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   ירושלים –העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני בין:              
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לקדם התקנה  ירושליםותכנית אב הוסמכה על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועירית   הואיל:

של שלטים מתחלפים, שלטים משולבים ושלטים טלוויזיוניים בתחנות אוטובוס בתחומי 
  ; מטרופולין ירושלים

  
תפעול ואחזקה של שילוט אלקטרוני  ,לביצוע אספקה, התקנה 24-2020והקבלן זכה במכרז   והואיל

, שפרסמה תכנית אב (להלן: מטרופולין ירושליםבתחומי  בתחנות תחבורה ציבורית
  );"המכרז"

  
ובחתימתו ע"ג מסמכי המכרז והסכם זה, מציג הקבלן ומתחייב כי ביכולתו לבצע את העבודות   והואיל:

  במיומנות ובמקצועיות בהתאם ובכפוף למלוא תנאי המכרז; 
  

כרז, ובכפוף למצגי הקבלן והתחייבויותיו כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסמכי המ  והואיל:
  מסכימה תכנית אב להתקשר עם הקבלן בהסכם לביצוע העבודות; 

  
הסכם הנוגע אך ורק לעבודות  אהיוהקבלן מודע לכך כי התקשרות זו הנעשית מול תכנית אב   והואיל:

בעוד ההתקשרות בכל הנוגע לעבודות האחזקה של השלטים  ,ההקמה וההתקנה של השלטים
ומנת"י (הסכם האחזקה, כהגדרתו בהזמנה להציע  ירושליםנפרד מול עיריית הסכם נעשית ב

  ;)להסכם זה 16, המצורף כנספח הצעות למכרז
  

  על כן הוסכם בין הצדדים, הוצהר והותנה כדלקמן:

 פרשנות .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  1.1
 הסכם זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז; 1.2
כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות הקורא ולהקלה על ההתמצאות בלבד, ואין לייחס  1.3

 להן כל משמעות אחרת. 
  למונחים שלהלן תינתן בהסכם זה המשמעות שבצידם: 1.4

ובהיעדרו תקן אמריקאי או של השוק  –לרבות כל חיקוק, תקנה, תקן ישראלי   " דין"
מוסמכת, והכל, בין אם הם נזכרים המשותף, וכל החלטה או הנחייה של רשות 

במפורש בהסכם זה ובין אם לאו. למען הסר ספק, המונח דין יתייחס לדין העדכני 
  והתקף מעת לעת;

  שפרסמה תכנית אב; 24/2020מכרז פומבי   "המכרז"
  בצוות או מי מטעמה; ITSמנהלת " צוותנציג ה"

 ;(מנת"י) ותח"צנציג המרכז המטרופוליני לניהול תנועה  –" מנת"י"נציג 
כלל העבודות, המערכות והמתקנים שביצע, סיפק והתקין הקבלן לרבות כל ציוד   " המערכת"

ייעודי, לוחות חשמל ופיקוד, צנרת הולכה, חפירות ותעלות, כל הכבלים, החיווט, 
וכל ציוד, רכיב, אביזר ו/או עבודה אחרים המהווים חלק עיקרי או משני במכלול 

  העבודות; 
  .ןאו חלק ןלפקח על ביצוע העבודות, כולזמין האדם שמתמנה מזמן לזמן ע"י המ  -"מפקח" 

  אספקה והתקנה של המערכת. - "עבודות ההקמה"



לרבות כל הכרוך בכך או  Total Riskשירותי תחזוקת המערכת בשיטת   "שירותי האחזקה"
  הנובע מכך;

מלחמה, או מצב מיוחד  לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב  "מצב חירום"
בעורף או אירוע אסון המוני, או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת 

  הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות;
המערכת ו/או קבלת חודשים ממועד קבלת אישור המזמין על  12 בתתקופה   "תקופת הבדק"

כל רכיב ממנה, והכוללת אחזקה מלאה שתמורתה כלולה בהצעת הזוכה 
  ובהתאם להוראות הסכם זה; 

"Total Risk" נושא באחריות כוללת בגין כל סיכון אפשרי לכל לתקלה או  כי הקבלן משמעו
פגיעה במערכות, והכל על מנת להבטיח פעולה תקינה ורציפה של המערכות,  

כיביהם והציוד הנלווה להם, הכול כמפורט בהסכמים על אביזריהם, ר
מתן מכלול השירותים  לפיכך, הקבלן אחראי עלובמפרטים הטכניים. 

 לרבות החלפת כל רכיב שיימצא תקול, ביצוע כל תיקון והחזר ,למערכות
וכן ביצוע כל הדרוש לפעולה רציפה ולפעולה תקינה, לשלמות המערכות 

לרבות מכשירים, רכיבים,  ,ימים בשבוע 7שעות  24, ותקינה של המערכת
לות הללו מוגדרות ו, בין אם הפע"בויאביזרים וציוד נלווה להם, תוכנות וכ

בהנחיות בהנחיותיהן של רשויות מוסמכות ו/או במסמכי הסכם זה ו/או 
במכרז ובכלל זה במפרטים הטכניים, ובין אם לאו. התמורה המלאה עבור 

ולא , כלולה כולה בתמורה שתשולם לקבלן Total Risk-עבודות ושירותי ה
. אחריותו Total Risk-עבודות ושירותי העבור  תשולם לו כל תמורה נוספת

של הקבלן כאמור בהגדרה זו וביתר מסמכי ההסכם תחול על כל נסיבה 
שהביאה לתקלה, שבר, קלקול, ליקוי או פגם לרבות במקרים בהם אלה נגרמו 
כתוצאה ממעשה או מחדל, בלאי, שימוש סביר, התיישנות, כוח עליון, תופעות 

פילות מתח טבע (הצפה, רוח, ברקים וכיו"ב), תקלות באספקת החשמל (נ
וכיו"ב), מצב חירום, פח"ע, פגיעות בעלי חיים (עופות, מכרסמים וכיו"ב), וכל 

   ;אך למעט ונדליזםסיבה אחרת, 
  

שבר או קלקול שנגרם למערכות או חלק מהן, המחייב את תיקונן, בשל פגיעה   "ונדליזם"
 ישירה במעשה או בזדון או במחדל של צד שלישי שהקבלן אינו אחראי לו ו/או

תחת סעיף זה יכללו גם נזק  צד שלישי שלא חלה על הקבלן חובה לבטחו.
  ה על ידי רכב) וגניבה.עתאונתי (פגי

המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או  1.5
  :הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, ייחשבו כחלק מהסכם זה, ויקראו ויפורשו בהתאם

  מפרט הנדסי ודרישות תחזוקה;    1נספח         
          
          
  התחייבות לשמירת סודיות;    4נספח         
  נוסח אישור על עריכת ביטוחים;    5נספח         
  נוסח ערבות ביצוע;    6נספח         
          
            
הנחיות משרד התחבורה לשילוט מידע מתחלף ושילוט     9נספח         

מופיע  –(לא מצורף משולב בתחנות תחבורה ציבורית 
  באתר משרד התחבורה);

  הנחיות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר;    10נספח         
  נוהל טיפול מונע;    11נספח         
  לוח זמנים עקרוני עבור תקופת ההקמה;    12נספח         
  הוראות המכרז ומסמכי ההצעה של הזוכה;    13נספח         
  למכרז);הצעת מחיר הזוכה (נספח ד'     14נספח         
           

   חוזה אחזקה            16 נספח                                                       

ככלל, הוראה . הוראות ההסכם והמסמכים השונים יפורשו ככל האפשר כמשלימים זה את זה 1.6
פרטנית במסמך מסוים תגבר על הוראה כללית אחרת באותו מסמך, והוראה המחמירה עם 

 תגבר על הוראה המקלה עמו (לפי סדר זה).  הקבלן
  סדר העדיפות לעניין הביצוע יהיה כמפורט להלן: ,אלא אם צוין אחרת 1.7



 מסמך תשובות לשאלות הבהרה (ככל ויתפרסם) 1.7.1
 המפרטים הטכניים; המפרט ההנדסי ו 1.7.2
  שאושרו ע"י מנהל הפרויקט מטעם תכנית אב;הזמנות עבודה כפי  1.7.3
  כתב הכמויות; 1.7.4
 נים לעיל;הסכם זה ונספחיו ככל שאינם מצוי הוראות 1.7.5
 הוראות מסמכי המכרז 1.7.6
 תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים. 1.7.7

 כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו. 

סדר העדיפות הקבוע לעיל כפוף לכל הוראה אחרת או מיוחדת מטעם המפקח או תכנית אב או  1.8
יהיו רשאים לקבוע סדר אחר ו/או לקבוע מתן עדיפות למסמך , והם המנהל הפרויקט מטעמ

  מסוים על פני מסמכים אחרים, על אף האמור ברשימה לעיל. 
יובהר כי הפירוט הכלול בכתב הכמויות הוא תמציתי וחלקי בלבד, וכי מחירי היחידה בכתב  1.9

ה ואופן ביצועה הכמויות מתייחסים לעבודה הכוללת שיש לבצע על פי ההסכם, על כל פרטי
כנדרש במפרטים וביתר הוראות ההסכם. קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים 
התמציתיים של סעיף כלשהו, באיזה ממסמכי החוזה, לא תפורש כהסדר שלילי לגבי אותו פרט, 

 על פי איזה ממסמכי החוזה האחרים.
בכתב, לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון  מציעיםלהוראה או הבהרה שנתנה תכנית אב  1.10

להגשת ההצעות, תיחשב כחלק ממסמכי ההסכם ותגבר על כל הוראה קודמת ועל כל הוראה 
  מפורשת הסותרת אותה במסמכי ההסכם שקדמו לה בזמן. 

כל אימת שלא צוין במפורש בהסכם זה, או על פיו, טיב ואיכות הביצוע ו/או טיב החומרים ו/או  1.11
עובדים ו/או סוג הכלים, יראו כאילו נקבע במפורש כי הטיב ו/או הסוג ו/או האיכות יהיו סוג ה

  הטובים ביותר על פי החלטתו של המפקח או מנהל הפרויקט מטעם תכנית אב.
בטרם תחילת הקבלן יבדוק בקפדנות הראויה את הוראות הסכם, המפרטים וכתב הכמויות  1.12

אי התאמה או דו משמעות או אי בהירות אחרת בכל . גילה הקבלן סתירה או ביצוע העבודה
יפנה למנהל הפרויקט מטעם תכנית אב, ללא דיחוי,  -הנוגע לביצוע העבודה או מילוי חובותיו 

לקבל הנחיות והוראות לגבי אופן ביצוע העבודה ו/או קיום ההתחייבות שלגביה  על מנת
 תעוררה שאלה. ה

 עיקרי ההתקשרות .2
 הסכם זה ומסמכי המכרז, הקבלן יבצע עבור תכנית אב תכנון, אספקהבהתאם ובכפוף להוראות  2.1

 התקנה של שילוט אלקטרוני בתחנות תחבורה ציבורית, בהתאם למפרטים שצורפו למכרזו
יודגש כי הסכם זה הנעשה בין הקבלן לבין הצוות ועל פי הוראות תכנית אב מעת לעת.  ולהסכם

שלטים, בעוד עבודות האחזקה של השלטים נוגע אך ורק לעבודות האספקה וההקמה של ה
 .עיריית ירושליםו מנת"יהאחזקה בין הקבלן למוסדרות במסגרת הסכם 

ההתקנה של העבודות בהתאם ובכפוף למלוא האמור במפרטים ו הקבלן יבצע את האספקה 2.2
 הטכניים.

בהסכם תכנית אב מוסרת בזאת לקבלן את ביצוען של העבודות, על פי המחירים הקבועים להלן  2.3
הצעת המחיר), ובכפוף לתנאי הסכם זה  –למכרז (נספח ד' למכרז  הקבלן הצעתל בהתאם ,זה

 ולתנאים אשר נקבעו במסמכי המכרז.
הקבלן מצהיר ומאשר כי בדק את כל ההיבטים של הסכם זה על נספחיו, כי התייעץ עם יועצים  2.4

תכנית אב על פי הסכם מטעמו, וכי לאחר שבחן את מלוא ההיבטים הכרוכים בהתקשרותו עם 
 זה, הוא מעוניין לבצע את העבודות על פי הסכם זה.

