הסכם התקשרות לשיפוץ מבנה
שנערך ונחתם ב_________________ ביום __________
 ב י ן -מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
שבכתובת מדרשת בן גוריון 48990
(להלן" :המדרשה")
מצד אחד
 ל ב י ן -________________________
ח.פ _____________
כתובת__________________ :
(להלן" :הקבלן")
מצד שני

הואיל:

והמדרשה מעוניינת לשפץ מתחם במבנה המכינה הקדם צבאית "מכינת הנגב"
(להלן" :המתחם");

והואיל:

ועל סמך הצעת הקבלן שפרטיו לעיל ועל סמך מצגיו במכרז פומבי מס' ,2016/1
החליטה המדרשה לבחור בו כמי שייתן שירותיו למדרשה;

והואיל:

והקבלן הצהיר ,כי הינו בעל הידע ,הניסיון ,היכולת ,המקצועית ,ההיתרים והאישורים
הדרושים עפ"י כל דין לביצוע השירותים ,אספקת כוח האדם והציוד לשם מתן
השירותים למדרשה באופן מיטבי;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להסדיר לקבוע את תנאי ההתקשרות;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1

.1

המבוא להסכם זה ,כמו גם נספחים א' ,ב' ,ג' ,ד' ,המפרטים ,כתבי הכמויות ,ההוראות
הכלליות והתוכניות המצורפים לו ,מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם גופו.

.2

כל הנספחים אם יצורפו בעתיד ,יהוו גם הם חלק בלתי נפרד מההסכם.

.3

כל שינוי בתנאי הסכם זה יחייב את הצדדים רק אם נעשה בכתב ונחתם ע"י הצדדים.

אספקת שירותים למדרשה והוראות שונות לביצוע ע"י הקבלן:
.4

הקבלן מתחייב לביצוע עבודות השיפוץ במתחם ,כנדרש וכמפורט בבקשה לקבלת הצעת
מחיר ,בנספחיה ובתוכניות ובמפרטים המצורפים לה ,עליהם חתם הקבלן.

.5

עבודות השיפוץ יחלו מיידית לאחר חתימת הסכם זה ולא יאוחר מתאריך .5/6/2016
הקבלן מתחייב לסיים את עבודות השיפוץ במלואם תוך  40ימים ממועד התחלתן ובכל
מקרה לא יאוחר מתאריך .15/7/2016

.6

לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו לסיים את עבודת השיפוץ במועד הנקוב בסעיף  5לעיל,
יודיע על כך למדרשה בכתב ,במועד מוקדם ככל האפשר .מבלי לגרוע מן האמור ,איחור
בסיום הפרויקט יביא להפחתת התמורה הקבועה בין הצדדים ,בגין כל שבוע איחור או
חלק ממנו בשיעור .10%
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כדוגמא ,במקרה שבו הקבלן יסיים את מתן השירות
באיחור של שבוע ולאחר שקיבל ארכה מהמדרשה בת שבוע ,יהיה זכאי לקבל מאת
המדרשה לאחר תום השירות סך הכול  90%מהתמורה ,בהפחתת הסכומים ששולמו לו
עד אז ,אם שולמו.

.7

מוסכם בזאת ,כי המדרשה רשאית להפסיק את ביצועו של הסכם זה ללא כל הסבר בכל
מועד בו תחפוץ ובלבד שתמסור על כך הודעה לקבלן בכתב שבועיים מראש ותשלם לו
בעבור כל השירותים שבוצעו על למועד סיום ההתקשרות בפועל.

.8

הצדדים מסכימים כי המדרשה תמנה לפרויקט מפקח לצורך ביצוע פיקוח על עבודות
הקבלן והקבלן מתחייב מצידו להישמע להערות המפקח ולהתחשב בהערותיו תוך הפעלת
שיקול דעתו בעניין.

.9

הקבלן מתחייב מייד בגמר שלב הריסת פנים וחוץ ,לזמן את המפקח לבדיקת ואישור
העבודות של פרק זה ולא ימשיך בשלבי העבודה הבאים ללא קבלת אישור בכתב
מהמפקח .באותו אופן ,מתחייה הקבלן ,מייד בגמר שלב שלד ובנייה ,לזמן את המפקח
ל בדיקת ואישור העבודות של פרק זה ולא ימשיך בשלבי העבודה הבאים ללא קבלת
אישור בכתב מהמפקח.
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. 10

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה של מחלוקת ,אי הבנה או דבר שאינו מתיישב לדעת הקבלן
עם המפורט במפרטים ,כתבי הכמויות ,ההוראות הכלליות והתוכניות המצורפים לו ,ידווח
על הדבר בכתב באופן מיידי למפקח לצורך בדיקה וקבלת החלטה.

