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מסמך ג'

הסכם קבלני
למכרז פומבי מס' 3.1/2018
ריסוק ופינוי גזם
שנערך ונחתם במשרדי מועצה אזורית עמק הירדן
ביום _______ בחודש _________בשנת ________
בין:

מועצה אזורית עמק הירדן
ד.נ .עמק הירדן מיקוד 15132
טלפון 04-6757600 :פקס'04-6757641 :

ל ב י ן:

_______________________________ ת.ז / .ח.פ_____________ .
כתובת ______________________________:מיקוד_____________
טלפון ___________:נייד _______________:פקס_____________:

(להלן" :המועצה" ואו "המזמין" )
מצד אחד

(להלן" :הקבלן")
מצד שני
הואיל

וברצון המועצה לבצע ריסוק ופינוי גזם בישובים שבתחום שיפוט המועצה;

והואיל

והמועצה פרסמה מכרז לקבל הצעות לביצוע העבודות והקבלן הגיש את הצעתו למכרז
והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז על פי החלטת ועדת המכרזים של המועצה מיום
_________ וראש המועצה אישר את החלטת ועדת המכרזים;

והואיל

והקבלן מצהיר כי הוא בעל היכולת ,הידע ,הניסיון ,כח האדם ,כלי הרכב ,הציוד
והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע העבודות הקבלניות כהגדרתם
להלן ,וכי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודות הקבלניות;

והואיל

והקבלן בדק את דרישות והנחיות המועצה ,לרבות את כל התנאים וההיבטים
הפיסיים ,המשפטיים והאחרים הנוגעים לביצוע העבודות הקבלניות כהגדרתם להלן,
והקבלן מוכן ורוצה להתקשר עם המועצה לביצוע העבודות הקבלניות כהגדרתם
להלן;

והואיל

והקבלן מתחייב לבצע את העבודות הקבלניות ,כהגדרתם להלן ,בהתאם לסטנדרטים
המקצועיים הגבוהים ביותר ,ובכפוף להוראות כל דין ,לרבות תקנים מחייבים
והנחיות מטעם המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ,משרד העבודה והרווחה,
וכל גורם מוסמך אחר;

והואיל

והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם בהסכם מפורט;

אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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.1

מבוא
א.

המבוא להסכם זה ונספחיו וכל אחת מההצהרות הכלולות בו ,מהווים חלק בלתי
נפרד ממנו.

ב.

כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות ,והן לא תשמשנה לפרשנותו של
הסכם זה.

ג.

נספחים להסכם הקבלנות:
נספח א -רשימת היישובים
נספח ב -אישור בדבר קיום ביטוחים
נספח ג  -הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים
נספח ד-נוסח ערבות ביצוע
נספח ה -דוגמת חשבון

.2

.3

ד.

מוסכם על הצדדים ,כי הסכם זה מורכב מהוראותיהם המשולבות והמאוחדות של
ההסכם ונספחיו ,וכל פרשנות של הסכם זה תתבצע בהתייחס להוראותיהם
במשולב ובמאוחד ,ללא הבחנה ו/או הבדל ביניהם.

ה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות לגבי הוראה כלשהי
במסמכים השונים המהווים את ההסכם ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפויות
במפרטים או בכל מסמך אחר ממסמכי ההסכם ,יגברו הוראות ההסכם

נציגי הצדדים
א.

מוסכם בין הצדדים כי לצורכי הסכם זה יהיה מר רענן סרי נציג המועצה ,או מי
שיקבע על-ידי המועצה מעת לעת ,ואילו ___________ יהיה נציג הקבלן.

ב.

הנציגים הנ"ל יתאמו ביניהם הפעולות הקשורות לביצועו של הסכם זה ,וישמרו
על שיתוף פעולה הדוק במשך קיומו של ההסכם.

מהות ההסכם
א.

ההסכם הינו הסכם קבלני למתן שירותי ריסוק ופינוי גזם.

ב.

הקבלן יבצע את העבודות הנ"ל בתחומי המועצה בהתאם לקריאות הנציג המועצה
לריסוק ופינוי הגזם .קריאה לקבלן לריסוק ופינוי גזם תיעשה לכמות של לא פחות
מ 30-טון גזם באתר אחד או בשני אתרים במצטבר.

ג.

העבודות כוללות:
)1

מיון והפרדה של כל ערימת הגזם שנאספה לגזם ולפסולת.

