
  

 
  

  המכללה האקדמית להנדסההמכללה האקדמית להנדסה

  ירושליםירושלים

  

  

  חוזה -' מסמך ג

רחף והתקנת כיסאות  הרכבה, אספקהל
   וציוד נלווה

  

   02/2010' מכרז פומבי מס

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  



- 2-   

  'מסמך ג
  הרכבה והתקנת כסאות רחף וציוד נלווה, חוזה לאספקה

  לרבות פרוק כיסאות רחף קיימים והרכבתם מחדש 
  

  2010 שנת לחודש יוני________ יום אשר נערך ונחתם בירושלים ב
  
  

  
  )ר"ע(האקדמית להנדסה ירושלים המכללה   :  בין

  ,26רחוב יעקב שרייבום     
      ירושלים, רמת בית הכרם

  )"המכללה" או "המזמין" - להלן (    
  

  מצד אחד                  
  

    :  לבין
  )"המבצע" או "הספק" - להלן (    

  
  מצד שני                  

  
  

הרכבה והתקנת , אספקהלהזמנה להצעת הצעות ללה במסגרת פנה אל המכ הספקו  הואיל
 לרבות פרוק כיסאות רחף קיימים והרכבתם מחדש  וציוד נלווה רחף כסאות

  ;")ההזמנה: "להלן(
  

בחרה על נ, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהה, _______מיום  הספקוהצעתו של   והואיל 
  ;ידי המכללה

על ידי המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו בהתאם  והספק מצהיר כי הצעתו הוגשה  והואיל
ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל הספק כדין ואשר אושרה  למסמכי היסוד שלו

  .ל מחייבת אותו לכל דבר ועניין"וכי חתימתם הנ כדין

, בידיו היכולת כימעוניין לבצע עבור המכללה את העבודה ומצהיר ומתחייב  הספקו  והואיל
, הציוד, האדם חכו, היכולת הארגונית והפיננסית, ועיהידע המקצ, המיומנות
  ;ף להזמנההמצורהמפרט על פי , והמכשור הנדרשים לצורך ביצוע העבודההחומרים 

 המפרטלרבות כל נספחיהם ו, והספק מצהיר כי קרא בעיון את מסמכי ההזמנה  והואיל
בצע את ל ןא מוכואת כל האמור בהם וה ןוכי הביוכתב הכמויות , הטכני המיוחד

במועדים  היטב ןאשר אותם קרא והבי, העבודות האמורות על פי תנאי חוזה זה
  ;ובהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן

בביצוע ובקבלת השירותים מאת  כללההמ נתיימעונ לעיל ספקת הוולאור הצהר  והואיל
  ;ספקה

  
  :אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

  מבוא .1

  .פחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנוהמבוא להסכם זה ונס .1.1

כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות  .1.2
  .בלבד

  :בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא .1.3
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מערכת כסאות רחף והתקנה חוזרת של פירוק , הרכבה, האספק  -  "השירותים"

הכמויות כתב ב, מפרטבהמכללה כמפורט עבור וציוד נלווה 
  .ובהזמנה

  
או מי שיקבע על ידי המכללה כנציגה והמוסמך /ו חייםמר אבי  "נציג המכללה"

  .בהודעה בכתב שתינתן למבצע, מזמן לזמן, לפעול מטעמה
  
  או מורשיו/או מי מטעמו ו/לרבות נציג של הספק ו   -     "הספק"

או /ו ואו עובד הפועל בשמ/לרבות כל קבלן משנה ו ,מוסמכיםה  "המבצע"או 
  .בשבילו וכל המצוי מכוחו במקום העבודות

 ההצעה יהוו חלק מן החוזה ביןההזמנה ומסמכי , למען הסר ספק      )א( .1.4
  .הצדדים

      
  :כדלקמן   הינה ,במקרה של סתירה, עדיפות בין המסמכים בכל השלבים     )ב(
  

  .ההזמנה להצעת הצעות – 'מסמך א    .1
  
  ).מסמך זה( החוזה' מסמך ג   . 2
  
  .ותוכניות ,כתב כמויות, מפרט טכני  -'מסמך ד  .3

  
  הצעת הזוכה  'מסמך ב  . 4
  

  השירותים .2

את  בצעמקבל על עצמו ומתחייב בזה ל הספקו ,ספקהמכללה מוסרת בזה ל .2.1
  .על נספחיו הסכם זהבכמפורט כהגדרתם לעיל והשירותים 

צות בחרי, ביעילות, במקצועיות, מתחייב לספק את השירותים במיומנות הספק .2.2
והכל לשביעות רצונה המלאה , ובמהירות הראויות ובקצב הנדרש על ידי המכללה

   .של המכללה

אף אם . יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות עובדיו הספק .2.3
לא יהיה בכך כדי , להיעזר בקבלני משנההמכללה מראש ובכתב יינתן אישור 

 . שהם בכל פעילות ועניין הספקלפגוע באחריות 

הרכבה והתקנת , אספקהכלל מקבל על עצמו את מלוא האחריות על  הספק .2.4
  לרבות פרוק כיסאות רחף קיימים והרכבתם מחדש רחף וציוד נלווה כסאות

יימנו החל מתום חודשים אשר  36אשר יסופק ויותקן על ידו וזאת לתקופה של 
לשביעות רצון  ,על ידו במכללההתקנת כלל מערכת כסאות הרחף והציוד הנלווה 

 . וקבלת תעודת השלמה המכללה

למכללה שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותיה לגבי היקף  .2.5
המכללה תהיה . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להכ, השירותים הנדרשים

רשאית להכניס שינויים או עבודות מיוחדות או תוספות או הקטנות או צמצום 
לבצע זאת מיד עם קבלת הוראה בכתב מנציג  פקועל הס, או ביטול השירותים

 .המזמין

 .ספקאת הכללה וינתנו בכתב ויחייבו את המספק יל כללההוראות המ .2.6
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, הוראות ספקלתת ל, בין השאר, יהיה רשאיכללה כי נציג המ, מובהר בזאת .2.7
 .כללההנחיות הסכמות ואישורים מטעם המ

 ביצוע השירותיםתקופת  .3

תאום תוך  לבצע את מתן השירותיםן השירותים ותמלהתחיל ב מתחייב הספק  3.1
העבודות  ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר

 לרבות פרוק כיסאות רחף רחף וציוד נלווה הרכבה והתקנת כסאות, אספקהל
 עובדי המזמין וקבלנים אחרים, המפקח, המנהללרבות  קיימים והרכבתם מחדש

  .ו לשביעות רצונו המלאה של המזמיןתולהשלים את עבוד

   .מתן הוראת נציג המזמיןמיום , ימי עבודה 7תוך  יםרחף קיימ פרוק כיסאות  .א

הוראת נציג ימי עבודה מיום קבלת  14 תוך יםרחף קיימ הרכבת כיסאות  .ב
  .המזמין

ולא יאוחר מיום  עד נלווהציוד וכסאות רחף  והרכבה של אספקה התקנה  .ג
15.09.2010.      

 התמורה .4

, על פי חוזה זה וכן על פי מסמכי ההזמנה הספקבגין ביצוע כלל התחייבויות  .4.1
) מ"מעלא כולל (  _____________סך של  ספקההצעה ונספחיהם ישולם ל

: להלן( )מ"לא כולל מע( )ח"ש ________________________: במילים(
 ").התמורה"

בעתיד בשל כל  השתנתמראש ולא  תומוסכמ הקבוע ההינהתמורה הנקובה לעיל  .4.2
לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים , גורם או סיבה

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

והמכללה תנכה במקור , ל הינה סכום ברוטו סופי"התמורה הנ, למען הסר ספק .4.3
היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור , כל מס, תשלום למבצעמכל 

  .אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס הספקאלא אם ימציא , על פי כל דין
  

  .מ כדין"ווסף מעתלכל התשלומים האמורים י

כל הציוד הרכבת והתקנת מתום , ימים 45+ שוטף בתנאי ם ולמורה תשהת .4.4
ירוק כל הריהוט הרחף והציוד הנלווה וכן פלרבות מערכת כסאות , המוזמן

הכל לשביעות רצון , ם בו תורה המכללה לעשות כןוקהקיים והתקנתו במ
בנוסח , ןהצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמיובכפוף לחתימה על  המכללה

 . לחוזה זה 'אב כנספח "המצ

לום שום תש ספקללא ישולם על ידי המכללה , זה 4פרט לאמור במפורש בסעיף  .4.5
לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר , החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, נוסף

לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם , י הסכם זה"פקיעת הקשר עפ
 .לא למבצע ולא לכל אדם או גוף אחר, או כל הנובע מהם/הסכם זה ו
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 אחריות לנזקים וביטוח .5

כלשהו ' או לצד ג/ואו למי מטעמו /ומזמין היה אחראי לכל נזק שייגרם לספק יה  5.1
בקשר לביצוע  ואו מי מטעמ/ו ואו עובדי/ו ספקאו מחדל של ה/והנובע ממעשה ו

 .העבודות על פי הסכם זה

ל ובתנאי כי המזמין "מתחייב לפצות את המזמין ולשפותו בגין כל נזק כנספק ה  5.2
, מבעוד מועד, ספקעל כל תביעה שהוגשה כנגד המזמין ונתן ל ספקהודיע ל

 .ל"האפשרות להתגונן כנגד תביעה כנ

 להם לנזקים ומאחריותו ההסכם מסמכי פי על הספק מהתחייבויות לגרוע מבלי  5.3
 הספק מתחייב, דין כל מהוראות לגרוע ומבלי, לעיל לאמור בהתאם אחראי הוא

 בין קיימת אחריותו עוד וכל זה הסכם תקופת כל במשך חשבונו על ולקיים לערוך
 את, בישראל כחוק מורשית ביטוח בחברת, דין פי על אם ובין פיו על אם

 נפרד בלתי חלק והמהווה זה להסכם המצורף 'ב בנספח המפורטים הביטוחים
 חתימת מיום החל בתוקף יהיו אשר, ")הספק ביטוחי אישור: "להלן( ממנו

 "):הספק ביטוחי: "להלן( ההסכם תקופת לתום ועד זה הסכם

  .שלישי צד כלפי ותאחרי 5.3.1

  .מעבידים חבות 5.3.2

 .המוצר חבות 5.3.3

 או/ו ידו על זה הסכם נשוא השירותים מתן תחילת מועד לפני, מתחייב הספק  5.4
 המצורף לנוסח בהתאם ביטוחי הספק אישוראת  המזמין לידי להמציא, מטעמו
 )מקורי נוסח( המבטח ידי על כדין חתום כשהוא 'ב נספחכ זה להסכם

 תפגע לא, כאמור הביטוח עריכת בדבר אישור המצאת כי בזה מוסכם  
 .זה הסכם פי על הספק בהתחייבויות

 נשוא השירות עם בקשר הנדרשים הביטוחים כל את בתוקף להחזיק הספק על  5.5
 ביטוח את, זאת עם. בתוקף זה הסכם יהיה בה התקופה  כל במשך, זה הסכם

 פי על ההתיישנות תקופת תמה לא עוד כל בתוקף להחזיק הספק על, חבות המוצר
 .ןדי

) 1( לסעיף בהתאם הספק ידי על הנערכת שלישי צד כלפי האחריות פוליסת  5.6
 אחריותם בגין ועובדיו מנהליו, המזמין את לשפות תורחב, הספק ביטוחי לאישור
 פיו על" צולבת אחריות" לסעיף בכפיפות עובדיו או/ו הספק מחדלי או/ו למעשי

 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערכו כאילו הביטוחים תא יראו

 ביטוחי לאישור) 2( סעיף פי על הספק ידי על הנערכת מעבידים חבות פוליסת  5.7
 ההינ כי, "ביטוח מקרה" קרות לעניין ונטען היה המזמין לשפות תורחב הספק

 .הספק מעובדי מי כלפי כלשהן מעביד בחובות נושא

 ביטוחי לאישור) 3( סעיף פי על הנערכת על ידי הספק מוצרה חבותח פוליסת ביטו  5.8
 עקב עליה מוטלת להיות עלולה אשר אחריות בגין המזמין לשפות תורחב הספק
 לגרוע מבלי וזאת עובדיו או/ו מנהליו או/ו הספק מצד רשלני מחדל או מעשה

 .המזמין כלפי הספק חבות ביטוחמ

 כל על ויתור יכללו, להלן הספק ביטוחי אישור בנספח המפורטים הספק ביטוחי  5.9
 ובלבד ועובדיו מנהליו, המזמין כלפי הספק מבטחי של) שיבוב( תחלוף זכות

 .זדוןב לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא התחלוף זכות על הוויתור בדבר שהאמור
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 לביטוחים משלימים או/ו נוספים ביטוחים בעריכת צורך יש הספק ולדעת היה  5.10
 המשלימים או/ו הנוספים הביטוחים את ולקיים לערוך הספק מתחייב, ל"הנ

 על ויתור בדבר סעיף בהתאמה ייכלל ערוךי אשר רכוש ביטוח שבכל, לכך ולגרום
 זכות על שהויתור ובלבד עובדיו או/ו מנהליו או/ו המזמין כלפי התחלוף זכות

 על שייערך נוסף ותאחרי בביטוח או/ו בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול לא התחלוף
 לסעיף בכפיפות  המזמין את לשפות יורחב הביטוח כי, לכך לגרום, הספק ידי

 .צולבת אחריות

 הסכם נשוא השירותים בו ובמקרה זה הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי  5.11
 כי לדאוג ספקה מתחייב, ספקה מטעם משנה קבלן ידי על יבוצעו מהם חלק או זה

 לרבות זה הסכםב למפורט בהתאם ביטוח פוליסות תהיינה המשנה קבלן בידי
 ספק הסר למען. ספקה ביטוחי באישור הנדרשים ולסכומים לתנאים בהתאם
 נשוא השירותים בגין המזמין כלפי באחריות הנושא הוא ספקה כי בזאת מובהר
 אחראי יהיה והספק משנה קבלן ידי על יינתנו אשר שירותים לרבות זה הסכם
 במישרין לה שייגרם נזק או/ו אובדן כל בגין המזמין את לפצות או/ו לשפות

 נזק או אובדן אם בין, המשנה קבלן ידי על שניתנו השירותים עקב, ובעקיפין
 .לאו אם ובין דלעיל מהפוליסות במי מכוסה כאמור

 ביטוח לכל קודמים הינם כי ייקבע פיו על מפורש תנאי ייכללו הספק ביטוחי  5.12
 שיתוף בדבר טענה או דרישה כל על מוותר הספק מבטח וכי המזמין ידי על הנערך

 חוזה לחוק 59 בסעיף המפורטים זכות או טענה כל לרבות המזמין ביטוחי

 .1981 – א"תשמ'ה הביטוח

 לצמצם או/ו לבטל רשאי אינו המבטח פיו על מפורש תנאי יכללו הספק ביטוחי  5.13

 כוונתו על מראש יום 60 רשום דוארב הודעה למזמין מסר אם אלא היקפם את
 שכאלו  ביטול או/ו לצמצום תוקף יהיה לא כי יתחייבו הספק מבטחי. זאת לעשות

 ממסירת הימים 60 חלוף ובטרם כאמור הודעה נמסרה לא אם המזמין לגבי
 .ההודעה

 בגין המזמין כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו יהיה לא כי, מצהיר הספק  5.14
 על, בפוליסה הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא, עבורו לשיפוי זכאי שהוא נזק

 את בזאת פוטר והוא, הספק ביטוח אישורי נספח לפי שנערכו הביטוחים פי
 אדם לטובת יחול לא כאמור הפטור אולם. כאמור לנזק אחריות מכל המזמין

 .בזדון הביטוח למקרה שגרם

 האמור מן המתחייבים האחריות ותגבול כי בזאת מובהר ספק הסר למען  5.15
 דרישה בדבר הינם, ל"כנ הביטוחים עריכת בדבר ובאישור זה הסכם במסמכי
 כל מלהעלות מנוע יהיה הוא כי ומאשר מצהיר הספק. הספק על המוטלת מזערית

 לגבולות הקשור בכל עובדיו או/ו מנהליו או/ו המזמין כלפי דרישה או/ו טענה
 .כאמור המזעריים האחריות

  5.4סעיף ב כמצוין הביטוח עריכת אישור את ולהפקיד לחזור מתחייב הספק  5.16
 .בתוקף זה הסכם עוד וכל הספק יביטוח חידוש ממועד מיםי  14 בתוך, לעיל

 תנאי והינ ,כאמור" הספק יביטוח אישור" שהמצאת לו ידוע כי מצהיר הספק  5.17
 הספק מן למנוע תכאיז יהיה והמזמין השירותים מתן לתחילת יםומקד מתלה

