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 _________________   טלפון:

 __________________   פקס:

 מצד שני ( "קבלןה"  לן:)לה    
 
 
 

 ,(ק""הפאר: )להלן ע ותעשיה מבוא כרמלמדארק מנהלת את פ , אשרחברהוה :הואיל
 תוהתקנ תאספקכישת, רל ("כרז"המ)להלן:  1/2020פרסמה מכרז פומבי מס' 

 אחריות ושירותי תחזוקה כולל תקופת ,פארקרחבי הב ן שונותמערכות בטחו
 ;("המערכות" או "מערכתה" :)להלן מכרזכי הבמסמ והכל כמפורט, למערכות

 
 מכרז;ב הכוזהצעתו נבחרה כהצעה הו חברהשערכה הבמכרז  ףהשתת והקבלן :והואיל

 
ע יהם וחובותיהם בכל הנוגחסיהם ההדדיים, זכויותוברצון הצדדים לקבוע את י :והואיל

 .הסכם זה נשוא המערכותלאספקת 
 
 

 מן:ים כדלקהצדדבין והותנה אי לכך הוסכם 
 

 המבוא

 .הימנו מהווים חלק בלתי נפרד ההסכם וכלל מסמכי המכרז ינספח, המבוא להסכם זה .1

גורם או ו/ (הל""המנ)להלן:  םסים אפרימר נלעניין ביצוע הסכם זה יהיה  חברהנציג ה
 .בכתב ל ידוימונה עסמך ושיו מקצועי אחר

 קבלןהצהרות ה

 :ובכלל זה מכרזהבכל תנאי י הינו עומד הקבלן מצהיר כ .2

עונות על ו ואשר על יד שהוצעו מערכותהבעל ניסיון מוכח בהתקנת הינו  .א
וכן במתן אחריות, שירות  (1נספח ב')הדרישות המפורטות במפרט הטכני 

 ; ותחזוקה כנדרש
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 בפארק ולהתקינן ,כיביהןעל כל מר ,המערכותאת לחברה  לספקיש ביכולתו  .ב
 ; כנדרש

ים לתחזוקת רשנדהוחומרים  םרי, אביזבעל מלאי זמין של חלקי חילוףהינו  .ג
 מערכות;ת של שנתיים מיום התקנת הופת אחריובמהלך תק המערכות

 ;שירות טכני ושירות תיקונים למערכותבעל ניסיון במתן הינו  .ד

חשבונות ורשומות לפי  ינהל פנקסמעוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף והינו  .ה
 .1976-תשל"ו, אות גופים ציבורייםחוק עסק

  םלוח זמני

3.  
 עד לפעילותן מושלםן ופ, באולהתקין את המערכותלספק  קבלן מתחייבה .א

 עבודהמקבלת צו התחלת תר לכל היוחודשים(  4)יום  120וך תוזאת  ,המלאה
 את המנהל.מ

 תקנהוהה האספקהתחילת על מועד  למנהללהודיע בכתב  הקבלן מתחייב .ב
 מראש. שבעה ימים המדויק 

 מערכותהוקבלת בדיקת 

4 . 

או  םתאספק במועד המערכותק את ויבד מנהלהלכך ש םמסכי ואקבלן והלידוע  .א
 .וכן במהלך התקנתן בסמוך לכך

י "כאמור, יירשם פרוטוקול שייחתם ע מערכותהולאחר בדיקת  אספקהבמעמד ה .ב
 כדלקמן:   מו פרטיםבו יירש , מטעם הקבלן נציג מוסמך ועל ידי מנהלה

 (."הקבלה" לן:)לה חברהה ןספקה הינה לשביעות רצואם הא (1)

 אזי:    החברמלא של הלשביעות רצונה ה אינהאם האספקה  (2)

את בפרוטוקול ם וירש ,קיים פגם מהותיסבור כי  מנהלהאם  (א)
את ו קבלןל ןחזרתה(, ןאו חלק ן)כול מערכותהקבלת דבר אי 

ר בס"ק אין באמו; מכךהמשתמע  על כל ,להחזרההנימוקים 
ו/או על פי  הסכםה י"פע חברהדי לפגוע בזכויותיה של הכה ז

 כל דין.