הקבלן מצהיר כי ללא כל הסתמכות על כל מצג שהוצג בפניו עובר לחתימתו על הסכם זה, ערך  2.5
באופן עצמאי כל בדיקה נחוצה להתקשרותו עם תכנית אב על פי הסכם זה, ובכלל זאת ערך 

הכלכלית של ביצוע העבודות על פי הסכם זה, חתם על בדיקה מקיפה וכוללת של הכדאיות 
הסכם זה לאחר שתוצאות הבדיקות כאמור היו לשביעות רצונו, ולא יעלה כל טענה ו/או דרישה 

  ו/או תביעה בגין ובקשר עם כך. 

 הקבלן יבצע את העבודות בתמורה ובתנאים המפורטים בהסכם זה ועל פי כל דין. 2.6
ובכפוף להוראות כל דין, לרבות כל הוראת חוק ו/או תקנה  הקבלן יבצע את העבודות בהתאם 2.7

ו/או נוהל ו/או חוק עזר, אם וככל שיחולו, בהתאם ובכפוף למסמכי המכרז, להוראות המפרט, 
להוראות תכנית אב ו/או מי מטעמה, כפי שיינתנו מפעם לפעם, וכן בכפוף לנהלי עבודה מפורטים 

ם. הקבלן יוודא על אחריותו ועל חשבונו כי בידו כל כפי שיועברו על ידי תכנית אב מפעם לפע
שיונות מכל מין וסוג שהוא הנחוצים לביצוע העבודות יההיתרים ו/או האישורים ו/או הר

 בשלמותן, בכל עת במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה. 



החל ממועד חתימת ההסכם, יעמיד הקבלן אנשי מקצוע בכמות ובעלי הכשרה כנדרש למילוי  2.8
 . הטכני דויק של התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, לרבות הסכם זה והמפרטמלא ומ

 

 נהלי עבודה .3
 

הזמנת טופס רק לאחר קבלת  הקבלןתתבצע על ידי המפורטת בהסכם זה על נספחיו העבודה  3.1
הקבלן יתבקש לחתום על טופס הזמנת העבודה, . מאת נציג הצוות ומאושר בכתב םעבודה חתו

במטלות ובלוח הזמנים הקבועים שם, ובחתימתו הוא מאשר את זמינותו  על התחייבותו לעמוד
 לביצוע העבודה ואת התמורה הכספית הנקובה בטופס, לרבות אופן חישובה. 

 :העבודה יהיה כדלקמןהליך  3.2
הפרטים הבאים: יפרט הצוות, בין היתר, את  הזמנת עבודה. בהזמנההצוות ישלח לקבלן  3.2.1

הצוות רשאי להוסיף כל  מחירם ומפרט טכני רלוונטי.מספר השלטים, סוגם, מיקומם, 
 פרט רלוונטי אחר להזמנת העבודה.

פרט מסמך המ יום  ויעביר לצוות  30בתוך ערוך תכנון לביצוע השלטים כאמור הקבלן י 3.2.2
לשם  , ככל ואכן נחוצות עבודות,(להלן: "מסמך התכנון") הדרושות הנוספות את העבודות

שות בהתאם לכתב הכמויות המצורף ר את העבודות הדרוהתקנת השלטים. הקבלן יתמח
הקבלן  י לסטות מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות.אזה. הקבלן לא יהא רש להסכם

למסמכי  6חתומה בהתאם לנוסח המופיע בנספח  ביצוע יצרף למסמך תכנון זה ערבות
 .המכרז

הקבלן יחל בביצוע העבודות רק לאחר קבלת אישור בכתב מנציג הצוות למסמך התכנון,  3.2.3
 לרבות אישור העלויות הנוספות. 

, זה הסכםב 11בהתאם לסעיף בסיום העבודה יתבצע הליך מסירה של השלטים שבוצעו  3.2.4
 המקומית בשטחה הוקם השלט.הרשות ו צוות תכנית אבבנוכחות  למנת"יהמסירה תהיה 

, כהגדרתם חילת שלב האחזקהתו הביצוע בתינתן תעודת גמר המעידה על סיום שללקבלן 
 .בהזמנה להציע הצעות

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא  3.3
עבודה שתבוצע ללא יובהר כי  .ומאושר םהזמנת עבודה חתו טופסהוזמנו מאת הצוות ועוגנו ב

. קרי, שינויים כל שהם בהזמנת בכל תמורה הקבלןלא תזכה את  הזמנת עבודהטופס קבלת 
 העבודה ייעשו אך ורק בכתב ובאישור הצוות.

הקבלן ישתתף בישיבות של הצוות ו/או של היועצים והמומחים ו/או של כל גורם אחר, כפי  3.4
  ידרש לצורך ביצוע העבודה ועל פי דרישת הצוות מעת לעת.יש

תוך שיתוף פעולה עם היועצים והמומחים האחרים של הפרויקט ו/או עם כל גורם  הקבלן יעבוד 3.5
ו/או כפי שיורה הצוות וככל שיידרש לשם ביצוע העבודה. יובהר בזאת כי נציג הצוות , אחר

בלעדית לתת לקבלן הוראות בכל הנוגע לפרויקט ולביצוע עבודתו ובכל כים מוסמ ויהיהמפקח 
 ור. הנוגע לשיתוף הפעולה האמ

הקבלן מתחייב למסור לצוות תכנית עבודה מפורטת, דו"ח על התקדמות העבודה וכן מסמכים,  3.6
דרש לכך על ידי הצוות,  ובין השאר בדחיפות יהסברים ו/או כל מידע בקשר לעבודה בכל עת שי

 ידי הצוות. ותכיפות כפי שיידרש על
בכל הנוגע לעבודה ולאופן ביצועה, וכן בנוגע ו/או מהמפקח הקבלן יקבל הנחיות מנציג הצוות  3.7

אין למתכונת הדו"חות, התוכניות והמסמכים שיגיש הקבלן לצוות בקשר אליה. מוסכם כי 
אין פי ההסכם, וכי  היעדר הנחיות כאמור כדי לפטור את הקבלן מאיזו מהתחייבויותיו עלב

 שהוא לקבלן. באמור לעיל כדי לחייב את הצוות להוציא הנחיות מכל מין וסוג 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי כל מסמך אשר יוגש ע"י הקבלן, יוכן  3.8

בפורמט המתאימים למערכת באופן וויוגש לצוות במדיה אלקטרונית  ממוחשבים באמצעים
הנחיית בכפוף ל .ובקשתו פי קביעתו-עלכן בכל אופן ו/או מערכת אחרת המחשב של הצוות ו

הקבלן מתחייב לאפשר קבלה ו/או העברה של לה. החומר בליווי תדפיס של התכו יוגש ,הצוות
 חומר אליו ו/או ממנו במדיה אלקטרונית, תוך שימוש בתוכנות כפי דרישת הצוות.

הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שפעילותו במסגרת מתן השירותים, תתבצע  3.9
ל פעולה ו/או עבודה ו/או שירות, על מנת בהתאם להוראות כל דין. הקבלן מתחייב לבצע כ

שביצוע השירותים יעמוד בכל עת בהוראות כל דין, והכל על חשבונו ומבלי שיהיה זכאי לכל 



תמורה נוספת. הקבלן מתחייב ליידע את הצוות בדבר כל אי התאמה ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או 
 חוסר שנתגלעו בקשר עם השירותים ביחס להוראות כל דין.

, ים המקודמים על ידי הצוותכי לאור מורכבות הפרויקט הר בזה ומוסכם על הקבלןמוב 3.10
והגורמים הרבים המעורבים, וכן בשל היות הצוות גוף העשוי להמחות התחייבויותיו וזכויותיו 

קט, עשויים לחול בפרויקט ובעבודה שינויים המצריכים וילגוף חלופי אשר יוביל את ביצוע הפר
פי  פי הוראות העשויות להשתנות מעת לעת, על תוף פעולה מלא עם הצוות עלהיענות הקבלן ושי

  .ובהתאם לצרכיו של הצוותהבלעדי   שיקול דעתו
עוד מובהר כי אין בהתקשרות זו כדי ליתן לקבלן בלעדיות בקשר עם ביצוע השירותים ו/או  3.11

להשפיע על היקפי העבודה של יועצים נוספים. הצוות רשאי בכל עת, ועל פי שיקול דעתו 
המוחלט, להוסיף יועצים נוספים לביצוע השירותים ו/או לביצוע שירותים דומים, להחליף 

שירותים בעצמו וזאת בכל דרך שיבחר לנכון גם במהלך תקופת יועצים או לבצע את ה
 מפורטת בהסכם זה.הההתקשרות. אין הצוות מתחייב להיקף ולתכולת העבודה 

כמפורט בהסכם מערכות מתן שירותי אחזקה ללגם למען הסר ספק הקבלן יהיה אחראי  3.12
 המהווה חלק בלתי נפרד למסמכי המכרז. האחזקה

 
 סי עובד מעבידתפקידי הקבלן, העדר יח .4

להסרת ספק מובהר בזאת כי עם מתן צו התחלת עבודה יהא הקבלן בלבד אחראי ומחויב כלפי  4.1
או מי מטעמה, לביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז. בכלל זאת,  תכנית אב

של עובדיו, צדדים שלישיים כלשהם וכלפי כולי עלמא.  םולביטחוניהיה הקבלן מחויב לשלמותם 
לא תחול כל חבות בהקשר לביצוע העבודות, למעט התשלום המגיע לקבלן ולמעט  על תכנית אב

לפקח על קיום התחייבויות  נושאים שהוגדרו במפורש במפרט. מובהר כי זכותה של תכנית אב
פחית במאומה מהאחריות המוטלת על הקבלן על פי ההסכם, לא תטיל עליה כל אחריות ולא ת

 הקבלן.
הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על זכויותיהם של עובדיו, על קיום מלוא חוקי העבודה, ועל תשלום  4.2

מלוא שכרם של עובדיו לרבות תנאים סוציאליים נלווים על פי כל דין. הפרת האמור בסעיף זה, 
ד המוגן על פי חוק להגברת האכיפה תהווה הפרה יסודית של ההסכם כולו. הקבלן יחתים כל עוב

ידרש ע"י תכנית אב וימסור אישורים יעל כל אישור אשר  2011-של דיני העבודה, התשע"ב
בגין כל סכום אשר תיאלץ לשלם למי מעובדי  . הקבלן ישפה את תכנית אב ןלמזמיחתומים אלה 

הקבלן לקיים את  הקבלן אשר חוק זה חל עליהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב
 כל הוראות דיני העבודה.

מוסכם כי לא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד בין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל  4.3
הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום כל הזכויות המגיעות לעובדיו ו/או  מי מטעמו לבין תכנית אב.

  לכל מי מטעמו אשר יועסקו בביצוע העבודות. 

לאמור לעיל, יהיה הקבלן חייב לפעול להעברתו מתפקידו של כל עובד ו/או מנהל ו/או מי  בנוסף 4.4
מטעמו לפי דרישתה של תכנית אב ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן לקבלן האפשרות 
להעלות טענותיו בעניין זה בפני תכנית אב, אשר תבחן אותן, אך אינה מתחייבת לקבלן ו/או 

 לאשרן. 

 הקבלן הצהרות .5
 הקבלן מצהיר בזאת באופן מפורש ובלתי חוזר כדלקמן:

שיון ו/או היתר נדרש על פי כל דין לביצוע יהקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו מחזיק/ים בכל ר 5.1
שיון ו/או יהעבודות על פי הוראות המכרז. הקבלן מתחייב לחדש / להאריך את תוקפו של הר

 העתק שלו באופן מידי.  למזמיןולהמציא  ההיתר הנדרש כאמור, בסמוך לפני פקיעתו,
הוא בעל המומחיות, האמצעים, הידע, הניסיון והכישורים הנדרשים לקיום מלוא התחייבויותיו  5.2

 על פי הסכם זה, במלואן, במועדן ולשביעות רצונה של תכנית אב. 
הוא בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לבצע את העבודות נשוא הסכם זה בשלמותן ובמועדן,  5.3

 לשביעות רצונה של תכנית אב. 
הקבלן ערך באחריותו ועל חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות, נועץ ביועצים מטעמו ושקל את  5.4

 כל השיקולים הרלוונטיים להתקשרותו עם תכנית אב בהסכם זה. 