 מועדב הומצא לא ,כאמור ,שהאישור במקרה כאמור השירותים מתן תחילת
 .המוסכם

 או/ו בבדיקתם או/ו הספק ביטוחי אישור בהמצאת אין כי במפורש בזה מוסכם  5.18
 הספק ביטוחי של התאמתם בדבר אישור להוות כדי, המזמין ידי על בדיקתם אי

 הספק של מאחריותו לגרוע כדי או/ו היעדרם או היקפם, תוקפם, טיבם, למוסכם
 .ועובדיו מנהליו או/ו המזמין על כלשהי אחריות להטיל כדי או
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 5.4 ףבסעי כאמור במועד הבטוח אישור המצאת אי כי מובהר ספק הסר למען  5.19
 לפגוע ומבלי, לרבות, זה הסכם פי - על הספק בהתחייבויות תפגע לא, לעיל

 כל את לקיים מתחייב והספק, הספק על שחל תשלום כל עלביצו, האמור בכלליות
 בשל השירותים מתן להתחיל  הממנ ומנעיי אם גם ההסכם פי על והתחייבויותי

  .במועד האישורים הצגת אי

 או לצמצם כדי הספק ידי על ל"הנ הביטוחים בעריכת אין כי מובהר זה בהקשר
 .זה להסכם בהתאם הספק תיומהתחייבו כלשהי צורהב לגרוע

 תיקון או שינוי כל לבצע מתחייב והספק הביטוח אישורי את לבדוק רשאי המזמין  5.20
 .זה הסכם נשוא ולהתחייבויותי להתאימם מנת על שיידרש

 בהסכם האמור לבין הספק של הביטוח פוליסות בין התאמה אי של מקרה בכל  5.21
 על) הצורך במידת( פוליסותה לשינוי לגרום הספק מתחייב, המזמין ולדרישת, זה

 ביטוחי בעריכת אין כי מפורש בזה מוסכם. זה בהסכם להוראות ןלהתאימ מנת
 מי על או המזמין על כלשהי אחריות להטיל כדי, בשינויים או/ו המצאתם, הספק

 של ואחריות לצמצם כדי או/ו למוסכם התאמתם בדבר אישור להוות או/ו מטעמו
 .דין כל פי על או זה הסכם פי על הספק

 הביטוח לאישורי ביחס המזמין של הביקורת זכות כי ומתחייב מצהיר הספק  5.22
 אינה, לעיל כמפורט תיקונן על ולהורות הפוליסות את לבדוק וזכותו ולפוליסות

 אישורי לגבי שהיא אחריות וכל חובה כל מטעמו מי או המזמין על מטילה
 בה ואין, היעדרם בילג או, ותוקפם, היקפם, טיבם, כאמור והפוליסות הביטוח

 .זה הסכם פי על הספק על המוטלת שהיא חובה מכל לגרוע כדי

 הסכם פי על ולקיימו לעשותו ושעלי כלשהו ביטוח הספק םקיי לא או/ו ביצע לא  5.23
 דמי את ולשלם ותחתי הביטוח אותו את ולקיים לעשות רשאי המזמין יהיה, זה

 בתשלומו התחייב או שילם ןשהמזמי סכום כל. הספק של חשבונו על הביטוח
 לעיל כאמור בתשלום פיגור כל. הראשונה ודרישת פי על למזמין מיד יוחזר כאמור

 בלתי חריגות בגין בבנק עת באותה מקובלת יהיהש כפי בשיעור ריבית שאיי
 .דביטוריים בחשבונות מאושרות

 סעיף תנאי פי על זכאי אוה לו סכום כל לקזז רשאי יהיה המזמין כי בזה מוסכם  5.24
 .הספק לזכות דתמוהע מהתמורה) ביטוח סעיף( זה

 באישור המפורטות הפוליסות בגין הביטוח פרמיות את לשלם מתחייב הספק  5.25
 במועד להן בקשר הביטוח חברת ידי על שיידרש אחר תשלום וכל, הספק ביטוחי
, רהאמו בכלליות לפגוע ומבלי כלשונן ל"הנ הפוליסות הוראות כל אחר ולמלא
 ולדאוג הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות על לשמור
 הסכם נשוא השירותים מתן תקופת כל במשך בתוקף ינהתהי ותהפוליס כי ולוודא

 .זה

 תנאי של לב בתום ההפר כי נקבע האמור בכלליות לפגוע ומבלי לעיל לאמור בנוסף  5.26
, מוגבל לא אך, לרבות עובדיו או/ו ומנהלי, הספק ידי על הביטוח תופוליס תנאימ

 או/ו מנהליו, הספק ידי על לב בתום שנעשו תביעה הגשת אי או/ו הודעה מתן אי
 .אלו ביטוחים פי על המזמין בזכויות נהתפגע לא עובדיו

 אשר נזק כל בגין מלא באופן המזמין את לשפות אחראי יהיה הספק, כן כמו  5.27
 על הפוליסותמ מי מתנאי תנאי מהפרת הנובע יביטוח כיסוי העדר עקב לו ייגרם

 .עובדיו או/ו מנהליו ידי על או/ו הספק ידי

 למלא הספק מתחייב, לעיל זה בהסכם מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף  5.28
, וכדומה התקנות, הצווים וכל לאומי לביטוח החוק והוראות דרישות כל אחר

 באופן, לעיל האמור מכלליות לפגוע לימב אך, ובעיקר, ל"הנ החוק לפי שהותקנו
 שליחיו לרבות, זה הסכם נשוא השירותים במתן ידו על שיועסקו העובדים שכל
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, זה הסכם תקופת כל ובמשך עת בכל יהיו, זמני או מקרי באופן שיועסקו ואלה
 .ל"הנ החוק פי שעל הזכויות לכל זכאים

 ההסכם הוראות של מכוחם עלגרו באה אינה לביטוח בקשר זה בסעיף הוראה כל  5.29
 כאמור יגרמו באם הפסדים או/ו לנזקים הספק של הבלעדית אחריותו בדבר

  .הדין פי על או/ו זה בהסכם אחרים בסעיפים

  פיקוח וביקורת .6

או /ו על טיב ואיכות השירותים, באמצעות נציג המכללה, המכללה תבקר ותפקח .6.1
  .הספק יבצעאותם העבודות 

 ביצועהאו /לתקן ליקויים בסדרי עבודה ו ספקורות להמכללה תהיה מוסמכת לה .6.2
הספק יפעל על פי הנחיות והוראות המכללה בכל הנוגע . הנוגעים למתן השירותים

ן אחר הנדרש לדעת יוכן בכל עני לוחות זמנים, דרכי ביצוע, לסדרי עבודה
 .המכללה

  שיונותיהיתרים ור .7
  

שיונות הנדרשים על פי כל יוהר םהתקני, כי בידיו כל ההיתרים, הספק מצהיר ומתחייב
, תריביצוע ההסכם על ידי הספק בהעדרו של ה. דין למתן השירותים על פי הסכם זה

  .חוזהכאמור יחשב להפרה יסודית של התקן , רישיון, אישור

   זכויות וחובות הסבת .8

כולן או  ,זה חוזההספק אינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי  .8.1
או להמחות או למסור לאחר  בנוסף אין הוא רשאי להעביר. ורם אחרלכל ג, חלקן

 .אלא בהסכמת המכללה מראש ובכתב, זה חוזהכל זכות מזכויותיו על פי 

את ביצוע , לרבות למבצע משנה מטעמו, אין הספק רשאי למסור לאחר, כמו כן .8.2
המכללה . אלא בהסכמת המכללה מראש ובכתב, התחייבויותיו כולן או מקצתן

מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את , יה רשאית לסרב ליתן את הסכמתה כאמורתה
  .או להסכים בתנאים שתמצא לנכון, החלטתה

אין , נתנה המכללה את הסכמתה לביצוע באמצעות מבצע משנה או גורם אחר .8.3
  .ההסכמה האמורה פוטרת את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם

 חוזהיטול הב .9

ימים  7או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך , הפרה יסודית וזהחאת ה ספקהפר ה .9.1
להן הוא , יהא המזמין זכאי לכל התרופות ,הפרהההודעה על  ומיום שניתנה ל
ולמסור את המשך  ספקעם ה חוזהולרבות הזכות לבטל את ה, זכאי לפי החוק
הא מנוע מלהפריע או י ספקוה, שיראו לומבצע או /ומציע אחר העבודות לכל 