והפגם  (ןאו חלק ן)כול תרכובמעפגם  ייםסבור כי ק מנהלאם ה (ב)
 :את בפרוטוקולם וירש איננו מהותי

ושים התיקונים, ההשלמות והפריטים החסרים הדר .1
 ;("תיקונים")להלן:  המערכות  לצורך  הפעלת

 ;לשם ביצוע התיקונים קצבת לקבלןמופה ההתקו .2

ניתנים לתיקון במידה ואלו ם ליקויים ופגמים שאינ .3
 ;קיימים

גם לפני ביצוע  ,רהבחב המערכות דבר השארת .4
מאת התחייבות בכתב  התיקונים כאמור כנגד קבלת

את  מנהלשל ה ושלים לשביעות רצוניבצע ויש הקבלן
 ;בעכמפורט בפרוטוקול עד המועד שיקהתיקונים 
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אחרי ביצוע   מערכותהקבע לקבלת יהחדש שי ועדמה .5
 .התיקונים

     -או-    

כאמור,  ע התיקוניםלפני ביצו המערכותדבר אי קבלת  .6
 ;לקבלן ןוהחזרת

אחרי ביצוע   המערכותקבע  לקבלת  יהמועד החדש  שי .7
 התיקונים.

ב', 4ול במקרה של פגם שאיננו מהותי כקבוע בסעיף בהמשך לרישום הפרוטוק .ג
לצורך  ,לבפרוטוקו מנהלעל פי קביעת ה ן לבצע את כל הדרושבלהק מתחייב
 .המנהל קבעק הזמן שהמכרז, וזאת בפרבתנאי  המערכות עמידת

 והתקנתן התיקונים לאחר המערכותקבלת 

ו על ידי המנהל במקרה של , לאחר ביצוע כל התיקונים שנדרשבמועד אספקת המערכות .5
את קבלת  מנהלרשם פרוטוקול ובו יאשר היי ,'ב4 יףשאיננו מהותי כקבוע בסעפגם 

 .ולשביעות רצונה חברהי ה"ע המערכות

 . קבפאר מערכותה התקנתקבלן לרק לאחר הקבלה יפעל ה .6

7.  

 ,ןואת אופן התקנת המערכותק את ויבד מנהלהלכך ש םמסכי ואקבלן והידוע ל .א
 בדרישות המפרט הטכני.  ותעומד ובין היתר האם הן

כאמור, יירשם פרוטוקול שייחתם  המערכותולאחר בדיקת  סיום ההתקנה עם .ב
 מן:  לקפרטים כד בו יירשמו ,מטעם הקבלן נציג מוסמך ועל ידי הלנמי ה"ע

אישור ")להלן:  חברהנה לשביעות רצונה המלא של ההי התקנהאם ה (1)
 (."התקנה

יפעל הקבלן  אזי ,חברהביעות רצונה המלא של הלש אינה ההתקנהאם  (2)
תתבצע ההתקנה  עד אשר ,תיקון כל הטעוןאת  על חשבונו לתקן

   אישור התקנה.  קבלןנתן לייו חברהלא של הלשביעות רצונה המ

 י הקבלן"שהופקדה ע ערבותסופי או מכספי הלנכות מהחשבון הית תהיה רשא רהחבה .8
כתוצאה מהתיקונים שנעשו או  ,המערכותים לדעתה לירידת ערך את אותם סכומים השוו

מסור  . ערך הסכומיםןוהן לאחר התקנת ן, הן לאחר אספקתעשותלהי היו צריכים
מן וזשי קביעת שמאיי עפ" ,דעותי ובמקרה של חילוק המנהלדעתו של  ולשיקול קביעתול

 .קבלןולו על היח -. הוצאות הזמנת השמאי והדו"ח שיוגש על ידו חברהע"י ה

 אי ביצוע תיקונים

9.  
תוך המועד שנקבע  לעיל, בצע תיקון כלשהו כמצויןיקבלן לא במידה וה .א

הכל על פי שיקול  להלן,מהרשום יותר ו א דרשאית לבצע אח חברהה, פרוטוקולב
 לעדי:דעתה  הב