ו צו פירוק (לרבות פירוק מרצון ולרבות בקשה למתן צו פירוק) ו/או צו הקפאת לא ניתן בעניינ 5.5
הליכים ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו פשיטת רגל, ולא מונה בעניינו מפרק זמני ו/או קבוע ו/או 

 נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד. 
רז, כפי שהצהיר ובמסגרת כי הוא עומד בכל תנאי הסף והתנאים הנוספים שנקבעו במסמכי המכ 5.6

הנתונים והמסמכים שמסר בהצעה שהגיש במכרז וכי ימשיך לעמוד בהם עד למילוי מלא של כל 
 התחייבויותיו על פי חוזה זה.

כי הינו בעל הניסיון והידע המאפשרים לו לספק את השירותים הנדרשים על פי הוראות חוזה  5.7
עים והכישורים המאפשרים לספק את זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצ

השירותים כמפורט במסמכי המכרז בכלל ובחוזה זה ובמפרט תכולת השירותים בפרט, ואלה 
 ימשיכו להיות ברשותו עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

ו כל כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו א 5.8
אינו כפוף לכל הקבלן סיבה אחרת, להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; 

התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו 
על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או 

 דין. -כל דין לרבות תקנה, צו ו/או פסק הפרה של
כי קיבל ובדק את כל המידע הרלוונטי והדרוש למתן השירותים; כי קיבל ובדק את כל ההסברים  5.9

וההבהרות בקשר עם מתן השירותים; כי ידוע לו שהחובה לקבלת המידע האמור ובחינתו לצורך 
מתן השירותים בהתאם להוראות החוזה בכלל ובהתאם להוראות כל דין בפרט, מוטלת עליו 

והבלעדית; וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע הנ"ל לגרוע ו/או לפגוע  ובאחריותו המלאה
  כמפורט בחוזה ו/או על מנת להטיל על המזמין אחריות כלשהי.הקבלן בהתחייבויות 

כי הבין את מלוא צרכי המזמין ודרישותיו, לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מסמכי המכרז; כי  5.10
ת כל המשמעויות הכרוכות במתן השירותים ואת בחן באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע א

אפשרות הביצוע של כל התחייבויותיו על פי החוזה, ולרבות לעניין זה: המידע המפורט במסמכי 
המכרז, הוראות הדין הרלוונטיות למתן השירותים וההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם 

מת השירותים ואיכותם, וכן כל השירותים, הפעילות הכרוכה במתן השירותים, היקפם הצפוי, ר
נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי נוסף הרלוונטי לצורך מתן השירותים; כי לאחר שבדק 
את האמור וביצע כל בדיקה ובחינה נוספת שמצא לנכון הגיע למסקנה, כי אספקת השירותים 

שקפת תמורה בהתאם למסמכי המכרז הינה אפשרית ומעשית, וכי התמורה (כהגדרתה להלן), מ
מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי החוזה, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה 

 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 
כי הינו האחראי הבלעדי לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה מול המזמין, וכי הוא נושא באחריות  5.11

כל מי שפועל מטעמו לרבות קבלן משנה מטעמו (ככל שישנו וככל שיאושרו  מלאה לכל פעילות של
מעביד -על ידי המזמין), לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות, יחסי עובד

 פי החוזה.-בקשר לביצוע התחייבויותיו עלהקבלן וכל נושא אחר המצוי באחריות 
 ותו עם תכנית אב בהסכם זה. אין כל מניעה על פי כל דין להתקשרכי  5.12

 הוצאות ועלויות .6
שא, באחריותו ועל חשבונו, בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בביצוע העבודות יהקבלן י  6.1

 והשירותים, המפורטים במסמכי המכרז בלי יוצא מן הכלל. 
 שא הקבלן באחריותו ועל חשבונויבכלל זאת, מבלי למצות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, י  6.2

 בהוצאות הבאות:
 עלויות העסקת עובדיו.  6.2.1
עלויות הציוד, החומרים והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות, לרבות כל עלות נלווית,  6.2.2

 לרבות מיסים ומכסים.
 עלויות חניה, נסיעה, הובלה, דלק, ביטוחים.   6.2.3
 כל תקורה ועלות תפעולית בגין ובקשר עם ביצוע העבודות.  6.2.4
 בגין ובקשר עם ביצוע העבודות.  כל אגרה ו/או מס ו/או היטל 6.2.5
 שיונות, הרשאות הרשאה.יעלות תוכנות, ר 6.2.6

להלן, מהווה תמורה סופית  9ידוע לקבלן ומוסכם עליו במפורש, כי התמורה כמשמעה בסעיף  6.3
ומוחלטת בגין ביצוע העבודות על פי הסכם זה ו/או המפרט ו/או יתר מסמכי המכרז, וכי לא 

 .תשולם לקבלן כל תוספת מכל מין וסוג שהוא בגין ובקשר עם ביצוע העבודות כאמור



 קיםתיאום בין ספ .7
עובדים ו/או יעבדו  או העירייה או מי מטעמם ים השונים של תכנית אבידוע לקבלן כי בפרויקט 7.1

 במועד ביצוע העבודות קבלנים/ספקים אחרים.
מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, ישתף הקבלן פעולה עם הקבלנים/הספקים האחרים,  7.2

העבודות המבוצעות על ידי הקבלן , באופן בו ככל שיידרש לכך ויתאם את ביצוע העבודות מולם
 לא תסבנה כל נזק ו/או הפרעה ו/או עיכוב לעבודות אחרות מכל מין וסוג. 

 חילוקי דעות בין הקבלנים/הספקים יובאו להכרעת תכנית אב, והכרעתה תהיה סופית.  7.3
ידוע ומוסכם על הקבלן כי לא תשולם לו כל תוספת בגין ובקשר עם תיאום בין  7.4

 ו/או שיתוף פעולה ביניהם כאמור בסעיף זה. הקבלנים/הספקים 

 אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח .8
כמפורט בחוזה זה ובנספחיו  השירותים ביצועלמוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית  8.1

של הצוות לשירותים ו/או לתכניות ו/או למסמכים הקשורים  וולפיכך אישור הקבלןתחול על 
 הקבלןו/או מי מטעמו על פי הסכם זה, לא ישחררו את  הקבלןבשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי 

אחריות  ומאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על הצוות ו/או מי מטעמ
 ו המסמכים האמורים.כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/א

היה אחראי כלפי הצוות  לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד י ולבד הקבלן 8.2
ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי  וו/או למי מטעמ והעלולים להיגרם לצוות  ו/או לעובדי

ו/או קשור ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם בכל הנובע  הקבלןו/או לקבלני משנה מטעם  הקבלן
  .מטעמו מי כלו/או  וו/או עובדי הקבלןלשירותים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או  הצוותהיה אחראי כלפי י ולבד הקבלן 8.3
נשוא ההסכם ו/או רכוש שבאחריות ו/או  שירותיםלצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ ושהובא על יד

בפיקוחו ו/או בניהולו ו/או לשלטים ולמערכותיהם ו/או למערכות בקשר עם השירותים ו/או לכל 
  אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

זקים כאמור ומתחייב נמכל אחריות לגבי  ופוטר בזאת את הצוות  ואת הפועלים מטעמ הקבלן 8.4
חויב לשלם עקב נזקים יימים על כל סכום ש 7תוך  ות הפועלים מטעמו/או א וו/או לפצות ולשפות

אפשר יכנ"ל ו וודיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדיכאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. הצוות  
  .ולהתגונן מפניה על חשבונ ול

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  הקבלןרשאי לקזז מן התשלומים אשר הצוות  8.5
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו   מהצוותם אשר נתבעים סכומי

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו   צוותכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל הקבלןשל 
  כאמור לעיל. הקבלןשל 

ו/או מדינת   JTMT -ורבני ירושלים אגם לטובת העמותה לתכנון פיתוח ושימור  יחולהאמור  8.6
ישראל  ו/או משרד התחבורה ו/או עיריית ירושלים ו/או חברות בנות ותאגידים עירוניים ו/או 

  עובדים ומנהלים של הנ"ל בהתאמה.

על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי  הקבלןלגרוע מאחריות מבלי  8.7
ינת ישראל  ו/או משרד התחבורה ו/או עיריית או מד/והצוות לבין  ביןוהביטוח הכלולים בהסכם 

-BACK-TOמצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "  הקבלןו/או גופים ממנים וכד', ירושלים 
BACK  "בהתאמה. הצוותיעמוד בהתחייבויות  הקבלןו  

, ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות הקבלןשל  אחריותולהבטחת  8.8
 בה נוספת תקופה כל ולמשך ההסכם תקופת כל למשך ולערוך ולקיים על חשבונ הקבלןמתחייב 

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד  דין פי על אחראי ימצא
 5נספח שב שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים

  (להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"). המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  הקבלן 8.9
ידי מבטחי -על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על הקבלןמבטחי 
זכה את הצוות  בתרופות לצוות  במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מ הקבלן

ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל  הקבלןבגין הפרת ההסכם. 
  זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהצוות.

הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים עריכת  8.10
ו אישור כלשהו מהצוות  על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי לצוות  לא יהו



פי כל -פי הסכם זה או על-על הקבלןבקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 
  דין.

 בעקיפין או במישרין המשמש רכב כלי לכל ביטוח שנערך יוודא או יערוך הקבלן - רכב כליביטוח  8.11
 לרבות דין פי על לבטחה שחובה חבות כל מפני ההתקשרות תקופת אורך ולכל השירותים לביצוע
 בגין חבות מפני וכן) חובה(ביטוח  מוגבלים בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח

 שלא אחריות גבול בסכום חובה בביטוח מכוסים אינם אשר גוף לנזקי כיסוי הכולל לרכוש נזק
, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל" רכב"כלי  המונח כי מוסכם ספק למען ₪ 600,000 -מ יפחת

  .סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים, מחפרים

רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם  כלי" 8.12
  למקרה.₪   2,000,000-נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ מפניביטוח אחריות 

 הפוליסות יכללו את התנאים הבאים 8.13

 . הצוות או/ו הקבלן – יהיה" המבוטח"שם  8.13.1

  "הצוות" לעניין פרק הביטוח: צוות תכנית אב לתחבורה הפועל במסגרת  8.13.2
ו/או העמותה לתכנון ופיתוח ושימור  העמותה לתכנון פיתוח ושימור אורבני ירושלים 

ו/או מדינת ישראל  ו/או משרד התחבורה ו/או עיריית ירושלים   JTMT -אורבני ירושלים  
 ו/או חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל.