)2

ריסוק כל כמות הגזם שנאספה באתר.

)3

העמסת הפסולת שאינה גזם למכולה הייעודית באתר.

)4

ניקיון האתרים מבלי להשאיר עלים ולכלוך מכל סוג שהוא.

)5

העמסת רסק הגזם למשאית וכיסוי ארגז המשאית ביריעת כיסוי
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המתאימה לשקילה.
)6

.4

הובלת רסק הגזם מהאתרים לאתר שקילה שאישרה המועצה לשם
עריכת חשבון ודו"ח לביצוע העבודות.

ד.

למען הסר כל ספק ,הקבלן מחויב לביצוע מלא של כל העבודות המפורטות בס"ק
(3ג) לעיל.

ה.

הקבלן לא ישליך רסק גזם באתר שאינו ייעודי לכך בתחום שיפוט המועצה או
מחוץ לה.

ו.

הקבלן יצרף לכל חשבון שיגיש למועצה ,דו"ח מרוכז של שקילות ואישורי ביצוע
העבודות והעתק של אישורי ביצוע העבודות על-ידי נציג המועצה .השקילה תבוצע
באתר שיאושר לכך על-ידי המועצה מראש ובכתב.

ז.

ריסוק ופינוי הגזם יתבצע ממשטחי הגזם בכל יישובי המועצה על פי הרשימה
המצורפת כנספח א' להסכם זה .הקבלן מודע לכך שיכול ובהתאם לצורך ,המועצה
תדרוש ממנו לבצע ריסוק ופינוי גזם גם ממקומות ארעיים אחרים בתחום שיפוט
המועצה ,שאינם מפורטים ברשימה .

ח.

המועצה מעריכה אך אינה מתחייבת ,שכמות פינוי הגזם בשנה תהיה בסדר גודל
של כ 1,900 -טון בשנה ,המועצה אינה מתחייבת לכמות הנקובה או בכלל  ,והצפי
הנ"ל הינו הערכה בלבד על בסיס כמויות גזם שפונו בשנים האחרונות בישובי
המועצה.

תקופת ההסכם
א.

הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו למשך  12חודשים לאחר המועד הנ"ל.

ב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ניתנת בזה למועצה אופציה להארכת תוקפו של הסכם
זה (להלן– "האופציה") ,לתקופה קצובה של  12חודשים בכל פעם עד ל  -תקופות
ההארכה ,החל ממועד פקיעת תוקפו של הסכם זה (להלן – "תקופת הארכה").

ג.

ביקשה המועצה לממש את האופציה כמפורט לעיל ,תודיע על כך לקבלן בכתב60 ,
ימים לפחות טרם מועד פקיעת תקפו של הסכם זה ,או טרם מועד פקיעתה של
תקופת הארכה ,כמפורט לעיל.
למען הסר ספק ,מובהר בזה כי כל תנאי ההסכם יחולו ,בהתאמה ,גם על כל תקופת
הארכה.

ד.

המועצה רשאית להודיע לקבלן בהודעה בכתב בכל עת לפי שיקול דעתה המוחלט,
מבלי צורך לנמק ,כי אין בכוונתה להיזקק עוד לשירותיו של הקבלן וכי ברצונה
להביא הסכם זה לידי גמר.
במקרה של הודעה כאמור ,יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף  45ימים ממועד
משלוח ההודעה האמורה.

ה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המועצה תהיה זכאית אך לא חייבת ,לבטל את ההסכם
בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים:
)1

הפסקה זמנית או קבועה של מתן השירותים על-ידי הקבלן.

)2

ביטולו או היעדרו של רשיון או היתר כלשהו הנדרשים על פי דין לביצוע
התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
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ו.
.5

)3

ביטול או שינוי פוליסות הביטוח של הקבלן ללא אישור מוקדם ובכתב
של המועצה.

)4

ירידת ערך נכסיו של הקבלן במידה כזו שתסכן לדעת המועצה את כושר
הפירעון של הקבלן.

)5

הפרה של הסכם זה או מתן הצהרה או מצג כוזבים על-ידי הקבלן ו/או מי
מטעמו.

)6

באם עשה הקבלן או נעשה לו מעשה שיכול להיחשב כמעשה פשיטת רגל
על פי פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) ,תש"ם ,1980 -אם הקבלן הוא
יחיד.