או מכספי הערבות  ת מסכום החשבון הסופייקון ולנכואת התלבצע  (1)
טיפול  דמי 15%בתוספת , התיקון ת, את מחירעהמצויה בידה באותה 

 והוצאות כלליות.
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ים את אותם סכומים השוו ,י או מכספי הערבותלנכות מהחשבון הסופ (2)
כתוצאה מהתיקונים  ,לידיה ושנמסר תומערכהך לדעתה לירידת ער

מסור לקביעתו ולשיקול  רך הסכומיםלהיעשות. ע היו םשו או צריכישנע
שיוזמן  קביעת שמאיי עפ" ,ובמקרה של חילוקי דעות מנהלהדעתו של 

יחולו על  -על ידו  שיוגש. הוצאות הזמנת השמאי והדו"ח חברהע"י ה
 .קבלןה

עד ת מומהווה א חברהר התקנה על ידי הי מועד קבלת אישוידוע לקבלן והקבלן מסכים כ .10
 . על המערכותחודשים )שנתיים(  24בת  אחריות ת תקופתתחיל

 פיצויים מוסכמים

  חברהשלם  הקבלן  ל, יחברהלשביעות רצון ה המערכות איחור במסירתם של יובגין כל  .11
התמורה ז אחד( מ)אחו 1% -השווה לבסך  קבועים, מוערכים ומוסכמים מראש ויים פיצ

 חברהי שהמבל בעד כל יום איחור, (עילא' ל18 עיףסבמור כא) הכוללת לה זכאי הקבלן
 .תהא חייבת להוכיח נזק כלשהו

 כי י הקבלן"ח עבמקרה שיוכ מסירהם מוסכמים על איחור ביפיצוי קבלןלא יחולו על ה .12
כל של נמלי ים. השבתות או שביתות  ,דהיינו אסון טבע, מלחמה ,מכוח עליון בענו הדבר

     ח עליון.ואיננה נחשבת ככ ר לעיל,רש כאמובמפוינת שביתה או השבתה שאיננה מצו

, הינו נזק שהצדדים רואים לעיל 11ף ם בסעיהמוסכ היומי יהפיצוהצדדים מצהירים כי  .13
 .הסכםה תחתימה בעת של ההפרוסבירה אותו כתוצאה מסתברת 

ל זכות ו/או סעד העומדים בידי רעים מכאינם גו 11 הפיצויים המוסכמים לפי סעיף .14
 .לפי כל דיןהסכם זה ו ילפ חברהה

 מחויבות לתנאי המכרז

לפי  ואת הקבלן מהתחייבויותית משחרר האינ המערכותשל ה ור ההתקנו/או אישהקבלה  .15
 .ונספחיו ההסכם, תנאי המכרז

 הדרכה

16.  

ר מטעם כל נציג אחו/או  מנהליך את הלהדר , הקבלן מתחייבהמערכותלת עם קב .א
 .שוטפתהות המדויק, הנכונה ןלהפעלתבנוגע  חברהה

ה מענ ,המערכותתפעול ופעלת להבקשר מפורטים  מתן הסברים תכלול רכהההד .ב
 טיפולים נדרשים., וכן תכלול הסבר על התחזוקה והתעוררהל עלולהלכל בעיה ש

 תקופת האחריות שרותי תחזוקה ב

17.  

)שנתיים( חודשים  24תהיה  כותמערכלל הלבלן הק תינתן ע"ישתקופת האחריות  .א
 מערכותכשה ,"(תקופת האחריות" :לולעי )להלןהתקנה מיום מתן אישור ה

 .חברהה ולשביעות רצוןבצורה תקינה  ותפועל

 

 תלספק א ,לתקן כל תקלה במערכותבמהלך תקופת האחריות, מתחייב הקבלן  .ב
רך צול מאת החברה להיענות לקריאות שירות, ולשם כך נדרשיםפים החלה כל