 וא הנמצא ותאור סוג מכל ציוד או/ו למערכות או/ו לשלטים או/ו לרכוש -  ביטוח רכוש 8.13.3
 השירותים לצורך המשמש או/ו שבאחריותו או/ו מטעמו מי ידי על או/ו ידו על שהובא
 .כינונם ערך במלא

 הצוות הינו הביטוח לתגמולי המוטב 8.13.4

 או מעשה עם בקשר או/ו בגין הצוות אחריות את מכסה שלישי צד כלפי ביטוח אחריות 8.13.5
  .השירותים עם בקשר מטעמו ומי הקבלן של מחדל

 לנזקים כמעביד אחריות עליו ויוטל היה הצוות את לשפות מורחב מעבידים ביטוח חבות 8.13.6
  .השירותים עם בקשר הקבלן לעובדי שיגרמו מקצוע מחלות או/ו עבודה תאונת בגין

 או/ו השירותים עם בקשר או/ו בגין ועובדיו הצוות אחריות את מכסה המוצר ביטוח חבות 8.13.7
  .השירותים עם בקשר השלטים או/ו המוצרים

 חובה הפרת עם בקשר או/ו בגין הצוות אחריות את מכסה מקצועית ביטוח אחריות 8.13.8
  .השירותים עם בקשר מטעמו ומי הקבלן של מקצועית

 ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכללו – המוצר וחבות מקצועית ביטוח אחריות 8.13.9
  .ההתקשרות התחלת

 אחריות בגבולות המוצר חבות ביטוח עם משולב מקצועית אחריות ביטוח לקבל ניתן יהיה 8.13.10
  .משותפים

 ביטוח מקרי של סדרה או אחד ביטוח מקרה בגין, בפוליסות עצמית סכום השתתפות 8.13.11
  .₪ 50,000 סך על יעלה לא אחת מקורית מסיבה הנובעים

  .בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט, הצוות כלפי התחלוף או/ו השיבוב ביטול זכות 8.13.12

, בכתב הודעה לאחר אלא, לרעה תנאיהם לשנוי או/ו לביטול ניתנים יהיו הביטוחים לא 8.13.13
  .המבטחים ידי על המבוקש השינוי או/ו הביטול מועד לפני לפחות יום 60, רשום במכתב

 התקפות" ביט" פוליסות פי על הכיסוי מתנאי יפחת שלא כיסוי בהיקף הפוליסות תהינה 8.13.14
  ]מקצועית אחריות ביטוח למעט[  הביטוח התחלת במועד

  .כפל ביטוח יחול ולא הצוות לביטוחי קודמות הפוליסות יהיו 8.13.15

  .הביטוח ובפרמיות העצמות ההשתתפויות בכל יישא בלבד הקבלן 8.13.16

 .וקיים ככול בפוליסות יחול לא רבתי חריג רשלנות 8.13.17

 הקבלןו הצוות לבחינת הביטוח פוליסות את להמציא הקבלןמ לדרוש, חייב לא אך, הצוות רשאי 8.14
  .הצוות שידרוש התאמה או/ו תיקון או/ו שינוי כל לבצע מתחייב

ו/או ציוד מכל סוג ותאור הנמצא  לרכושלאבדן, נזק או קלקול  הצוותאחראי כלפי  ולבד הקבלן 8.15
  שירותיםאו שבאחריותו ו/או המשמש לצורך ה/ו וו/או על ידי מי מטעמ ואו שהובא על יד

לשלטים  ו/או למערכות בקשר עם השירותים ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. 



רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל ו/או כנדרש באישור הביטוח  הקבלן
 הקבלןבמלואו ו/או בחלקו לאחר סיום עבודות ההתקנה של הנ"ל , אולם יובהר כי בכל מקרה 

 נזק או אובדן לכל מאחריות  מטעמו הבאים ואת הצוות את, מטעמו הבאים םובש בשמו, פוטר
  .ההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן לכלאו /ו כאמור כלשהו ציוד או לרכוש

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  הקבלן 8.16
  הקבועות בפוליסות הביטוח.

ו/או  הקבלןלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  הקבלן 8.17
הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה 

 הקבלןמלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי 
מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית  יהיה אחראי לנזקים בלתי

  הקבועה בפוליסות.

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  מתחייב הקבלן 8.18
  האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 אחראי הקבלן יהיהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות הצוות ,  הקבלןהפר  8.19
טענה כלשהי כלפי הצוות  על כל נזק כספי ו/או אחר  ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

  עקב זאת. ושיגרם ל

 מדינת או/ו JTMT - ירושלים אורבני ושימור פיתוח לתכנון העמותה לטובת גם האמור יחול 8.20
 או/ו עירוניים ותאגידים בנות חברות  או/ו ירושלים עיריית או/ו התחבורה משרד או/ו  ישראל
  .בהתאמה ל"הנ של ומנהלים עובדים

 השיפוי, האחריות הוראות לעניין דין פי על או/ו זה חוזה פי על הקבלן מאחריות מבלי לגרוע 8.21
 עיריית או/ו התחבורה משרד או/ו  ישראל מדינת או/ו לבין הצוות בין בהסכם הכלולים והביטוח

" BACK TO BACK" עליו יחולו ל"הנ ההוראות כי מצהיר הקבלן', וכד ממנים גופים או/ו
 .בהתאמה הצוות בהתחייבויות יעמוד הקבלןו

   התמורה לקבלן .9

בתמורה לביצוע העבודות במלואן, במועדן ובהתאם למלוא תנאי הסכם זה ויתר מסמכי המכרז,  9.1
, בגין העבודה 14לתשלום המחושב לפי כתב הכמויות המצורף להסכם כנספח יהיה הקבלן זכאי 

והשירותים שבוצעו על ידו בפועל כפי שאושרה ע"י תכנית אב (להלן: "התמורה"). מוצהר 
כי המחירים הנקובים בהסכם לא יהיו צמודים בכל דרך אולם תשלום ומוסכם בזה במפורש 

הכללי לעניין הוספת הפרשי הצמדה על תשלומים, התמורה לקבלן יהיה כפוף להוראות החשב 
  נה מעת לעת.ייכפי שתה

התמורה הנ"ל מהווה את כל התמורה לה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות, כולל רווח קבלני.  9.2
הקבלן לא יהיה רשאי לגבות כל תמורה נוספת ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מאת תכנית אב 

הסכם זה. התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים בגין ובקשר עם העבודות נשוא 
במפרטים ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים שבכתב הכמויות, כל 
עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב 

זה, יראו את מחיר היחידה כמתייחס הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החו
  לעבודה על כל פרטיה ואופן ביצועה.

 תשולם התמורה בהתאם לאבני הדרך להלן:  בעבור עבודות ההקמה 9.3

מן  30%תשולם מקדמה בסך של  3.2.3 עם אישור התכנון על ידי הצוות כמפורט בסעיף 9.3.1
 התמורה. 

 11 , כמפורט בסעיףעל ידי הצוות יתרת התמורה תשולם לאחר מסירת תעודת הגמר 9.3.2
 ועל פי ביצוע העבודה בפועל. זה  םלהסכ

על פי הסכם זה, ולגבי כל דרישות ותביעות הקבלן ההקמה חשבון סופי לגבי ביצוע עבודות  9.3.3
קבלת תעודת יום מיום  60ע"י הקבלן לא יאוחר מחלוף  ן, יוגש למזמיןהכרוכות בביצוע

 הגמר.

 יובהר כי החשבונות יוגשו בגין כל הזמנת עבודה בנפרד.  9.3.4

  
 חשבונות



. החשבונות יהיו bills@jtmt.gov.ilלהעביר את החשבונות לכתובת המייל:  הקבלןעל  9.3.5
מפורטים ויכללו את כל הנתונים והמסמכים הרלבנטיים הנדרשים. יובהר כי חשבונות 

 התשלום.אשר לא יוגשו כראוי עלולים לגרום לעיכוב בביצוע 

להגיש את החשבונות באופן שוטף ובסמוך למועד ביצוע העבודה. במקרה בו  הקבלןעל  9.3.6
חשבון יוגש באיחור של שלושה חודשים ממועד ביצוע העבודה, יהא הצוות רשאי על פי 

מהתמורה בעבור כל חודש  10%, לקזז סך של לקבלןשיקול דעתו, לאחר ששלח התראה 
יחור. הקנס יוטל באופן מצטבר (בעבור כל חודש איחור) איחור, החל מהחודש הרביעי לא

 .  הקבלןויקוזז מהתמורה של 

פירוט של המערכות שסופקו, הותקנו והופעלו באופן מלא את בכל חשבון יפרט הקבלן  9.3.7
וכן תיעוד מלא וכל האישורים הנדרשים להפעלתן לרבות מסגרת החשבונית המוגשת, ב

 לחוזה;  14מחירים הרלבנטיים בנספח אישור המפקח ותכנית עדות ובהתאם ל

החשבון ייבדק על ידי המפקח אשר ינכה ממנו כל קנס ו/או פיצוי בהתאם לחוזה, ויועבר  9.3.8
  על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון לאישור תכנית אב.

על מנת להסיר ספקות, מוצהר בזה, כי אישור חשבון כולו או מקצתו, ו/או פירעונו כולו  9.3.9
  תו, לא יהווה ראיה לאישור מחיר שאינו נכלל בהסכם.או מקצ

תכנית אב רשאית לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון כל סכום  9.3.10
על פי הסכם זה ו/או על פי הסכם אחר  מזמין הניתן לקיזוז ו/או לניכוי מהמגיע מהקבלן ל

  שנחתם ו/או שיחתם עם הקבלן ו/או על פי כל דין.

אב תהיה רשאית להורות לקבלן להוציא חשבון או חלקים ממנו לאדם או לתאגיד תכנית  9.3.11
 אחר, ותשלום החשבונות ע"י אדם זה או התאגיד יחשב כתשלום על פי חוזה זה.

המע"מ על כל חשבון ישולם במועד החוקי הראשון לתשלום המע"מ שלאחר מועד אותו  9.3.12
 תשלום.

 ימים מאישור החשבון על ידי הצוות.  45התשלום יהיה במועד שוטף + 9.3.13

 פיקוח על הקבלן . 10
הקבלן מתחייב לאפשר לתכנית אב ולכל נציג שהוסמך על ידה, לבדוק את העבודות ופעילותן  10.1

  התקינה של המערכות בתיאום מראש ואף ללא תיאום מראש. 

יבוצע באמצעות נציגים מטעם תכנית  ידוע לקבלן ומוסכם עליו במפורש, כי הפיקוח על הקבלן 10.2
אב ו/או באמצעות ספק ניהול ופיקוח שימונה לצורך כך על ידי תכנית אב ("המפקח"), ואשר 

 תכנית אב רשאית תהיה לשנות זהותו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ן תכנית אב שומרת לעצמה את הזכות לערוך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה בדיקות מכל מי 10.3
וסוג בגין ובקשר עם ביצוע העבודות ופעילותן התקינה של המערכות על פי הסכם זה. הקבלן 
מתחייב להעמיד, ללא תמורה נוספת, כל עזרה ו/או אינפורמציה, ו/או חלקים לבדיקה, ו/או כל 
אישור או מסמך שיידרש ע"י תכנית אב לביצוע הפיקוח כאמור, באמצעות תיעוד מצולם ו/או 

ות ו/או שימוש באפליקציות או תוכנות ייעודיות ו/או בכל דרך אחרת אשר תקבע על העברת דוח
ידי תכנית אב לפי לשיקול דעתה הבלעדי. האמור בא להוסיף על האמור במסמכי המכרז ולא 

 לגרוע מהם.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיו תכנית אב ו/או המפקח רשאים לערוך מעת לעת ביקורות  10.4
ות וטכניות לפי ראות עיניהם במטרה לוודא כי הקבלן עומד בכל התחייבויותיו על פי תפעולי

 : ההסכם, ובכלל זאת ביקורות בנושאים הבאים

 בדיקת התקדמות העבודות ואופן ביצוען.   10.4.1

 ביקורת על כוח האדם המועסק על ידי הקבלן, ועל אופן העסקתו.  10.4.2

ידאג הקבלן כי האחראי על הפרויקט מטעמו  הודיעה תכנית אב לקבלן על ביצוע ביקורת מראש, 10.5
 ישתתף בביקורת וילווה את נציג(י) תכנית אב ויסייע לו (להם) בביצוע הביקורת.

כל ניסיון של הקבלן או מי מטעמו למנוע מנציגי תכנית אב או המפקח פיקוח יעיל, ייחשב כהפרה  10.6
 יסודית של ההסכם. 

פי הנחיותיה ו/או הנחיות המפקח, ככל שתינתנה  ועלתכנית אב הקבלן יבצע את השירותים עבור  10.7
לצורך כך עפ"י הודעה שתימסר  תכנית אבמעת לעת, ו/או על פי כל גורם אחר אשר הוסמך על ידי 

לקבלן, ובשיתוף פעולה מלא עמם. האמור בסעיף קטן זה יחול גם כלפי הגופים המנחים 
 .הממונה תכנית אבמקצועית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 



המפקח ו/או מי מטעמו רשאים בכל עת לבקר באתר/י העבודות ולבדוק את אופן ואיכות מתן  10.8
השירותים וכן לבדוק כל דבר אחר אשר לדעת המפקח קשור במתן השירותים נשוא הסכם זה. 
הקבלן מתחייב לאפשר לממונה לבצע הבדיקות הנ"ל ולסייע לממונה בכל דרך סבירה לפי דרישת 

ה, הקבלן מתחייב לאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה הממונה. לצורך ז
 לכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לצורך ביצוע ההסכם.