והמזמין יהיה רשאי להשתמש למטרה זו בכל , רב בכל מסירה כזאתלהתע
ללא כל תשלום נוסף , ספקהציוד והשירותים שסופקו על ידי ה, הכלים, החומרים

 . מצידו

היה וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה או בהשלמתה יעלו על הסכומים שהיו  .9.2
יהיה על , ויד לפי חוזה זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ספקמגיעים ל

המזמין יהיה זכאי לנכות כל הוצאה כזאת מהסכומים . לשאת בהפרש הספק
 ספקואם אלה לא יספיקו לכך יהיה על ה, ככל שיגיעו, ספקשיגיעו באותו זמן ל

 . לשלם למזמין את היתרה
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או /או מינוי מפרק ו/מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של מינוי כונס נכסים ו .9.3
יהיה המזמין רשאי לבטל את הסכם ללא  גד הספקפ כנ"פתיחת הליכי הוצל

 .פשי להתקשר עם חברה אחרתוויהיה ח, הודעה מוקדמת

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .10

הינה התקשרות בין מזמין לקבלן עצמאי ואין ולא  ספקתקשרות המזמין עם הה .10.1
 .או מי מטעמם יחסי עובד ומעביד/יהיו בין הצדדים ו

דרשו על ידי המכללה וללא יטחוניות ככל שיית בעובדי הספק יעברו בדיקו .10.2
תנאי למתן השירותים על ידי עובדי הספק הוא . תוספת תשלום כלשהי לעניין זה

 'גכנספח ב "בנספח הביטחון המצבהתאם לאמור , עמידתם בבדיקות האמורות
 .למסמך זה

יבטיח לעובדיו בעת ביצוע העבודות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת הספק  .10.3
בהתאם להצהרת  ים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין החל בענייןהעובד

  .זה למסמך 'דב כנספח "המצהבטיחות 

לא יעסיק הספק עובדים , לפי שיקול דעתה הבלעדי, על פי דרישת המכללה .10.4
וזאת מבלי שהמכללה תצטרך לנמק דרישתה , למכללהמסוימים במתן שירותים 

  .זו

תשלום לביטוח , מס הכנסה, עבודה לרבות שכר(ל התשלומים לעובדי הספק כ .10.5
תשלומי מסים ) וכל תשלום סוציאלי אחר, מס אחר או היטל או מלווה לאומי וכל

יחולו על , כל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותיםווכל יתר ההוצאות 
 .וישולמו על ידו והמזמין לא יהיה אחראי להם בכל צורה ואופן, הספק

בשל  ואו למי מטעמ/ו ואו לעובדי/ו ספקסכום כלשהו ל היה והמזמין יתבע לשלם .10.6
את המזמין בכל סכום כאמור  ספקשפה הי, קיום כביכול של יחסי עובד מעביד

ימים מיום שנדרש לעשות כן על ידי  7וזאת בתוך , שישולם על ידי המזמין
 . המזמין

 יות ערבו .11

ות בנקאית ערב, למסור לידי המזמין במעמד החתימה על החוזהמתחייב  ספקה .11.1
אוטונומית ובלתי ערבות זו תהיה ערבות  .₪ 60,000-בסך השווה לכספית לביצוע 

כל משך לותעמוד בתוקף  היא תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, חוזרת
התקנה מלאה לשביעות רצון עד ל ותביצוע העבודאו /מתן השירותים ותקופת 

ומהווה חלק  'הנספח כב "וזאת בנוסח המצ") ערבות ביצוע: "להלן(המזמין 
לאחר השלמת העבודות  ספקערבות זו תוחזר ל. בלתי נפרד ממסמכי חוזה זה

ב "בנוסח המצ, ותהעבודשל  תעודת השלמהלשביעות רצון המזמין וקבלת 
לתקופת ₪  40,000בסך של אוטונומית וכנגד מסירת ערבות בנקאית  'וכנספח 
חודשים  24 ף משךקד בתותעמוערבות הבדק "). ערבות הבדק,: (להלן(הבדק 

ב "נוסח המצותהיה ערוכה ב, ממתן תעודת ההשלמה ")תקופת הבדק: להלן(
 . ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי חוזה זה 'זכנספח 

כיסאות הרחף בהיה אחראי לתקן כל פגם או נזק או אי התאמה שיתגלו י ספקה .11.2
רת התקשרות זו מסגידו באו הורכב על /או הותקן ו/או בציוד הנלווה שסופק ו/ו

י המזמין "השלמת העבודות וקבלתן עשתחילתה עם אחריות תוך תקופת ה
 . ")האחריות תקופת: "להלן(ממועד זה  חודשים 36וסופה בתום 

 האחריותשיתגלו בתקופת  ,לרבות בשל בלאי סביר, תקן כל פגם או נזקספק יה .11.3
בוע בחוק מיום שהתגלו או בכל תקופה אחרת הקשעות 72לא יאוחר מאשר תוך 

היה הפגם או הנזק כאלה שתיקונם אינו סובל . הכל לפי המוקדם יותר, המכר
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תוך זמן קצר כל האפשר מיום קבלת דרישת נציג המזמין  ספקתקנם הידיחוי 
קט או מנהל הפרוי/שאי נציג המזמין וגם בפרויקט בזמן ביצועו רפהתגלה . בכתב

 . לתקן גם בדרך שתאושר על ידו ספקלדרוש מה

ה תיקון הפגם או הנזק או אי ההתאמה הכרחי כדי למנוע נזק גדול יותר בלא הי .11.4
יהיה המזמין רשאי אך לא חייב לתקן את  ספקשתהא שהות להודיע על כך ל

למזמין את  ספקחזיר היהנזק בעצמו או באמצעות אחרים ובמקרה כזה 
  .ההוצאות שהוצאו באופן סביר בקשר לתיקון מיד עם הדרישה הראשונה

  לוט הערבותחי .12

, לעיל 11הנקובות בסעיף  תות הבנקאייוהמכללה תהיה זכאית לחלט את הערבו .12.1
כפיצוי , בכל מקרה בו הפר הספק את התחייבויותיו לפי הסכם זה, ןאו חלק ןכול

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בכל אחד מן המקרים , זאת. מוסכם
  :הבאים

 5לרבות לפי סעיפים , זהלפי הסכם ית הסכומים המגיעים לה ים גבשל .12.1.1
  .לעיל 13או /ו

התחייבויותיו בלשם גביית הוצאות שנגרמו לה עקב אי עמידת הספק  .12.1.2
ולרבות לצורך ביצוע או , להלן 14.2ובהתקיים אחד האירועים בסעיף 

  .ן ביצוע העבודהיהבטחת ביצוע של כל התחייבויותיו של הספק בעני

  .קי הספ"כל מקרה אחר של הפרת תנאי ההסכם עב .12.1.3

   .אין בחילוט הערבות כדי לגרוע מהתרופות העומדות למכללה לפי כל דין .12.2

י המכללה בגין אי מילוי התחייבות "בכל מקרה בו תחולט ערבות בנקאית ע .12.3
ימים ממועד  7תוך , למכללהפ הסכם זה מתחייב הספק להמציא "הספק ע
  . ערבות חדשה בגובה הערבות שחולטה כאמור, החילוט

אלא אם , ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה חילוט הערבות לא .12.4
  . המכללה הודיעה לו על כך במפורש ובכתב

הסתיימה תקופת החוזה ונותרה תביעה תלויה ועומדת נגד הספק בקשר עם מתן  .12.5
הערבות  ספקלא תוחזר ל, על פי הסכם זה ותהעבודאו ביצוע /השירותים ו

להנחת דעתה של המכללה , רותהבנקאית כל עוד לא נתן הספק ערובות אח
תחולט הערבות , לא המציא הספק ערבות כאמור. לתשלום כל חיוב שיוטל עליו

לרבות בדרך של (הבנקאית והכספים יעוכבו בידי המכללה עד להכרעה סופית 
 . באותה מחלוקת) פסק דין

, יובהר כי אם מסיבה כלשהי לא נמסרה ערבות הביצוע בנוסח ובמועד האמורים .12.6
וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של , ה תהא רשאית לבטל הסכם זההמכלל

  .המכללה

  ביצוע העבודות על ידי המכללה או מי מטעמה .13

אם לא ימלא הספק את התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן רשאית  .13.1
באמצעות , בעצמה, האו חלק הכול, המכללה לבצע את העבודה נשוא הסכם זה

