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 ס כ ם ה

        
 2017 ביום ______בחודש ______מועצה האזורית שדות נגב ב ונחתם שנערך

 
 י ן: ב

 
 שדות נגב  אזורית מועצה

 הנגב .נ.ד                                                                    
 

 "(המועצה)להלן: "
 אחד מצד                

 
 ב י ן: ל

 
 __________________________________שם מלא : 

 מספר זיהוי : __________________________________

 כתובת לצרכי הסכם זה : __________________________________   

 
        

 "(הקבלן)להלן: "
 שני מצד                

 
 

י  ביישוב  כבישים  אוטפרסמה מכרז בו ביקשה לקבל הצעות לביצוע עבודות טי והמועצה :הואיל
 "(;המכרז" )להלן:המועצה, 

 
 השתתף  במכרז והוכרז כזוכה בו; והקבלן  :והואיל

 
 קבלה את הצעת הקבלן; המועצהו :והואיל

 
 , הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:הוסכם לפיכך

 מבוא .1

 להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם גופו. המבוא .1.1

 מונחים .2

 למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר. יהיוזה  בהסכם

המועסקים או אלה מורשיו חיו ו/או וו/או של הקבלןשל  עובדיו "קבלן עובדי"
ל ידי עובדיו או ע ידיו, על דששירותיהם יושכרו או יירכשו על י

שליחיו בביצוע העבודות ו/או הסכם זה בקשר אליהם, לרבות 
וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין למעשיו או  משנהקבלני 

 למחדליו.

כל אדם אחר שימונה על ידו או המועצה של הפרויקטים מנהל   "המנהל"
לעניין הסכם זה בכלל או לעניין פלוני מבין העניינים בהם עוסק 

 הסכם זה.

, בהתאם לדרישת הכבישים יניקוו/או  טיאוטדות הוכל עב "עבודות"                          
המועצה, מכל סוג שהוא כפי שיורה עליהן המנהל מעת לעת, 
וכל הנובע והכרוך בביצוע עבודות אלו בין שפורשו בהסכם זה 
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ובין שלא פורשו בו, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל 
 לות המפורטות להלן.העבודות והפעו

 קיבוץ, יישוב קהילתי ושכונות הרחבה שלהם.      מושב, לרבות, "יישוב"

 הרחובות טיאוטמועדי ו המפרט .3

בהתאם להוראות המפרט המצורפות הקבלן מתחייב לטאטא את הרחובות  .3.1
 "המפרט"(. -)להלן  ומסומן  באות "א". -להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו 

, המפרטככל שיתגלו סתירות או אי התאמות בין הוראות הסכם זה להוראות 
 עדיפות.     המפרטתהיינה הוראות 

העבודות תבוצענה בשעות שיקבע המנהל מפעם לפעם לפי שיקול דעתו הבלעדי  .3.2
, יבצע הקבלן כל  עוד לא הורה המנהל אחרתוהמוחלט בהודעה שימסור לקבלן. 

בערבי חג  ( שעות נטו לעבודה 0) .30:11עד  03:00את העבודות בין השעות 
ושבת יסיים הקבלן את ביצוע העבודות לא יאוחר מאשר שעה אחת לפני כניסת 

 השבת או החג.

אם יודיע המנהל לקבלן על מועדים קבועים  לעבודות  ומועד  כלשהו יחול ביום  .3.3
 חג או שבת, יוקדם או יידחה המועד בהתאם להחלטת המנהל ובלבד שבאותו

 שבוע יבוצעו שתי פעולות ניקיון.

 הרחובות  טיאוטאופן  .4

ולרבות במפרט  משמעו: כל הפעולות המפורטותהרחובות"  טיאוט"זה  בהסכם .4.1
 להלן יחדיו: הפעולות המפורטות

הקבלן יטאטא את הרחובות, הכבישים והדרכים שבתחום השיפוט  .4.1.1
ות נקי תהיינה  ן "(, כך שהדרכים כולהדרכיםשל המועצה )להלן: "

כל שמן ו/או מפסולת ו/או לכלוך ו/או חול ו/או אבק ו/או גזם ו/או 
 פסולת ו/או לכלוך אחר, יהא אשר יהא.

יטמין והקבלן כל הפסולת שתיאסף במהלך ביצוע העבודות, יוביל  .4.1.2
יורה המנהל מדי פעם עליו  אתר פסולת רשמי מוכרזבעל חשבונו 

 .בכתב

מבלי זהיר ומקצועי אופן הקבלן יפעיל את הכלים שברשותו ב .4.1.3
פתחי לגרום נזק למדרכות, כבישים, שטחים מרוצפים, גדרות, 

כל נזק כזה שייגרם, יהיה באחריותו  מעקות צנרת וכיו"ב.ניקוז, 
  .הנזק  עאירומיד לאחר  של הקבלן בלבד ויתוקן על חשבונו

 הקבלן מתחייב למלא בקפדנות אחר הוראות המנהל.  .4.1.4

על השקט בשעת ביצוע יתן, ככל הנ ,הקבלן מתחייב לשמור .4.1.5
 העבודות נשוא הסכם זה.

