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  חוזה - ' מסמך ג

  

  2010שנת ______לחודש ______אשר נערך ונחתם בירושלים ביום 

  

  
  )ר"ע(ירושלים  ,המכללה האקדמית להנדסה  :  בין

  
      ירושלים 26ב יעקב שרייבום רחו    

  
  )"המכללה"או  " המזמין" -להלן (    

  
  מצד אחד                  

  

   :  לבין

  ")קבלןה" -להלן (    

  מצד שני                  

  

אספקת והתקנת מערכות מיזוג פנה אל המזמין במסגרת הזמנה להצעת  קבלןוה  :הואיל    
  ;עבור המזמין") עבודותה: "להלן(  אויר

הוא שנבחר  קבלןכי ה, נבחרה על ידי המזמין ונקבע, )'מסמך ב( קבלןו של הוהצעת  :והואיל   
  ; במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה, באופן עבודותאת הבצע ל

, המיומנות, כי בידיו היכולת, ומצהיר ומתחייב, לבצע את העבודותמעוניין  קבלןוה  :והואיל   
 ,החומרים והמכשור, האדםכוח , היכולת הארגונית והפיננסית, הידע המקצועי

  ;על פי הסכם זה ביצוע העבודותהנדרשים לצורך 

  

  :אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

  מבוא .1

מהווים חלק בלתי נפרד , ל נספחיהםמסמכי ההזמנה להציע הצעות עו, המבוא להסכם זה  .א
לתי מהווים חלק בו זה מהסכם זה ויש לראותם כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את

 .נפרד ממנו
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 .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד  .ב

  :הסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבאב  .ג

, הדרישות הנוספות, מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות - " המפרט המיוחד"
וחדים ונוספים לכל אחד לרבות תנאים מי, השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי

  ; ממסמכי החוזה

להוראות חוזה זה על בהתאם , מיזוג אוירמערכות של והתקנה  האספק –" עבודותה"
בין קבוע , מכונות וכל רכיב אחר, ציוד, כלים, חומרים, לרבות המצאת כוח אדם, נספחיו

   .הנחוץ לשם כך, ובין ארעי

  ).ר"ע( ירושלים ,המכללה האקדמית להנדסה - "המזמין"

לפי מדידה של , ישלם המזמין לקבלן עבודות שבעבורן - "עבודות לפי כמויות ביצוע"
  ;כמפורט בכתב הכמויות, כמויות שבוצעו בפועל

  ;לבצע את העבודותמי שנבחר בהליך המכרזי  -" קבלןה"

ה המוסמך לפעול או מי שיקבע על ידי המכללה כנציג/ו, מר אבי חיים – "נציג המזמין"
  ;מזמן לזמן ,מטעמה

המורה על תחילת ביצוע העבודות בנוסח המצורף לחוזה זה צו  –" צו התחלת עבודה"
  ;'אנספח כ

לרבות כל , הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה – "שכר החוזה"
בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל סכום שיופחת  ,תוספת שתתווסף לסכום הנקוב

  ;להוראות החוזהמהסכום הנקוב בהתאם 

לרבות כל שינוי בתכנית כזו , התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה -  "תוכניות"
 ןלעניי המזמיןוכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי , המזמיןשאושרה בכתב על ידי 

  ;מזמן לזמן, חוזה זה

וזה תעודה המאשרת ביצוע והשלמה של העבודות בנוסח המצורף לח –" תעודת השלמה"
   .'גנספח כזה 

  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .2

: להלן( יהוו חלק מן החוזה בין הצדדים כל המסמכים המפורטים להלן, למען הסר ספק  .א
 .")מסמכי החוזה"
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 :)הסעיף העליון עדיף על הסעיף שמתחתיו( כדלקמןו עדיפות בין המסמכים הינסדר ה  .ב

 ;תכניות )1

 ;כתב הכמויות )2

 ;י מדידה מיוחדיםהמפרט המיוחד ואופנ )3

 ;הוראות המזמין הרשומות ביומן העבודה או שניתנו בכתב לקבלן )4

 ;חוזה זה )5

 ;המפרט הכללי )6

 .הצעת הקבלן )7

כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי , קדימות מסמכים ןבעניילעיל ' ק ב"בסעל אף האמור   .ג
חובות השונים או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך תפורש באופן המרחיב את  החוזה

 .המזמיןאו את זכויות /הקבלן ו

או אי בהירות בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה ברורה /בכל מקרה של סתירה ו  .ד
לפני , על הקבלן לפנות למזמין, ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה

א תהשל המזמין כאמור הוראתו  .ולקבל ממנו את הוראותיו, ביצועה של עבודה כלשהי
  .סופית ומחייבת

  עבודותהביצוע  .3

בהתאם  את ביצוע העבודות  בשלמותןמקבל על עצמו  קבלןוה קבלןהמכללה מוסרת בזה ל  .א
  . וכל יתר ההוראות המפרטים, התעריפים, לוח הזמנים, התוכניות, לתנאים

בחריצות ובמהירות , ביעילות, במקצועיות, במיומנות העבודותאת  בצעלמתחייב  קבלןה  .ב
 . לשביעות רצונה המלאה של המכללה לוהכו, בקצב הנדרש על ידי המכללהו ההראוי

כלי העבודה והחומרים , הקבלן יתאם מראש עם נציג המזמין את סדרי כניסת העובדים  .ג
כדי למנוע פגיעה בהתנהלותה השוטפת של , המובאים מטעמו לצורך ביצוע העבודות

או מפריעות להתנהלות /מרעישות ו כי הן ,עבודות שנציג המזמין יקבע, כמו כן. המכללה
 .ללא כל תוספת מחיר, יןמאו בימים כפי שיקבע נציג המז/בשעות ו תבוצענההשוטפת 

אין , לבצע את העבודותעל מנת  ,להיכנס לתחום מתקני המזמין, קבלןרשות הניתנת ל  .ד
 .לפרשה בשום פנים כמקנה זכות חזקה לגבי המקום אליו הותר לו או לעובדיו להיכנס
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כל  התקשרות של . יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות עובדיו בלןקה  .ה
לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה על בסיס של קבלנות משנה או בסיס אחר  קבלןה

לא יהיה , אף אם יינתן אישור להיעזר בקבלני משנה. טעונה אישור המכללה מראש ובכתב
המזמין יהיה רשאי לדרוש את  .בכל פעילות ועניין שהם בלןקבכך כדי לפגוע באחריות ה

  .פועל או קבלן משנה והקבלן מתחייב להיענות לאלתר לדרישה כזאת, הרחקתו של כל עובד

הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים , החומרים, במסגרת ביצוע העבודות לרבות כל הציוד  .ו
ההוראות והתקנות של הרשויות , קיםייוצרו ויותקנו בהתאם לחו, בהם יעשה הקבלן שימוש

חומרים יוחלפו באחרים רק או /ציוד ו .נציג המזמיןהמוסמכות ויאושרו מראש על ידי 
או /הציוד ואו במקרה ש/באישור נציג המזמין במקרה של אי התאמה ביניהם לבין הנדרש ו

, מורחומר שיוחלף באחר על דעת הקבלן ללא אישור כאציוד או . החומרים אינם בנמצא
אישור המזמין כאמור בסעיף זה אינו פוטר את הקבלן  .תמורה עבורוכל לא תשולם יסולק ו

 . התקנתו ופעולתו, בנייתו, תכנונו, מאחריותו המלאה לבחירה נכונה של הציוד

מיזוג האוויר ערכות משל , יצרניםהמנופקות על ידי , על הקבלן למסור תעודות אחריות  .ז
חודשים  36תקפות למשך תהינה תעודות האחריות . בודותבמסגרת ביצוע הע ותהמסופק

 . קבלת תעודת השלמה מיום 

החומרים בהם עושה כי הציוד או  , בכל עת, כי אם  יתברר למכללה ,יצוין ,למען הסר ספק  .ח
תהא המכללה זכאית , או תקניים/ו אינם תקינים, הקבלן שימוש לצורך ביצוע העבודות

או /ו םאו לתקנ/ו ם בחדשיםלהחליפ קבלןדרוש מהאו ל/והם או חלקים מ םלהחזיר
 .באופן מיידילעשות כן  קבלןועל ה, לפי העניין, או החסר/להשלים את הטעון תיקון ו

 לוח זמנים לביצוע העבודות  .4

 . מיום מתן צו התחלת עבודהימי עבודה  30תוך  נהסתיימתותבוצענה העבודות   .א

 קבלןעל ידי ה ביצוע העבודותטל את או לב להפסיק, לדחות, המזמין יהא רשאי לעכב  .ב
בהתאם לתנאים ולתקופה , על ידי הודעה בכתב, מיתותלזמן מסוים או לצ ,לאלתר

. אלא אם ניתנה לו על ידי המזמין הוראה בכתב ,שיצוינו בהודעה ולא יחדש את ביצוען
ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת העבודות , הופסק ביצוע העבודות בהתאם לסעיף זה