. 11

שעות העבודה באתר לא יחרגו מהזמנים שלהלן :בימים א' – ה' בשעות 7:00-20:00
ובימי ו' בשעות  .7:00-17:00מוסכם כי על הקבלן חל איסור לעבוד באתר בימי שבת ,חג
ומועד.

. 12

הצדדים מסכימים כי ייתכן שלעיתים יורה המפקח על הפסקת עבודה או הפסקת עבודה
מרעישה או כל הפסקה אחרת קצובה נדרשת כדי לא להפריע למהלך העבודה התקין
בשאר המבנה ו/או בסביבתו .מובהר כי הפסקות עבודה כאלו לא יהוו עילה לקבלן לאיחור
בהשלמת הפרויקט ולקבלן לא תהיה תביעה ו/או טענה בעניין זה כלפי המדרשה.

. 13

הקבלן יקים ,על חשבונו ,בהיקף אזורי העבודה וההתארגנות שיוקצו לו ,גדר יציבה,
קשיחה ואטומה ובגובה  2מטר לפחות .הגדר תוקם בגבולות אתר הבנייה לפני תחילת
העבודות ותפורק מייד עם סיומן .הגדר תוחזק במצב תקין משך כל זמן עבודות השיפוץ.

. 14

הקבלן חייב לדאוג לשמירה על המבנה ,הציוד והחומרים .אם יקרה קלקול ,אבידה או
גניבה למי מהם ,יישא הקבלן בכל ההפסד ושום אחריות לא תוטל על המדרשה .על הקבלן
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים.

. 15

הקבלן יתקין ,על חשבונו ,שלט באתר הבנייה או בסמוך לו .תוכן השלט ,החומר ממנו
ייעשה ,גודלו ,צורתו ,גודל האותיות ,צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט –
ייקבעו בלעדית ע"י המפקח.

. 16

המדרשה תרשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך
כך לרשתות הקיימות של חשמל ומים במקום .ההתחברויות תעשינה במקומות שייקבעו
ע"י המפקח ולפי התנאים שייקבעו על ידו ,כולל מונים מתאימים .על הקבלן לדאוג
להתקנת יחידה לאספקת חשמל ,הכוללת מונה ,שלא תעלה על חיבור של  25*3אמפר.
כל ההוצאות עבור השימוש השוטף בחשמל ובמים וכן של התקנת ההתחברויות ושל
הסרתן בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו ,תחולנה על הקבלן בלבד.
המדרשה תחייב את הקבלן בכל חודש בגין עלויות החשמל והמים המסופקים בהתאם
לתעריפים הנהוגים בה בתקופת העבודות .המדרשה לא תהא אחראית לאספקה בלתי
מספקת או בלתי סדירה ,הפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל .על הקבלן לעשות
מראש ,על חשבונו ,סידורים מתאימים למקרה של תקלות ,כדי שעבודתו לא תיפסק.
תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן.
מודגש בזאת כי כל התחברות ו/או ניתוק למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש
ובכתב מהמפקח.
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. 17

במידה שיידרשו דרכי גישה ארעיות לאתר – הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו
ותוסרנה על ידי הקבלן מייד עם גמר העבודה.

. 18

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון :לינה ,אוכל ,מקלחות ,טלפון
וכיו"ב .מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה .כמו כן ,לא יותר שימוש בתאי שירותים
של המדרשה .על הקבלן לבנות תא שירותים לשימוש העובדים וישמור עליו נקי ומסודר
לכל תקופת השיפוץ.

. 19

הקבלן חייב להעמיד ,על חשבונו ,לרשות המפקח ,את כל הפועלים ,הכלים והמכשירים
הנחוצים בשביל בחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה ולמתחם
העבודה או למקומות אחרים בהם נעשית עבודה בשביל המתחם .המפקח רשאי לדרוש
מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של עבודה ,אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או להוראותיו
והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו .המפקח יהיה ראשי
לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה וכמו כן יהיה
ראשי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר .המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה
בכללה ,או חלק ממנה ,או עבודה בתחום מסוים ,אם לפי דעתו אין העבודה נעשית
בהתאם לתוכניות ,המפרט הטכני או הוראות המפקח .בהפסקה כזו לא תהיה עילה
לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה .המפקח יהיה הקובע היחידי
והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב העבודה ולאופן ביצועה.
השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע
העבודה לפי כל תנאי ההסכם.

. 20

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו
ויתקן ,על חשבונו ,כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה .הקבלן ינקוט בכל אמצעי
הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים ,במבנים ,במתקנים ובתחולתם
ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

. 21

הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מוסמך .מנהל העבודה
יימצא באופן יומיומי וקבוע באתר העבודה ,למשך כל שעות הפעילות .לא תתבצע כל
עבודה באתר ללא נוכחות צמודה של מנהל העבודה .תפקידו של מנהל העבודה ,אשר
יקבל הוראות מהמפקח ,כולל פיקוח על העבודה ,וידוא קיום כל דרישות תקנות עבודות
בניה באתר ע"י כל העובדים הפועלים בו ופיקוח באופן ישיר ומתמיד על שמירת כללי
הבטיחות באתר בכל זמן העבודות.