מזמן  יותרלכל ה ( שעותשמונהארבעים ו) 48ת בתוך וביצוע תיקונים במערכ
 ."(זמן קריאת שירות" :)להלן קבלת הקריאה
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פיצויים  חברהאיחור במתן מענה לקריאת השירות תחייב את הקבלן לשלם ל .ג
עבור כל שעת  (ש"ח)חמישים  ₪ 50 מראש בסך שלקבועים, מוסכמים ומוערכים 

 ו. תצטרך להוכיח נזק כלשה חברה, מבלי שהאת השירותמזמן קרי איחור

 

לתקן ו/או , אחריותמחויבויותיו בתקופת הלקיים את קפיד ולה במתחיי הקבלן .ד
 כל פגם ו/או תקלה ו/או קלקול ו/או כל נזק שייגרם  מנהללהחליף על פי דרישת ה

 .למערכות

 

 ולקבלבתום תקופת האחריות, מוקנית לחברה האופציה להמשיך  מוסכם כי .ה
 10עד  רק זמן שלפלכות, למער ים, טיפולים ותיקונשירותי תחזוקה מהקבלן

  -השווה לבסך שנתי כנגד תשלום נוספות, וזאת  שנים)עשר( 
 

 והחברה הידבמ ,א' להלן18מן התמורה הנקובה בסעיף ה אחוזים( שיש) 6%* 
  .אספקת חלפים יםהכולל יםשירות לקבל בחרה

 
  -או-       
 
 והחברה  הידמב ,א' להלן18מן התמורה הנקובה בסעיף ה אחוזים( בעאר) 4%* 

 אשר יתומחרו בנפרד. ,אספקת חלפים יםכוללשאינם  יםשירות לקבל בחרה
 

 .עוןישולם לקבלן בארבעה תשלומים שווים, אחת לרב כאמור, ,תיהתשלום השנ

 
 ,תהנוספ שירותיםהבדבר תקופת  הבלעדי ול הדעתשיקלחברה  כיבזאת מודגש 

יב בזאת קבלן מתחים, כאשר הותמחור השירותים תאופן קבל משך התקופה,
     ך. עול בהתאם לכלפ

 
לצורך קבלת  להתקשר עם הקבלן חברהזה כדי לחייב את ה "קאין באמור בס

ל דעתה, שיקותהא רשאית, על פי  החברוה, ופת האחריותם מעבר לתקשירותי
זכאי  קבלןא היהובהתאם לא  מגורם אחר, את השירותים ולקבלכך ותר על לו

 ים רותישברה תבחר לקבל ואולם היה והח גין כך.ב כלשהואו פיצוי לתשלום 
 .בתנאים הנ"ל םקלספ במחוי קבלןה, יהא מהקבלן אלה

 תמורהה

18.  
כנגד  ,חברההלו ם שלת כם זהפי הסעל   ויות  הקבלןתמורת  מילוי  כל התחייב .א

 (ש"ח___________________) ₪ _______  שלכולל  סך ,כדיןמס  תוחשבוני
 (."מורהתה" :)להלן מע"מ בתוספת

 

  –התמורה  םאבני דרך לתשלו .ב

 

 מהתמורה.)חמישה אחוזים(  PDR – 5%מקדים תכנון  – 1ם שלב תוב (1)

 מהתמורה. זים()חמישה אחו CDR - 5%מפורט תכנון  – 2ום שלב תב (2)

שיגיש לפי חשבונות חודשיים  –ביצוע התקנות והפעלה  – 3שלב  מהלךב (3)
בפועל בחודש  יפק הקבלןשסכמויות ה על פי ,ויאושרו ע"י המנהלהקבלן 
 משמע,) 20%וי בניכ רו לו במכרזמחירי היחידה שאושל תאםבהו הקודם

 .יחידה( של כל מחירן המ 80%תשלום השוטף יתבסס על ה

 10% -  הדרכה, בדיקות וקבלה, הרצה ומעקב ה,מסיר – 4ום שלב תב (4)
 מהתמורה. )עשרה אחוזים(

 
 .ימים( מישהארבעים וח)שוטף +  45+ן בתנאי שישולמו לקבל כל התשלומים

עבודה,  בשכר מהתייקרות במפורש כי התמורה לא תשתנה כתוצאהמוסכם  .ג
 לרבות ,התייקרות אחרתכל או  דיםדמשינויי מחירי הובלה, מחירי חומרים, 