פי -מייד לאחר חתימת הסכם ולפני תחילת עבודתו הסדירה על  .4.1.6
ניקוי ראשוני יסודי וחד פעמי של הפסולת ההסכם, יבצע הקבלן 

. לא תשולם המנהל  שהצטברה ברחובות ולהובילה בתאום עם
 לקבלן כל תוספת מחיר בגין עבודה זו.

5.  

ם מדי יום ביומו פירוט ושבו ירש מן עבודה בשני עותקיםיוהקבלן ינהל  .5.1
 העבודות שבוצעו על ידו בכל יום.



 

C:\Users\USER\Desktop\הסכם מכרז טיאוט.\מועצהdocx 

3 

, בסוף כל יום עבודה, על  נציג הישובו  המנהלמחובתו של הקבלן להחתים את  .5.2
ייחשב כיומן  ונציג הישוב המנהלהחתום על ידי עבודה  יומן העבודה. רק יומן

יחושב התשלום המגיע לכך אם המעיד על העבודה שהקבלן ביצע ורק בהת
 לקבלן.

 

 

 תוקפו של ההסכם תקופת .6

שתחילתם מיום  שלוש שניםתקופה של ל תוקפו של הסכם זה הינה תקופת .6.1
 "(.ההסכם תקופת)להלן: "חתימה על ההסכם

יישובי המועצה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודות ב .6.2
 תקופת תוקפו של ההסכם. במשךהמועצה 

למועצה בלבד תהיה זכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך תוקפו  .6.3
 .נוספות שנתייםתקופה נוספת של של הסכם זה ב

החליטה המועצה להאריך את תוקף ההסכם, מתחייב הקבלן להמשיך ולמלא   .6.4
כל התחייבויותיו שבהסכם זה ובלבד שהמועצה תודיע בכתב על כוונתה 

 .יום לפני תום תוקפו של הסכם זה 60לפחות להשתמש בזכות ההארכה, 

דלעיל ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למועצה עפ"י  6.1בסעיף על אף האמור  .6.5
 השנה הראשונהההסכם ו/או עפ"י דין, מוסכם בזה במפורש כי במהלך 

סיון, תהיה המועצה רשאית להביא ילתקופת ההסכם, אשר יהוו תקופת נ
ה צהמועימים מראש, אם תהיה  14מסר ישתהסכם זה לקיצו בהודעה בכתב 

סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שאין הקבלן מבצע את מלוא 
 התחייבויותיו, ללא יוצא מן הכלל, לשביעות רצונה המלאה.

 הודעה כאמור, יגיע ההסכם לקיצו במועד שקבעהלקבלן המועצה מסרה  .6.6
זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהם מלבד הכספים  אהמועצה והקבלן לא יה

 שיגיעו לו בגין העבודות שביצע בפועל עד למועד סיום ההסכם.

 דלעיל מוסכם בזאת כדלהלן: 6.6עד  6.1על אף האמור בסעיפים  .6.7

ביצוע העבודות ביישוב כלשהו מיישובי המועצה מותנה בכך  .6.7.1
ק בחלשל אותו יישוב יתחייב להשתתף  שהוועד המוניציפאלי

תמורה לה זכאי הקבלן לפי הסכם זה בעד העבודות המוסכם ב
באותו יישוב וכל עוד יישא היישוב בפועל בחלקו האמור בתמורה 

 לקבלן.

כאי בכל עת ולפי שיקול דעתו להורות על זועד ההנהלה של יישוב  .6.7.2
הפסקת העבודות ביישובו בהודעה למועצה של חודש מראש 

ההנהלה של יישוב  דשוועך, ובכתב. ידוע לקבלן והוא מסכים לכ
רשאי להפסיק את העבודות כאמור גם בשל כך שעלה בידו לקבל 

 הצעה טובה יותר מקבלן אחר.

מוסכם למניעת הספק, כי במקרה של הפסקת העבודות ביישוב  .6.7.3
זה, לא תהא לקבלן כל טענה או  6.7משנה פי סעיף -על מסוים

          תביעה בקשר להסכם זה.

של יחסי  במסגרתמצהיר בזאת, כי הוא קבלן עצמאי, ואינו משתלב  הקבלן .6.8
אי מתנאיו כדי נן בהסכם זה ו/או בתיעובד מעביד כלשהם עם המועצה, וא

 .המועצהלבין יחסי עובד מעביד בינו לבין המועצה או בין עובדי הקבלן  ליצור
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 הכנסה, הביטוחהתשלומי מס את , עובדיו ועבור ישלם עבור עצמו הקבלן .6.9
החל ו/או שיחול על הכנסותיו של  כלשהוחובה אחר הלאומי וכל מס או תשלום 

 .זהעל פי הסכם  וום שישולם ללהקבלן ו/או בגין תש

תחול האחריות  בלבדמצהיר בזאת כי הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו  הקבלן .6.16
/או והמלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ו/או פציעה ו/או נכות 

ו/או נזק ו/או הפסד שיקרו ו/או שיגרמו לקבלן /או לעובדיו ו/או לשליחיו  מוות
או עקב ביצוע או אי ביצוע  י/או למועצה ו/או לכל צד שלישי כל שהוא תוך כדו

 הקבלן על פי הסכם זה. התחייבויות

לעבודה ו/או כל  הדיןמצהיר בזאת, כי אם ייטען ו/או ייקבע על ידי בית  הקבלן  .6.11
הצדדים טעו בהערכת מהות היחסים סמכות משפטית, כי  גוף אחר בעל