הוראות המפקח יחייבו את הקבלן ו/או מי מטעמו מיד עם מסירתן, בין שנמסרו לקבלן בכתב  10.9
על דרך של הוראה בעל פה אשר  (לרבות על דרך של רישומן ביומן העבודה) ובין שנמסרו לקבלן

  ימים ממועד מסירתה בעל פה. 3הועלתה על הכתב בתוך 

הסמכות למתן ההנחיות שלעיל נועדה רק כאמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את ההסכם  10.10
ו/או מי מטעמה, לגרוע ו/או   תכנית אב במלואו. אין במתן ההנחיות או בהעדרן לרבות על ידי

 בויות ואחריות הקבלן לפי ההסכם והדין.לשנות בדרך כלשהי מהתחיי

הוראות והחלטות המפקח תינתנה לפי שיקול דעתו הבלעדי ולפי עקרונות מקצועיים מקובלים  10.11
. האמור יחול גם  תכנית אב בתחום השירותים ובהתאם להוראה המחמירה ביותר המטיבה עם

במקרה של העדר התייחסות בהסכם ו/או נספחיו ו/או הבקשה להצעות. אין באמור כדי לגרוע 
גם במידה   תכנית אב מכל התחייבויות הקבלן במסגרת הצעתו אשר תמשכנה לחול במלואן כלפי

. והן מרחיבות על היקף השירותים וההתחייבויות הנדרשים בבקשה לקבלת הצעות ו/או בהסכם
הוראות והחלטות הממונה הן סופיות ומחייבות את הקבלן ממועד מסירתן לקבלן ו/או מי 

 מטעמו והקבלן ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק עליהן. 

למען הסר ספק מובהר בזה כי המפקח לא יהא מוסמך: (א) לשחרר את הקבלן מקיום איזה  10.12
לשנות מהתחייבויות אלה; (ב) להסכים בשם מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי הדין או 

לתביעות או דרישות של הקבלן מאת החברה; (ג) לאשר מחירים לעבודות שאינן  תכנית אב
 מופיעות בכתב הכמויות; (ד) לאשר שינויים בלוח הזמנים. 

הקבלן ימלא אחר הוראות המפקח ללא דיחוי, אף אם הוא חולק עליהן. מבלי לגרוע מהאמור,  10.13
יהיה בדעה שהוראות שניתנו לו על ידי המפקח עומדות בסתירה להוראות הסכם זה  אם הקבלן

 באלתכנית או להוראות הדין או שהן חורגות מהסמכויות שהוגדרו למפקח, יודיע על כך בכתב 
 ולמפקח באופן מיידי.

ולמפקח על פי הסכם זה  לתכנית אבלמען הסר ספק מובהר, כי אין בזכויות הפיקוח שנתונות  10.14
או את המפקח לקיים פיקוח ברמה כלשהי אחר הקבלן וגם אין בהן,  תכנית אבדי לחייב את כ

, כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו המלאה תכנית אבאו בעצם קיומו של פיקוח בפועל מטעם 
 והבלעדית של הקבלן לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

 קבלת השלטים  . 11
כי הוא סיים ולמנת"י  , לצוות הזמנת עבודה יודיע הקבלן בכתב למפקח בתום ביצועה של כל 11.1

להתקין את השלטים הנקובים בהזמנת העבודה. באחריות הקבלן לתאם סיור שיערך יחד עם 
(להלן:  מנת"י ונציג הרשות המקומית אשר בשטחה הוצב השילוטנציג  ,נציג המפקח ,נציג הצוות

 הותקנו השלטים הנקובים בהזמנת העבודה.בכל המקומות בהם , ")הנציגים"

 את איכות ואופן ביצוע הזמנת העבודה. והנציגים  , יבחנו המפקחבסיור זה  11.2

דו"ח ליקויים מפורט של כל הדרוש תיקון בנוגע לשלטים שהותקנו   הנציגים בתום הסיור ישלח 11.3
. על הקבלן ליישם את מלוא ההערות (להלן: "דוח הליקויים") במסגרת הזמנת העבודה

 יום מיום שקיבל את הדוח לידיו.  21בתוך הליקויים בדוח המופיעות 

בתום תיקון דוח הליקויים על ידי הקבלן, עליו לשלוח למפקח תיעוד ואסמכתאות המעידות כי  11.4
 תיקן את כל האמור בדו"ח.

 יודיע על כך המפקח לקבלןם והנציגי ם שלבמידה וכלל התיקונים בוצעו בהתאם לשביעות רצונ 11.5
 תעודת גמר למערכות (להלן: "תעודת גמר למערכות"). עניק לו ויבכתב 

למען הסר ספק, יודגש כי הקבלן יקבל את מלוא התמורה בגין ביצועה של הזמנת העבודה רק  11.6
 . על הקבלן להיות מודע היטב לעניין זה. מסר לקבלן תעודת גמר למערכותלאחר שהפיקוח 

תן ניתלא ו ,מר למערכות תינתן בעבור כלל השלטים שהותקנו בהזמנת עבודה אחתתעודת הג 11.7
 תעודת גמר למערכות בעבור כל שלט ושלט בנפרד.

 דיווחים למפקח . 12
 מבלי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי הסכם זה, הקבלן מתחייב: 12.1



מבחינה ביטחונית, די למפקח דו"ח מפורט על כל דבר שיש בו חשיבות וערך ילדווח באופן מי 12.2
תפעולית ו/או בטיחותית, לרבות שריפה, התפרצות, גניבה, חבלה, ונדליזם וכיו"ב; דיווחים אלו 
יבוצעו באמצעות תיעוד מצולם ו/או העברת דוחות ו/או שימוש באפליקציות או תוכנות ייעודיות 

 ו/או בכל דרך אחרת אשר תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של תכנית אב.

ימים מתום כל חודש בתקופת ההסכם דו"ח חודשי שוטף בגין כל  7ן יעביר לא יאוחר מ הקבל 12.3
העבודות והשירותים שבוצעו על ידו בחודש החולף והכולל לכל הפחות מידע מפורט בליווי 
אסמכתאות כדלקמן: המערכות שהותקנו, מיקומן, מצבן; טיפולי אחזקה ואחזקה מונעת 

 , סוגן ואופן טיפול הקבלן בהן.  שבוצעו; פירוט תקלות, מיקומן

הקבלן יעביר למפקח, בהתאם לדרישתו, בסיום כל חודש בו ניתנו השירותים ו/או בסיום אירוע  12.4
כלשהו הקשור במתן השירותים לפי הסכם זה ו/או במהלכו, ו/או בכל עת לדרישת המפקח, דוח 

 מפורט מודפס ומסודר הכולל את כל הפרטים שדרש המפקח.

  ראשי  קבלן . 13

מאשר ומסכים בזאת, כי ייחשב כ"קבלן הראשי" וכ"מבצע הבנייה" (להלן: "קבלן  הקבלן 13.1
 -ראשי") היחיד (כהגדרת מונחים אלה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח 

("תקנות הבטיחות") בקשר לכל העבודות שיבוצעו באתר, בין אם יבוצעו על ידי הקבלן  1988
 י משנה שלו.עצמו או על ידי קבלנ

הקבלן יבצע את כל ההתחייבויות של קבלן ראשי בהתאם לכל דין ובכלל זה ישתף פעולה עם  13.2
, לרבות על דרך של חתימה על המסמכים הנדרשים, על מנת לקיים את דיני הבטיחות תכנית אב

הרלוונטיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חתימת הקבלן על חוזה זה תיחשב כהתחייבות 
(ד) לתקנות 6 קבל עליו את האחריות לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בהתאם לסעיףהקבלן ל

  הבטיחות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה מחויב, בין היתר: (א) ליידע את מפקחי הבטיחות  13.3
ואת כל הרשויות הרלבנטיות אודות אחריותו לכל דרישות הבטיחות והגהות ביחס לביצוע 

לספר הכחול (מפרט כללי  5בפרק  0051לקיים במלואן את דרישות סעיף  העבודות באתר; (ב)
משרדית לסטנדרטיזציה במסמכים חוזיים) כפי -לעבודות בנייה המפורסם על ידי הועדה הבין

 שנדרש מקבלן ראשי לפי הדין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן אחראי לוודא כי כל קבלני המשנה העובדים מטעמו בעלי  13.4

והניסיון המקצועי המתאים לביצוע עבודותיהם, לרבות בעלי הסיווגים הקבלניים הסמכות 
הרשומים ברשם הקבלנים לביצוע העבודות כדין וכי סיווגיו הקבלניים מתאימים לאחריותו 

 .כקבלן ראשי לקבלני המשנה כאמור

 מנהל עבודה . 14
שר יישא באחריות הקבלן ימנה מנהל עבודה רשום שאושר על ידי כל הרשויות הרלוונטיות, א 14.1

וימלא את התפקידים המוטלים על מנהל עבודה על פי כל דין, לרבות בתחום הבטיחות. מנהל 
העבודה יהיה נוכח ברציפות באתר העבודות בכל עת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או מי 
 מטעמו. מנהל עבודה, ימונה ויפעל כאמור, גם אם הקבלן לא יהיה הקבלן הראשי באתר ביצוע

  העבודות. 

 תכנית אב) תהא טעונה את אישור הממונה מטעם תוזהותם של מנהל העבודה (לרבות החלפ 14.2
מראש ובכתב ובהתאם להצעת הקבלן במכרז (. לשם כך יגיש הקבלן למפקח, ביחס לכל אחד 

של המועמד לתפקיד וכן תעודות הסמכה לפי הנדרש.  קורות חייםאת מבעלי התפקידים, 
מינויים ואישורם של מנהל הפרויקט, מנהל העבודה וממונה הבטיחות (אם נדרש, לפי העניין), 

מטעמים סבירים, לרבות בשל  תכנית אבימים מיום חתימת ההסכם. לדרישת  14יושלם בתוך 
והפרויקט, יחליף הקבלן את  כנית אבתהעדר ניסיון מתאים לעבודות או אם הדבר נדרש לטובת 

 מי מבעלי התפקידים שלעיל.

 העסקת קבלני משנה . 15
תנאי מהותי להסכם זה, הינו כי הקבלן הינו בעל יכולת לבצע את מלוא השירותים לתכנית אב  15.1

בעצמו, כהצעה שלמה המוצעת כיחידה אחת. למרות האמור לעיל, רשאי הקבלן להעסיק קבלן/י 
מראש ובכתב  תכנית אבק מהשירותים, בתנאי שקיבל את אישורה של משנה לצורך ביצוע חל

הן ביחס לזכויות או ההתחייבויות המועברות והן ביחס לזהות הקבלן, הכל לפי שיקול דעתה 
 .תכנית אבהבלעדי של 

הקבלן לא יעביר את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לקבלן משנה, אלא אם ניתנה לו הסכמת  15.2
בכתב, הן ביחס לסוג העבודות המועברות והן ביחס לזהות קבלן המשנה. מראש ו תכנית אב



כאמור או לחזור בה מהסכמה שניתנה כאמור לפי הבנתה  רשאית לסרב ליתן הסכמה תכנית אב
ושיקול דעתה הבלעדיים באשר לדרוש ולרצוי לשם ביצוע העבודות בהתאם להוראות ההסכם, 

 התבסס על נסיונה ביחס ליכולותיו של אותו קבלן.ובכלל זה לסרב להעסקתו של קבלן משנה ב
את הסכמתה לביצוע העבודות, כולן או מקצתן, על ידי קבלן משנה, יחולו  תכנית אבנתנה  15.3

הוראות ההסכם והתחייבויות הקבלן על פי ההסכם ועל פי כל דין גם על קבלן המשנה. אין במתן 
התחייבויותיו לפי ין בה כדי לגרוע מהמלאה של הקבלן ואהסכמה כאמור כדי לשנות מאחריותו 

ההסכם והוא ימשיך לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של כל מבצעי 
תהא זכאית לפנות  תכנית אבהעבודות ובכלל זה של קבלני המשנה. במקרה כזה, בין היתר, 

לקבלני המשנה במישרין, בין היתר, לצורך ביצוע ההסכם ובלבד שמסרה במקביל הודעה על כך 
 לקבלן.