. 22

לא יאוחר מאשר  3ימי עבודה מיום תחילת העבודות ,יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים
מפורט לביצוע העבודות והשלמתן ,בהתאם למועד סיום הפרויקט שנקבע במסמכי החוזה.
לוח הזמנים אשר יאושר על ידי המפקח יחייב את הקבלן לאורך כל תקופת העבודה.
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. 23

הקבלן מתחייב לוודא קיום כל נהלי וכללי הבטיחות על פי כל דין ,לקיים הדרכת ומסירת
מידע לכל העובדים מטעמו בפרויקט על הסיכונים והוראות הבטיחות ,לספק לעובדים
מטעמו את כל ציוד המגן האישי הנדרש בתקנות והמתאים לעבודות המבוצעות באתר
ולהקפיד על נקיטת אמצעי בטיחות שימנעו כניסה של אנשים שאינם מורשים להיכנס
לאתר.

. 24

החומרים ,המכונות ,המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע
העבודה ,יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבם ואיכותם .כל החומרים
שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה .הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר.
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם
לדרישות המפרט או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ,או שאינם במצב מכני
תקין ,יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן על חשבונו ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים
המתאימים לדרישות.

. 25

הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר העבודה מדי שבוע ו/או בתוך יומיים מקבלת
הוראה לניקוי מהמפקח ובגמר כל העבודות מכל פסולת – בנייה ,רטובה ויבשה ,אשפה,
אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למדרשה את אתר השיפוץ ואת סביבתו הסמוכה
נקיים לשביעות רצונה של המדרשה .לפני מסירת הפרויקט למדרשה ,הקבלן ינקה את כל
המתחם ,על כל חלקיו ,לרבות המרצפות ,המשטחים ,האסלות ,הדלתות והחלונות ,יוריד
כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה .עליו
להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת כל המתחם מוכן לשימוש מיידי ,כאשר כל הציוד
והריהוט והחומרים שהותקנו בו יהיו מוכנים לאכלוס .הניקיון יבוצע ביסודיות וכל אלמנט
במבנה ינוקה ,עד הגעה למצב חדש ,מבריק ונקי ביותר .הפסולת תסולק ע"י הקבלן
למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות.

. 26

קבלן הביצוע מתחייב להעניק שנתיים אחריות על עבודתו.

. 27

הקבלן המבצע מתחייב להעביר למדרשה כתבי אחריות וטיב מספקי החומר ,על שם
המדרשה ,בגין החומר המסופק לפרויקט ,בהתאם למפרטים הטכניים המצורפים וזאת
למשך תקופת האחריות שמוענקת ע"י הספק.

הצהרות והתחייבויות הקבלן:
. 28

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מצהיר כי יש בידיו את הידע ,המכשור,
האמצעים והניסיון הדרושים לשם ביצוע העבודה כנדרש .הקבלן מתחייב כי יבצע את
העבודות ,נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י דין.
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. 29

הקבלן מ תחייב כי אם יעסיק מטעמו עובדים ,יהיו אלו עובדים בעלי מומחיות ,מיומנות,
וכישורים מקצועיים הולמים.

. 30

הקבלן מקבל על עצמו למלא אחר כל הוראות הסכם זה ולבצע את העבודות במהירות,
ביעילות ,ביעדים שנקבעו במסירות ובמקצועיות כמפורט בהסכם זה ובנספחים המצ"ב.

. 31

במקרה והקבלן יתקל בבעיה כלשהי המונעת ממנו לקיים את ביצוע העבודה כראוי וכמצוין
בהסכם זה ,וזאת עקב כח עליון ו/או סיבות שאינן תלויות בו כמפורט להלן :מלחמה ,פגעי
טבע ,שביתת הגורמים והגופים הקשורים לעבודה ,יודיע הוא זאת למדרשה בכתב מייד
עם היווצרותה של הבעיה ,והמדרשה תיתן לו הוראותיה בכתב בקשר להמשך ביצוע
העבודה או הפסקתה.

בדק ותיקונים
. 32

לעניין חוזה זה" ,תקופת הבדק" תהא –  24חודשים.

. 33

למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפורש בתנאים המיוחדים ו/או
במפרטים הטכניים לחוזה ,תקופות בדק שונות מהאמור לעיל ,לא תחול תקופת הבדק
הרלבנטית הנזכרת לעיל אלא תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק השונה שנקבעה
באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים לעיל.