)7

באם הוגשה נגד הקבלן או על ידו בקשה למינוי נאמן ,כונס נכסים ,מנהל
(זמני ,קבוע או מיוחד) או אם ימונה אחד או יותר מהמנויים להלן.

)8

אם יוטל עיקול ו/או תבוצע כל פעולה בהוצאה לפועל כנגד הקבלן ו/או
רכושו והעיקול ו/או הפעולה לא יבוטלו תוך  14ימים.

)9

המחאה של זכות או חובה כלשהי של הקבלן הנובעות מהסכם זה ללא
הסכמה מוקדמת של המועצה.

הובא ההסכם לידי גמר בנסיבות בס"ק ה שלעיל ,יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף
 15ימים ממועד משלוח ההודעה האמורה.

הצהרות והתחייבויות הקבלן
א.

הקבלן מצהיר שאין כל מניעה חוקית להתקשרותו בהסכם זה וכי ננקטו כל
הצעדים לאישור ההתקשרות מצידו.

ב.

הקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת ,הידע ,הניסיון ,כח האדם ,כלי הרכב ,הציוד
והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע העבודה הקבלנית בהתמדה,
ברציפות ובאופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר,
על פי הנחיות והוראות ראש המועצה ו/או נציג מטעמו ,בכל הקשור והכרוך לביצוע
הסכם זה ,ישמע להוראותיהם ויבצע את העבודות בהתאם להוראותיהם בקפידה
.

ג.

הקבלן מצהיר כי ביקר באתרים ,בחן ובדק אותם ,את סביבתם ואת דרכי הגישה
אליהם ,ואת כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות והדרושים לביצוע
העבודות בכל תחום השיפוט ,ומצא כי הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים
להצעתו למתן השירותים הנדרשים.
לאחר כל הבדיקות האמורות ,הקבלן מצהיר כי יש בידיו את היכולת והאמצעים
לביצוע העבודה נשוא הסכם זה ולמילוי כל התחייבויותיו בהסכם זה במלואם
ובמועדם ,והוא מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד
המועצה ,והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או
ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם האתרים ו/או העבודה ,וכי
שכר התמורה שיקבל עפ"י הצעתו ,מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל
התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ד.

הקבלן מצהיר כי בדק את הנתונים לפני חתימת הסכם זה .הקבלן אחראי לתקן
על חשבונו הוא ,כל ליקוי או פגם בעבודה ,שמקורם בהשמטה ו/או טעות אשר ניתן
היה לגלותם ,והקבלן לא העיר את תשומת לב המועצה אליהם לפני מועד חתימתו
על ההסכם הנ"ל.
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ה.

ריסוק ופינוי הגזם יבוצעו על ידי הקבלן באתרים המצויים ביישובי המועצה.
הקבלן מודע לעובדה כי יתכנו אילוצים אשר יביאו לשינוי נקודות ריכוז הגזם
ביישובים ו/או באתרים ארעיים אחרים בתחומי המועצה .פינוי רסק הגזם יעשה
באחריותו של הקבלן לאתר מאושר.

ו.

הקבלן מתחייב לנקות ולאסוף מיד כל לכלוך שנותר לאחר טעינת הגזם למשאית
או נפל במהלך ההובלה עד לאתר פריקת פסולת הגזם.

ז.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות מבלי לגרום נזקים לתשתיות קיימות .אם
יגרמו נזקים לתשתיות ו/או ייווצרו בורות כתוצאה מהעבודות ,אזי מתחייב
הקבלן לתקן את הטעון תיקון ,תוך  48שעות ממועד דרישות המועצה .ככל
שהקבלן לא יתקן את הטעון תיקון בזמן הנקוב לעיל ,רשאית המועצה לבצע את
הטעון תיקון בעצמה ולקזז את עלות התיקון מכל סכום שאותו תחוב לקבלן.

ח.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באחריות ,במקצועיות ,ברמה גבוה ,ובהתאם
לכל דרישות המכרז.

ט.

הקבלן מתחייב לספק בכל עת במהלך ביצוע העבודות ,את כל כלי הרכב ,הציוד,
האמצעים ,החומרים וכלי עבודה ,הדרושים לביצוע העבודות בהתאם לדרישות
ההסכם בין שדבר זה פורט בהסכם במפורש ובין שלא ,אך ניתן להסיק מההסכם
באופן הגיוני או בהתאם למקובל ,כי יש לספקם לצורך ביצוע מושלם של העבודות
על מנת שלא ייווצר כל עיכוב בעבודה בשל מחסור בעובדים או באמצעים.