, חובה אחרים תשלומיים, אגרות, סים, מכסמ, ינויים בהיטליםשאה או העל
   .בשיעור המע"מ שינוילמעט 
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מבוססת על  שתשולם לקבלן סופיתההכוללת וכי התמורה  מוסכם עם זאת
 .ידה שאושרו לו במכרזבהתאם למחירי היחפק הקבלן בפועל וסיהכמויות ש

 יותר, ת עשויות להיות גדולות או קטנו בפועלויסופקו הכמויות שיבוצעו מאחר ש
ה , אזי מוסכם כי התמורבודותכי החברה בעת ביצוע העעת וצורעל פי שיקול ד

    לפיצוי כלשהו בהקשר זה. ן תהיה זכותשלקבלמבלי  ,בהתאם תשתנההסופית 

בכל  ותעומד שהמערכותרק בתנאי שהוכח מעל לכל ספק  קבלןלהתמורה תשולם  .ד
 שלישי צד  ת שלו/או זכווד מכל שעב ותנקי ןכי ה, הטכני דרישות המכרז והמפרט

 .ןואמלבכני והמפרט הטסופקו בהתאם לדרישות המכרז  הן כיו

 טוחיםבי

19.  

רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו  נזקהפסד ו/או הקבלן יהיה אחראי לכל  .א
כל צד שלישי שהוא כתוצאה למי מטעמה ו/או ללעצמו, לעובדיו, לחברה ו/או 

צה את יפ הקבלןעמו. ידו ו/או מי מט ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על
חברה, דרישה ראשונה של המיד עם החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, 

בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו,  נשאהלרבות כלה ההוצאות שהחברה 
 אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.

חייב הקבלן מת ,פי כל דיןסכם זה ו/או על מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי ה .ב
וכן  3פח ג'יות המפורטות בנסהביטוח הדרישות, את על חשבונו ,לערוך ולקיים

כשהוא חתום ע"י , 4'נספח גנוסח לפי יטוחים להמציא לחברה אישור קיום ב
חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את החברה 

 ת.ודוביצוע העב , לכל משך תקופתבביטוחים אלו תכמבוטח

ביצוע תחילת מקדמי לכתנאי ו במכרזימים מקבלת הודעת הזכייה  7 תוך .ג
ביטוחים, בהתאם ם קיומתחייב הקבלן להמציא לידי החברה אישור העבודות, 

 , כשהוא חתום על ידי מבטחיו. פורטות לעיללדרישות הביטוח המ

האמור  לביןיכת הביטוח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ער .ד
ל מנת אישור עלגרום לשינוי הת החברה, מתחייב הקבלן וזה ולדרישכם בהס

 להתאימו להוראות הסכם זה.

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  .ה
לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל 

תחלוף כלפי החברה ו/או  כותויתור על זל סעיף בדבר כליביטוח כאמור י
וש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את החברה טוחי רכטעמה לעניין ביהפועלים מ

ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו 
 נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

לכל ביטוח הנערך על ידי  מיםם הינם קודתנאי מפורש לפיהביטוחי הקבלן יכללו  .ו
רישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי החברה. על כל די המבטח מוותר החברה וכ

כלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יי ,כמו כן
אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי ולא יבוטלו,  יצומצמו
 יום מראש. 30החברה 

החברה ישה ו/או תביעה כנגד לא תהיה לו כל טענה ו/או דרכי  בלן מצהירהק .ז
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו  האו מי מטעמ/ו

אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, 
 .נזק כאמור לעיל והוא פוטר בזאת את החברה מאחריות לכל

אם הביטוחים ולשלם במלו ב לקיים בקפדנות את כל תנאיחייהקבלן מת .ח
 עדם את דמי הביטוח.ובמו
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יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל  ,לבקשת החברה .ט
מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, 

 ראות הסכם זה.להות להתאימם הביטוחים על מנ מתחייב הקבלן לגרום לשינוי

הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ביטוחי בזאת כי אין בעריכת מוצהר ומוסכם  .י
ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על 
החברה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן 