והספק מצהיר ומתחייב כי לא ימנע מן המכללה , אחרת מבצע אחר או בכל דרך
  . או למי שייקבע בביצוע העבודות כאמור למכללהלפעול כאמור ויסייע 
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במקרה ותפעל המכללה כאמור תהא המכללה , מבלי לגרוע מכלליות האמור .13.2
רשאית לגבות או לנכות את כל הוצאות והחיובים שעל פי הסכם זה חלים על 

וכן תהא המכללה רשאית לגבותן , יע למבצע בכל זמן שהואהספק מכל סכום שיג
 .מן הספק בכל דרך אחרת

  הפרות .14

זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים  חוזהל 11, 10, 7, 5, 3, 2 מוסכם כי סעיפים .14.1
בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המכללה בפיצויים מוסכמים 

מהמדד  ,דד המחירים לצרכןכשהם צמודים למ, ח"ש 1000 וקבועים מראש בסך
הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל 

  . וזאת מבלי לגרוע מזכות המכללה לכל סעד ותרופה אחרים, למזמין

 חוזההאירועים הבאים יחשבו כהפרה של , לעיל 14.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .14.2
בכל , ימים למבצע) 7(ב של שבעה לאחר מתן התראה בכת, זה ויזכו את המכללה

 : הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  .14.2.1
והעיקול או הפעולה האמורה לא , כולם או חלקם, לגבי נכסי הספק

 . עד ביצועםיום ממו 30הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי  .14.2.2
או אם , או שהספק קיבל החלטה על פירוק, כולם או חלקם, נכסיו

והפעולה האמורה או , הספק יגיע לידי פשרה או הסדר עם נושיו
 .ימים 30ההחלטה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

) זמני או קבוע(ים או כונס נכסים ומנהל כונס נכס, נאמן, מפרק מונה .14.2.3
, ל"או תוגש בקשה למינוי כנ, על עסקי או רכוש הספק או כל חלק מהם

 .ימים 30והמינוי או הבקשה לא בוטלו בתוך 

רה משביעת והמכללה התרתה במבצע שאין הוא נותן את השירותים בצ .14.2.4
רצון והספק לא נקט מיידית בצעדים המבטיחים לדעת המכללה את 

 .קון המצבתי

 .הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם .14.2.5

תברר שהצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה ה .14.2.6
אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי 

 . להשפיע על החלטת המכללה להתקשר עמו בהסכם

והיא לא , כולה או חלקה ,ידי הספק חולטה-ערבות הביצוע שניתנה על .14.2.7
  .12.3חודשה במלואה כאמור בסעיף 

  

  סודיות והימנעות מניגוד עניינים .15

להביא , למסור, להעביר, הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות .15.1
או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור /כלשהו ו' לידיעת צד ג

או מידע /ל בכל ידע ו"ן בארץ ובין בחובי, בין במישרין ובין בעקיפין, אחרים
, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכלל זה למכללהאו בנוגע /ו למכללההשייכים 

שיטות העבודה , מצבה הפיננסי, ספקיה, לקוחותיה, העסקי, בנוגע לפעולותיה
וזאת בין , שהגיע לידיו בקשר עם אספקת השירותים, ב"וכיו, הנהוגות אצלה
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ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת , בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן
 . בכתב מאת המכללה

עניינים מצא במצב של ניגוד יאו עובדיו מתחייבים שלא לה/או מנהליו ו/הספק ו .15.2
 .לבין כל עניין אחר שיש להם, לפי חוזה זהבין מתן השירותים 

  סמכות מקומית .16

ין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט יחודית לגבי כל עניסמכות השיפוט הי .16.1
  . בירושלים

י הסמכות "חודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפיסמכות זו הינה י .16.2
  .הקבועה בסעיף זה

  שונותהוראות  .17

לא יחשב , זה ם למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזהר אחד הצדדיוית .17.1
או כל הוראה אחרת , אותה הוראה הוויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של

, לא יהיה בר תוקף, או הנחה מטעם אחר הצדדים, ארכה, כל ויתור. זה חוזהב
 .י אותו צד"אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע

היה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שני זה לא י חוזהאי נשינוי מת .17.2
זה לא תקים טענת מניעות או חוזה הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי . הצדדים

 . וויתור

זה הינו כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר חוזה כתובות הצדדים לצורכי  .17.3
תיראה , י צד אחד למשנהו"אישור מסירה ע+זה שתישלח בדואר רשום  חוזהל

 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר או במקרה 72גיעה לידי הנמען תוך כאילו ה
  .ל מסירה ביד בעת מסירתהש

  

  ולראיה באנו על החתום

  

___________________                       ____________________  
  ספקה             המזמין
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  'נספח א
  ןהצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמי 

  
  
  

") החשבון הסופי: "להלן(מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי  .........מ "אנו הח

  יצוע עבודות בבגין , _________________

  

  ").החוזה: "להלן...... (........בהתאם לחוזה בינינו מיום ") העבודות: "להלן(

  
  :הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן

  
מורת העבודות הינו כמפורט בחשבון י המפקח ת"כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע  .א

  ").התמורה הכספית: "להלן(ח "ש............. ועולה לסך  בהצעתנו/ הסופי
  
ין לנו ולא יקט אנהל הפרוי מ"כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע  .ב

ם מכוחם או או כלפי הבאי/ו.......... או טענות מכל סוג שהוא כלפי /תהיינה לנו כל תביעות ו
  .או הנובע ממנו/או כל הכרוך בו ו/ל ו"בקשר לחוזה הנ, מטעמם

  
ח ובקבלת היתרה המגיעה לנו בסך "ש......... כי על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך   .ג

  .ח קבלנו את מלוא התמורה לבצוע החוזה"ש............. של 
  
חוזה במלואו ומייפים כוחו של המזמין אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר ב  .ד

י "לממש הערבות הניתנת לו בכל עת במידה ולא נבצע כל התיקונים והליקויים שיידרשו ע
  .קטמנהל הפרויאו /ו ןהמזמי

  
  
  

  : ו על החתוםנולראיה בא
  
  

  ...........שנת ........ לחודש ......... היום 
  
  
  
    __________              

  ספקה      
  
  

        _            :עד לחתימה
  
  
  

              :תאריך
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  ' נספח ב

  ביטוח אישור עריכת 
  

  __________ תאריך

  לכבוד

  )ר"ע(המכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

  רמת בית הכרם

  ירושלים

  ")המזמין" :להלן(

  ,.נ.ג.א

:  להלן (__________ הסכם מיום בקשר לאישור עריכת ביטוח   : הנדון 
  )"הספק": להלן ( ___________________ביניכם לבין ) "סכםהה"

____________ מאשרים  בזאת כי החל מיום  מ"חברה לביטוח בע______ אנו החתומים מטה 
בקשר עם בין היתר  ,ערכנו על שם הספק) שני התאריכים נכללים( ____________ועד ליום 

  :את הביטוחים המפורטים להלן , ההסכם שבנדון

  ' ____________________צד שלישי פוליסה מס  .1

פגיעה , על פי דין בשל אובדןאו עובדיו /הספק וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות 
בכל הקשור לשירותים בקשר עם או כל גוף שהוא /או רכושו של כל אדם ו/או נזק לגופו ו

) ח"שני מיליון ש: במילים ( ח"ש 2,000,000סך של בבגבול אחריות שבנדון   ההסכם
  .לתובע ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע

מכשירי , בהלה, התפוצצות, אש: ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ 
שביתה , מתקנים סניטאריים וחשמליים פגומים, של כלי רכב פריקה וטעינה, הרמה

ות תחלוף מצד המוסד לביטוח וכן תביע, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, והשבתה
  ).חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי ספקלמעט לגבי עובדים שה(לאומי 

ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד , המזמיןבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש 
  .שלישי

שעלולה  בגין אחריות או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין ולשפות את  ההביטוח כאמור הורחב
או מי מהמועסקים על ידו בקשר /ו הספקאו מחדלי /למעשי ו מוטלת על מי מהםלהיות 

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד  ההסכם 
  .מיחידי המבוטח

 ' ____________________חבות מעבידים פוליסה מס  .2

או חוק /ו) נוסח חדש(ן על פי פקודת הנזיקי" הספקביטוח חבות מעבידים בגין חבות 
מועסקים על ידו במתן עובדים הכלפי  כל ה "1980מ "תש'ה, האחריות למוצרים פגומים