אזי למועצה,  הקבלןיחסי עובד מעביד בין המשפטיים ביניהם וכי התקיימו 
יועמד על רו כעובד של המועצה ככי שהקבלן  מראש מסכים בזאת למקרה כזה 

 להסכם זה. 9, כאמור בסעיף עליהמהתמורה שהוסכם  40%שעור 

 

 והתחייבויות הקבלן הצהרות .7

הדרושים  ןוהניסיומצהיר בזאת, כי הוא בעל הידע, הציוד, המומחיות  הקבלן .7.1
ככל  .גבוהה ולמיטב הנוהג המקצועילביצוע העבודה נשוא הסכם זה ברמה 

שבמועד חתימת ההסכם , אין ברשות הקבלן, ציוד הנדרש ובפרט רכב טיאוט 
שור על בעלות או הסכם חתום מתאים כאמור, עליו להמציא בתוך שבועיים אי

 לשכירת ציוד כאמור.

 .2010שנתון המשאית לא יקדם לשנת 

במסירות  זהמתחייב בזאת לבצע את כל העבודות המפורטות בהסכם  הקבלן .7.2
להשתמש בכל כישוריו, וזאת  ;המועצההמלא של  נהביעות רצושבנאמנות ול

נוגעות לאופן ביצוע , ככל שהן המנהל ציית לדרישותלו ויעילהברמה גבוהה 
 העבודה.

, ההיתרים האישוריםלהשיג על חשבונו את כל ומתחייב בזאת לדאוג  הקבלן .7.3
 הסכםהביטוח הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו על פי  הרשיונות ופוליסות 

 זה.

הרשיונות, כלי הרכב והציוד  כל ומתחייב בזאת, כי במועד הסכם זה ביד הקבלן .7.4
, לרבות משאית טיאוט ע העבודה נשוא הסכם זההמתאימים הדרושים לביצו

 .טיאוט  -ובבוקט 

 הדרושיםותנאים אחרים  תנאי הבטיחותמתחייב להבטיח קיום  הקבלן .7.5
לשמירת בריאות העובדים ורווחתם /או כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה 

זה וכן לדאוג לקיים ועל חשבונו הוא ועל אחריותו הוא כל אמצעי  הסכםנשוא 
 המפורט בהסכם זה ולפי כל דין. לפיהבטיחות הנדרשים 

ו/או לפי  שוטףמתחייב בזאת לבצע העבודה נשוא הסכם זה, באופן  הקבלן .7.6
 .המנהל יוכפי שתשונה מעת לעת ע"המנהל  יתכנית עבודה שתוכן ע"

טובת הנאה  או/וזה, לא יקבל הקבלן כל תשלום  תקופת תוקפו של הסכם במשך .7.7
אחרת מכל צד שלישי, בקשר ישיר או עקיף עם העבודות נשוא הסכם זה 

שהקבלן יעבור על הוראה זו, ייחשב הקבלן כמפר תנאי יסודי של במקרה ו
, הסכום ו/או טובת ההנאה שיתקבלו על ידי הקבלן כךהסכם זה ובנוסף על 

לנקות סכום זה ו/או ערך טובת  זכאית אשתהכאמור, ישתייכו למועצה, 
 ההנאה, מכל הכספים שיגיעו לקבלן מהמועצה.
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עניין ו/או נושא  כלמתחייב בזאת להודיע למועצה, מייד וללא דיחויי, על  הקבלן .7.8
בין הקבלן  אינטרסיםאשר לגביהם יש לו עניין אישי ו/או העלולים ליצור ניגוד 

 נותן למועצה על פי הסכם זה. למועצה בכל הקשור לשירותים שהקבלן

 

 תמורה .8

, תשלם הקבלןכל התחייבויות  ומילוי מלא ונאמן של ביצוע העבודות תמורת .8.1
את הסכומים הנקובים בכתב המחירים המצורף להסכם זה  ,המועצה לקבלן

ידי נציג ועד הנהלת -ועלהמנהל  על ידיובכפוף לאישור כחלק בלתי נפרד ממנו 
 (."התמורה)להלן: "בתוספת מע"מ כדין  העבודה,על גבי יומן , יישובכל 

השירותים שיספק הקבלן לכל סופית , מהווה תמורה מלאה והנ"ל התמורה .8.2
כלים הציוד וח האדם הוכ :ללא יוצא מן הכלל, לרבותפי הסכם זה, -עללמועצה 

אלא ונסיעות אל מקום  ביצוע העבודות וממנו,  ,חשבונוהקבלן ועל  ישיסופקו ע"
 אחרת מפורשות בהסכם זה. אם כן נאמר

פי -על, ומלוי התחייבויותיו ההוצאות שיהיו לקבלן בקשר לביצוע העבודות כל .8.3
כן נאמר אחרת מפורשות  על הקבלן בלבד ועל חשבונו אלא אם  יחולוהסכם זה, 

 בהסכם זה.

החודש  עבור" התמורהכל חודש, יגיש הקבלן למועצה חשבונית בגין " בתום .8.4
 שחלף.

