

 בנק ________         

 סניף________          
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 כסאות – 3מספר  פרק - 'בנספח 

  םאישור עריכת ביטוחי
  

 לכבוד
 יבנהעיריית 

 , 50שד. דואני 
 יבנה

 "(יבנהעיריית )להלן: "
 

 נ,"אג
 

אספקה  ( בגיןהספק"" :)להלן______________ביטוחים של_______אישור על קיום  הנדון:
אשקלון רחובות, יבנה,  בתחומי הרשויותעירייה שונים חינוך ווהתקנה של ריהוט וציוד למוסדות 

)להלן:   חוזה מיום _________ומתן שירותים נלווים בקשר עם  ומבשרת ציון באר יעקב
 "(העבודות"

 
 

 _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:אנו הח"מ 
 

 , כמפורט להלן:עבודותו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע הלחברה אנו ערכנו  .1
 

ביטוח המבטח את רכוש וציוד הספק, המשמש במסגרת ההסכם במפורש,  – ביטוח רכוש וציוד .א
או בשליטתו של הספק והמשמש במסגרת העבודות, במלוא /לרבות כל רכוש אחר אשר באחריותו ו

 ערכו, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב. 
הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי העירייה ו/או גופים עירוניים ו/או  

 דם שגרם לנזק בזדון. כלפי עובדיה ומנהליהם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת א
 

על פי כל דין, לרבות אחריותו על פי חוק  הספקביטוח המכסה אחריות  – ביטוח חבות מוצר .ב
  .1980 –האחריות למוצרים פגומים, תש"מ 

חודשים.  12למקרה ולתקופת ביטוח בת  ₪ 2,000,000 -גבול האחריות לביטוח זה לא יפחת מ
 הביטוח יורחב לשפות את העירייה בגין אחריות שתוטל עליה למעשי ו/או מחדלי הספק. 

 

המבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או  – ביטוח חבות כלפי צד שלישי .ג
לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת ביצוע העבודות על פי ההסכם, בגבול אחריות של 

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  ₪ 4,000,000
מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל 
דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה או השבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. מודגש במפורש, כי הפוליסה אינה כוללת בעלי חיים וכן 
 כל חריג לנזק לרכוש  קבלני משנה ו/או הבאים מטעמם.

הביטוח מורחב לשפות את העירייה והבאים מטעמה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו 
יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד והבאים מטעמם של הנ"ל, בכפוף לסעיף "חבות צולבת", על פיו 

 לכל יחיד מיחידי המבוטח. 
 

המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים בביצוע ההסכם בגין  – ביטוח חבות מעבידים .ד
פגיעה גופנית או מחלה העלולה להיגרם למי מהם במשך תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם, תוך 

 ₪ 20,000,000 -לתובע, לאירוע ו ₪ 6,000,000כדי ועקב ביצוע העבודות כאמור, בגבול אחריות של 
ח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, לתקופת ביטוח שנתית. ביטו

פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את העירייה היה ונטען, 
לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי היא נושאת בחובות מעסיק 

 באים מטעמו. כלשהן כלפי מי ממועסקי הספק וה
 

 ________ )כולל(. ______________ ועד __ -מתקופת הביטוח הינה  .2
 

 . יבנה עיריית–למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 

, חברות בנות יבנה ו/או תאגידים עירונייםעיריית  –למטרת אישור זה ו/או "העירייה" "  "עיריית יבנה
 ועובדים ומנהלים של הנ"ל. 
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 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. יבנהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי עיריית  .א
ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  הספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ב

יום ל לפני מועד הביטול ו/או השינוי  30הודעה בכתב, במכתב רשום,  ולעיריית יבנה לספקשנמסור 
 המבוקש.

 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ג
  . התקפות במועד התחלת הביטוח

ת הקבועות ולתשלום ההשתתפויות העצמיו שלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסותאחראי לת ולבד הספק .5
 בהן.

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים   .6
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל  יבנהוכלפי מבטחיה, ולגבי עיריית  יבנהביטוח אחר לא יופעל כלפי עיריית 

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות  יבנההוא "ביטוח ראשוני", המזכה את עיריית 
להשתתף בנטל החיוב כאמור  יבנהמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי עיריית   יבנהטוחי עיריית יבב

, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59בסעיף 
 וכלפי מבטחיה. יבנהכלפי עיריית 

במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה

 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               
 
 

 ביטוח:_____________ _____ טלפון _________________________פקס.:_____________ סוכן
 