 כל דין. הסכם ו/או על פימאחריותו על פי ה

ידי החברה אישור לת הביטוחים והמצאת הה ומוסכם בין הצדדים כי עריכותנמ .יא
 הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישור

 חשבו כהפרה יסודית של ההסכם.יבמועד י יםהביטוחקיום 

ובדיו, ידיעת מנהליו, עהקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו ל .יב
יערוך עם קשרות שכי בחוזי ההת וודאלהמשנה שלו. כן מתחייב הקבלן  לניוקב

ראש ע"י )ככל שאושרו מ קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה
לכל הדרישות על פי  BACK TO BACKלעיל דביטוח ה, יופיעו דרישות החברה(

זה לפי הסכם  י תחילת העבודותהסכם זה. הקבלן מתחייב להמציא לחברה לפנ
)ככל  סכם זההבביצוע את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו 

 .ראש ע"י החברה(שאושרו מ
 

 ביצועערבות 

20.  

 להבטחת קיום התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה מתחייב הקבלן .א
ערבות בנקאית  ,עם החתימה על הסכם זהלפי דרישתה  חברהלהמציא ל

נומית וצמודה למדד וטומותנית, א , בלתיחברהודת החתומה לפק
( מן התמורה 10%ם )ה אחוזיהשווה לעשר המחירים לצרכן בסך

 . 1נספח ג' נוסחולפי  ,א' לעיל18 בסעיףמור הכוללת, כא

 להשלמת לאחר המועד המתוכנן יום 60למשך הערבות תעמוד בתוקפה  .ב
הי התקנת . אם מסיבה כלשלעיל 3 התקנת המערכות, כאמור בסעיף

אריך את תוקף מתחייב הקבלן לה, מועדה בהמערכות לא הושלמ
  ., על פי קביעתו של המנהלהסיום המתוכנן למועד המהערבות בהתא

, כל אימת על פי שיקול דעתהתהיה מוסמכת לחלט את הערבות  חברהה .ג
בהסכם זה ומבלי שיהא עליה שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים 

כאמור, גם אם ות הערב תהיה רשאית לחלט את החברה להוכיח זאת.
חילוט, אם סברה כי יש למועד התוקפה של הערבות עתיד לפקוע בסמוך 

ח הפרה קיימת, מסתברת או צפויה של הסכם זה מצד צורך בכך נוכ
 הקבלן.

מדו לרשות ו סעד אחר שיעהאמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות א .ד
 עקב ובגין ההפרה. חברהה

הערבות  ות הכרוכות במתן וצאכל הה גש בזאת, כיספק מוד למען  הסר .ה
 בלבד. הקבלןל תחולנה עו/או בחידושה, 

ימציא הקבלן תקנת המערכות לשביעות רצון החברה, לאחר השלמת ה .ו
ת פת האחריותקומשך לבתוקף  האשת חלופית, בנקאית ערבותלחברה 

וללת, ( מן התמורה הכ5%אחוזים ) חמישההשווה ל בסך ,(חודשים 24)
להסכם  20הוראות סעיף  .1נספח ג' נוסחולפי  ,ילא' לע18 בסעיףמור כא

  .ותהמחויבהתאמות על הערבות לתקופת האחריות, ב גםחולו זה י
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 קיזוז

21.  

על פי הסכם  קבלןל לקזז כנגד כל סכום המגיערשאית  חברהבזאת כי ה מוסכם .א
 .לןעל פי הסכם זה מאת הקב חברהלהמגיע  זה, כל סכום 

כומים לגבות את הס חברהותה של הזכאינה גורעת מ לעיל ס"ק א' הוראת .ב
דרך אחרת, לרבות חילוט בכל גם  מאת הקבלן הסכם זההמגיעים לה על פי 

 הערבות הבנקאית.

 אי קיום יחסי עובד ומעביד

22.  