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה  .כפי שיאושרו על ידי המזמין, לפי הצורך ,ןולהגנת
מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות המזמין תחולנה על הקבלן בלבד והוא 

 .או פיצוי כלשהו במקרה כזה/לא יהיה זכאי לקבלת תשלום ו

, לת עבודהאחרי שניתן צו התח, לצמיתות, כולן או חלקן, הופסק ביצוע העבודות  .ג
יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה  - והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל 

עבור העבודות שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודות וזאת לסילוק סופי ומוחלט של 
לרבות הוצאות והפסד , ללא יוצא מן הכלל, כל תביעותיו בגין הפסקת העבודות כאמור

תעשנה מדידות , בפועל על ידי הקבלן והעבודות שבוצע לצורך קביעת ערך. רווחים
ערך העבודות . ןהכל לפי העניי, סופיות לגבי המבנה או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה

  .יום מיום הפסקת העבודות 45ייקבע על ידי המזמין תוך , שבוצעו בפועל על ידי הקבלן
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ולאחר מתן הודעה על , ל"כאמור בסעיף הנ, על ידי המזמין לצמיתות ותהעבוד והופסק  .ד
לא תהיה , הוחלט על ידי המזמין לחדש את ביצוע העבודות, לצמיתות ותהפסקת העבוד

מזמין יהיה רשאי להתקשר עם כל קבלן לשם הו ותלקבלן זכות להמשיך בביצוע העבוד
 .ןהשלמת ביצוע העבודות או חלק

   היתרים ורישיונות .5

הרישיונות והאישורים , ריםההית, סמכיםכי בידיו כל המ ,מצהיר ומתחייב בזאת קבלןה
מתחייב  קבלןה. למתן השירותים על פי הסכם זה ,בהתאם להוראת כל דין ,והנדרשיםהתקפי 

מגביל הלרבות על כל צו שניתן כנגדו , להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו
, צוע ההסכם בהיעדר היתרבי. בהתאם להסכם זה על נספחיו ,את יכולתו ליתן את  השירותים

ייחשבו להפרה יסודית של  ,או אי הודעה על שינוי בתוקף ההצהרה/זכות או רישיון כאמור ו
 . ההסכם

 קבלןת היוהצהרות והתחייבו .6

  :כי, בזאת ומאשר מצהיר קבלןה

, 1969 –ט "תשכ, הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  .א
על  המכרז נוסח את היטב שבחן לאחר זה הסכם על חתם וכי ,2'סיווג ב 170בסימול 

אותם ואת כל צרכיו ודרישותיו של המזמין  הבין, לו שניתנו ההבהרות ועל נספחיו
 לגיבוש לו הנחוצות ההסברים וההנחיות כל את המזמין מנציגי קיבל, באופן מלא

 אי עם בקשר זמיןהמ טענה כלפי כל לו ואין, זה הסכם פי על והתחייבויותיו הצעתו
 במתן הקשורות או לעובדות לנתונים בקשר פגם או טעות, חסר גילוי או מספיק גילוי

 .השירות

מושא  ,כי הינו בעל רקע מקצועי מתאים וניסיון בנושא מתן השירות ,מתחייב קבלןה  .ב
וכי יעשה כן תוך שמירה והקפדה על מילוי  ,המאפשר לו לבצעו כדבעי, הסכם זה

 קבלןה. או נוהגות אחרות/או הנחיות מקצועיות מחייבות ו/או תקן ו/ו הוראות כל דין
או היתר הנדרש על פי כל דין לשם מתן /כל אישור ו, מתחייב להמציא על חשבונו

או באישור /השירותים על פי הסכם זה אין ולא יהיה בהוראה כלשהי של המזמין ו
לנהוג  קבלןגרוע מאחריות הל כדי קבלןמטעם המזמין של תכנית או פעולה כלשהי של ה

 .על פי האמור לעיל

ח האדם הדרוש ואת כ, על חשבונו, הקבלן מתחייב לספק ,במסגרת ביצוע העבודות  .ג
את אמצעי התחבורה עבורם אל אתר , ח אדם זהואת ההשגחה על כ, לביצוע העבודות

וע מבלי לגר. וכל דבר אחר הכרוך בכך, או הרמה/לרבות אמצעי הנפה ו, המבנה וממנו
במספר הדרוש , מקצועיים ואחרים, מתחייב הקבלן להעסיק עובדים, מכלליות האמור

ובעבודה שלביצועה יש צורך , לשם ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה
חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או , אשרה או היתר לפי כל דין, שיוןיר, ברישום

 .ןלפי העניי, או היתר כאמור ןבעל רישיו
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החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים , כי כל הציוד ,קבלן מתחייבה  .ד
בהעדר . הישראליים העדכניים וכן למפרטי מכון התקנים וכל הוראה מחייבת אחרת

המדריך של האגודה "יתאימו המוצרים והחומרים לדרישות , תקן ישראלי כאמור

או לתקנים , נהבמהדורה אחרו) ASHRAE(האמריקאית למהנדסי חימום וקירור 
הרשויות או התקנים  דרישותבמקרה של סתירה בין . ניים המתייחסים לנושאיקהאמר

יביא הקבלן את הדבר לידיעת המזמין לפני , לבין דרישות המזמין או המפרט הטכני
 .החלטת המזמין בנושא תהיה סופית ומכרעת. תחילת העבודה

והמוצרים כאמור תיעשה החומרים , אספקת והתקנת הציודכי  ,הקבלן מתחייב  .ה
לרבות בטיחות נגד התהוות , בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות

חומרים דליקים מכל סוג יהיו נושאי תו תקן . עקב השימוש בהםדליקה או התפוצצות 
וכל תקן  755, על כל חלקיו 1001י "בהתאם לדרישות ת, י"או מאושרים על ידי מת, י"ת

 .אחר הקיים לגביהם

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם   .ו
ההוראות התקנות ו, הנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות וכל החוקיםולמלא אחר 

כפי שיידרש על ידי  -ובאין דרישה חוקית , פי כל דין-הנוגעות לבטיחות בעבודה על
מבלי  .1954-ד"התשי, העבודהמפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על 

אמצעי הגנה , על חשבונו, מתחייב הקבלן לספק ולהתקין, לפגוע בכלליות האמור
ני פגיעה באנשים בזמן ביצוע פעל מנת להבטיח מ, מתאימים על גבי כל החלקים הנעים

 .אמצעי הגנה אלו יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות על פי כל דין. העבודות

המים והחשמל של המזמין בעת ביצוע , תיות התקשורתשב שלא לפגוע בתהקבלן מתחיי  .ז
במהלך ביצוע העבודות ובעת ביצוע ההתנתקות מהן ובמקרה של , ההתחברות אליהן

 .פגיעה לתקן מיידית את הנזק על חשבונו

גידור ושאר אמצעי בטיחות למבנים ולאתר  ,על חשבונו שמירה, הקבלן מתחייב לספק  .ח
נוהג או הוראה מחייבת של הרשות המקומית , כנדרש על פי כל דין ,ולוביצוע העבודות כ

 .וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים ,או רשות מוסמכת בעניין זה/ו

או בהתאם להוראות /מעת לעת ו, כי יסלק מאתר ביצוע העבודות ,הקבלן מתחייב  .ט
מקום את כל הפסולת שהצטברה ב, ימים 7 - ב פעםהמזמין ובכל מקרה לא יאוחר מ

לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי , או פעילות מי מטעמו/כתוצאה מפעילותו ו
אשר קדמו לתחילת ביצוע העבודות וכן הפסולת  ,'הרחקת גרוטאות וכו, השטח

הינה באחריותו  ,ף זהיכאמור בסע ,סילוק הפסולת. כתוצאה מפעולות פירוק והריסה
 .של הקבלן ותבוצע על חשבונו תהבלעדי

 קבלןה מטעם תפקידים בעלי .7

 ועניין לכל נושא קבלןה לבין המזמין בין הקשר אישכ ________הקבלן ממנה בזאת את   .א

 .תפעולי
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שימצא באתר ביצוע העבודות , כמנהל עבודה מטעמו_______ הקבלן ממנה בזאת את   .ב
כי מנהל העבודה הינו בעל  ,הקבלן מתחייב"). מנהל העבודה: "להלן(במשך כל זמן ביצוען 

הן , כל הוראה .סוג העבודות והיקפן, בכל הקשור לאופי, יסיון קודם בביצוע עבודות דומותנ
ותחייב אותו  לקבלןאשר תימסר למנהל העבודה תחשב כאילו נמסרה , בעל פה והן בכתב

 .במסגרת התחייבויותיו לפי הסכם זה על כל מסמכיו

עות מונח זה בחוק במשמ ,מהנדס האחראי לביצועכ_______ הקבלן ממנה בזאת את   .ג
ימצא באתר ביצוע העבודות לפחות פעמיים במהלך אשר , 1965-ה"תשכ, התכנון והבניה