. 34

מנינה של תקופת הבדק יחל ממועד מסירת הפרויקט בפועל למדרשה ובלבד שעד תאריך
זה המציא הקבלן למדרשה את ערבות הטיב כמפורט להלן.

. 35

נתהוו ו/או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או קלקולים ו/או
נזקים ו/או כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג הנובעים ,לדעת המפקח ,כתוצאה מעבודה לקויה
ו/או בלתי מדויקת ו/או שלא בהתאם למפרטים ו/או בהתאם להוראות המפקח ,כתוצאה
משימוש בחומרים פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע עבודה
בלתי מיומנת ובין מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במדרשה (להלן ביחד ולחוד" :הפגמים")
חייב הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות המפקח ולשביעות רצונו.

. 36

תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המפקח ובתאום עם כל גורם אחר אשר
ישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה מינימאלית למשתמשים בעבודות.

. 37

אם הפגמים או חלק מהם ,לא ניתנים לדעת המדרשה לתיקון ,או שתיקונם עלול לגרום,
לדעת המדרשה שיבושים או נזקים ניכרים למדרשה ו/או למשתמשים בעבודות ,תודיע על
כך המדרשה לקבלן בכתב והקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים למדרשה ,בסכום שייקבע
על ידי המפקח וקביעתו של האחרון ,אשר תהיה מנומקת ,תחייב את הקבלן.

. 38

לאחר תום תקופת הבדק כאמור לעיל יערך פרוטוקול על מצב העבודות נשוא תקופת
הבדק (להלן" :פרוטוקול הבדק") על פי הזמנה בכתב של צד כלשהוא מן הצדדים לחוזה
6

זה והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת
פרוטוקול הבדק ,בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור ,שלא לפני  30ימים מיום מסירת
ההזמנה כאמור.
. 39

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו
תהווה הפרה יסודית של החוזה.

אחריות לנזקים:
. 40

הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק שייגרם ,אם ייגרם ,לרכוש המדרשה
כתוצאה מעבודתו או העובדים מטעמו.

. 41

הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק שייגרם ,אם ייגרם ,לרכוש הקבלן ו/או
לגופו ,לרכושו ו/או גופו של כל אדם אחר ,לרבות עובדי המדרשה ,אם יהיו ועובדי הקבלן
עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ,שליחיו או כל מי שבא מטעמו תוך כדי ביצוע
הסכם זה וכן הוא מתחייב לפצות את המדרשה על כל סכום שתחויב לשלם באם תחויב,
בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

. 42

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן לשפות את המדרשה בגין כל סכום שהמדרשה
תידרש ו/או תתבע לשלם בקשר ישיר ו/או עקיף להסכם וזאת תוך  7ימים מהמועד בו
תדרוש המדרשה מהקבלן שיפוי כאמור.

ביטוח:
. 43

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי דין ,על הקבלן לערוך ולקיים,
בחברת ביטוח מורשית כדין ,החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ולמשך כל תקופת
ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר (לפי המאוחר)
פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כנספח ג' ומהווה חלק
בלתי ניפרד הימנו.
מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין פוליסת עבודות קבלניות ,יהיו דמי
הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

. 44

על הקבלן להמציא לידי המדרשה ,לא יאוחר מיומיים לאחר מועד החתימה על הסכם זה
ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה ,את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי
מבטחת הקבלן .לדרישת המדרשה ,על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח
עבודות קבלניות.
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כמו כן ,לא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,על הקבלן
להפקיד בידי המזמין ,אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה
נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.
. 45

בנוסף ,על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים:
45.1

ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,וכן
ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 500,000
 ₪בגין נזק אחד.

45.2

ביטוח מקיף ,לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו
במסגרת העבודות.

45.3

ביטוח "אש מורחב" על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק ,לרבות גניבה ופריצה
לכל רכוש ,ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן
לאתר העבודות.

45.4

ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן
לאתר העבודות ,על בסיס "כל הסיכונים" ,כולל פריצה ,שוד ,רעידת אדמה ,סיכוני
טבע ונזק בזדון ,במלוא ערך כינון .הביטוח כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה
גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של  ₪ 1,000,000בגין כל כלי הנדסי כבד,
המורחב לשפות את המזמין בגין אחריות המזמין למעשי ומחדלי הקבלן ,בכפוף
לסעיף "אחריות צולבת.

. 46

מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ,לרבות אישור עריכת
הביטוח הנה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן
ממלוא חבות הקבלן לפי הסכם זה ו/או לפי הדין .לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה
כלפי המדרשה ו/או מי מטעם המדרשה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל
טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.