 .יום 30שוטף + תשולם לקבלן בתנאי ידי המנהל -על שתאושר התמורה .8.5

 הצהרות הקבלן .9

נהירים לו כל תנאי ההסכם הוא עיין  היטב בהסכם זה וכי  אתהקבלן מצהיר בז  .9.1
העבודות ובחן את כל תבוצענה כל  היישובים בהם ביקר בהוא על נספחיו, וכי 

לרבות סיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, נהתנאים וה
כל אלה הדרושים  -סביבתם, תנאי הקרקע, כמויותיהן וטיבן של העבודות 

לביצוע העבודות, את דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות, כן מצהיר בזה 
הקבלן כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי התמורה המשולמת לו בהתאם להסכם 

 הסכם זה.זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי 

הקבלן מצהיר בזה שקיבל לשביעות רצונו המלאה כל מידע שביקש ושיש בו כדי  .9.2
 להשפיע על ביצוע העבודות ועל הצעתו.

הקבלן מצהיר בזה שלא יהיה רשאי לבסס תביעות כספיות כלשהן עקב אי  .9.3
ידיעת או הכרת תנאי כלשהוא הקשור לעבודות נשוא הסכם זה, או מסיבה 

 בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם.כלשהם הקשורים 

הקבלן מצהיר כי החל מהמועד שייקבע על ידי המועצה להתחלת ביצוע   .9.4
העבודות יהיו לו היכולת הארגונית, הרשיונות וכן עובדים מתאימים לביצוע 
העבודות במיומנות, במומחיות וביעילות,  ובידיו כלי הרכב והציוד המתאימים 

ייב לבצע את העבודות במיומנות, במומחיות, הדרושים לביצוען והוא מתח
 ביעילות ובדייקנות ולהיות אחראי לכל העבודות.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ושאר התחייבויותיו בהתאם להסכם זה   .9.5
המנהל ו/או של ועד הנהלת היישוב לפי המקרה המוחלטת של  םלשביעות רצונ

המנהל, בין שמפורטות וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיהם של המועצה ו
 בהסכם זה על נספחיו ובין שאינן מפורטות בו.

 עובדי הקבלן .16
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ח האדם הדרוש לביצוע העבודות, והקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כ  .16.1
את ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. בעבודה 

כל דין או הוראה של שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, רשיון או היתר לפי 
רשות מוסמכת, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, בעל רשיון או בעל היתר 

 כאמור.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים מתאימים במספר  .16.2
הדרוש לשם ביצוע העבודות בצורה יעילה וכן מתחייב הוא להיות בעצמו 

ל שנדרש להעסיק עובד בעל ככ במקום ביצוע העבודות לצורך השגחה ופיקוח.
הקבלן כי יועסקו על ידו אך ורק  יוודאפי הדין -או היתר מיוחדים על ןרישיו

 או  היתרים נדרשים לפי הוראות כל  דין. תרישיונועובדים בעלי 

אחרים לשמירת ההקבלן מתחייב להבטיח קיומם של תנאי הבטיחות, הגהות ו  .16.3
לך ביצוע העבודות וכן לדאוג במהשל העובדים ורווחתם  םבריאות םביטחונ

 ולקיים על חשבונו הוא ועל אחריותו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי כל דין.

הקבלן מתחייב לשלם על חשבונו שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע   .16.4
 לפיוהנלווים לשכר העבודות  וכן לשלם להם את כל התשלומים הסוציאליים 

לנכות משכר את הניכויים המחוייבים ווהג, כל דין, הסכם או נהוראות 
 והמותרים על פי דין ולהעבירם לתעודתם במועד.

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע   .16.5
העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן, אם לדעת המנהל, לפי שיקול 

כשורה, או שאינו מוכשר למלא דעתו הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו אדם שלא 
תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות. אדם שהורחק לפי 

הו לשדרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כ
 בביצוע העבודות על פי הסכם זה.

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חבויות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש   .16.6
 בות על המועצה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.כמטיל חו

 

 כלי רכב .11

הקבלן מתחייב להמציא ולספק על חשבונו הוא את כלי הרכב והציוד הנדרשים  .11.1
 . יובהר כי מדובר במשאית טיאוט יעודית.לביצוע עבודות הטיאוט

 לביצוע העבודות.וראוי במצב תקין בכל עת הקבלן מתחייב להחזיק את הרכב   .11.2
לזמן מה  בטוח ותקין בו רכב באופן המונע שימוש כלי היה ויתקלקל ו/או יינזק 

ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לדאוג מייד, על חשבונו, לצורך או לחלוטין 
מילוי  שיאפשרבאופן וזאת  אחרמתאים חלפתו ברכב לתיקון הרכב או לה

 ה.לפי הסכם זהקבלן  של מלוא התחייבויות ומדויקרצוף, שוטף 

 תקלה ו/או אי יכולת זמנית לבצע העבודה .12

או בטיחות בתעבורה, בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע מפגעי תברואה   .12.1
העבודות במקרים דחופים בכל עת לביצוע להיות נכון הקבלן בזאת מתחייב 

 ומייד עם הקראו לכך על ידי המנהל.