הינו בעל ניסיון  ,כי מהנדס הביצוע ,הקבלן מתחייב"). מהנדס ביצוע: "להלן(שבוע עבודה 
, בכל הקשור לאופיבתכנון ובמדידות , הול ביצועיבנ, בתיאום, קודם בביצוע עבודות דומות

 .העבודות והיקפן סוג

. לא תיעשה ללא אישור המזמין ,לעיל' ג- 'ק א"החלפת מי מבעלי התפקידים האמורים בס   .ד
כי אינם מתאימים  ,אם יתברר, המזמין רשאי לדרוש את החלפת בעלי התפקידים האמורים

או אינם מסוגלים לעמוד בדרישות תפקידם לשביעות /לרמה הנדרשת לביצוע העבודות ו
  .ימים 7 ההחלפה תוךוהקבלן יענה לדרישת  ,רצון המזמין

 התמורה .8

ההצעה , וכן על פי מסמכי ההזמנה ,על פי חוזה זה קבלןבגין ביצוע כלל התחייבויות ה  .א
 . )מכרזסמכי המל 'מסמך ב( קבלןה בהצעת הסכום המפורט קבלןישולם ל ,ונספחיהם

 ,י המזמין"ענה עתיקב ,שהן למדידה בשעת הביצועבכתב הכמויות כמויות שנרשם לגביהן   .ב
 להכו, או על סמך מדידות שתיעשינה בשטח/י הקבלן ו"על סמך חישובי כמויות שיוגשו ע

 . לפי העניין ובהתאם לחוזה

כל , כוללים את כל ההוצאות )למסמכי המכרז 'מסמך ב( קבלןבהצעת ההמחירים הנקובים   .ג
לרבות הוצאות , תהכרוכות בביצוע העבודו ,מכל מין וסוג שהוא, כל העלויות, התשומות

בעתיד בשל כל  תשתנהולא  ל הנה קבועה ומוסכמת מראש"התמורה הנ. תקורה והנהלה
, לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, גורם או סיבה

, היטלים, הטלת מסים, שינויים בשיעורי הריבית, מלאכות ושכר, שינויים במחירי חומרים
 .ב"מכסים וכיו

והמכללה תנכה במקור מכל תשלום , ל הינה סכום ברוטו סופי"התמורה הנ, למען הסר ספק  .ד
אלא אם , אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין ,היטל או תשלום חובה אחר, כל מס, קבלןל

  .כי הוא פטור מניכוי מס ,אישור תקף קבלןימציא ה

כנגד קבלת חשבונית  החוזה את שכר קבלןתשלם המכללה ל להלן 18לאמור בסעיף בכפוף   .ה
המחיר . י המכללה"ע החשבוןאישור יום משימנו  45+בתנאי תשלום שוטף ,מס כדין

  .או ריבית/שבחשבונית לא יישא כל הצמדה ו

שום  או למי מטעמו קבלןללא ישולם על ידי המכללה , פרט לאמור במפורש בסעיף זה  .ו
לך מתן השירותים ולא לאחר לא במה, החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, תשלום נוסף

לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם הסכם זה , י הסכם זה"פקיעת הקשר עפ
 .ולא לכל אדם או גוף אחר קבלןלא ל, או כל הנובע מהם/ו
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 פיקוח וביקורת .9

 קבלןעל טיב ואיכות השירותים אותם ייתן ה, זמיןהמבאמצעות נציג , המזמין יבקר ויפקח  .א
או למי מעובדיו /ו אי לתת לקבלןיהיה רשאו כל אדם המוסמך מטעמו  נציג המזמיןו

לרבות הוראת בדבר תיקון ליקויים , הסכמות ואישורים מטעם המזמין, הנחיות, הוראות
ועובדיו יפעלו על פי הנחיות הקבלן . או ביצוע  הנוגעים למתן השירותים/בסדרי עבודה ו

  .והוראות המזמין

או החומרים אינם תקינים , כי הציוד, בכל עת, אם יתברר למזמין כי ,יצוין ,למען הסר ספק  .ב
יהא המזמין זכאי לדרוש , או אינם נושאים תו תקן כנדרש או אינם עונים לדרישות המזמין

 קבלןועל ה, או את החסר לפי העניין/או להשלים את הטעון תיקון ו/להחליפם ו קבלןמה
 .לאלתרלעשות כן 

ת על כל תקלה או אירוע שמנעו ממנו לבצע את התחייבויותיו לפי למזמין מיידייודיע  קבלןה  .ג
 .הסיבה לתקלה והטיפול בה, הסכם זה

 קבלןהוביטוחי אחריות  .10

יהיו , לרבות הצהרת הקבלן ,קיום ביטוחסידורי ביטוח ומסמכי אישור , אחריות הקבלן
  .להסכם זה 'בבנספח כמפורט 

 עובד מעביד יחסי העדר .11

הנה התקשרות בין מזמין לקבלן עצמאי ואין ולא יהיו בין   ,לןקבהתקשרות המזמין עם ה  .א
אין לראות כל זכות שניתנה למכללה על פי . או מי מטעמם יחסי עובד מעביד/הצדדים ו

אלא , או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, קבלןלהדריך או לתת הוראות ל, חוזה זה לפקח
 . במלואו כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה

או /או מי מטעמו ו/יהיה אחראי לשלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ו קבלןה  .ב
, הפרשות והוצאות הנלוות, לרבות תשלומי חובה, וכן כל תשלום נוסף, המועסקים על ידו
או /ביטוח לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין ו, לרבות מס הכנסה

יהיה אחראי לשפות את המזמין בכל  קבלןה. האו אחר וכמקובל בתחום ז/הסכם קיבוצי ו
 .או הנובעת מהאמור לעיל/בקשר ו, אם תיגרם כזו, הוצאה שתגרם לו

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים .12

להביא לידיעת צד , למסור, להעביר, מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות קבלןה
בין במישרין ובין , ימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחריםאו לעשות כל ש/כלשהו ו' ג

או בנוגע למזמין /או מידע השייכים למזמין ו/ל בכל ידע ו"בין בארץ ובין בחו, בעקיפין
מצבו , ספקיו, לקוחותיו, עסקיו, בנוגע לפעולותיו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכלל זה

, ביצוע העבודותשהגיע לידיו בקשר עם , ב"וכיו, שיטות העבודה הנהוגות אצלו, הפיננסי
ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת , וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן

או עובדיו מתחייבים שלא להימצא במצב של /או מנהליו ו/ו קבלןה. בכתב מאת המזמין
 .ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין כל עניין אחר שיש להם
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  בהתחייבויותיו הקבלןע להבטחת עמידת ערבות ביצו .13

פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על -על הקבלןלהבטחת מילוי התחייבויותיו של   .א
ימים מקבלת הודעה על בחירת  10בתוך , בידי  המזמין להפקיד הקבלן מתחייב, ידי המזמין

 )."ערבות הביצוע: "להלן( מותנית בלתיאוטונומית  בנקאית ערבות, הצעתו

עד  לפחותו מסירתה מיום ותהא בתוקף, ₪ 25,000 לפחות של   ערבות הביצוע תהא בשיעור  .ב
 .1.4.2010ליום 

של  תוקפה בהארכת מותנית ההארכה תהיה, ההתקשרות משך הארכת על יוחלט אם  .ג

לגבי  הביצוע ערבות הארכת-אי. הנוספת התקופה על גם תחול שהיא כך הביצוע ערבות

 .הערבות לחילוט עילה היוצרת החוזה של יסודית הפרה תהווה הנוספת התקופה

יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום , לעיל' ק א"בהמצאת הערבות כאמור בס הקבלןאיחר   .ד
והתשלום בפרק , בהמצאת הערבות הקבלןאותו פרק זמן שבו איחר , החשבון על ידי המזמין

 .או ריבית כלשהי/ישא הפרשי הצמדה וילא , הזמן הנוסף כאמור

 חילוט הערבות .14

בכל מקרה בו הפר , כולה או חלקה, המכללה תהיה זכאית לחלט את הערבות הבנקאית  .א
  . את התחייבויותיו לפי הסכם זה קבלןה

 למנוע או כדי/ו דין כל לפי למכללה העומדות מהתרופות לגרוע כדי הערבות בחילוט אין  .ב

  .  שחולט הסכום על אלה עוליםאם , נזקיה מלוא את מהקבלן לתבוע ממנה

את הערבות או להשלים לחדש  הקבלןחובה על , חלקהאת את הערבות או  המזמיןמימש   .ג
אי חידוש או  .ימים ממועד המימוש 7וזאת בתוך , כפי שהיה עובר למימושה, לסכומה המלא

והמזמין יהיה רשאי לחלט , השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של חוזה זה
  . וזאת נוסף על סמכותו לבטל את החוזה, ותכל יתרה מסכום הערב

-על מלוא התחייבויותיו מקיום קבלןה את לשחרר כדי הערבות בחילוט אין, ספק הסר למען  .ד