מקצועית העלולה להיגרם למי או מחלה /ובגין פגיעה גופנית  ההסכם בקשר עםהשירותים 
בגבולות אחריות של , בכל הקשור במתן השירותים או עקב עבודתם/תוך כדי ומהם 

  . שנתית במצטבר לתקופת ביטוח$  5,000,000למקרה ושל  $ 1,500,000
פיתיונות ורעלים והן בדבר , ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה ומנוחה

  .העסקת נוער המועסקים על פי החוק
או מחלה /ונטען לעניין קרות תאונת עבודה והיה  המזמיןביטוח זה הורחב לשפות את 

ו נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על כי הינ, מקצועית כלשהי
 .ידי הספק
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 ' ____________________פוליסה מס המוצרחבות   .3

, פגומים פי חוק האחריות למוצרים עלחבות המוצר המבטח את חבות הספק ביטוח 
בגין כל פגיעה , או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח/תביעה ובשל  ,1980 ם"התש

או /ו ןאו תוק/או הורכב ו/ו ןאו הוכ/שיוצר ו או נזק אשר נגרמו עקב פגם במוצר/גופנית ו
בקשר עם  או עובדיו/מנהליו ואו /ו הספקאו טופל בכל דרך אחרת על ידי /או נמכר ו/סופק ו

או /להמזמין ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור או גוף כלשהו /לכל אדם ו, ההסכם
 ח"ש 2,000,000סך של בבגבול אחריות שבנדון   בקשר עם ההסכם דיולעובאו /למנהליו ו

  .לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע) ח"שני מיליון ש: במילים (

 בגין אחריות אשר עלולהאו עובדיו /או מנהליו ו/המזמין ו לשפות את הורחבביטוח זה 
 או עובדיו/מנהליו ואו /ו פקהסעקב מעשה או מחדל רשלני מצד  םמי מה להיות מוטלת על

  .המזמיןכלפי  הספקחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ

מיום טרואקטיבי רבין היתר מועד תחולה  כוללתמוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 
  ). מתן השירותיםתחילת שאינו מאוחר ממועד (__________ 

לאחר תום תקופת  ,לפחות חודשים 6פת גילוי של וקתכסה פוליסת הביטוח מכמו כן 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב  הספקבתנאי כי לא נערך על ידי , הביטוח

  .חבות המוצרביטוח  ןעריכת הביטוח לעניימהאמור באישור 

ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן קודמות לכל ביטוח "הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ  .4
וותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין הנערך על ידי המזמין  וכי אנו מ

  .1981 -א "ביטוח התשמ חוזהלחוק  59לרבות כל טענה או זכות המפורטים  בסעיף 

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על   .5
 . ובכל מקרה לא על המזמין, הספק בלבד

כי הפרה או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי פוליסות הביטוח על ידי הספק הננו מאשרים   .6
 .או עובדיו לא תפגע בזכויות המזמין על פי ביטוחים אלו/או מנהליו ו/ו

ל לא יבוטלו וגם או לא “הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ, כמו כן הננו מאשרים כמו כן  .7
ר עם ההסכם שבנדון אלא אם תישלח למזמין במשך תקופת הביטוח בקש, יצומצמו בהיקפם

או לצמצום שכאלו /יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטוח ו 60הודעה כתובה בדואר רשום 
 .הימים ממועד שליחת ההודעה 60לגבי המזמין אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף 

  

ד כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ע
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, במפורש באישור זה

  
  ,בכבוד רב

  
  
 

  
  

תפקיד (  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
 )החותם
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  'נספח ג

  ביטחון

לרבות (טרם תחילת ביצוע העבודה יעביר הספק לקצין הביטחון את רשימת כל העובדים מטעמו 
. מספר טלפון עדכני וכתובת מקום מגורים, ז"מ, תוך ציון שמם המלא, )קבלני משנה ועובדיהם

, ז"יעביר הספק בנוסף צילום ת –מזרח ירושלים /  ע"אזח/ ש "באם מועסקים עובדים תושבי איו
כמו כן יעביר רשימת כלי רכב המסיעים . תמונה וכל ההיתרים והאישורים הנדרשים להעסקתם

  . מספר רישוי וסוג רכב –דים עוב

  . ימים לפני תחילת ביצוע העבודות במכללה 10 –הרשימות יועברו כ 

  . ט באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקתו במכללה"י הקב"הספק יתודרך ע

בעלי היתר כניסה ש "או תושבי איו/ עובדים בעלי אזרחות ישראלית ו  אך ורקהספק יעסיק 
  .או עובדים זרים בהתאם להיתרים כדין/ עבודה תקף ו  לישראל ואישור

ידוע וברור לספק כי העסקת עובדים ללא אישורים והיתרים כדין תביא להגשת תלונה במשטרה 
  . והנהלת המכללה יהא רשאי לתבוע מהספק את הנזק שייגרם לו כתוצאה מכך, כנגדו

  . ט"י הקב"שייקבע ע כניסת רכבי ועובדי הספק תתבצע אך ורק משערי המכללה כפי

את תעודות הזהות של עובדיו ) לפני תחילת העבודה(ט או מי מטעמו "הספק יעביר כל בוקר לקב
התעודות יוחזרו לעובדים עם צאתם מהמכללה וישמשו לבקרה כי כל העובדים . ע"אזח/  ש"מאיו

  . עזבו את שטח המכללה

ל עובדיו או מי מטעמו עזבו את שטח באחריות הספק לוודא כי כ, עם סיום יום עבודתם במכללה
כמו כן יוודא הספק כי לא מתבצעת לינה בשטח או באתרי העבודה של מי מעובדיו אלא . המכללה

  . ט"י הנהלת המכללה והקב"אם הלינה תואמה ואושרה ע

הספק ועובדיו יצייתו ויפעלו על פי הנחיות מחלקת הביטחון של המכללה לרבות הוראות הנוגעות 
בכבודה ועל גופו של העובד , בדיקות רכב ביטחוניות ברכב, על שוהים בלתי חוקייםלפיקוח 

  . מטעמו

  . כל רכב הנכנס לשטח המכללה יעבור בדיקת תכולה בכניסה וביציאה משטח המכללה

הספק מתחייב להפסיק עבודתו של כל , ט ידרשו מכל סיבה שהיא"הקב/ במידה והנהלת המכללה 
הפסקת עבודת . אם תבוא, נהלת המכללה לא תצטרך לנמק דרישה שכזוה. עובד המועסק על ידו

  .עובד הספק לא תהווה עילה לעיכוב בעבודות

המכללה לא תהיה אחראית לפיצוי הספק בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו 
  . כתוצאה מהרחקת העובד משטח המכללה

הספק . מספר הזהות ותפקידו, שמו, נת העובדהספק יפיק לכל עובד תג זיהוי שיכלול את תמו
  . ידאג כי כל העובדים מטעמו ישאו את התג באופן בולט במשך כל זמן שהותם במכללה

ט או מי שאחראי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל מועד ושעה שיבחר על "הקב
ותואמים לרשימת מנת להבטיח כי עובדי הספק המועסקים באתר מאושרים לכניסה למכללה 

  . העובדים שהועברה ואינם לנים בשטח

רשאים להיכנס לאתר העבודה בכל מועד , ט המזמין או מי שמטעמו"מוסכם על הספק כי קב
ט "יפקיד הספק ברשות קב, באם האתר ננעל לאחר שעות העבודה. ושעה לצורך ביצוע הביקורת
  . המזמין מפתח לאתר העבודה

  

_______________         _______________________  

  חתימת הספק                              תאריך
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  'נספח ד

  הצהרת בטיחות

  

 :נאמר אחרת יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כןבהצהרת בטיחות זו  .1

נותן שירותים וכל מי המועסק על ידו לצורך ביצוע ההתקשרות , מבצע, ספק -הספק   .א
 .דסה ירושליםהמכללה האקדמית להנ עם

 .המכללה האקדמית להנדסה ירושלים -המכללה   .ב

 .הממונה על בטיחות מטעם המכללה או נציגו - הממונה על בטיחות  .ג

מתחייב בזאת , מעסיק במכללה עובדים לצורך ביצוע עבודה/אני החתום מטה המועסק .2
הנחיות בדבר  נציגו או/ושל המכללה מהממונה על הבטיחות לקבל תדריך בטיחותי 

במסגרת . טרם תחל העבודה במכללהב וכל זאת, יחות לקבלנים הנהוגות במכללהבט
ציוד /לכלי רכב) בודק מוסמך(ביטוח ובדיקות , ציג מסמכי רישויאתדרוך בטיחותי זה 