י.

הקבלן מצהיר כי ריסוק הגזם יבוצע בהתאם להוראת כל דין ,הנוגעת לעניין זה
כולל ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כללי הבטיחות בעבודה ,כללי איכות
הסביבה לרבות ,אך לא רק ,הכללים של המשרד לאיכות הסביבה ו/או המועצה
בעניין נמלת האש הקטנה ,ולרבות כל ההוראות הנוגעות להובלת פסולת בכלל
ולאלה הנוגעות לטיפול והובלת כל סוגי פסולת ופסולת אסורה בפרט וכי הוא
מתחייב לפעול על פיהן ,ומבלי לגרום למטרדים או לסיכונים.

יא.

מובהר כי חלק מתנאי המכרז הינם שהגזם שייך לקבלן לאחר ריסוקו והוא רשאי
לעשות בו שימוש תחת התחייבותו שלא להפר כל דין בתחומי המועצה או מחוץ
לה .ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הוא מתחייב שלא להשליך/לפנות את
הגזם לאתרים שאינם מאושרים לכך בתחום שיפוט המועצה או מחוץ לה.

יב.

הקבלן מצהיר כי ברשותו כלי רכב ומתקנים לביצוע איסוף ,פינוי וריסוק גזם בטיב
ובהיקפים בהתאם להסכם זה (להלן" :אמצעי איסוף ,פינוי וריסוק") וכי הינו
מורשה מטעם כל גוף רשמי לבצע את שירותי ריסוק הגזם וכי הוא מעסיק בעלי
תפקידים המתחייבים על פי כל דין ,עוד מתחייב הקבלן כי אמצעי האיסוף ,פינוי
וריסוק הגזם והמפעילים יהיו מצוידים בכל האישורים ,הרישיונות והביטוחים
הנדרשים לכך.

יג.

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב ושאר אמצעי הריסוק יכללו את האביזרים הנדרשים
על פי כל דין לרבות מגנים ,מטפים ומתקני מיגון תקניים והוא יוודא לפני כל
ריסוק גזם שנשמרות הוראות כל דין ושלפני כל הובלה או נסיעה שהציוד,
המתקנים והמטען מאוחסנים ומועמסים בהתאם לדרישות כל דין.

יד.

הקבלן מתחייב להפעיל את מרסקת הגזם ,אך ורק עם הפעלת מערכת דיכוי אבק
הנוצר בתהליך הריסוק .בכל מקרה שבו לא תופעל מערכת דיכוי אבק בו זמנית עם
פעולת ריסוק הגזם ,הקבלן יידרש להפסיק את עבודתו ולשלם פיצוי מוסכם
כמפורט בהסכם.

טו.

הקבלן מתחייב לדאוג לתקינות כל האמצעים לביצוע העבודות שברשותו ,ושבכל
מקרה של תקלה הוא מחוייב להעמיד כלי חלופי לשם ביצוע העבודות כנדרש על
פי הסכם זה.
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טז.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות הנדרשות עפ"י קריאה של נציג המועצה בתוך
 7ימים מיום הקריאה (להלן" :יום הקריאה").

יז.

פינוי וריסוק הגזם יעשה בנוכחות נציג המועצה או מי מטעמו ,ולאחר שקיבל את
אישורו לביצוע העבודות.

יחסי הצדדים
א.

מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין המועצה לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או
כל הבא מטעמו של הקבלן יחסי עובד מעביד ו/או שולח-שלוח ו/או שותפות ,וכי
בכל הקשור לביצוע העבודה הקבלנית יחשב הקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין.
מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל ,ישא הקבלן בכל החיובים והתשלומים החלים כל קבלן
עצמאי במקרים דומים ,לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן.

ב.

התמורה שתשולם לקבלן תהיה הכיסוי המלא והסופי של כל המגיע לקבלן
מהמועצה ,לרבות לכיסוי שכר עובדי הקבלן ו/או כל מי שיועסק על ידי הקבלן
לצורך הענקת השירותים.

ג.

עוד מוסכם כי הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל מס או תשלום אחר בגין ביצוע
השירותים ,לרבות תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכיו"ב ,וכי המועצה לא
תהיה מחויבת לשלם כל תשלום שהוא לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לצד שלישי שהוא
בגין ההתקשרות עימה ו/או בגין מתן השירותים על -ידי הקבלן.