  . אלא אם המכללה הודיעה לו על כך במפורש ובכתב, בהצעתו למפורט ובהתאם, החוזה פי

תהא רשאית המכללה , כאמורכי אם מסיבה כלשהי לא נמסרה ערבות בנקאית  ,יובהר  .ה
 .וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המכללה, לבטל הסכם זה

 ביצוע שינויים .15

לרבות , כפי שימצא לנכון, על כל שינוי בעבודותהמזמין רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון   .א
בגודל , בסוג, באיכות, בסגנון ,באופי, שינוי בצורה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

גם אם טרם  -ולבצען מייד ובדייקנות וזאת , תחייב למלא אחר הוראותיוובכמות והקבלן מ
פקודת  נהתקרא, אמור על שינוי בעבודותכ זמיןהוראות המ .אושר המחיר לשינוי האמור

ואולם אם היה המנהל בדעה שיש , בכתב ביומן העבודה או במכתב נפרד נהנתישינויים ות
המנהל את  ןיית, קודת שינויים בכתב בעוד מועדהכרח בשינוי מיידי ואין באפשרותו להכין פ

. דין פקודה זו משעה שניתנה כדין פקודת שינויים שניתנה בכתב. פה-פקודת השינויים בעל
ימים מיום  7יאשר המנהל בכתב כל פקודה שניתנה בעל פה תוך , מבלי לפגוע באמור לעיל

 .הנתינה
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שינויים לפי הינוי שבוצע בפקודת ייקבע ערך הש, כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה  .ב
בהעדר מחירי יחידה דומים שאפשר להתבסס עליהם  .מחיר היחידות הנקוב בכתב הכמויות

האחרון הידוע במועד מסירת ) לא שיפוצים( "דקל"יקבע ערכו של השינוי על פי מחירון 
יף היה ואין במחירון דקל סע). כולל רווח קבלן ראשי( 12%הזמנת העבודה בהנחה של 

יקבע ערך השינוי על פי סעיף שווה ערך במחירון אחר , המתאר במדויק את השינוי הנדרש
, סעיף שווה ערך, זמיןלדעת המ, לא נמצא. 12%ובהנחה של  מזמיןהעל פי החלטת  ,ידוע

כמות ומחירי ניתוח מחיר של בהתבסס על  זמיןיקבע ערכו של השינוי על פי החלטת המ
 12%בתוספת  שנדרשו לשם כךהסבירות ושעות העבודה , צועהיהחומרים שהושקעו בב

 .עלות קבלן ראשי

כי לבד  ,מובהר ומוסכם בזה. לפקודת השינוייםשכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם   .ג
לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות כלפי , כאמור, מהעלאת או הפחתת שכר החוזה
 .החברה בגין מתן פקודת שינויים

או /או התוספות ו/או לחדול מביצוע השינויים ו/ה רשאי בשום תנאי לעכב והקבלן לא יהי  .ד
או /או התוספת ו/או מביצוע המבנה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/כל חלק מהם ו

הקבלן יהיה . זמיןי המ"או התוספות כפי שנקבעו ע/מחמת אי הסכמתו לערך השינויים ו
על פי הוראות החוזה ברציפות  ,ויותיולהמשיך ולבצע את התחייב ,בכל מקרה, חייב

  .ובהתמדה ועל פי לוח הזמנים

 מדידות .16

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות   .א
ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי 

  .החוזה

עשנה על ידי המזמין החוזה תיקבענה על סמך מדידות שת הכמויות שבוצעו בפועל לפי  .ב
או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי /בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו

כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או . ןלפי העניי להכו, הקבלן ויאושרו על ידי המזמין
  .בלןיקט והקת לכך ותיחתמנה על ידי מנהל הפרוברשימות מיוחדו

המזמין הודעה מראש לקבלן על כוונתו  ןיית, כולן או מקצתן, לפני בואו למדוד את העבודות  .ג
-והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא, לעשות כן ועל המועד הרצוי לו

וכן לספק את , כוח מוסמך לצורך זה ולעזור למזמין או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות
את הפרטים  זמיןולהמציא למ, על חשבונו, ציוד הדרושים לביצוע המדידותח האדם והוכ

  .הדרושים בקשר לכך

 קיזוז .17
 פי-על לו לשלם שעליו מהתמורה לקזז רשאי יהא המזמין כי ,בזאת ומצהיר מסכים קבלןה  .א

 .דין פי-על או אחר חוזה כל פי-על או זה חוזה פי-על הקבלןמ לו המגיע סכום כל ,זה חוזה

 ותכלול פירוט הקיזוז למועד בתכוף קבלןל תינתן, כאמור המזמין שקיזז סכומים על הודעה

  .הקיזוז נעשה שבגינם והסכומים המוצרים
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 מיום ימים 7 תוך, כאמור קיזוז על המזמין נציג בפני השגותיו את להגיש רשאי יהיה הקבלן  .ב

 הקבלן של הסכמה משמעה, האמור המועד בתוך השגה העברת-אי. הקיזוז הודעת קבלת

, חומרים וכל רכוש, מתקנים, המזמין רשאי לעכב בחזקתו כל ציוד, בנוסף. הקיזוז לביצוע
וזאת עד לקיום כל , ואשר מצויים באתר הקבלןאשר בבעלות , מכל מין וסוג שהוא

  .כלפי המזמין, מכל מין וסוג שהוא, הקבלןהתחייבויות 

, ת את החוב האמור בכל דרך אחרתהוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבו  .ג
המציא בקשר עם חוזה זה או עם חוזה אחר  הקבלןלרבות באמצעות חילוט הערבויות ש

 .פי כל דין-מזכות העיכבון הקיימת למזמין עלאו /ו שבינו לבין המזמין

 סילוק שכר החוזה .18
 .שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המזמין בהתאם לקבוע בחוזה  .א

כל וכן של , שולמואם , יופחתו כל תשלומי הביניים, על ידי המזמיןמשכר החוזה שנקבע   .ב
ובניכוי כל סכום , אם שולם, סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה

קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן 
 .או מכל סיבה

 :להלןבקיום  התנאים ש מותנה שכר החוזה תשלום  , זה זהמבלי לגרוע מן האמור בחו  .ג

 ;לשביעות רצון המזמין ,להלן 20הדרכה והרצה על ידי הקבלן כאמור בסעיף ביצוע  .1

 'דכנספח ב "הצהרת הקבלן בדבר חיסול כל תביעותיו בהתאם לנוסח המצהמצאת  .2
 ;לחוזה זה

תקופת הבדק למטעם הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית המצאת  .3
 ;להלן 'ד-'ג21כאמור בסעיף 

כאמור מטעם הקבלן אויר  למערכות מיזוגיבואן /תעודות אחריות יצרןהמצאת  .4
 ;לעיל 'ז3בסעיף 

על הוראות סעיפי , להלן 19כמפורט בסעיף מטעם הקבלן ת עדות ותוכניהמצאת  .5
 ;המשנה שבו

 .מתן תעודת השלמה .6

 תוכניות עדות .19

תכלולנה באופן ברור ומדויק את אשר , הקבלן תכניות עדותיגיש , עם גמר ביצוע העבודות  .א
יחידות , מפוחים(לרבות את גודל הציוד ומיקומו  ,אשר הותקנו המערכות לגבי המידע כל

כל התעלות , את המהלכים המדויקים של הצנרת למערכות השונות, )ומזגנים רבאוויטיפול 
 סכמות, צנרת סכמות, ציודה סכמות, מיקום לוחות חשמל ומידותיהם, לכל המערכות

ושילוט  המספורוכן , י הקבלן"פיקוד וכל יתר המערכות המכניות והחשמליות אשר בוצעו ע
  .הציוד

, "2000אוטוקד "בתוכנת , תבוצענה על ידי הקבלן בשרטוט ממוחשב ,תכניות העדות כאמור  .ב
והוראות  כאשר יחד עם התוכניות יספק הקבלן למזמין דיסקים צרובים עם כל השרטוטים

 . כולל הפונטים בהם נעשה השימוש, הפתיחה והשימוש בהם
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כי  ,אם נמצא ןיינתאישור כאמור לא . ותאושרנה על ידי המזמין התיבדקנתוכניות העדות   .ג
התוכניות והשרטוטים אינם משקפים את המצב האמיתי ובמקרה זה יידרש הקבלן לבצע 

 .תיקונים בתוכניות
עותקים של התוכניות  3יספק הקבלן , לעיל' ק ג"בסלאחר אישור התוכניות כאמור   .ד

 .והשרטוטים יחד עם כל הוראות ההפעלה והאחזקה כנדרש במסמכי החוזה
כי ביצוע תוכניות העדות הוא חלק בלתי נפרד מכלל ביצוע  ,מובהר בזאת ,למען הסר ספק  .ה