בתום התדריך  .ובמתקניה מכללהלצרכי העבודות בשטחי עבודות ה ישיופעל על יד
 ".בטיחות הצהרת"טופס  הבטיחותי הריני מתחייב לחתום על

לעכב  או/ו למנוע, ממונה על הבטיחותהבסמכות אני הספק מצהיר בזאת כי ברור לי כי  .3
או /ו שאינו עונה לדרישות הבטיחות) מכללהלשטחי עבודות ב(או ציוד /הכנסת כלי רכב ו

 .כחוק" בודק מוסמך" או בדיקות/ו או הביטוח/ו הרישוי

על קיום דרישות הבטיחות והגהות על פי או עובדי נקפיד \אני הספק מצהיר בזאת שאני ו .4
סדרי העבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות במכללה  \כל דין

 .או מי שהוסמך על ידו

או לקבלני המשנה מטעמי את ההנחיות \אני הספק מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו .5
 .הבטיחות לקבלנים במכללה

 ואביזרי ציוד  הכלים המתאימים את לספק לעובדי חובתיאני הספק מצהיר בזאת כי מ  .6
הבטיחות ד ציו להפקיד לפקח ולוודא תקינות, המגן האישי כנדרש לבצוע העבודות

אביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאימו , ציוד המגן האישי ,דגמי הכלים .והשימוש הנכון בו
 .ולמקצוע לתקנים המקובלים בהתאם לעיסוק

או מתקן כל שהוא בשטח משטחי /קים כל מבנה ואלא  כי בזאת אני הספק מצהיר  .7
השטח המדויק להקמת המבנה או  יוקצה ליקבל אישור ואאלא לאחר ש, המכללה
 .המתקן

גם  והגהותהבטיחות  לקיים ולציית לכל דרישות, לשמור מתחייבים או עובדי\אני הספק ו  .8
 . 10מפורט בנספח כ, ינואו יתוחזקו על יד/בשטחי מתקני העזר שיוקמו ו

היתרי "לנהוג ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב אני הספק מתחייב  .9
או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך /לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו" הבטיחות

 .או עבודות במקומות בהם קיים סיכון אש

או /בדבר כל תאונת עבודה ו, ותהעברת מידע לממונה הבטיח על אני הספק מתחייב  .10
בהם , ובמתקניה מכללהה שאירעו בשטחי עבודות") כמעט תאונה("מקרה מסוכן וחמור 

או בא כוחו מחובת /ל מלשחרר את הספק ו"אין בהודעה כנ. או עובדיו/מעורבים הספק ו
  .'או הביטוחים וכו/מכוח החוק ו, ח לכל הנוגעים"הדו

אש וי כיב מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציודאחזקת על  אני הספק מתחייב  .11
 . יבמתקני העזר שברשות
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 בהתאם  יוסע , במהלך העבודה במכללה פגעכי מי מעובדי אשר י אני הספק מתחייב  .12
בכל  )במידה והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס( צורך באמבולנס או ברכב הספקל

 .של עובדיו מקרה יבטיח הספק את הפינוי

לעבודה , ובכתב, מהממונה על הבטיחות במכללה, אני הספק מתחייב לבקש היתר מראש  .13
 חדרי חשמל ,דחדרי פיקו ,חומרים כימיים אחסוןאזורי  ,לכניסה למעבדות, באש גלויה

 .או לכל מתקן בעל סיכון מיוחד שיידרש במהלך עבודתי

בתוקף לתקופה , מכללההלשטחי עבודות " אישורי הכניסה"אני הספק מצהיר בזאת כי   .14
ימצאו בכל עת בידי כל עובד ,ט או בא כוחו"י הקב"חתומים ע, המצוינת על גוף האישור

מחובת כל אדם השוהה . המכללהספק וישמשו אמצעי זיהוי בפני כל בר סמכא מטעם 
) קבלנים ומבקרים כאחד(ובמתקניה לשאת תג זיהוי  המכללהבתחום שטחי עבודות 

 .ט לפי דרישתם"הקב/ה על הבטיחותלהזדהות בפני ממונ

 יופעל על ידי מנהל" עבודות בניה"אני הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי במידה ואעסוק ב   .15
 מינוי( 1988 -ח "התשמ, )עבודות בניה(הבטיחות בעבודה ת תקנול) א(2ק "ס- ב כמתחייב

  .)ם הספקמנהל עבודה כחוק מטע

או \או לפגוע ו\הצהרה זו כדי לגרוע ו בחתימתי עלאין  אני הספק מצהיר ומאשר בזאת כי  .16
 .מחויב על פי כל דין  בהן הנני דרישות הבטיחות והגהות את להמעיט מחובתי לקיים

בין המכללה לביני לא חלים יחסי עובד  אני הספק מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לי כי  .17
ההתקשרות אשר ביני צוע בביי יד-על למועסקיםאו /ו או לעובדי/י ולא תהיינה לו מעביד

והם לא יהיו זכאים לכל זכויות , מכללהכל זכויות של עובדים אצל ה ,לבין המכללה
ניכויים בגין זכויות סוציאליות ולא לכל /תשלומים ולא לכל , מכללההמגיעות לעובדים ב

או , או ביטולו/ובין המכללה לספק  חוזההאו הטבות כלשהן בקשר לביצוע /פיצויים ו
  .מכל סיבות שהן, העבודה או הפסקת ביצוע/וסיומו 

  

  .__________________: שם הספק

  

  ._______________: כתובת הספק

  

  ._______________: טלפון הספק

  

      .______________:חותמת הספק

  

_____________        _____________  

  חתימת הספק            תאריך 
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  'הנספח 
  בלוח זמנים ספקת הבנקאית לעמידנוסח ערבות 

  )ערבות ביצוע( ובשאר תנאי החוזה 
  
  

  לכבוד

  המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

  ")המזמין: "להלן( 
  
  
  ,.נ.ג.א
  

  __________: 'ערבות בנקאית מס: הנדון

, אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום, )"הספק": להלן(] שם הספק[      על פי בקשת  .1
הרכבה , בקשר להתחייבויות הספק כלפיכם בחוזה לאספקה  ח"ש 60,000בסך של , לפי דרישתכם

 .במכללה, והתקנת כסאות רחף וציוד נלווה

י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע .2
 ").המדד: "להלן(י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה "ומחקר כלכלי או ע

לחודש  15 -שפורסם ביום ה_____________ד של חודש יהיה המד" המדד היסודי"
  ).נקודות_________(______________ 

יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי , לענין ערבות זו" המדד החדש"
  .ערבות זו

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד : הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  - יהיו הפרשי ההצמדה  ,היסודי

נשלם לכם , אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי. מחולק במדד היסודי, בסכום הדרישה
ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם , את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות

לפי כתובתנו , מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו ימים משבעהלא יאוחר , הראשונה בכתב
אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות , המפורטת לעיל

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים , בתוספת הפרשי הצמדה
  .לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב

הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו המדד לענין חישוב הפרשי 
  .י כתב ערבות זה"עפ

, פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי- אם במועד ביצוע תשלום על
 .יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי

לרבות דרישה שתועבר באמצעות , ראשונה בכתבלפי דרישתכם ה, אנו מתחייבים לשלם לכם .3
 .תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם, כל סכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, פקסימיליה

, יכול שייעשו לשיעורין, ותשלום סכום הערבות, דרישתכם לתשלום סכום הערבות, לשם הסרת ספק .4
 .ובלבד שכל סך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות

ובכלל זה אין , בלתי חוזרת ובלתי מותנית, מוחלטת, יבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומיתהתחי .5
 .ספקלבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת ה, אתם חייבים לפרט

ועד ליום ___ דהיינו מיום  מיום תחילת ביצוע העבודותשימנו חודשים  6- ל ערבות זו תהיה בתוקף .6
ידה ולא הסתיימו העבודות עד לתום תקופת הערבות כאמור לעיל אנו נאריך הערבות מעת במ. ____

    .,.ימים לפני מועד פקיעת הערבות 7לעת על פי דרישתכם בכתב אשר תגיע לידנו לפחות 

    

  ,בכבוד רב                                           

  _______________בנק                                       
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  'נספח ו
  תעודת השלמה

  

  

  .........................................................................................................    :הפרויקט .1

  ..........................................................................................................    :העבודה .2

  ..........................................................................................................    :המזמין .3

  ............................................................................................................    :ספקה .4