מי מהם לקיים בכל מקרה של אי יכולת זמנית של הקבלן ו/או עובדיו או   .12.2
התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה מחמת מחלה או שירות מילואים 

לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, מתחייב  ,סיבות מוצדקותו וכיוצא באל
הקבלן לדאוג על חשבונו למינוי מחליף ו/או מחליפים בעלי כישורים, רשיונות 

להנחת דעתה של כולת וי ןניסיוכן , ורשויות מוסמכותואישורים כנדרש מ
המועצה ובמקרה של מחליף לקבלן גם באישורה של המועצה מראש. מינוי 

מאחריותו של הקבלן למילוי  ומחליף ו/או מחליפים כאמור לא יגרע
 התחייבויותיו עפ"י הסכם זה באופן רצוף ושוטף.



 

C:\Users\USER\Desktop\הסכם מכרז טיאוט.\מועצהdocx 

7 

דלעיל,  10מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן בהתאם לסעיף זה וסעיף  .12.3
הקבלן להודיע למועצה באופן מיידי ובעוד מועד על כל תקלה המונעת מתחייב 

 בעדו מלבצע את העבודות או כל חלק מהן.

ביצוע קצב ו/או מועד אם בכל זמן שהוא יהיה המנהל בדעה שאופן ו/או   .12.4
בלתי נאות בשים לב לאופי העבודות, יודיע המנהל על כך לקבלן הינו העבודות 

למניעת המחדל, אמצעים דרושים בכל השבונו הוא והקבלן מתחייב לנקוט על ח
תוספת עובדים, ציוד וכלי רכב שמחובתו לספק בכדי להבטיח את ידי -לרבות על

 ביצוע העבודות באופן נאות ויודיע על כך למנהל בכתב.

בהם סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שהאמצעים שנקט יהא היה המנהל   .12.5
ביצוע הנאות הדלעיל אינם מספיקים בכדי להבטיח את   12.4  הקבלן לפי סעיף

בהם לנקוט עליו של העבודות, יורה המנהל לקבלן בכתב על האמצעים ש
והקבלן מתחייב בזה לנקוט מייד על חשבונו הוא את האמצעים האמורים, 
לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ו/או במשמרות ו/או הוספת ציוד וכלי 

 פ"י החוזה.רכב שמחובתו לספקם ע

   זה, 12התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי סעיפים אחר לא מילא הקבלן   .12.6
מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית למועצה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין, 
תהיה המועצה רשאית לבצע את העבודות או מקצתן על ידי קבלן אחר או בכל 

קבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות דרך אחרת וזאת על חשבונו של הקבלן וה
בכך והמועצה תהיה רשאית לגבות ו/או לנכותו את ההוצאות האמורות 

שייחשבו כהוצאות תקורה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  15%בתוספת 
שהוא והיא תהיה רשאית לנכות מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות מימוש סכום 

 הערבות, כולו או מקצתו.

 פיקוח המנהל .13

ע כל העבודות, בין במקום ביצוע העבודות ובין בכל מקום אחר שבו ביצו  .13.1
מנוהלות פעולות לצורך ביצוע העבודות, יהיה נתון לפיקוח של המנהל 
והעבודות תבוצענה להנחת דעתו הבלעדית וחוות דעתו תהיה סופית, בהתאם 
להוראות שיתן מזמן לזמן לקבלן ואשר הקבלן מתחייב בזה למלאן בין שהיו 

 לות ומפורטות בהסכם זה על נספחיו ובין שאינן כלולות בו.כלו

המנהל רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב הרכב   .13.2
והציוד שהקבלן משתמש בהם וטיב העבודה הנעשית ע"י הקבלן בביצוע 
העבודות. כן רשאי הוא לבדוק אם מפרש הקבלן כהלכה את ההסכם ואת 

 הוראותיו.

לי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סמכות אחרת שניתנה למנהל מב  .13.3
בהוראה כלשהי מהוראות הסכם זה, יכריע המנהל בלעדית וסופית בכל שאלה 
שתתעורר בקשר עם אופן ביצוען של העבודות, טיבן ומועדן ובקשר עם איכותם 

פקם. וסוגם של הרכב והציוד שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות ו/או יס
שום דבר האמור בסעיף זה או בכל הוראה אחרת בהסכם ושום מחדל מצד 
המנהל לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם זה ומביצוע 

 העבודות בהתאם להוראותיו.

כל ההוראות בקשר עם ביצוע העבודות יקבל הקבלן רק באמצעות המנהל   .13.4
 נהל.והערות הקבלן יועברו תמיד אך ורק באמצעות המ

 שינוי ו/או ויתור .14

לא  מסויםהסכמה מצד המועצה ו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה  .14.1
 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו המועצה ו/או המנהל בזכויות הנתונות להם לפי הסכם זה במקרה  .14.2
ללמוד  , אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואיןמסוים

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.
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כל שינוי בהסכם זה או בתנאי ביצוע העבודות ייעשה בכתב ומראש ולא יהיה לו  .14.3
כל תוקף אלא אם נעשה כאמור, למרות כל האמור בניגוד לכך בכל מקום אחר 

 בהסכם זה על נספחיו.

 אחריות הקבלן לנזקים .15

לקיים את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בהתאם לכל דין הקבלן מתחייב לבצע ו .15.1
והוראה של כל רשות מוסמכת. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבהסכם זה 
מתחייב הקבלן לפצות את המועצה עבור כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת 

 הוראות סעיף זה על ידו.