הינם  וו/או מועסקי ום ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו/או עובדימוסכ .א
יד, ואין עובד ומעב סילבינם יח חברהנקשרים בין הבגדר קבלן עצמאי, ואין 

שלום ו/או זכויות כל ת חברהלקבל מהם זכאי ויו/או מועסק והקבלן ו/או עובדי
 נוהל המגיעים לעובד ממעבידו. או /שהן על פי כל דין ו

שא בכל התשלומים וההטבות יימוסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד  .ב
א בכל לא תש חברהוה, וופועלי ודיונוהג לעובן יות המגיעות על פי כל דיהסוציאל

 תשלום או הטבה כאמור.

משתלם ה וו/או למועסקי ולעובדי קבלן ו/אום כלשהו לבתשלו החברה חויבת .ג
 ,כאמור חויבת בכל סכום בו חברהפצה הקבלן את הי ,כרגיל לעובד ממעבידו

 עו"ד. תרחלרבות הוצאות משפט ושכר ט

 הוראות כל דין

על פי הוראות כל דין המתייחסות סכם זה ה עפ"י וא את התחייבויותילמל הקבלן מתחייב .23
ות קבלת הרישיונות וההיתרים , לרבןהתקנתת ומערכות הפין לאספקאו בעקיבמישרין ו/

 הנדרשים ועמידה בכל תנאי הבטיחות במקום העבודה.

 הפרת ההסכם ובטלותו

24.  

רת ההסכם וראה מהוראותיו ייחשב הדבר כהפהסכם זה או ה הפר הקבלן .א
 מהקבלן,דרשה  חברהכם לאלתר לאחר שהאת ההסלבטל ת תהיה רשאי חברהוה
קבע לכך ע"י יך תקופה שתחר אותן הוראות תולמלא א ,ובין בע"פן בכתב בי
 ה כן., והקבלן לא עשחברהה

את  קבלן כמי שהפרחשב הייוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם מבלי לגר .ב
 חד מן האירועים הבאים:ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות א

סר ל לא יווהעיקו חברהקבלן מן הקול על כספים המגיעים לטל עייואם  (1)
 ם הטלתו.מיו יום 20 תוך

של  ואו נגד אחד מיחידי וא אדם או שותפות ויינתן נגדואם הקבלן ה (2)
 השותפות צו לקבלת נכסים.

 בפעולות לפירוק או ,נגדוות להחל , או צפויא תאגיד ויחלוואם הקבלן ה (3)
 .םכיאת הליאו הקפ כינוס נכסים

י לכל סעד אחר על פ חברהת הכדי לגרוע מזכו לעילדב'  -' ואין באמור בס"ק א .ג
 ההסכם ו/או על פי כל דין.
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 העברת זכויות וחובות

על פי  וו/או התחייבויותי ולהעביר זכויותי קבלןמוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור ל .25
, אלא משפטי אחר ףהיא לאחר או לאחרים או לגובכל דרך ש ן,מקצתאו  ןכול ,הסכם זה

 ומראש.לכך בכתב  חברהאת הסכמת ה בליאם ק

 עולהמנעות מפיויתור וה

על  חברהויתור הולא ייחשבו כ חברהמנעות מפעולה או מחדל מצד היכל ויתור, ה .26
 על זכויותיה בכתב ומראש. חברהזכויותיה, אלא אם כן ויתרה ה

 כםשינוי ההס

ינוי בעל פה או שמע כל טענה על שית אראה בהסכם זה אלא בכתב, ולאין לשנות כל הו .27
 מכללא.

 יפוטסמכות ש

 צרת.בנ ךהמוסמשפט המ תינתונה לבסמכות השיפוט הבלעדית סכם כי מו .28

 כתובות והודעות 

29.  

 ם כמפורט במבוא להסכם זה.כתובות הצדדים ה .א

יחשב יעיל כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דל .ב
 הדואר כדבר דואר שעות ממועד מסירתו לבית 72 ו תוךדתכאילו נמסר לתעו

פקסימיליה במועד במועד מסירתה, ואם נשלחה ב -ם נמסרה ביד רשום א
 .כשיר הפקסימיליה בכתב על כךוקבלת אישור מתוך מ שיגורה בפקסימיליה

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 
 

___________________ ___________________ 
 לןהקב חברהה

 
 