תכנית לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה, בהתקשרויותיו עם קבלני משנה (ככל שאישרה  15.4
הוראות לקבלן שימוש בקבלני משנה), הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לוודא את קיומן של  אב

 מתאימות להבטחת כל הוראות הסכם זה.
 למען הסר ספק סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם. 15.5

 קנסות . 16
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין המקרים הבאים (למחירים יש  מזמין הקבלן ישלם ל 16.1

  להוסיף מע"מ):

 500 –איחור בביצוע מטלות שהוגדרו לו על ידי תכנית אב, בתכנית העבודה או על ידי המפקח  16.2
ין זה יובהר כי עיכוב הנגרם בשל עיכוב באישור המפקח לא יחשב לאיחור, אלא יליממה. לענ₪ 

ולמציע שחומר שהוגש לו או מצג שהוצג לו אינו מאושר  מזמין אם כן הודיע המפקח מפורשות ל
שאלו הם פני הדברים  מזמין מבחינתו על אף שניתנה ארכה להסדירו. ככל והודיע המפקח ל

 נין הימים עד לביצוע המטלה לאיחור.יחשב מ
 – 12כמפורט בנספח אי עמידה בלוח הזמנים של תקופת ההקמה אשר אושר על ידי תכנית אב  16.3

) איחור. יובהר כי אי עמידה בלוח זמנים כאמור של 1עבור כל יום (₪  500הקבלן ישלם קנס של 
 ימים קלנדריים ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 30 -יותר מ

  .מפרט הנדסי ודרישות תחזוקה –  1בנספח  22.7.ף, ראה פיצויים מוסכמים בסעיף בנוס 16.4

  תקופת ההתקשרות ולוח זמנים לביצוע . 17
לצוות תהיה שמורה הזכות להזמין מהקבלן עבודות  - שנים 5ר תהיה לכל היותזה תקופת הסכם  17.1

  שנים ממועד החתימה על ההסכם. 5הקמה לתקופה של 

האמור בנוסח ההזמנה על פי ההזמנה , יחל הקבלן בביצוע העבודההחתימה על הזמנת לאחר  17.2
תוכנית עבודה מפורטת הכוללת לוח זמנים מפורט התואם  מזמין ויעביר לאישור השתימסר לו 

 לחוזה זה (להלן: "תקופת ההקמה").  12את לוח הזמנים העקרוני המצורף כנספח 
אב,  ים, כפי שיאושרו ע"י תכניתתקופת ההקמה תמשך בהתאם לתוכנית העבודה ולוח הזמנ 17.3

והקבלן מתחייב לבצע את ההתקנות של השלטים בהתאם להוראות החוזה ובהתאם ללוח 
 . מזמיןהזמנים שאושר ע"י ה

  ערבות ביצוע . 18
על פי ההסכם יפקיד הקבלן בידי תכנית בנוגע לעבודות ההקמה להבטחת כל התחייבויות הקבלן  18.1

כל הזמנת מהיקף  8%גובה ותנית, לטובת תכנית אב, באב ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מ
 לחוזה.  6(להלן: "ערבות ביצוע" או "הערבות"), בנוסח המצורף כנספח עבודה 

הערבות תהא בתוקף החל מעת הוצאת הזמנת העבודה ועד לקבלת תעודת גמר למערכות. בעת  18.2
 .)האחזקה בהסכםבדק (כמפורט  ערבותקבלת תעודת גמר למערכות תוחלף ערבות הביצוע ב

בה בעת, ומטעמי נוחות, בעת הנפקת הערבות על הקבלן להנפיק ערבות שתהא בתוקף למשך  18.3
שנה אחת. כאמור, בעת קבלת תעודת הגמר למערכות יהא רשאי הקבלן להחליף את ערבות 

 הביצוע בערבות בדק.
מועד זה מסירת הערבות ב מסירת מסמך התכנון. בעתערבות הביצוע תימסר לידי תכנית אב  18.4

במקרה בו לא יעמיד ה לתוקף. תנאי לכניסתהזמנת העבודה ותנאי לחתימת תכנית אב על מהווה 
הקבלן ערבות זו במועד, או לא יקיים את תוקפה כמפורט לעיל, יהווה הדבר הפרה יסודית של 

 תנאי ההסכם והמכרז.



יובהר, כי הזמנת עבודה (ואפילו חתומה) אליה לא תצורף ערבות חתומה ומאושרת, תיחשב  18.5
הערבות האמורה תשמש כאילו לא נחתמה, והקבלן לא יוכל להתחיל בביצוע עבודות ההקמה. 

את ההפרשים והסכומים הנובעים  תכנית אבגם כערבות להתחייבות הקבלן להשיב לידי 
  .מטעויות בחשבונותיו

אב רשאית בכל עת להורות לקבלן להוציא מספר ערבויות במקום ערבות יחידה או לפצל תכנית  18.6
ערבות קיימת למספר ערבויות. הערבויות יוצאו לטובת תכנית אב או לטובת אחרים כפי שתורה 

  תכנית אב. העלויות הנובעות מהוצאת ערבויות נוספות או פיצול הערבות יחולו על הקבלן.

כאמור ו/או אי הארכתה, יזכה את תכנית אב בעיכוב פירעונם של חשבונות אי המצאת ערבות  18.7
  ובשימוש בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדה הערבות.

תכנית אב תהא רשאית לחלט את הערבות כאמור בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן הוראה ו/או  18.8
ם לכיסוי כל המגיע הצהרה על פי הסכם זה תכנית אב תהא רשאית להשתמש בכספים המחולטי

לה מהקבלן עקב הפרת ההסכם. עם חילוט הערבות מחוייב הקבלן להעמיד לטובת תכנית אב 
  ערבות חלופית. 

על מנת להסיר ספקות מוצהר בזאת כי כל הערבויות הבנקאיות, לרבות שינויין והארכתן  18.9
 הנעשות עבור הקבלן לצורך הסכם זה, תעשינה על ידו ועל חשבונו.

כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו  מובהר בזאת 18.10
עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, הצוות כלפי 

לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים  ודי, לא יהוו מניעה מצצוותעל ידי ה
  עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.  נוספים ואחרים

רשאי לחלט  צוות יהאישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש וההצוות סכום הערבות שנגבה על ידי  18.11
 וניאת הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך לקני

בטענות הצוות מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי  תכנית אבהגמור והמוחלט של 
על פי החוזה ו/או על פי כל הצוות של  וומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותי

  דין בגין הפרת ההסכם.

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  18.12
הבניה של חודש הוא מדד תשומות לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל 

 .2020 אוקטובר
הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה חד צדדית  18.13

לפי קביעתם לא ביצע הקבלן את ו בכל מקרההצוות או סמנכ"ל הכספים של הצוות של מנכ"ל 
הסכם זה או העבודות ו/או חלקן או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/התחייבויותיו עפ"י 

בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הקבלן.  לתכנית אבבמקרה של סכומים המגיעים 
והחוזה לא יבוטל, ימציא הקבלן ערבות חדשה בתנאים זהים הצוות היה והערבות תחולט על ידי 

 לערבות שחולטה. 
לן מצהיר כי . הקבהזמנת עבודה נפרדתלמען הסר ספק, הקבלן יגיש ערבות נפרדת בעבור כל  18.14

דרש להפקיד במקביל מספר ערבויות שונות יהוא מודע לעניין זה, לרבות האפשרות, כי הוא י
 הזמנות העבודה שקיבל.והכול בהתאם למספר בידי הצוות 

  הבעלות בתוצרי העבודה, במסמכים ובמידע  . 19

בלן יעברו לבעלותה של כל תוצרי העבודה ובכלל זה השלטים האלקטרוניים שיותקנו ע"י הק 19.1
, ולא העירייהויהוו רכושה הקנייני הבלעדי של  ,לקבלןגמר למערכות  תעודתמסירת  עם העירייה

 ן. יתהיה לקבלן ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך ו/או כל זכות עיכבון בעני
ם, כולל תוכנות הזוכה יתחייב להעברה והסדרה מלאה של זכויות השימוש בכל הרכיבים הנלווי 19.2

בכל מצב שבו הפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב הזוכה  .עירייהמדף, ל
על חוזה או הסכם מעבר  העירייהלדאוג להעברה והסדרת זכויות אלה בלי צורך להחתים את 

 לחוזה שבינו לבין הקבלן.
  

 זכויות קניין רוחני . 20
ים ו/או זכויות הפטנטים ו/או הסודות המסחריים ו/או הקבלן מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצר 20.1

ידי המזמין (להלן: -הזכויות האחרות הנדרשות לצורך ביצוע השירותים והשימוש בהם על
הקבלן מצהיר שיש  –"הזכויות הקנייניות"). לגבי הזכויות הקנייניות שאינן בבעלות הקבלן 

אמורות לצורך מתן השירותים עפ"י בידיו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות ה
 חוזה זה. 



כן מצהיר הקבלן, כי אין ולא יהיה במתן השירותים משום פגיעה בזכויות הקנייניות ו/או בכל  20.2
זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה נגדו ו/או נגד מי מטעמו תביעה כלשהי בגין 

 שכזאת. הפרת זכויות כאמור ולא ידוע לו על איום בהגשת תביעה
נודע לקבלן, כי רכיב כלשהו בשירותים מפר זכות, בניגוד להוראות חוזה זה, יסיר אותו מיד  20.3

ויסכם עם המזמין על שימוש ברכיב חוקי אחר אשר תכונותיו אינן נופלות מאלה של הרכיב מפר 
וכם הזכות, או ישיג רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי חוזה זה, על חשבונו בלבד וכפי שיס

 בין הצדדים, והכול כדי לאפשר שימוש בשירותים ללא הפרעה למזמין ו/או למי מטעמו.
בכל מקרה שבו יטען צד שלישי כלשהו, כי איזה מהחומרים, שהוכנו ו/או שהוגשו למזמין על ידי  20.4

הקבלן או מי מטעמו, מפר זכות של צד שלישי (להלן: "טענת הפרה"), אזי יישא הקבלן באחריות 
, על חשבונו, להגן על המזמין ו/או על מי מטעמו מפני אותה טענת הפרה וישלם את כל הבלעדית

ידי -ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד שבהם יידרש המזמין לשאת, מיד לאחר שנדרש לכך על
יהיה אחראי להבטיח, על חשבונו, כי המזמין יוכל להשתמש באיזה מהחומרים הקבלן המזמין. 

 כמפורט לעיל.נשוא טענת ההפרה, 
את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין הקבלן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יפצה ו/או ישפה  20.5

כל נזק ו/או אובדן ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למזמין ו/או 
 שאותו נדרש המזמין ו/או מי מטעמו לשאת בקשר עם טענת ההפרה.

כל רעיון, תכנית, רישום, חישוב, שרטוט, מפרט, בענן,  שסופקו כמוצר מדףלהוציא רכיבים  20.6
הרשאה, אישור, היתר, עבודה, מסמך מכל סוג שהוא או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה 
והשירותים עבור המזמין ו/או בתוצריהם ו/או בכל מהדורה ו/או גרסה ו/או תיקון ו/או שינוי 

סה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערכו על ידי ו/או בהמלצת שנערך בהם (לרבות מהדורה ו/או גר
ו/או על ידי מי מטעמו) ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם, בין אם הקבלן 

ו/או מי הקבלן הוכנו ו/או נערכו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי 
ת הזכויות הקשורות ו/או הנובעות, במישרין ו/או בעקיפין מטעמו (להלן: "החומרים"), לרבו

מצהיר, כי האמור לעיל הינו  קבלןוהמהם, יהיו מלכתחילה קניינו המלא והבלעדי של המזמין, 
(ככל שחל),  2007-לחוק זכות יוצרים, התשס"ח 35בבחינת הסכמה אחרת בהתאם לסעיף 

 נה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.ומוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טע
המזמין יהא רשאי לנהוג בחומרים כמנהג בעלים ולבצע בהם כל שימוש שייראה לו, תוך כדי  20.7

תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה 
 מחדש, פרסומם, או העברתם לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

החומרים וכל עותק מהם, בין אם הוא מודפס או על מדיה מגנטית או בכל צורה מודגש בזה, כי  20.8
לא יהיה רשאי לעכבם תחת ידיו גם במקרה שיגיעו לו, הקבלן אחרת, הם רכושו של המזמין ו

 לטענתו, תשלומים מאת המזמין, או מכל סיבה אחרת. 
יהיה רשאי לדרוש ולקבל מבלי לגרוע מזכויות המזמין בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, המזמין  20.9

מן הספק בתקופת ההתקשרות ועד תום שנה לאחר מכן, כל מידע הקשור בביצוע השירותים 
 ויתר התחייבויותיו על פי החוזה.