ו לביצוע הקבלן מתחייב ומצהיר כי הקבלן ועובדיו, הרכב והציוד שישמשוה  .15.2
התחייבויות אלו ופוליסות הביטוח שבהן ביטח את הרכב יעמדו בדרישות אלו. 
הקבלן מתחייב לעמוד בכל הוראה, דרישה ותנאי הנוגעים לביצוע 
התחייבויותיו לפי הסכם זה ואשר יפורסמו מעת לעת על ידי כל רשות מוסמכת. 

מועד חתימת אם העמידה בהוראה, דרישה ותנאי כאמור, אשר פורסמו לאחר 
הסכם זה, תהיה כרוכה בהוצאות ו/או תשלומים כלשהם, ישא הקבלן בכל 
התשלומים ו/או ההוצאות האמורים ולא יהיה רשאי לבסס שום תביעות 

 כספיות נגד המועצה בגינם.

הקבלן מתחייב לדאוג ולהשיג על חשבונו הוא את כל האישורים, ההיתרים,  .15.3
הדרושים לפי כל דין לשם מילוי הרשיונות, הרישוי ופוליסות הביטוח 

  התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.(

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחות הציבור ולא   .15.4
מוש והמעבר של כל אדם ורכב בכביש, דרך, שביל יתהיה כל הפרעה בזכות הש

 והחזקה ברכוש כלשהו. שהשימווכיו"ב או בזכות 

למועצה ו/או י המועצה לכל נזק ולכל אבדן שייגרמו אחראי כלפ אהקבלן יה  .15.5
לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו, לרבות ובמיוחד 
לתקינות הדרכים שבשטח המועצה, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע 

 .עובדיוהעבודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן או 

בגין כל נזק ו/או אבדן שייגרמו  הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה  .15.6
לה כתוצאה ממעשה או מחדל כאמור ובכל מקרה שהמועצה תאלץ לשלם 
פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום 
כזה למועצה עצמה מייד עם דרישה ראשונה. כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה 

בקשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע ו/או ריבית והוצאות שהמועצה עמדה בהן 
כל סכום כזה מכל תשלום או סכום קזז מהאמור לעיל, תהא המועצה רשאית ל

שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי ההסכם ו/או להשתמש בערבות 
 הבנקאית שהקבלן מסר בידי המועצה לפי הסכם זה.

אשונה הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה מייד עם דרישתה הר  .15.7
בכל סכום שיהא על המועצה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה בגין תביעה לנזק 
או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות שבהן עמדה המועצה כתוצאה מתביעה 

 כאמור.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל,   .15.8
עברת דלק או מובילים רשת מים, ביוב, חשמל, טל גרף, טלפון, צינורות לה

אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו 
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב 
לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי ובדרך 

ס המועצה ושל כל אדם או היעילה ביותר לשביעות רצונו המלאה של מהנד
רשות מוסמכים לפקוח על הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת מים, 
ביוב, חשמל, טל גרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב 

 כאמור.

 הסבת החוזה .16
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 להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק, הקבלן לא יהיה זכאי למסור .16.1
לפי הסכם זה אלא אם בתנאים ובמידה  מהתחייבויותיומזכויותיו ו/או 

 שהמועצה תסכים לכך בכתב ומראש.

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של העבודות כולן או מקצתן אלא   .16.2
אם ובמידה שהמועצה הסכימה לכך בכתב ומראש, ואולם העסקת עובדים בין 

יעור העבודה אין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי ש
 בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.

נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה   .16.3
האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והקבלן 

ם ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי כוח
 ועובדיהם.

 ביטוח .17

הקבלן יערוך על חשבונו הוא לטובתו ולטובתה של המועצה יחדיו, את   .17.1
הביטוחים הבאים שיהיו בתוקף במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה כאשר 

 בפוליסות אלו תהיה  גם המועצה מוטבת:

ביטוח נזקים כלשהם שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ו/או כתוצאה  .17.1.1
 שלישי או לרכושו.מביצוע העבודות לכל צד 

ביטוח כל נזק או אבדן, כולל אש וגניבות, שייגרמו לרכב, לציוד,  .17.1.2
לחומרים ולכל דבר אחר השמש את הקבלן לביצוע העבודות, 

 במלוא ערכם מזמן לזמן.

ביטוח כל נזק ו/או הפסד לעובדי הקבלן ו/או לכל המועסקים על   .17.1.3
 ידיו ו/או לכל הבאים מכוחו.

 עיףמועצה העתק מהפוליסה הנערכת בהתאם לסהקבלן מתחייב להמציא ל .17.2
דלעיל, ואת העתק הקבלה המאשר תשלום הפרמיה וזאת לא יאוחר  17.1

 ממועד התחלת ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, כפי שהמועצה תקבע.

אם הקבלן לא ישלם את התשלומים הנדרשים בגין הביטוחים הנ"ל, תהא   .17.3
קום הקבלן כל תשלום הנדרש בגין , לשלם בממחויבתהמועצה רשאית, אך לא 

הביטוחים הנ"ל, ולנכות תשלומים אלה מכל סכום המגיע או שיגיע ממנה בכל 
 עת.