כי לא ו ,אשר עלותו כלולה במחירים הכלליים, העבודות על ידי הקבלן על פי חוזה זה
 .תשולם כל תמורה בנפרד עבור ביצוען

 הדרכה והרצה .20
ויסות והרצה של , הקבלן הפעלה יבצע ,המזמיןאו על פי הוראות /עם גמר ביצוע העבודות ו
וכך ידריך באופן מפורט ותוך שיתוף פעולה מלא את נציג המזמין  ,כל המתקנים אשר סיפק

 .יפול בהםאופן תפעולם והט, הכרתם, בהפעלת המתקנים והציוד

 בדק ותיקונים, השלמה .21

תוך , אשר יחל בבדיקת העבודות, עם גמר ביצוע העבודות יודיע על כך הקבלן בכתב למזמין  .א
ימים מהיום  7תוך  ,במידת האפשר ,וישלים את הבדיקה, ימים מיום קבלת ההודעה 7

ן המזמין לקבל ןיית –מצא המזמין את העבודות מתאימות לדרישות החוזה . שהתחיל בה
 –ואם לא ; בכפוף לאמור בחוזה זה ולדרישות על פיו, תעודת השלמה עם תום הבדיקה

בצעם תוך יוהקבלן , ותאו עבודות השלמה הדרוש/תיקונים וח "דו ימסור המזמין לקבלן 
 .שתיקבע לכך על ידי המזמיןתקופה 

, קבלןיפנו ה, או על פי הוראות המזמין/עם גמר ביצוע העבודות וקבלת תעודת השלמה ו  .ב
את אתר ביצוע העבודות ויותירו אותו נקי , קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, עובדיו

 .לשביעות רצונו המלאה של נציג המזמין, ומסודר

, או עבודות השלמה/להבטחת טיב העבודה ואיכות החומרים וכן להבטחת ביצוע תיקונים ו  .ג
בלתי  אוטונומית בנקאיתכתב ערבות , במועד תשלום מלוא התמורה, ימציא הקבלן למזמין

 למדד ותהא צמודה המזמין לפקודת ךתיער בדקערבות ה .")ערבות הבדק: "להלן(מותנית 

 .החוזה על החתימה בעת הידוע מהמדד החל לצרכן המחירים

לפחות ותהיה בתוקף  ₪ 15,000בשיעור של ערבות בנקאית אוטונומית ערבות הבדק תהיה   .ד
 ").תקופת הבדק: "להלן(מיום קבלת תעודת השלמה  חודשים 36מיום מסירתה ועד לפחות 

 ,או יותר מלוא תקופת הבדקלמשך  רהאווימיזוג  ערכותעבודות ולמהקבלן יהיה אחראי ל  .ה
תקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר הקבלן מתחייב ל. צוין במפרט המיוחד בהמשךאם 

שעות ממסירת  24-כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר מ. יתגלו תוך תקופה זו
להורות על  זמיןלא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד הנדרש רשאי המ. ההודעה על התקלה

לחייב את באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ו, לרבות רכישת חלקים, ביצוע התיקונים
המזמין רשאי  .מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%בתוספת של  הקבלן בכל ההוצאות

או קיזוזן /לרבות ניכוין ו, יהיה לגבות חיובים אלו מהקבלן בכל דרך שימצא לנכון
הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט . או כל דרך אחרת/חילוט ערבויות ו, מהתמורה

 . ההוצאות האמורות
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פריט שלם אשר  לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או ,ן יחליף תוך תקופת הבדקהקבל  .ו
למשך תקופה מלאה נוספת  תחול אחריות ,על חלקים ופריטים שהוחלפו. התגלה כלקוי

 .מיום החלפתם

בדיקת : עבודות השירות הבאותיבצע הקבלן במהלך תקופת הבדק את , בנוסף לאמור לעיל  .ז
תיקון , )שלושה חודשים( לרבעוןאחת ) רכת הפיקוד והבקרהובאופן מיוחד מע(ציוד 

, בדיקה וחיזוק של כל האטמים, החלפה של הרצועות, מתיחה, הליקויים ורישום הממצאים
בדיקת , בטפטוף ונזילות, טיפול בהזעה של ציוד מכל סוג', האומים וכו, הברגים, האוגנים

ניקוי בשואב אבק , בדיקת רעשים, מיבשים/החלפת מסננים, מלוי גז ושמן, לחץ למדחסים
כמפורט במפרט הכללי , חיזוק מהדקים וחיבורים וכל יתר הנדרש, לוחות חשמל ובקרה

מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין כל , למען הסר ספק .ובמפרט המיוחד  
החוזה זולת התמורה בגין שכר ', חומרים חלקים וכו, לרבות בגין עבודות, האמור בסעיף זה

 .הכוללת את כל האמור

 סילוק יד .22

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן מאתר ביצוע העבודות ולתפוס את החזקה בו 
בכל אחד  –בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  –ולהשלים את העבודות 
 :ןמהמקרים המנויים להל

, עבודה או שהפסיק את ביצועוהקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת   .א
או , להוראה בכתב מהמזמין להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות שעות 48ולא ציית תוך 

 ;כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת

כי על פי אופן ביצוע , הבלעדי והסופי ובהתאם לשיקול דעת, המזמין הגיע לידי מסקנה  .ב
ת ביצוע העבודה במועד המוסכם בחוזה ועל פי העבודה על ידי הקבלן אין כל סיכוי להשלמ

במועד על  ותולאחר שהקבלן לא עשה את הפעולות הדרושות להשלמת העבוד ,לוח הזמנים
 ;פי לוח הזמנים

בהתאם למסמכי העבודות שהקבלן אינו מבצע את , להנחת דעתו, יש בידי המזמין הוכחות  .ג
 ;ותלאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצוי, החוזה

 ;בלי הסכמת המזמין בכתב –לאחר , כולו או כל חלק ממנו, הקבלן הסב את החוזה  .ד

ולא נענה להוראת , בכתב או מכללא, הקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין  .ה
 ;המזמין לסלקו מביצוע העבודות

 ,הקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת נושיו  .ו
פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד  –כשהגוף בפירוק , ובגוף מאוגד

 ;ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי חוק, אחר

שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע , להנחת דעתו, יש בידי המזמין הוכחות  .ז
ו לכל דבר הכרוך דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה א, מענק, לאדם כלשהו שוחד

 ;להשמיע טענותיו בפני המזמין, אם רצונו בכך, ובלבד שניתן לקבלן, בביצוע החוזה

הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה די לפגוע   .ח
 ;בקיום התחייבויותיו או הצהרותיו לפי החוזה
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או על כספים המגיעים , ל הקבלןאו על כספים ש, הוטל עיקול על נכסי הקבלן או חלק מהם  .ט
 20או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל נגד הקבלן או נכסיו והפעולה לא בוטלה בתוך , לקבלן

 ;יום מיום הטלת העיקול או מיום עשיית פעולת ההוצאה לפועל

הקבלן הפר הפרה יסודית התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה או הפר הפרה אחרת   .י
ימים מיום קבלת  7ההפרה בתוך  תיקן אתתיו על פי החוזה ולא התחייבות מהתחייבויו

 ;המזמיןהתראה מאת 

רשאי , באמצעות הודעה בכתב מהמזמין, סולקה ידו של הקבלן מאתר ביצוע העבודות  .יא
 :המזמין לנהוג כדלקמן

המצויים באתר , או בכל חלק מהם, הציוד והמתקנים, להשתמש בכל החומרים )1
 ;מת העבודותלצורך השל, ביצוע העבודות

לסלק מאתר המבנה את כל , באמצעות הודעה בכתב מהמזמין, לדרוש מהקבלן )2
, יום 14תוך , לא ציית הקבלן לדרישה זו. הציוד והמתקנים או חלק מהם, החומרים

, על חשבון הקבלן, רשאי המזמין לסלקם מאתר המבנה לכל מקום שיראה בעיניו
 .ייגרמו להםוהמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן ש

 

 :תפס המזמין את החזקה בעבודות יחולו ההוראות שלהלן  .יב

על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף תהינה הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל  )1
 ;מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%להוצאות בתוספת של 

המזמין יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו  )2
הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים באתר , לערוך את רשימת החומריםוכן 

 ;המבנה

החוזה  אין בהם משום ביטול , ממנו לפי סעיף זה תפיסת אתר המבנה וסילוק ידו של הקבלן  .יג
 .על ידי המזמין

 .להסכם זהכדי לגרוע מזכויות המזמין בהתאם  אין בהוראות סעיף זה כדי להוסיף או  .יד

 

  ת הסבת זכויות וחובו .23

אינו רשאי להסב או להמחות או לשעבד את חובותיו וזכויותיו על פי הסכם זה כולן  קבלןה  .א
בנוסף אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על . או חלקן

כי מדיניותו היא , המזמין מודיע בזאת. אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב, פי הסכם זה
להסב  קבלןועל כן קרוב לוודאי שלא יאשר בקשת ה, ויות וחובותלהתנגד להמחאת זכ