ו/או מי מטעמו לא יהא רשאי לעשות שימוש כלשהו בחומרים, אלא אם קיבל הסכמה הקבלן  20.10
 ם לתנאי ההסכמה.בכתב ומראש חתומה בידי מורשי חתימה של המזמין, ובהתא

ימים ממועד ביטול  3בעת סיום תקופת ההתקשרות, או אם בוטל החוזה מכל סיבה שהיא, תוך  20.11
ימים ממועד דרישה כאמור, ימסור  3פי דרישת המזמין, בתוך -החוזה, או בכל עת לפני כן, על

למזמין את כל העותקים המקוריים, ההעתקים והתמציות של כל החומרים המוחזקים הקבלן 
על ידיו או יבצע בהם כל פעולה אחרת שיורה המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, מבלי 

 ישמור עותקים כלשהם של הנ"ל ומבלי שלספק תהא זכות עיכבון בהם.הקבלן ש
 הסעיפים שלעיל לא יחולו על רכיבים-יובהר בזה, כי כל זכויות הקניין הרוחני המפורטות בתתי 20.12

 מנת לאפשר הפעלה בענן.-את על, וזסופקו כמוצר מדף בענןש

 המחאת זכויות או חובות . 21
מבלי לגרוע מזכות הקבלן להתקשר עם קבלני משנה, בכפוף לאמור לעיל, הקבלן אינו רשאי   21.1

להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על פי חוזה זה, כולן או מקצתן לכל צד שלישי שהוא אלא 
 אם ניתנה לכך הסכמת תכנית אב מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה.

תהא בטלה ומבוטלת  הסכם זההקבלן בניגוד להוראות  שיעשהכל מסירה, המחאה או העברה  21.2
 וחסרת כל תוקף.

 



פי חוזה זה, לא יהיה -אישרה תכנית אב המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הקבלן על 21.3
 באישורה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו כלפי תכנית אב הנובעת מחוזה זה.

י כל זכות ו/או חובה על פי הסכם זה לרבות תכנית אב תהיה רשאית להסב או להמחות לצד שליש 21.4
א צורך בקבלת אישור כלשהו מהקבלן או למכלול זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פיו, וזאת ל

מצד ג' כלשהו. בחתימתו על הסכם זה מאשר הקבלן מראש המחאה כאמור. בפרט, ומבלי לפגוע 
בויותיה, כולן או מקצתן, בכלליות האמור, רשאית תכנית אב להסב את זכויותיה ו/או ח

ו/או לרשות מקומית אחרת ו/או לתאגיד סטטוטורי  ירושליםלממשלת ישראל, ו/או לעיריית 
ו/או לחברה ממשלתית ו/או לכל תאגיד מאוגד או בלתי מאוגד ו/או לרשות תחבורה 
מטרופוליטנית, אם ובמידה ותוקם. במקרה של הסבה מלאה או כל חלק מהחוזה ע"י תכנית אב 

היה הקבלן חייב ומיד עם דרישת תכנית אב, להעמיד את כל הערבויות על פי החוזה או על פי י
החלק המוסב, לטובת הנסב. במקרה ואין ניתן להסב את הערבויות יעמיד הקבלן ערבות חדשה 

 ותכנית אב תבטל או תצמצם את הערבות המקורית בהתאם.
  

 ביצוע על חשבון הקבלן . 22
תרופה העומדים, או שיעמדו לתכנית אב על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מבלי לגרוע מכל זכות או  22.1

מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של מחדל של הקבלן בביצוע השירותים כמוסכם בחוזה זה או 
הפרתו ע"י הקבלן, תהא תכנית אב זכאית אך לא חייבת להעסיק עובדים או ספקים עצמאיים 

ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות שיבצעו את השירותים על חשבון הקבלן 
מהקבלן את ההוצאות שהוציא בגין העסקת העובדים או הספקים לביצוע השירותים, זאת 
בנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה זה לרבות פיצויים, ולכל סעד שזכאית תכנית אב לדרוש על פי 

 כל דין.
ידי תכנית אב, יוחזר לתכנית -בלן ושולם עלכל סכום שחובת תשלומו על פי חוזה זה חלה על הק 22.2

ידי תכנית אב ועד ההחזר ובתוספת ריבית -אב על ידי הקבלן צמוד למדד, ממועד התשלום על
כמקובל על פי הוראות החשב הכללי בדבר איחורים בתשלומים. אין באמור לעיל כדי לגרוע 

מו לקבלן, הכל לפי שיקול מזכותה של תכנית אב לקזז סכום זה מכל סכום שהיא חייבת בתשלו
 דעתה הבלעדי.

  שמירת סודיות . 23

הקבלן מתחייב, ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך שהיא, לא   23.1
יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא בהקשר 
לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, למעט 

עט עובדי הקבלן או מי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך ביצוע העבודות תכנית אב, וכן למ
בהתאם להסכם זה, כל ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או 
בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם ביצוע העבודות, בין בטרם ביצוע ההסכם, בין במהלכו 

  ובין לאחר ביצועו. 

, מתחייב הקבלן לחתום בעצמו ולהחתים כל מי מטעמו שיש בהסכם זהמהאמור  מבלי לגרוע  23.2
לו גישה למידע הקשור להסכם זה, על מסמך שמירת סודיות, נספח ג' להסכם זה, לפיו יתחייב, 
ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך שהיא, לא יעניק בתמורה או 

יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא בהקשר לביצוע העבודות ולקיום  שלא בתמורה ולא ימסור,
התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, למעט תכנית אב, עובדיה ומי 
מטעמה, וכן למעט הקבלן, עובדיו ומי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם, כל 

ע או שיגיע אליו במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר שהגי
  או בקשר עם ביצוע העבודות, בין בטרם ביצוע ההסכם, בין במהלכו ובין לאחר ביצועו. 

האמור לעיל בסעיף זה לא יחול לגבי מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה, או  23.3
נחלת הכלל לאחר מועד החתימה על שנהיה לנחלת הכלל לאחר מכן, ובלבד שאם נהיה המידע ל

הסכם זה קרה הדבר שלא באמצעות הקבלן או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, במעשה או 
המחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה. חובת ההוכחה, כי מתקיימים יסודות סעיף זה תהא על 

  הקבלן.       

והפרתו תיחשב כהפרה יסודית  האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, 23.4
 של ההסכם.

 הימנעות מניגוד עניינים . 24



מצהיר בזה כי בחתימתו על הסכם זה ובפעולותיו לביצוע העבודות על פיו אין כל סתירה  הקבלן 24.1
ופגיעה בהתחייבויות אחרות שלו ו/או של מי מעובדיו כלפי צדדים שלישיים וכי אין הוא צפוי 

 י כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. לכל תביעה ו/או טענה מצד שליש
וככל שיתברר לצוות כי הוא עומד בפני טענה ו/או תביעה כאמור לעיל, יהא הצוות רשאי  אם 24.2

לנקוט כל צעד שימצא לנכון, על מנת לאפשר את התקדמות הפרויקט בדרך הטובה והמהירה 
עם כל צד שלישי בנוגע לעניינים אלה,  ביותר. בין היתר יהיה הצוות רשאי להגיע לכל הסדר

ישפה את הצוות במלוא הוצאותיו ו/או הנזקים שייגרמו  הקבלן, והקבלןלאחר שיעדכן בדבר את 
 לו כתוצאה מכן. 

ועובדיו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידיהם על פי  הקבלן 24.3
ו/או של תאגידים, שבשליטתם הישירה ו/או העקיפה,  הסכם זה ובין מילוי תפקיד אחר שלהם 

 לבין ענייניהם האישיים. טובת הפרויקט והצוות הם שיגברו על כל עניין אחר. 
ו/או מנהליו ו/או בעל מניותיו יימנעו מכל פעולה שיש בה משום ניצול  הקבלןכל עובדי  24.4

שבשליטתם הישירה  הזדמנויות עסקיות, במטרה להשיג טובת הנאה לעצמם ו/או לתאגידים
 ו/או העקיפה, כל עוד הסכם זה תקף ובמשך השנתיים שלאחר הפסקת ההתקשרות. 

מסכים ומתחייב בזה שלא לקבל כספים או כל תמורה אחרת שהיא בגין כל הקשור  הקבלן 24.5
 לביצוע העבודה, אלא מן הצוות בלבד ובהתאם להוראות הסכם זה. 

מתחייב לעדכן את  הקבלן(נספח ג'),  הקבלןצעת בהתאם לתצהיר ניגוד העניינים המצורף לה 24.6
הצוות באופן מיידי בכל פנייה של גוף ו/או אפשרות להתקשרות שיש בה ניגוד עניינים או חשש 

יהיה  הקבלןלכך. התחייבות זו תחול לאורך כל תקופת ההתקשרות על הארכותיה, ככל ויהיו. 
רשאי להתקשר עם גוף כאמור רק בכפוף לאישור הצוות בכתב והנחיותיו לגבי תנאי ו/או פרטי 

 ההתקשרות.
 ,מתחייב להודיע לצוות בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי הקבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  24.7

רדו או , בין פעילותו, פעילות משהקבלןעסקי, מקצועי, רכושי, משפחתי או תפקיד שממלא 
פעילות כל צד שבו או עמו הוא קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר נותן 

הגופים הבאים המפורטים רות מטעמו, בקשר עם מתן השירותים לצוות, לבין ילצוות את הש
זו תתעדכן מעת לעת וכי באחריות  . יובהר כי רשימהwww.jet.gov.ilבאתר הצוות בכתובת: 

 לבדוק את העדכונים מעת לעת.  הקבלן
ו/או מנהליו ו/או בעליו מניותיו ימנעו מלהתקשר באופן שמהווה ניגוד עניינים,  הקבלןכל עובדי  24.8

 .באופן ישיר או עקיף
האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית  24.9

 של ההסכם.

 תקופת היפרדות . 25
לבין הקבלן, מכל סיבה שהיא, בין אם עקב ביטולה  מזמין במקרה של הפסקת התקשרות בין ה 25.1

, ובין אם עקב סיום תקופת ההתקשרות, תיכנס לתוקף תקופת מזמין או סיומה על ידי ה
וכל מי ההיפרדות (להלן: "תקופת ההיפרדות"), במהלכה יעביר הקבלן ויעבירו כל אנשי הצוות 

את כל המידע שנצבר אצל הקבלן במהלך תקופה ההסכם הקשור  ואו למי מטעמ ןמטעמו למזמי
לתפעול, תחזוקה ותמיכה של המערכות באופן שיאפשר המשך מתן השירותים ללא כל פגיעה, 

   :ויחולו ההוראות המפורטות להלן

 ןהמזמינ ודעת חודשים מיום ה 3אחרת, תקופת ההיפרדות תהיה  ןודיע המזמיהאם לא    25.1.1
חודשים לפני  3-החל מ –על הפסקת /ביטול ההסכם (או במקרה של סיום תקופת ההסכם 

מועד הסיום), ועד לסיום ההסכם בפועל, קרי, עד להעברת האחריות על אספקת 
לקבלן אחר. לתכנית אב נתונה הזכות להאריך או לקצר את תקופת  מזמין אולהשירותים 
  ההיפרדות.