. 47

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף
כלפי המדרשה ו/או מי מטעם המדרשה ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

. 48

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות
העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז
על ידי המדרשה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

. 49

על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן (לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך
בקשר עם ביטוח העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה) ,להאריך את
פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה ,מדי פעם בפעם לפי הצורך ,כך
שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות
8

ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי ,ובמהלך כל תקופת התחזוקה,
תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה.
. 50

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם או בשינויים כדי להוות
אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המדרשה או לצמצם את
אחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין .במקרה של אי התאמה בין האמור
באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה ,על הקבלן לגרום
לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

. 51

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף
ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים ,על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או
המשלים כאמור ,על חשבון הקבלן .בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך ,ייכלל וויתור
על תחלוף כלפי המדרשה ומי מטעם המדרשה ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

. 52

על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי ,עובדי וקבלני
המשנה של הקבלן.

. 53

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ,על
הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס
לפעילותם .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות
לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

. 54

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם
מניעת פגיעה ,אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות,
ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום
בסעיף זה לעיל ,על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק
ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך
כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.

. 55

הקבלן פוטר במפורש את המדרשה ואת כל הבאים מטעם המדרשה וכן את כל הקבלנים
הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן) ,מכל
אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור
הקבלן (לרבות כלי רכב כלים ומנופים) לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות וכן לנזק
אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקבלן או שלקבלן
הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח ולקבלן לא תהא
כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור ,אולם הפטור מאחריות לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9

. 56

למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי
המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי
כל דין ,לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי
הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ,נתבע ,נפסק או כל מקרה אחר.

. 57

נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור
לעיל ,אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו  10יום
ממועד בקשתה של המדרשה בכתב להמצאת אישור כאמור.

אי תחולת יחסי עובד מעביד:
. 58

הקבלן מצהיר ,כי הינו קבלן עצמאי ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד
ומעביד עם המדרשה ואין לו ולא תהא בכוונתו לעשות כן .אין בהסכם זה או בתנאי
מתנאיו ,משום יחסי עובד ומעביד ו/או סוכנות בין המדרשה לקבלן.
אי לכך תחולנה במסגרת יחסי הצדדים והתחייבויות הקבלן ,ההוראות הבאות:

. 59

הקבלן ישלם עבור עצמו את תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי וכל מס ו/או תשלום אחר או
נוסף שיחול עליו ו/או על התקבולים שיקבל מהמזמין ויגיעו ממנו עקב ביצוע התחייבויותיו
ו/או עקב הכנסותיו.

. 60

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לעובדיו אם קיימים ובכלל זה לפרטים הבאים:
60.1

לתשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה ו/או כל
תשלום אחר או נוסף שחל ו/או שיחול על המעבידים בגין עובדיהם ,תנאי עבודתם,
העסקתם וביטחונם הסוציאלי וכיו"ב ,בשיעור שיקבע בחוק ו/או לגבי כל עובד על
ידי ארגון העובדים היציג.

60.2

לכל החובות בגין הוראות חיקוק כלשהן ו/או הסכם קיבוצי כלשהו החלים על
המעביד בגין עובדיו.

60.3

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ,התשי"ד 1953-והתקנות
על פיו ,וכל תיקון להן ו/או חיקוק שיבוא במקומן ,על מנת שתקוימנה התחייבויותיו
על פי סעיף זה.

60.4

למען הסר ספק ,כל חיוב מחיובי הקבלן בסעיף זה ,לא יחול בכל צורה משתמעת
בין במישרין ו/או בעקיפין על המדרשה והקבלן יהא מנוע מלהעלות בעתיד הוא
ו/או מי מעובדיו ו/או שליחיו ו/או משתמשיו ו/או חליפיו ,כל טענה שיהא בה כדי
להטיל חיוב כלשהו מחיובי הקבלן על פי סעיף זה על המדרשה.
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התמורה:
. 61

מוסכם על הצדדים ,כי המדרשה תשלם לקבלן ,בעבור ביצוע כלל עבודות השיפוץ ,סך של
 ₪ XXXכולל מע"מ.

. 62

מוסכם על הצדדים ,כי המחיר הינו מחיר פאושלי לכלל העבודה.

. 63

השכר הנקוב בסעיף  61לעיל הינו סופי ולא תשולם התייקרות.

. 64

הקבלן מצהיר בזאת שהמחיר הנקוב בסעיף  61לעיל כולל את כל ההוצאות שיש לקבלן
וכי מעבר למחיר זה לא מגיעה לקבלן ולא תשולם לו כל תוספת.

. 65

מוסכם על הצדדים כי כל עבודה נוספת הנובעת משינוי ו/או חריגה מהמפרטים והתוכניות
המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה התקשרות זה יתומחרו באופן זהה ויחסי למחירים
שבהצעת הקבלן ,או יקבעו על בסיס מחירון "דקל" לעבודות בהיקף גדול בהנחה של
 ,15%כנמוך מביניהם.