 .זכויות או חובות

את ביצוע התחייבויותיו כולן , לרבות לקבלן משנה מטעמו, אינו רשאי למסור לאחר קבלןה  .ב
המזמין יהיה רשאי לסרב ליתן את . אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב, או מקצתן

או להסכים בתנאים שימצא , לנמק את החלטתו מכל סיבה שהיא ומבלי, הסכמתו כאמור
אין ההסכמה , נתן המזמין את הסכמתו לביצוע באמצעות קבלן משנה או גורם אחר .לנכון

מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם ונשאר הוא אחראי  קבלןהאמורה פוטרת את ה
 .בפני המזמין לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה
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 ידי המזמין או מי מטעמו ביצוע העבודות על .24

את התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן רשאי המזמין לבצע  קבלןאם לא ימלא ה
אחר או בכל דרך  קבלןבאמצעות , בעצמו, כולה או חלקה, את העבודה נשוא הסכם זה

כי לא ימנע מן המזמין לפעול כאמור ויסייע למזמין או למי  ,מצהיר ומתחייב קבלןוה, אחרת
  . שייקבע בביצוע העבודות כאמור

  סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם .25

 ,13, 12, 11, 10, 6, 5 מוסכם כי סעיפים, מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה  .א
להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה  23. 'ד.21', ג.21

כשהם ₪  10,000קבועים מראש בסך יסודית המזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים ו
מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע , צמודים למדד המחירים לצרכן
 . וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד ותרופה אחרים, במועד תשלומם בפועל למזמין

ויים כפיצ ₪ 1,500למכללה סכום של  קבלןכי בנוסף לאמור לעיל ישלם ה ,עוד מוסכם  .ב
התקנתו והשמשתו מהאמור , בביצוע העבודותמוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור 

 .בהסכם זה

כאמור , כי למזמין תהיה הזכות לגבות את דמי הפיצויים המוסכמים ,מצהיר קבלןה  .ג
  .במסגרת  הסכם זהמהערבות שתומצא על ידו , לעיל' ב-ו' אקטן  פיםבסעי

 17לרבות קיזוזם כאמור בסעיף , קבלןכומים המגיעים לתשלום הפיצויים או ניכויים מס  .ד
 . מהתחייבויותיו על פי הסכם זה קבלןלא ישחררו את ה, עילל

יהיה המזמין  ,את החוזה הפרה יסודית קבלןהרי אם הפר ה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .ה
 תרופות בשל(לכל סעד ולתרופה משפטית על פי חוק חוזים , בנוסף לפיצוי המוסכם, זכאי

 . ועל פי כל דין 1970-א "תשל) הפרת חוזה

 הפרות .26

, האירועים הבאים יחשבו כהפרה של ההסכם זה ויזכו את המכללה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל
בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה , קבלןימים ל) 7(לאחר מתן התראה בכתב של שבעה 

  : ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית

, קבלןמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ההוטל עיקול ז  .א
יום  30והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך , כולם או חלקם
  . ממועד ביצועם

, כולם או חלקם, התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו קבלןהוגשה נגד ה  .ב
, יגיע לידי פשרה או הסדר עם נושיו קבלןאו אם ה, טה על פירוקקיבל החל קבלןאו שה

  .ימים 20והפעולה האמורה או ההחלטה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 



  

17 

 

על עסקי או רכוש ) זמני או קבוע(כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל , נאמן, אם ימונה מפרק  .ג
והמינוי או הבקשה לא בוטלו , ל"ם תוגש בקשה למינוי כנאאו , או כל חלק מהם קבלןה

  .ימים 20בתוך 

לא  קבלןשאין הוא נותן את השירותים בצורה משביעת רצון וה קבלןהמכללה התרתה ב  .ד
  .נקט מיידית בצעדים המבטיחים לדעת המכללה את תיקון המצב

  .הסתלק מביצוע ההסכם קבלןהוכח להנחת דעתה של המכללה כי ה  .ה

תנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה או שני קבלןאם יתברר שהצהרה כלשהי של ה  .ו
לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המכללה להתקשר  קבלןשה

 . עמו בהסכם

 .והיא לא חודשה במלואה, ה או חלקהכול, חולטה קבלןידי ה-אם הערבות שניתנה על  .ז

 מלוא ההסכם  .27

נושאים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ל
לא יהיה לכל שינוי מאוחר של . בין בכתב ובין בעל פה, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, הסכם

  .אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, הסכם זה כל תוקף

  

  סמכות מקומית .28

 . שליםסמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירו  .א

י הסמכות הקבועה "סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ  .ב
 .בסעיף זה

 הודעות .29

ותוך , נמסרו בידאם , הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן
וביום העסקים , אם נשלחו בדואר, רשום בדואר שיגורןשעות מיום ) 48( ארבעים ושמונה

הנם  כתובות הצדדים לצורך הסכם זה .קסימיליהפאם נשלחו ב, שון שלאחר משלוחןהרא
  .כמפורט בתחילתו

  :ולראייה באו הצדדים על החתום

  

__________________          __________________  

  "קבלןה"              "המזמין"  
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  'א  נספח

  צו התחלת העבודה 

  
  
  

  לכבוד
                
                

                 
  

  : ...............המזמין : העתק
  
  

  :ים להתחיל בביצוע העבודות כדלהלן/כם מתבקש/הנך
  ".העבודה: "להלן: ...................................... תיאור העבודה 

  : ................................................המקום
  
 ימי עבודה 30ומועד סיום תוך תקופה של ....... .לא יאוחר מיום  -מועד התחלת ביצוע העבודה   .1

  .........דהיינו עד 
  
חוקים ארציים , על כל מסמכיו ונספחיו -ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה   .2

  .וחוקים ותקנות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת
  
ת הדרושים בעת ביצוע העבודה ים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחו/כם אחראי/הנך  .3

וכן לתקנות הבטיחות בעבודה  1970 -ל "תש) נוסח חדש(בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה 

הוראות וצווים , או בהתאם לתקנות/ו' ד 6וכן תקנה  5תקנה  -1988ח"תשמ) עבודת בניה(
  .אחרים

  
  .הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע הפרויקט  .4
  

  ,בכבוד רב
  

                     
  המזמין
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  'בנספח 

  אחריות הקבלן ואישור קיום ביטוח

  
  המכללה כלפי ושיפוי אחריות -1חלק 

 ,שהוא סוג מכל,אובדן או/ו תשלום או/ו חבות או/ו הוצאה או/ו נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .1

 לצד או/ו למזמין או/ו לתשתיות או/ו העבודות ביצוע לשטח או/ו לאתר או/ו לרכוש או/ו לו שייגרמו

 ומטעמ מי או, הקבלן של ,רשלניים מחדל או מעשה עקב ,(מטעמם מי או/ו הקבלנים או/ו עובדיו או/ו

 ההסכם מהפרת הנובע כלשהו נזק לרבות השירותים מביצוע או/ו זה מהסכם הנובע או/ו הקשור בכל

 זקנ :להלן( השירותים ביצוע ובשטח באתר מחזיק הקבלן היות מתוקף או/ו מנספחיו מי או/ו

 ).הקבלן שבאחריות

 בדין בו יחויב המזמין סכום בכל וכן הקבלן שבאחריות נזק כל בגין ,המזמין לשפות מתחייב הקבלן .2

 .כאמור לתביעה בקשר המזמין בהן שנשא המשפטיות ההוצאות לרבות ,כאמור נזק בגין בתביעה

 כתוצאה ,המזמין כנגד תוגש אשר אחרת תביעה כל בגין אף ,המזמין את לשפות מתחייב הקבלן .3

 או ממעשה

 הקבלן של אחריותו בתחום שהוא מחדל או ממעשה כתוצאה או/ו מטעמה מי או/ו הקבלן של מחדל .4

   זה הסכם לפי

 ביטוחי הקבלן  - 2  חלק

בנוסח המצורף בנספח , הקבלן ימציא למזמין את אישור ביטוחי הקבלן, במועד חתימת הסכם זה .1

 ). נוסח מקורי(ח כשהוא חתום על ידי חברת הביטו  זה

 :להלןבהתאם לתנאים והכיסויים המפורטים פוליסות הביטוח תהיינה  .2

 . קבלני משנהוקבלנים ה, המזמין ,הקבלןו המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהי .3

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש  .4

לרבות הצטרפותו לתביעה של , ין כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורךלעשותה על ידי המזמ

 .אם נדרש לכך על ידי מי מהם, על פי חוזה הביטוח, המזמין

א ואלא אם ה, למזמין ישולמו, בגין נזקי רכוש, תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח אחריות קבלנים .5

תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי  . ין זהילענ חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימה. הורה אחרת

או  תשלום /או שטרם קיבל מהמזמין ו, לשביעות רצון המפקח, בשלמותו,  חוזה הביטוח כאמור