לעיל, מתחייב הקבלן להמציא  6.4הוארך תוקף ההסכם בהתאם לסעיף   .17.4
דלעיל אשר תוקפו יהיה עד לתום  18.1 עיףלמועצה העתקי פוליסות כנזכר בס

ות כאמור תהווה תנאי מוקדם לביצועו של התקופה המוארכת. המצאת הפוליס
 ואילך. הכל תשלום שבו חייבת המועצה לקבלן ממועד התחלת תקופת ההארכ

 עיכוב סכום כלשהו ע"י המועצה עקב אי קיומו של התנאי המוקדם כאמור, לא  .17.5
הפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או פיצוי אחר כלשהן מהמועצה יזכה את הקבלן ב

 בגין תקופת העיכוב.

 

 בנקאית ערבות

, ימציא הקבלן ובמועדןקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה  להבטחת .18

המפורטים לעיל  התנאיםלמועצה ערבות בנקאית לפקודתה מבנק מסחרי בישראל, על פי 

 "(:הערבות" או" הבנקאית הערבות)להלן: "
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במעמד חתימת הסכם זה ימציא הקבלן למועצה ערבות בנקאית ללא תנאי,  .18.1

כחוק, לטובת  מבוילתצמודה כמפורט להלן, להנחת דעתה של המועצה, 

תום תקופת מיום  00עד תקופה של וזאת ל ₪  20,000 שלהמועצה, בסכום 

 תוקפו של הסכם זה.

נו המדד הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשבסיס להצמדה הי .18.2

 האחרון שפורסם לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה.  

הבנקאיות  הערבויותלשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהוצאת   מתחייב הקבלן .18.3

 בהתאם לסעיף זה.

מהערבויות הנזכרות בסעיף זה תהיה תנאי מוקדם לביצוע  ערבותכל  המצאת .18.4

זה. מבלי לגרוע  לקבלן בהתאם להוראות הסכם המועצהכל תשלום שבו חייבת 

הפרה יסודית של ההסכם, מובהר  במועדמהיות אי המצאת הערבות הבנקאית 

ממנה לקבלן עד  שיגיעכי המועצה תהיה רשאית לעכב תחת ידה כל סכום 

לסכום השווה לסכום הערבות שהקבלן נמנע מלהמציאה למועצה כאמור 

יצוי אחר בגין לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו/או לריבית ו/או לכל פ והקבלן

 האמור בהתאם להוראות סעיף זה. הסכוםעיכוב 

ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין והמועצה תהיה רשאית  תהיהערבות  כל .18.5

ממנה בכל מקרה שלדעת המועצה לא עמד הקבלן  חלקלהפעיל את הערבות או 

הערבות או חלק ממנה, יהיה על הקבלן  הופעלההסכם זה.  יבהתחייבויותיו עפ"

על הפעלת הערבות. לא  הודעהימים מקבלת  10לחדשה בהיקפה המלא תוך 

דלעיל כאילו לא  18.4 קחידש הקבלן את הערבות כאמור, יחולו הוראות ס"

 המציא הקבלן ערבות חדשה במקום זו שפג תקופה.

 ודית של ההסכם.מיסודו של הסכם זה והפרתו תיחשב הפרה יס הינוזה  תנאי .18.6

 

 ביטול ההסכם .19

מוסכם בזה בין הצדדים כי במקרה שהקבלן ינטוש לחלוטין או זמנית את  .19.1

ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, או יהיה בלתי מסוגל לדעתה הבלעדית של 

, או במדויקהמועצה לקיים את התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן 

קן את ההפרה תוך המועד שנקבע לו הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא תי

ע"י המנהל או חזר על אותה הפרה, או לא ישמע להוראות מקצועיות של 

המנהל בקשר עם ביצוע העבודות, או אם יורשע בעבירה פלילית שיש עימה 

קלון או קשורה בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, הכל לדעתה של המועצה,  

נגדו הליכי הוצאה לפועל, תהיה המועצה  או יינקטו ןפירעואו יהיה לחדל 

רשאית בכל אחד מהמקרים המנויים לעיל לסלק ידו של הקבלן מביצוע 

העבודות, לבטל הסכם זה ולהמשיך ביצוען בעצמה או באמצעות אחרים וכל 

ותעודה חתומה בידי המנהל  –הוצאה או נזק שייגרמו למועצה כתוצאה מכך 
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לחובתו של הקבלן. בכל מקרה מהמקרים ייזקפו  –תהווה ראיה מכרעת לכך 

האמורים בסעיף זה תהיה המועצה רשאית לעכב כל תשלום המגיע לקבלן עד 

לסידור החשבון הסופי וזאת מבלי לגרוע מזכותה לממש את הערבות, אולם 

המועצה לא תסלק ידו של הקבלן מביצוע העבודות כאמור לעיל אלא לאחר 

 יום. 14שתתן לו הודעה מוקדמת של 

בוטל ההסכם כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה הקבלן זכאי מהמועצה לפיצוי  .19.2
יעו ו/או תשלום כספים כלשהם עקב הבאת ההסכם לקיצו, למעט הכספים שיג

בגין העבודות שביצע בפועל עד למועד סיום  -ה לו בכפוף לזכויותיה של המועצ
 ההסכם.