. 66

הקבלן יהיה זכאי להגיש למדרשה חשבון לתשלום אך ורק בכפוף להשלמת פרק או תת
פרק מתכולת העבודה כפי שמופיעים בקובץ הצעת המחיר .סכום החשבון לתשלום יהיה
זהה לסכום המופיע בפרקים או תתי הפרקים הרלוונטיים בהצעת הקבלן שעל פיה
התקשרו הצדדים בהסכם זה.

. 67

למען הסר ספק יובהר כי לפני כל תשלום ,יועבר החשבון לבדיקתו של המפקח על
הפרויקט ובאם יחליט המפקח ,לאחר שבחן את עבודת הקבלן ובצרוף שיקול דעתו ,לאשר
את החשבון ,ישולם לקבלן הסך בתנאי שוטף  60 +מהמועד בו אושר החשבון לקבלן.

. 68

בגמר העבודה יגיש הקבלן חשבון המסכם את התמורה הסופית לתשלום ותיערך פריסה
חדשה של יתרת התשלום ,בקיזוז תשלומי ביניים ,אשר ישולמו עד לאותו מועד.

. 69

תשלום החשבון הסופי מותנה גם הוא בבחינתו ואישורו של המפקח על הפרויקט
במדרשה ולאחר שיאשר את החשבון ,ישולם לקבלן הסך בתנאי שוטף  60 +מהמועד בו
אושר החשבון לקבלן.

הסבת ההסכם
. 70

הקבלן מתחייב שלא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו ,לפי הסכם זה כולו
או מקצתו וכן מתחייב הקבלן לא לשתף איש אחר או גוף אחר עובדיו או שליחיו ,בביצוע
התחייבויותיו לפי הסכם זה ,אלא אם קיבל על כך הסכמת המדרשה ,בכתב ומראש.
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תיקון ליקויים
. 71

קבע המפקח על הפרויקט כי ה"שירותים" או חלק מהם לא מתבצעים כראוי ,תהא קביעתו
סופית ועל הקבלן לתקן את הטעון תיקון מייד ולא יאוחר מ 7-ימים ממועד מתן ההודעה,
לשביעות רצון המלאה של המפקח וללא תמורה.

. 72

לא תיקן הקבלן במועד ליקויים שנתגלו בביצוע השירותים ,תהא המדרשה רשאית לתקן
את הליקויים בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה ,לרבות באמצעות קבלן אחר על חשבונו של
הקבלן ותהא זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה ,בתוספת 10%
הוצאות בגין טיפול וטרחה.

. 73

המדרשה רשאית לגבות מהקבלן את הוצאותיה בהתאם לסעיף זה בכל דרך ,לרבות
בדרך של פדיון ערבות הביצוע (כהגדרתה להלן) שהמציא לה הקבלן לצורך הבטחת
התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

ערבות ביצוע
. 74

הקבלן נדרש להמציא ,יחד עם החתימה על הסכם זה וכתנאי מוקדם לתוקפו ,ערבות
בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים הקבועים בנספח א'.

. 75

ערבות הביצוע תהא בשיעור של ( 10%עשרה אחוזים) מערך החוזה כולל מע"מ.

. 76

ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל ,עד למסירת
הפרויקט למדרשה ובכפוף לכך שעד לאותו מועד ,ימציא הקבלן למזמין את ערבות הטיב
כהגדרתה להלן.

. 77

במקרה הצורך ,מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם כתבי הארכה של ערבות
הביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל .כן מתחייב הקבלן
להגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת בכל מקרה בו היקף
החוזה יגדל מעבר לסכום אשר מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע ,לרבות
במקרה והיקף החוזה ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים.

. 78

כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או
בהגדלת היקפה לפי העניין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

. 79

אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו/או במימושה על ידי המדרשה כדי לגרוע מחיוביו של
הקבלן כלפי המדרשה על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות
המדרשה לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לה על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

. 80

במקרה של מימוש ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא מיד למדרשה
ערבות ביצוע חדשה או משלימה ,לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה ,לרבות
סכום ערבות הביצוע.
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. 81

המדרשה זכאית לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לה מהקבלן על
פי החוזה ו/או על פי כל דין ,על ידי מימוש ערבות הביצוע.

. 82

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרה והקבלן יפר תנאי מתנאי החוזה ,תהא המדרשה
רשאית ,מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין ,לחלט
את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל
להתנגד לחילוט האמור.

. 83

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו
תהווה הפרה יסודית של החוזה.

ערבות טיב
. 84

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן ובמועדן במשך כל תקופת הבדק
כהגדרתה לעיל ,ימציא הקבלן למדרשה ולפקודתה בתחילת תקופת האחריות ערבות
בנקאית של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל ,אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח
ובתנאים הקבועים בנספח ב' ,לתקופה של  3שנים (שלוש שנים) (להלן" :ערבות הטיב").