  ...........................: .........................י הצוות המפורט להלן"יך בדיקת העבודה עתאר .5

  ....................................: ...........................................תאריך התחלת תקופת הבדק .6

  .שות של כל מסמכי חוזה זהאנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרי, על פי החוזה

  

מסירת תעודת סיום זו לספק אינה פוטרת את הספק מהתחייבויות הנובעות מחוזה זה אשר 
  .משך תקופת הבדק והאחריות, מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה

  

  :צוות בדיקת העבודה

  

      _________תאריך         ________ חתימה      ______________:האדריכל .1

  

     _________ תאריך         _________ חתימה      ______________ :המתכנן .2

  

     _________ תאריך         _________  חתימה  ___________     :יועץ למתכנן .3

  

     ________ תאריך      __________   חתימה  _________     :מנהל הפרויקט. 4

  

     ________ תאריך        __________  חתימה  ___________     :מזמיןנציג ה .5
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  'ז נספח

הרכבה והתקנת , במסגרת חוזה לאספקהנוסח ערבות בנקאית להבטחת טיב 
  ")ערבות בדק(" כסאות רחף וציוד נלווה

  

  לכבוד

  המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

  ")המזמין: "להלן(
  
  
  ,.נ.ג.א
  

  __________: 'אית מסערבות בנק: הנדון

אנו ערבים כלפיכם לתשלום , )"ספקה": להלן(] ספקשם ה[      על פי בקשת  .1
עבודות אחריות בקשר עם הודק בגין תקופת הב, ₪ 40,000סך של ב, לפי דרישתכם, כל סכום

 ספקוכל התחייבויות הספק שבוצעו על ידי ה, הרכבה והתקנת כסאות רחף וציוד נלווה, אספקה
  .ספקי חוזה ביניכם לבין הכלפיכם על פ

י הלשכה המרכזית "סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע .2
 ").המדד: "להלן(י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה "לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע

לחודש  15 -שפורסם ביום ה_____________יהיה המדד של חודש " המדד היסודי"
  ).נקודות_________(______________ 

יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי , לענין ערבות זו" המדד החדש"
  .ערבות זו

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד : הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן
היסודי הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד  - יהיו הפרשי ההצמדה , היסודי

נשלם לכם , אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי. מחולק במדד היסודי, בסכום הדרישה
ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם , את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות

לפי כתובתנו , ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו משבעהלא יאוחר , הראשונה בכתב
לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות  אנו נשלם, המפורטת לעיל

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים , בתוספת הפרשי הצמדה
  .לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב

המדד לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו 
  .ערבות זה י כתב"עפ

, פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי- אם במועד ביצוע תשלום על
  .יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי

אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו , אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו
  .הצמדההמקורי ללא כל הפרשי 

לרבות דרישה שתועבר באמצעות , לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו מתחייבים לשלם לכם .3
 .תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם, כל סכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, פקסימיליה

יכול שייעשו , ותשלום סכום הערבות, דרישתכם לתשלום סכום הערבות, לשם הסרת ספק .4
 .כל סך התשלומים לא יעלה על סכום הערבותובלבד ש, לשיעורין

ובכלל זה , בלתי חוזרת ובלתי מותנית, מוחלטת, התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית .5
לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת , אין אתם חייבים לפרט

 .ספקה

ת העבודה כמצוין בתעודת חודשים מיום השלמ 24ערבות זו תהיה בתוקף עד לתקופה של  .6
 .ההשלמה

  ,בכבוד רב

  _______________בנק
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  כתב התחייבות - ' נספח ח

  לכבוד

  )ר"ע(המכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

  ירושלים

  ")המזמין: "להלן(

  

  ,.נ.א.ג

  כתב התחייבות: הנדון

, אספקה צוע העבודותבדבר בי") החוזה: "להלן(חתמתי על חוזה עמכם על תוספותיו .......... הואיל וביום 
להסרת , הנני מצהיר ומתחייב בזה, באתר המזמיןשבוצעו על ידי , הרכבה והתקנת כסאות רחף וציוד נלווה

  :כדלקמן ,בחוזה והוראותיו יהתחייבויותיבנוסף לכל , ספק

  

, י שיקול דעתו הבלעדי להורות לי על סילוק ידי ממקום ביצוע העבודות"סמכות עפנציג המזמין ל  .א
סילוק : "להלן(החומרים והציוד שבהם ועל הפסקת ביצוע העבודות על ידי , העבודות, פרויקטה

או /בין הוראת כל דין ובין מכל סיבה ו, או עילתו בחוזה/כל זאת בין אם סילוק היד סיבתו ו") היד
ל או אם החוזה בוט/או התחייבותי ו/או אשהה את ביצוע העבודות ו/לרבות אם אפסיק ו, בין היתר

  .י מי מהצדדים לחוזה"ע

מסכים אני ומתחייב ללא תנאי , לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי על סילוק ידי נציג המזמיןהורה   .ב
מוקדם או אחר ומבלי להעלות כל טענה קיימת או עתידית צפויה או בלתי צפויה לסלק ידי מהאתר 

בכל מקרה . ין אחריה ולא כלוםהינה סופית ואנציג המזמין והוראת , נציג המזמיןבמועד שהורה 
או כל צו אחר בין קבוע /או צו מניעה ו/לא אהיה זכאי לכל צו עיכוב ו, כאמורנציג המזמין שהורה 

ובין זמני לא נגדך או נגד כל ספק אחר ואתם מוסמכים ורשאים לתפוס האתר במועד הקבוע 
או /או לחזקה ו/זכות לעיכבון ו כי אין לי כל, בחתימתי להלן מסכים אני בזה. נציג המזמיןבהוראת 
מוותר אני , להסרת ספק. או כל זכות אחרת באתר לא מכח החוזה ולא מכח הוראת כל דין/לשימוש ו

או כל זכות /או שימוש כלשהם ו/או חזקה ו/או רשות ו/בזה מראש על כל טענה בדבר זכות עיכבון ו
  .ידאחרת דומה לאמור לעיל באתר ביצוע העבודות וכנגד סילוק ה

של אתר העבודות לכם והענקה לכם פינוי התחייבות זו הינה התחייבות בלתי הדירה כלפיכם בדבר   .ג
אשר תיכנס  ,לרבות הציוד המצוי בו, של זכאות בלתי מותנית והסכמה בלתי חוזרת לתפיסת האתר

מועד כאמור לעיל והחל מה, לי נציג המזמיןלתוקף מלא ובלתי מותנה בכל תנאי עם מסירת הוראת 
ללא צו של בית משפט וללא כל הציוד בהתמלא תנאים אלה אתם רשאים לתפוס בעין את . הנקוב בה

תהיו רשאים להגיש , אם תחפצו בכך, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל. צורך במילוי כל תנאים נוספים
וד לי או כל תובענה לבית המשפט המוסמך לסילוק ידי כולל לתפיסת העבודות ולא תעמ/כל תביעה ו

או לסכלם ולא אגיש כל תביעה /או למנוע אותו ו/או מעשה התפיסה ו/כל זכות לעכב את סילוק ידי ו
אם אטען טענות , בכל מקרה. כספית או אחרת, או עילה/שכנגד ולא אוכל להתגונן בכל טענה ו

  .על ידכםציוד לרבות תפיסת ה, הן תהיינה בנות תוקף אך ורק לאחר סילוק ידי, כאמור

או ציוד שהוזמנו על ידי או /כל ההוראות דלעיל החלות על סילוק ידי יחולו ללא סייג על חומרים ו  .ד
התחייבות זו אף . לצורך ביצוע העבודות ואשר מצויים מחוץ לאתר בכל מקום שהוא' בשמי מכל צד ג

ים כאמור או חומר/כאמור ולקבל כל ציוד ו' לפנות בשמי לכל צד ג, מהווה יפוי כוח בלתי חוזה לכם
  .'לאחר מילוי ההסכם ביני לבין אותו צד ג

  .יחולו אך ורק עלי, אם לא אעמוד בתנאי כתב התחייבות זה, או הפסד שיגרם לכם/כל נזק ו  .ה

כל ערבות בנקאית שהענקתי או אעניק לך תבטיח באופן עצמאי ובלתי מותנה את קיום כל   .ו
  .כמפורט לעיל יהתחייבויותי

  . יבות זה באות להוסיף על הוראות החוזה ולא לגרוע הימנוהוראות כתב התחי  .ז

  ,רבבכבוד 

  הספקחתימת 