 ןרציפות השירות, תוך העברת הבדק, כולם או חלקם, מהקבלן למזמי על הקבלן לאפשר 25.1.2
או לכל גוף עליו תורה, או לשילוב של השניים, באופן מסודר, אשר יימנע נזק ו/או תקלות 

עקב ובמהלך העברת השירותים, תוך שיתוף פעולה מלא בין כל הצדדים  ןכלשהן למזמי
רש לשם השגת המטרות הנ"ל, וכן המעורבים. הקבלן מתחייב לבצע כל פעולה שתיד

 להימנע מלבצע כל פעולה אשר עלולה להכשיל או לפגוע במטרה הנ"ל.
המשך קבלת השירותים  לתכנית אבהקבלן מתחייב לשתף פעולה, ככל שיידרש, על מנת לאפשר  25.2

, וזאת בין היתר על ידי העברה מסודרת ויעילה ובהתאם להנחיות ןכראוי מקבלן אחר או המזמי
 .המזמיןלו ורה ישאו למי  מזמיןלשל כל המידע והנתונים שברשותו ובחזקתו  ןהמזמי



או מי מטעמה  לתכנית אבהקבלן מתחייב לגלות רצון טוב, לשתף פעולה באופן מלא ולסייע  25.3
לממש את הצלחת העברת האחריות בכל דרך שתידרש, לרבות העברת כל המסמכים, המידע, 

על ידי הקבלן במסגרת ההסכם, באופן ובדרך שיאפשרו הנהלים ופירוט כל השירותים שנעשו 
 ורהיאו לצד שלישי עליו  מזמין להמשיך את השירותים ללא עיכוב. כל האמור יועבר ל מזמין ל

 .מזמין בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות ה
נות כלשהן הקבלן מתחייב לא לפגוע באופן העברת האחריות למתן השירותים אף אם יהיו לו טע 25.4

 להיפרד.  מזמין , לרבות כנגד החלטת המזמין כנגד ה
בתקופת ההיפרדות ימשיך הקבלן להיות מחויב לכל סעיפי ההסכם ובנוסף יבצע בלוחות הזמנים  25.5

שנקבעו את כל המטלות וההתחייבויות בתקופת ההיפרדות. למען הסר ספק, מובהר כי 
 .(SLA) פורטת בנספח רמת השירותמחויבותו תהיה גם לכל פרטי רמת השירות כפי שמ

בתקופת ההיפרדות תתבצע חפיפה בין הקבלן לבין מבצע השירותים הנבחר. תקופת החפיפה  25.6
תתחיל להתבצע מיד עם תחילת תקופת ההיפרדות או עם בחירתו של קבלן אחר, הכל בהתאם 

 .מזמין לקביעת ה
שיכלול את הגורמים הבאים: מיד עם תחילת תקופת ההיפרדות, יוקם צוות היפרדות משותף  25.7

, הקבלן, הקבלן המחליף (אם יהיה כזה). בראש צוות ההעברה יעמוד מנהל הפרויקט מזמין ה
. הקבלן מתחייב להעמיד לצוות ההיפרדות שני אנשים לפחות, שיבחרו בין אנשי מזמין מטעם ה

י בתקופת , ואשר עיסוקם הבלעדןהמזמישל  והצוות המינימאלי של הקבלן, לפי שיקול דעת
ו/או מי שיוגדר על ידה לצורך העברה מהירה  מזמין ההיפרדות יהיה לעבוד במשותף עם נציגי ה

 וטובה, ככל הניתן, של השירותים. 
את כל המידע הרלוונטי לצורך קביעת נהלי  מזמין הקבלן יעביר למנהל הפרויקט מטעם ה 25.8

שירותים, את נהלי העבודה העברת השירותים על ידי המנהל. המנהל יקבע את דרך העברת ה
 ואת היקף העברת המידע והבדק והאופן בו יועברו. 

 למזמין, הקבלן יעביר מזמין בתום תקופת ההיפרדות או במועד מוקדם יותר בהתאם לדרישת ה 25.9
את כל המסמכים, התיעוד וכל פרט אחר, בכל מדיה שהיא (נייר, מדיה מגנטית, דיגיטלית או 

רות ולמתן השירותים על ידו לתכנית אב. העברת החומר כאמור אופטית וכו') הנוגע להתקש
, ובלוחות מזמין ו/או לנותן השירות החדש שייקבע על ידי ה מזמיןתבוצע בצורה מסודרת ל

ואשר לא יתמשכו מעבר לתקופת  מזמין הזמנים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט מטעם ה
, ומבלי שתישמע טענה או דרישה כלשהי ההתארגנות הנקובה לעיל, וזאת ללא כל תמורה נוספת

מצד הקבלן. הקבלן מוותר על כל זכות או טענת עכבון באשר למידע המצוי אצלו או בשליטתו 
 .מזמין או שיש בידו לגרום להעברתו לחברה או למי שייקבע על ידי ה

לפנות לכל אחד מהקבלנים או קבלני המשנה של  יהיה המזמין ראשיבמהלך תקופת ההיפרדות,  25.10
הקבלן, הקשורים באספקת השירותים, על מנת להתקשר אתם באופן ישיר לרכש מוצרים 
ולביצוע שירותים מכל סוג שהוא, לרבות מוצרים ושירותים שניתנו על ידי הקבלן ו/או קבלני 

לכלול בהסכמים שלו  . הקבלן מתחייבלתכנית אבהמשנה של הקבלן במסגרת מתן השירותים 
עם קבלני המשנה ו/או הקבלן כאמור, את הסכמתם להסבת ההסכמים הקיימים בינם לבין 

, ובאותם תנאים של ההסכם כפי שחלים לגבי מטעמוכל צד ג' אחר  המזמיןהקבלן לטובת 
 הקבלן. 

 הקבלן ישלים את כל המשימות אשר נמצאות בביצוע גם אם מועד הסיום המתוכנן שלהן יחול 25.11
 לאחר תום תקופת ההיפרדות

בתשלום  ימשיך המזמיןבכפוף לביצוע המלא של התחייבויות הקבלן, בתקופת ההיפרדות  25.12
התמורה החודשית בהתאם להסכם וזאת עד לתום תקופת ההיפרדות. למען הסר ספק, במקרה 

לקזז מהתשלומים יהיה המזמין רשאי שההיפרדות נובעת מהפרת ההסכם על ידי הקבלן, 
עקב ההפרה. אין באמור כדי  לתכנית אבם לקבלן סכומים בגין נזקים והוצאות שנגרמו המגיעי

על פי ההסכם ועל פי הדין. מובהר, כי הקבלן יישא בכל העלויות שלו בגין  המזמיןלגרוע מזכויות 
ביצוע תהליך ההיפרדות ולא יהא זכאי לכל תמורה נוספת כלשהי בשל ההיפרדות, ולמען הסר 

 .בתגבור הצוות הקיים דבר כרוךספק, גם אם ה

 הפרת הסכם . 26
 24-ו ,21, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 3, 2הפרת התחייבויות הקבלן בסעיפים  26.1

 להסכם תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 



לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים המפורטים להלן יחשבו  26.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  26.2
כהפרה יסודית של ההסכם ויזכו את תכנית אב בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי 

  הסכם זה ועל פי כל דין:

לה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעו 26.3
 יום ממועד ביצועם.  30חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים או מפרק זמני או קבוע.  26.4
וק או שהוצא נגדו צו פירוק הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפיר 26.5

או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שפנה לנושיו למען יקבל אורכה 
 .1999 –לחוק החברות התשנ"ט  350או פשרה או למען הסדר אתם על פי סעיף 

לפני  אבכנית לתאם יתברר כי הצהרה או דיווח כלשהם של הקבלן אינם נכונים או כי לא גילה  26.6
חתימת ההסכם או במהלכו עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת תכנית אב לחתום על 

 ההסכם או להמשיך את ההתקשרות עימו.
 הוכח להנחת דעתה של תכנית אב כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם.   26.7
 הוכח להנחת דעתה של תכנית אב כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, או 26.8

טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז  בקשר להסכם זה או ביצועו, ו/או תיאם את הצעתו 
 למכרז, במישרין או בעקיפין, עם אחרים. 

 הקבלן לא מבצע את העבודות בהתאם לדרישות תכנית אב. 26.9
הקבלן מבצע את העבודות או חלקן ללא רשיונות ו/או היתרים כנדרש ו/או בניגוד לכל חוק או  26.10

 . דין
הקבלן לא אפשר ל תכנית אב או לצד ג' מטעמה לבדוק את העבודות כאמור במסמכי המכרז  26.11

ו/או לא סיפק דו"ח אשר היה עליו לספקו או נדרש לספקו בהתאם לדרישה שקיבל בהתאם 
 להסכם.

במקרה של הפרה יסודית כאמור תהיה זכאית תכנית אב, מבלי לפגוע בכל סעד אחר השמור לה  26.12
 , לחלט את ערבות הקבלן, לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה. בדין או בהסכם

בכל מקרה של נקיטת אמצעים על ידי תכנית אב נגד הקבלן כתוצאה מהפרת התחייבויותיו, ישא  26.13
הקבלן בכל ההוצאות שיגרמו בשל כך לרבות ההוצאות המשפטיות, ושכ"ט עו"ד בקשר לכך 

לה עולים על סכום הערבות אותה תהיה תכנית אב רשאית וזאת אף אם הוצאות או הפסדים א
 לחלט בכל אחד ממקרי הפרת ההסכם הקבועים בהסכם.

 כללי  . 27
, כל סכום אשר יגיע לצוות בין כתשלום בין כהחזר, לקבלןהצוות יהיה רשאי לקזז מכל תשלום  27.1

, בין לפי הסכם זה ובין מכוח הסכמים אחרים ו/או עסקאות הקבלןבין כפיצוי או שיפוי מאת 
 לבין הצוות.  הקבלןאחרות שבין 

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג,  27.2
התחייבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין משתמע, 

 לחתימת הסכם זה.  בין הצדדים עובר
התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין  27.3

ו/או כוויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, 
 ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכתב. 

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי מסמך  27.4
בכתב הנושא את חתימות הצדדים ואשר יצורף כנספח להסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת 

 כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי הסכם זה בדרך של התנהגות, נוהג וכו'. 
ולל את המסגרת הכספית הכוללת לביצוע השירותים כמפורט הווה הסכם מסגרת הכמ הסכם זה 27.5

 כפי שאישר הצוות. ו להלן
ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או מהקבלן מובהר בזאת כי הצוות אינו מתחייב להזמין  27.6

עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית הכללית של לקבלן לספק 
ל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה. כמו כן, הצוות מוותר בזאת עוהקבלן ההסכם 

בהתאם לצרכיו  הקבלן,שומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטין את סכום ההסכם שייחתם עם 
 . פי שיקול דעתו הבלעדי ועל



הצעה לאותה עבודה ולחלק את  ישלהג ד,אח מיועץהצוות שומר לעצמו את הזכות לפנות ליותר  27.7
  על פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי., עצים השוניםהעבודה בין היו

תכנית אב תהא רשאית להודיע על ביטול החוזה, לפי שיקול דעתה, לרבות במקרה של אי העמדת  27.8
תקציב לביצועו של הפרויקט, ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך ובלבד שישולם 

אושרת, עד למתן הודעת הביטול. זולת לקבלן בגין עבודה שביצע בפועל, על פי הזמנת עבודה מ
האמור לעיל, לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום, תמורה, פיצוי או סעד אחר בקשר עם ביטול 

 החוזה כאמור. 
 כתובות הצדדים לשם קבלת הודעות בהתאם להסכם זה הינן כדלקמן: 27.9

  , ירושלים 97רחוב יפו : ירושליםתחבורה לתכנית אב צוות    27.10

  הקבלן:__________________________________ 27.11

כל הודעה שתשלח בדואר רגיל לפי אחת מהכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו  27.12
) ימים מתאריך מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל; אם 4של הצד הממוען תוך ארבעה (

או בדוא"ל עם אישור  בעת מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה –נמסרה ביד או בדואר רשום 
  ביום העסקים הראשון לאחר אישור שיגורה.  –מסירה 

 כל הוראה בלשון ההסכם הנוקטת באחד המינים (זכר או נקבה) תפורש כמופנית לשני המינים.  27.13
סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים להסכם זה  27.14

  בלבד.  ירושליםתהא לבית המשפט המוסמך בעיר 

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  
  

  ___________________  ___________________  
  הקבלן  תכנית אב  

  
  
  
  
  
  

  אישור
  
  

  אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר כי הסכם זה נחתם ע"י _____________, ת.ז. 
  

  .חתימתם מחייבת____________ ו______________, ת.ז. _____________ בשם הקבלן, כי 
 