. 85

ערבות הטיב תהיה בסכום השווה ל –  5%מערך החוזה כולל מע"מ.

. 86

כנגד המצאת ערבות הטיב ,תחזיר המדרשה לקבלן את ערבות הביצוע ,בתנאי שהקבלן
המציא למדרשה הצהרה על ביטול כל תביעותיו בנוסח המצ"ב כנספח ד'.

. 87

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו
תהווה הפרה יסודית של החוזה.

סעדים ותרופות עקב הפרת ההסכם
. 88

נמנע הקבלן מביצוע התחייבות כלשהי לפי החוזה ,תהא המדרשה רשאית לבצע את
ההתחייבות על חשבונה והקבלן ישא בתשלום ביצוע ההתחייבות האמורה ובתנאי
שהודיעה לקבלן על כך  3ימים לפני ביצוע התיקון.

. 89

מבלי לגרוע מן הסעדים העומדים לרשות הצדדים כמפורט בתנאי הסכם זה ,תחולנה על
הסכם זה והפרתו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970-והוראות
כל דין אחר הנוגע לעניין.

קיזוז
. 90

לצדדים עומדת זכות לשפוי וקיזוז סכומים אשר הם חייבים אחד למשנהו.
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סמכות:
. 91

סמכות השיפוט ,בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים ,בכל עניין הקשור לביצועו,
פירושו ,וכל הכרוך בחוזה זה ,לרבות כל טענה מכל סוג שהוא ,הקשורה בחוזה זה ,תהא
אך ורק בבית המשפט המתאים בבאר שבע.

. 92

אף צד לא יי ראה כמוותר על זכות שקמה לו על פי הסכם זה בשל שלא עמד על אכיפתה
המיידית וויתור ו/או ארכה במקרה אחד לא יראו כוויתור ו/או ארכה במקרה אחר ,בין
באותו עניין ובין בעניין אחר.

הודעות
. 93

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו .כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי
אחת מן הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של הצד הנשגר בתוך 3
ימים מעת שיגורה ואם נמסרה ביד -בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

-------------------

-------------------

המדרשה

הקבלן
אישור עו"ד או רו"ח

אני הח"מ _______________________ ,עו"ד  /רו"ח מס' רישיון __________ מכתובת
________________________ ,מאשר בזאת כי ביום __________ הופיעו בפני ה"ה
__________________ מס' ת.ז ____________ .ו  ___________________ -מס' ת.ז.
_____________ וחתמו על החוזה בשם הקבלן דלעיל וכי על פי תזכיר ותקנון הקבלן והחלטות
דירקטוריון הקבלן ,חתימות אלה מחייבות את הקבלן בכל הקשור בחוזה התקשרות זה והתחייבויות
המציע על פיו.
חתימת העו"ד  /רו"ח _________________________
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נספח א'  -ערבות ביצוע

תאריך _________

לכבוד
מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
(להלן" :המדרשה")

הנדון :ערבות מס' ________________________ /
.1

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________ שקלים
חדשים (במילים__________________ :

אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום

הערבות") המגיע או עשוי להגיע לכם מאת( _______________________ :להלן:
"החייב") בקשר עם :הסכם לשיפוץ מבנה במדרשת שדה בוקר בנגב.
.2

אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה תוך  7ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה
בכתב ,כל סכום בגבול סכום הערבות ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש
תחילה תשלום מהחייב ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישתכם גם
יחד לא יעלה על סכום הערבות.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע
בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא ____________________ :לא יאוחר
מאשר בתאריך הנ"ל ,בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל .דרישה שתגיע אלינו
לאחר המועד הנ"ל ,לא תיענה .מודגש בזה כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל ,אינה כוללת
דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות
זה .הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר ,כי אז ,כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

*בנק ____________
סניף ___________
כתובת__________
*טופס זה חייב בשתי חתימות ,חותמות אישיות וחותמת הסניף.
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נספח ב'  -ערבות טיב

תאריך _________

לכבוד
מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
(להלן" :המדרשה")

הנדון :ערבות מס' ________________________ /
.1

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________ שקלים
חדשים (במילים__________________ :

אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום

הערבות") המגיע או עשוי להגיע לכם מאת( ____________________ :להלן:
"החייב") בקשר עם :הסכם לשיפוץ מבנה במדרשת שדה בוקר בנגב.
.2

אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה תוך  7ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה
בכתב ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או
לדרוש תחילה תשלום מהחייב ,ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל
דרישתכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה
להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא ____________________ :לא
יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל ,בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל .דרישה
שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל ,לא תיענה .מודגש בזה כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל,
אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם
לכתב ערבות זה .הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר ,כי אז ,כל תשלום על פיה ייעשה
לכולם יחד.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