 .הקבלן ורה המזמין על תשלום תגמולי הביטוח לידיי, עבור העבודה שניזוקה 
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יהא הקבלן , המזמין או זכויות/הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו .6

כספיות , או טענות/ו  באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות למזמין אחראי לנזקים שיגרמו

 .על פיה, כאמור, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה מי מהם כלפי, או אחרות

  נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות בדבר עלות תיקוןהמזמין כל מחלוקת בין הקבלן לבין  .7

 .ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח"ע על פי דותוכר

במשך כל  , הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זהעל הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  .8

בתוקף כל על הקבלן להחזיק , חבות המוצרביטוח  את, עם זאת. זה בתוקף חוזההתקופה בה יהיה 

 .י דיןעוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פ

יכללו ויתור על כל זכות , ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן להלן .9

 של ואו כל אדם אחר הבא בשמ/ועובדיו , מנהליו, של מבטחי הקבלן כלפי המזמין) שיבוב(תחלוף 

, תוהיועצים הקשורים בביצוע העבודו, המתכננים, וכן כלפי כל הקבלנים, ואו מטעמ/והמזמין 

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

כפופות על פי העניין לסעיף ) למעט ביטוח חבות המוצר(פוליסות האחריות הנערכות על ידי הקבלן  .10

 .על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח" אחריות צולבת"

 ידי על נערך אשר טוחיב לכל קודמים הינם כי ייקבע פיו על מפורש תנאי יכללו הקבלן ביטוחי .11

 כל לרבות, ןהמזמי ביטוחי שיתוף בדבר דרישה או טענה כל על מוותר הקבלן מבטח וכי ןהמזמי

 .1981 – א"התשמ ,הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף המפורטים זכות או טענה

 במשך היקפם את לצמצם או/ו לבטלם רשאי אינו המבטח פיו לע מפורש תנאי יכללו הקבלן ביטוחי .12

זאת  לעשות כוונתו על רשום בדואר כתובה הודעה ןלמזמי תימסר כן אם אלא, הביטוח תקופת

 .מראש יום 30 לפחות

כדי להוות , םאו אי בדיקת/ו םאו בבדיקת/ביטוח ומסמכי המוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת  .13

או כדי /היקפם או היעדרם ו, תוקפם, טיבם, ביטוחי הקבלן למוסכםאישור בדבר התאמתם של 

 ןלגרוע מאחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי

 .ואו על מי מהבאים מטעמ/ו

ת למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכ .14

ועל הקבלן לבחון את חשיפתו , הינם בדבר דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, ביטוחי הקבלן

הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל . לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם

 .או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור/או דרישה כלפי המזמין ו/טענה ו

ת ופוליסמתנאי  תנאי ה בתום לב שלנקבע כי הפר, לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורבנוסף  .15

, או עובדיו/מנהליו ואו /והמזמין לא תפגע בזכויות  עובדיואו /ו מנהליואו /ו קבלןהביטוח על ידי ה

 .על פי ביטוחים אלו, או מנהל מטעמו/לרבות מפקח ו

זמין באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב הקבלן יהיה אחראי לשפות את המ, כמו כן .16

 מנהליואו על ידי /על ידי הקבלן והנערכות תנאי מתנאי הפוליסות אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת 

 .עובדיואו /ו
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  עריכת ביטוחי הקבלןאישור    - 3 חלק 

  __________תאריך 

  לכבוד

  ")מזמיןה: "להלן ) (ר"ע(המכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

  רמת בית הכרם

  .ירושלים

  ,.נ.ג.א

   עריכת ביטוחי הקבלןאישור : הנדון 

  ")העבודות: "להלן ( (  בקשר עם עבודות לאספקת והתקנת מערכות מיזוג אוויר

  ")הקבלן: "להלן (_______________________________    על ידי

  

  :את הביטוחים המפורטים להלן , ןשבנדו הקבלןמאשרים  בזאת כי ערכנו על שם אנו החתומים מטה 

  :לביטוח עבודות קבלניות   - '___________   פוליסה מס  .1

  ).שני התאריכים נכללים(__________ ועד יום __________ תקופת הביטוח מיום 

  

  :ביטוח העבודות' פרק א

  ח"ש_____________ שווי העבודות 

חומרים וציוד , לרבות מתקניםהעבודות  לאת כ ןכל הסיכונים המבטח במלוא ערכבמתכונת  בטוח

או כל רכוש אחר מכל מין /חומרים ו, כלי עזר, נזק לציודלרבות אך לא מוגבל , המהווים חלק מהעבודות

או בעקיפין לביצוע /או משמשים במישרין ו/או באחריות הקבלן אשר הובאו לאתר ו/וסוג בבעלות ו

  . למשך כל תקופת ביצוע העבודות, ןכמפורט להל, העבודות המבוצעות על ידי הקבלן

  :הביטוח לפי פרק זה כולל את ההרחבות כדלקמן 

משווי העבודות  10%או רכוש סמוך בגבול אחריות שלא יפחת מסך של /רכוש שעליו עובדים ו  .1

 .ח"ש 250,000מינימום  

מובאים  מתקנים וציוד קל או כל ציוד אחר אשר אינם חלק מהעבודות אך, תבניות, פיגומים  .2

  . או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות/למקום על ידי הקבלן ו

 150,000משווי העבודות מינימום   10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מסך של   .3

 .ח"ש

משווי  10%אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של , הוצאות מהנדסים  .4

 .ח"ש 150,000העבודות מינימום  
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 10%או חומרים לקויים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של /או עבודה ו/נזק ישיר הנובע מתכנון ו  .5

 .ח"ש 500,000משווי העבודות מינימום 

 . או חומרים לקויים/או עבודה ו/נזק עקיף הנובע מתכנון ו  .6

 .נזקי טבע, סיכוני רעידת אדמה  .7

 .חודש 12מורחבת של  חודש ותחזוקה 24תקופת תחזוקה של   .8

  .ח"ש 50,000רכוש בהעברה בגבול אחריות של   .9

 .ח"ש 50,000הוצאות מיוחדות לאחר נזק בגבול אחריות של   .10

או מנהליו /או שיבוב כלפי המזמין ו/לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו, פרק זה כולל תנאי מפורש

  . ת התחלוף לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדוןאו עובדיו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכו/ו

  :אחריות כלפי צד שלישיביטוח ' פרק ב

או /או עובדיו ו/המבטח את אחריותם החוקית על פי דין של הקבלן וטוח אחריות כלפי צד שלישי יב

של כל מעשה או ב, קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון

או /או לרכושו של כל אדם ו/פגיעה או נזק לגופו ו, רשלני בקשר עם כל העבודות אשר גרמו לאובדן מחדל

 ותבגבול ולעובדילמנהליו ו, למזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק  גוף שהואכל 

מצטבר בלתובע ו, לאירוע) שקל ישראלי חדש ארבעה מיליון: במילים( ח"ש 4,000,000 שלאחריות 

  .הביטוחלתקופת 

מכשירי , בהלה, התפוצצות, אש:  -פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ

או /עבודות בגובה ו, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הרמה

למעט נזקי (שביתה והשבתה , תפרעו, מהומות, מתקנים סניטאריים פגומים, זיהום תאונתי, בעומק

, ח"ש 150,000רעידות והיחלשות משען מוגבל עד לסך , הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה, )טרור

 חבות, או מתקנים תת קרקעיים/נזק תוצאתי מפגיעה בכבלים ו, או מתקנים תת קרקעיים/נזק לכבלים ו

מוש ברכב מנועי שאין חובה על פי דין לבטחו נזק גוף שנגרם עקב שי, נזק רכוש שנגרם על ידי רכב בגין

ח למקרה ובמצטבר "ש 600,000מוגבל עד לסך , ד"חוק הפלת על פי המכוסה חבות למעט, בביטוח חובה

 וכן תביעות תחלוף מצד) המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית מעבר לגבולות האחריות(, לתקופת הביטוח

חייב לשלם בגינם דמי ביטוח  שהקבלןעובדים בלן כלפי בגין אחריות הקלמעט (המוסד לביטוח לאומי 

   ).לאומי

למעט אותו חלק או תלמידיו /או עובדיו ו/או מנהליו ו/המזמין וי רכוש כבמפורש  מצויןפוליסת הביטוח ב

ייחשב לצורך ביטוח זה  ,נמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןשבו פועל הקבלן והשל רכוש 

  . כרכוש צד שלישי

בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת , או עובדיו/או מנהליו ו/יטוח כאמור הורחב לשפות את המזמין והב

או מחדלי הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור /על מי מהם למעשי ו

 .כל אחד מיחידי המבוטח
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  :מעבידים חבות' פרק ג

י חוק האחריות "או עפ/ו) נוסח חדש(הנזיקין  פקודתעל פי  הקבלןחבות בגין מעבידים  חבותבטוח 