על פי הסכם זה, תהיה מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד עפ"י דין ו/או  .19.3
המועצה זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים 
אשר יגיעו ממנה ו/או מאחרים לקבלן, כל סכום כסף לכיסוי כל אשר יגיע לה 
מהקבלן לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום חוב שבו חייב 

ל דין, לרבות חוקי העזר שלה ו/או הקבלן למועצה בתור רשות מקומית עפ"י כ
 בכל דרך אחרת.

מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות ו/או סעד המוקנים למועצה על פי דין כמפורט  .19.4
לעיל, ישלם הקבלן למועצה מיד עם דרישתה הראשונה, פיצויים קבועים 
מוערכים ומוסכמים מראש וללא צורך בהוכחת נזק בגין כל הפרה של ההסכם 

 ש"ח. 100,000זה בסך של 

 חשבונות .26

ספרי המועצה וחשבונותיה ייחשבו ויהיו נאמנים על הקבלן וישמשו בכל עת  .26.1
הוכחה מכרעת בכל הנוגע לתשלומים שהמועצה תשלם על פי הסכם זה וכן בכל 

 הנוגע לסכום שיינתן לקבלן מאת המועצה או למועצה על ידי הקבלן.

המועצה רשאית אך לא  כל התחייבות המוטלת על הקבלן לפי הסכם זה תהיה .26.2
לעשותה במקום הקבלן, בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת, וכל  מחויבת

 ההוצאות והנזקים בקשר לכך יחולו על הקבלן.

 הוצאות ביול הסכם זה יחולו על הקבלן. .26.3

 ותשלומי חובה מיסים .21

בתשלומי מיסים ו/או בתשלומי חובה אחרים, לרבות מס  תישאלא  המועצה  .21.1
להסתדרות הכללית בגין ביטוח רפואי  מקבילמי ומס הכנסה, ביטוח לאו

 כל דין. חמכוזה ו/או  הסכםהוראות  חכוהחלים ו/או שיחולו על הקבלן 

 הודעות .22

 כמפורט בפתיח להסכם.הצדדים להסכם זה הן  כתובות .22.1

כמפורט במבוא  , כתובתו יהודעה שתשלח בדואר רשום לאחר הצדדים עפ" כל  .22.2
שלושה ימים לאחר מסירתה בתוך הנמען  יתחשב כאילו התקבלה ע"להסכם 
 .מסירתה מעת -הדואר, ואם נמסרה ביד  למשרד

 באו הצדדים על החתום: ולראייה

 הקבלן              מרחבים  האזורית עצההמו_______________________           __________                                                                                              __________
 המועצה                                                                                                            הקבלן            
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 להסכם טיאוט כבישים  פרט מ

 

בקמפוס המועצה ובקרית  ,באזור התעשייה יישובי המועצה וכן 16 -ביבוצע טיאוט הכבישים  .1
 החינוך.

אישור מראש בידי מורשי החתימה של ועד הנהלת יבוצע רק לאחר  מסויםהטיאוט ביישוב  .2
 היישוב.

הא רשאי שלא לאשר את ביצוע העבודות יהנהלת יישוב  דשוועידוע לקבלן והוא מסכים לכך  .3
דה . אישור התשלום מותנה בחתימת בהתאם לאיכות העבוביישובו, לפי שיקול דעתו הבלעדי 
 וועד / נציג הישוב לאיכות העבודה.

-על אלא אם כן יוסכם על ביצוע טיאוט בימים נוספים ,בכל יישוב לשבועת חאהטיאוט יתבצע  .4
 פרד.נפי הסכם בכתב בין הקבלן ליישוב ולפי תמורה נוספת עליה יוסכם ובה יישא היישוב ב

  .עד לסיומן באותו יום ברציפות  ,בכל יישובהקבלן מתחייב לבצע את העבודות  .5

לשם סילוק פסולת  קט-בבובבהתאם לצורך ולפי הוראת המנהל מדי פעם יסתייע הקבלן  .6
 .)מטאטא הכביש( פעמים בשנה כתוספת לרכב  הטיאוט 4 במינימום ולפחות, כבדה

טיאוט נוספות על תבוצענה עבודות המנהל יהא רשאי להורות לקבלן כי בחגים ובמועדי ישראל  .7
דלעיל, לרבות ביישובים שלא הצטרפו להסדר עלפי הסכם זה וזאת עלפי  4המנויות בסעיף 

 הסכם. לה ליום עבודה כמפורט בהתמורה הרגי

של ועד  ידי הקבלן ביסודיות ולשביעות רצונו המלאה של המנהל ו/או-עבודת הטיאוט תבוצע על .8
 הנהלת היישוב, לפי המקרה. 

מטאטא ידני + יעה + גרניק עם הקבלן מתחייב לניקוי המדרכות, לצד הכבישים, באמצעות  .9
יש להדגיש כי הניקיון המתואר  ת בד בבד עם ביצוע טיאוט הכבישים,מתאים וזא ,מים

 בהסכם זה כולל את הכבישים והמדרכות כאחד.

מוכרז לאתר פסולת ידו במהלך ביצוע העבודות -הקבלן מתחייב לפנות את הפסולת שתיאסף על .10
לו יסכים המנהל מדי פעם בכתב ולהמציא למנהל מדי כל חודש או לפי דרישה אישור  ,מורשה

     על פינוי הפסולת לאתר כאמור.  

 

 