*בנק ____________
סניף ___________
כתובת__________
*טופס זה חייב בשתי חתימות ,חותמות אישיות וחותמת הסניף.
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נספח ג'  -אישור עריכת ביטוחי הקבלן
תאריך ______________
לכבוד
מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
ממדרשת בן גוריון 84990

הנדון"( _________________________ :הקבלן")
הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים ,בין היתר בקשר לביצוע עבודות שיפוץ מבנה במדרשת
שדה בוקר בנגב לרבות כל עבודה בקשר עם הסכם ביניכם לבין הקבלן ("העבודות"):

 .1פוליסה

מס'

__________________

לתקופה

מיום

____________

עד

ליום

____________
ביטוח עבודות קבלניות ביטוח עבודות קבלניות ,כמפורט בהמשך ,נערך על שם הקבלן ,המזמין,
קבלנים ,קבלני משנה ,מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות.
הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של  12חודשים ("תקופת התחזוקה").
היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות,
הידוע כ"ביט" במועד עריכת הפוליסה.
הביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן ,על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:
א .פרק א'  -נזק לרכוש
ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך
תקופת העבודות ותקופת התחזוקה.
סכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.
שווי העבודות .......................................................
הביטוח כולל את הכיסויים הבאים:
 )1הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום של  15%מהנזק (מינימום .)₪ 50,000
 )2נזק ישיר של תכנון ,חומרים ועבודה לקויים שלא יפחת מ 10%-משווי העבודות
 )3פינוי הריסות בסכום שלא יפחת מ 10%-משווי העבודות.
 )4נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום של .₪ 500,000
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לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות ,הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה
למזמין בלבד באופן בלתי חוזר.
ב .פרק ב'  -אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות עקב נזק או אובדן הנובעים מהעבודות בגבול אחריות
בסך של  ₪ 10,000,000לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה.
הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח .רכוש המזמין נחשב לרכוש צד שלישי.
הפרק כאמור מורחב לכסות:
 )1תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
 )2נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח
חובה.
 )3חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען
ג .פרק ( - )3אחריות מעבידים
חבות כלפי המועסקים בקשר עם העבודות ,בגין נזק או אובדן הנגרמים באתר במשך תקופת
הביצוע ,תוך כדי או עקב ביצוע העבודות ,בגבול אחריות של  ₪ 20,000,000לתובע ,למקרה
ולתקופת הביטוח.
ד .כללי לביטוח עבודות קבלניות
 )1אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ובלבד שוויתור כאמור לא
יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 )2ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה ,ובכל
מקרה בכפוף לכך שניתן לכם הודעה על כך מראש ,בכתב ובדואר רשום של  30יום לפחות
מראש.
 )3אי קיום בתום לב מוטלות על המבוטח לא תפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי.
 )4על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית בביטוחים
המפורטים לעיל.
 )5הביטוחים לעיל ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין ,ולא תהיה לנו כל
טענת שיתוף בביטוחים הנערכים על ידי המפורטים לעיל.
 )6נוסח הפוליסות

הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________ ,בכפוף לשינויים

הנקובים לעיל
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בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה ,ובלבד שאין
בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,

(חתימת

(חותמת

המבטח)

המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד
החותם)
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נספח ד'

תאריך _________

לכבוד
מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
(להלן" :המדרשה")
הנדון :הצהרה על העדר תביעות

עם קבלת הסכום של ___________ש"ח (_____________שקלים חדשים) כחשבון סופי
עבור ביצוע הסבת מבנה למגורים עבור מדרשת שדה בוקר בנגב הרינו להודיעכם כי:

.1

אין לנו כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או נוספות כלפיכם או כלפי מי מכם ,או כל
נציג מטעמם בקשר עם ביצוע הפרויקט.

.1

מצ"ב ערבות הטיב על פי הקבוע בחוזה.

.2

אנו מצהירים ,כי במועד קבלת הסכום הנ"ל מילאנו את כל התחייבויותינו על פי החוזה
בינינו ונספחיו וכי כל מידע שמסרנו למי מכם ו/או למפקח על הפרויקט מטעמכם
בקשר עם ביצוע העבודות ,רמתן ,טיבן וסוגי החומרים בהם השתמשנו ,הינו מלא
ומדויק.

ידוע לנו כי אין במכתבנו זה ,בקבלתו בידי המדרשה ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל
התחייבות שיש לנו על פי החוזה בינינו ו/או על פי מסמכי החוזה.
________________
תאריך
בכבוד רב,
______________________
הקבלן (חתימה וחותמת)
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