בביצוע או בעקיפין /במישרין והמועסקים על ידו העובדים  כלפי כל ,1980- ם"התש, פגומים למוצרים

או /או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/בגין מקרה מוות ו, קבלני משנה ועובדיהם, לרבות קבלניםהעבודות 

או עקב ביצוע עבודתם ובמשך תקופת ביצוע /היגרם למי מהם תוך כדי ומחלה מקצועית העלולים ל

  .ביטוחהבמצטבר לתקופת $  5,000,000למקרה וסך של $  1,500,000 אחריות של ותבגבול, העבודות

חבות הקבלן כלפי , שעות עבודה ומנוחה, ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה

ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער  תפיתיונו, )היה וייחשבו כעובדיו(ה ועובדיהם קבלני משנ, קבלנים

  .המועסקים על פי החוק

כי , "מקרה ביטוח"לעניין קרות , או עובדיו היה וייטען/או מנהליו ו/ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו

 ידי על המועסקים ובדיםמהע מי כלפי כלשהן מעביד בחובות או/ו שילוחית באחריות נושאיםמי מהם 

  . ידו על המועסקים מהעובדים מי כלפי הקבלן חבות לעניין או/ו הקבלן

  

  :לביטוח חבות המוצר   - '___________   פוליסה מס  .2

  ).שני התאריכים נכללים(__________ ועד יום __________ תקופת הביטוח מיום 

בשל  ,1980 - ם"התש, פגומים אחריות למוצריםפי חוק ה עלחבות המוצר המבטח את חבות הקבלן ביטוח 

או נזק אשר נגרמו עקב פגם /בגין כל פגיעה גופנית ו, או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח/תביעה ו

או טופל בכל דרך אחרת על ידי /או נמכר ו/או סופק ו/ו ןאו תוק/או הורכב ו/ו ןאו הוכ/שיוצר ו במוצר

או גוף כלשהו /לכל אדם ו, דות המבוצעות על ידו בקשר עם חוזה זהבמסגרת העבואו מי מטעמו /ו הקבלן

חמש מאות אלף : במילים($ 500,000של בסך בגבול אחריות  למזמיןלרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

  .לתובע ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע) ב"דולר של ארה

עקב מעשה או מחדל  עליולהיות מוטלת  להבגין אחריות אשר עלוהמזמין  לשפות את הורחבביטוח זה 

  .המזמיןכלפי  הקבלןחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ או עובדיו/מנהליו ואו /ו הקבלןרשלני מצד 

__________ מיום טרואקטיבי רבין היתר מועד תחולה  כוללתמוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 

  ). ביצוע העבודותתחילת שאינו מאוחר ממועד (

בתנאי כי , לאחר תום תקופת הביטוח ,לפחות חודשים 6פת גילוי של וקתכסה פוליסת הביטוח מכן  כמו

עריכת הביטוח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור  הקבלןלא נערך על ידי 

  .חבות המוצרביטוח  ןלעניי

לכל בטוח אשר נערך  מיםקוד הינם יועל פתנאי מפורש  ל כוללים"אנו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ  .4

לרבות כל טענה , או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין/המזמין וכי אנו מוותרים על כל טענה וידי  -על

  .1981 -א "תשמ'לחוק חוזה ביטוח ה 59או זכות המפורטים  בסעיף 
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במשך תקופת , בהיקפם יצומצמויבוטלו וגם או לא ל לא "מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ אנו, כמו כן  .5

לביטוח יום מראש וכי לא יהיה תוקף  30הודעה כתובה בדואר רשום  למזמיןאלא אם תימסר  הביטוח

הימים  30הודעה כאמור ובטרם חלוף לידי המזמין אם לא נמסרה המזמין לצמצום שכאלו לגבי או /ו

  .ממסירת ההודעה

הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן אנו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות   .6

   .ובכל מקרה לא על המזמין, בלבד

המפורטים  הביטוחיםעל פי  הקבלןהחובות המוטלות על בתום לב של אי קיום הננו מאשרים בזאת כי   .7

  .על פי ביטוחים אלו או פיצוי/ו שיפוילקבלת או עובדיו /או מנהליו ו/המזמין ו של ולא תפגע בזכות, לעיל

  .לעיל האמור ידי ישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש עלא

  

  ,בכבוד  רב

      ______________________      _____________________  

  תאריך החתימה               ה וחותמת חברת הביטוחחתימ

  

  __________: תאריך 
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  ן פטור מאחריותהצהרה על מת-  3 חלק 

  

  לכבוד

")המזמין: "להלן(המכללה האקדמית להנדסה ירושלים   

 

  הצהרה על מתן פטור מאחריות:  הנדון

  

  ")העבודות: "להלן (  אספקת והתקנת מערכות מיזוג אווירהסרה ופינוי מבוקר של בקשר עם עבודות ל

או /סי אשר בבעלותי וכי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני הנד ,הריני להצהיר בזאת  .א
או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות בפרויקט /בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו

 .שבנדון

 :הריני מתחייב כדלקמן, על אף האמור בהצהרה זאת  .ב

מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר   המזמיןהנני פוטר את  .1
כל זאת למעט במקרי נזק מתוך , מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותיאו /העבודה על ידי ו

 .כוונת זדון ולמעט כנגד חברות שמירה

או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר /מכל אחריות לגבי פריצה ו המזמיןהנני פוטר את  .2
כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוונת  ,או מי מטעמו במקרה שכזה המזמיןעל שיבוב כלפי 

 .דון ולמעט כנגד חברות שמירהז

או קבלני משנה /או מי מטעמי ו/מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו המזמיןהנני פוטר את  .3
או מי מטעמי או /או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/ו

נת זדון ולמעט כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוו ,עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות
 .כנגד חברות שמירה

בניגוד , או קבלני משנה המועסקים על ידי/או תביעה מצדי ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו .4
או מי מטעמו בכל /ו המזמיןהנני מתחייב לשפות את , או צד שלישי כלשהו/ו, לאמור לעיל

 .ישאו בהם לרבות הוצאות משפטיותיאו הוצאה ש/תשלום ו

כאמור באישור עריכת , כי אערוך ואחזיק פוליסה לביטוח חבות המוצר ,זההריני מצהיר ב .5
במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום , הביטוח

  .לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין__________ 

_________________________  

  חתימת הקבלן                    
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  'ג נספח 
  

  תעודת השלמה
  
  ..........................       : ודההעב -
  
  ..........................       : המזמין -
  
    ..........................       : תכנןהמ -
  
  ..........................         :הקבלן -
  
  : .........................י הצוות המפורט להלן"תאריך בדיקת העבודה ע -
  
  : ...........................................תקופת הבדק תאריך התחלת -
  
  
  

, כי העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרישות של כל מסמכי חוזה זה ,אנו מאשרים בזה, על פי החוזה
להוציא את העבודה המפורטת בנספחים לתעודה זאת ועבודות שהקבלן התחייב לבצע במהלך 

  .תקופת הבדק
  

לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויות הנובעות מחוזה זה אשר מטבע מסירת תעודת סיום זו 
  .הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה

  
  :צוות בדיקת העבודה

  
          _________תאריך                    ________    חתימה             ______________:האדריכל

  
         _________  תאריך                   _________    חתימה            ______________    :המתכנן

  
        ________   תאריך              __________       חתימה     _________          :מנהל הפרויקט

  
         ________ תאריך                  __________  חתימה     ___________          :נציג המזמין
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  'ד נספח
  

  על העדר תביעות ושחרור המזמין הצהרה
  

  :הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן

אנו עומדים לקבל מכם /אשר קיבלנו) מ"בתוספת מע(₪                  התמורה בסך של   .א
סופי , לסילוק מלא, מהווה את התמורה המלאה והסופית המגיעה לנו, עם חתימת מסמך זה

ביום  נכרת בינינו לביניכםאשר  ביצוע העבודות כהגדרתן בחוזהעבור ומוחלט 
  . )"החוזה": להלן( _________________

  

ובקבלת היתרה המגיעה לנו בסך של  ₪......... על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך   .ב
וכי אין לנו ולא תהיינה לנו יותר כל   ,קבלנו את מלוא התמורה לבצוע החוזה ₪............. 
או /או כל הבאים מכוחכם ו/כלפיכם ו, מין או סוג שהוא מאיזה, או טענה/תביעה ו
 . או הנובע ממנו/בקשר לחוזה ו, מטעמכם

  

 ולא תהא לנו כל טענה כלפיאנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו   .ג
לא נבצע כל התיקונים והליקויים אם לממש הערבות הניתנת לו בכל עת  אם יחליט המזמין

  .או המנהל/י המזמין ו"שיידרשו ע

  

  ...........שנת ........ לחודש ......... היום   :ולראיה באו על החתום

  

  

  

                                   

  הקבלן            

                                      : עד לחתימה

                            :תאריך

  