ד.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל המועסקים על -ידי הקבלן בכל תפקיד שהוא
ייחשבו לכל דבר ועניין לעובדי הקבלן ו/או שליחיו וכי בינם ובין המועצה לא ישררו
יחסי עובד מעביד.

ה.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום שכרם של המועסקים על ידו עבור
עבודתם ,ויהיה האחראי הבלעדי לכל תשלום ו/או זכות ו/או הטבה המגיעה להם
על פי חוק ו/או הסכם עבודה.

ו.

הוראות סעיף קטן 6א' לעיל הינן בבחינת תנאי עיקרי שהפרתו תחשב כהפרה
יסודית של ההסכם.

ז.

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המועצה על כל תשלום שתחויב לשלם לקבלן
ו/או לעובדי הקבלן ו/או לכל צד שלישי אחר בגין כל הקשור לשירות המוענק על
ידי הקבלן ,לרבות אם ייקבע כי קיימים יחסי עובד מעביד בין המועצה לקבלן ו/או
לבין מי מנציגי הקבלן ו/או לכל עובד אחר מטעמו.

ח.

אם מכל סיבה שהיא ייקבע על -ידי גורם מוסמך כי השירותים המוענקים על -ידי
הקבלן הינם בבחינת עבודה שכירה במועצה ,וכי עובד מעובדי הקבלן אמור
להיחשב כעובד של המועצה ,כי אז מסכים הקבלן מראש שהתמורה שמשולמת לו
על -ידי המועצה תיחשב לכל צורך שהוא כתשלום גלובלי המהווה כיסוי של כל
תשלום ,או הטבה ,או זכות שהיו מגיעים למי מעובדי הקבלן כעובד שכיר ,ובכלל
זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור דמי חופשה ,הבראה ,מחלה ,החזרי הוצאות,
לרבות נסיעה ,גמל פיצויי פיטורין וכל תשלום אחר.

ט.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום שכרם של עובדיו  ,ויהיה האחראי הבלעדי
לכל תשלום ו/או זכות ו/או הטבה המגיעה להם עקב עבודתם.

המחאת זכויות ו/או חבויות
א.

הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע העבודה הקבלנית ,כולה או מקצתה ,לכל
צד ג' שהוא ,להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את
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זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,מבלי לקבל על כך רשות מפורשת ,מראש
ובכתב ,מאת ראש המועצה.
.8

שמירת דינים
א.

הקבלן מצהיר כי ידועים לו כל הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה
הקבלנית ,והוא מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ולמלא כל חובה
חוקית המוטלת על כל מבצע עבודה על פי כל דין ובכלל זה חוקים ,תקנות,
הוראות ,צווים וחוקי עזר ,וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל
רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה ,ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר
מתן הודעות ,קבלת רישיונות ותשלום מסים ,אגרות וכל תשלום אחר החל בגין
האמור לעיל .אין באמור כדי לגרוע מהוראת כל דין ,המחייבת רישום של קבלני
משנה או של כל גורם מבצע אחר וכל רישום כאמור לא יגרע מאחריותו וחבותו
של הקבלן כלפי המועצה.

ב.

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים
המפורטים בנספח ג' להסכם ,לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל
אדם אחר במהלך ביצוע העבודה .הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל
הפועלים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או
אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא הסכם זה.
הקבלן יפקח כי אכן יעשה שימוש בציוד זה.

ג.

הקבלן מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי
הביטוח ,שהוא חייב בהם על פי חוק ביטוח לאומי ,תשי"ד –  ,1954עבורו ועבור כל
המועסקים על ידו בביצוע העבודה לפי הסכם זה ,ואשר עימם יש לקבלן יחסי עובד
 מעביד ,וזאת במשך כל תקופת העבודה הנדונה .הקבלן מתחייב ,כי במקרה שלביצוע עבודה על ידי קבלני המשנה ,תיכלל הוראה כנ"ל בכל הסכם שהקבלן יערוך
עם כל קבלן משנה.
הקבלן מצהיר בזה ,שהוא בלבד המעביד של העובדים הנ"ל והוא לבדו נושא
באחריות ובכל החובות המוטלות על המעביד על פי חוק ביטוח לאומי או על פי כל
דין אחר.

ד.

הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל סכום ,הוצאה וכל תשלום
שיהיה עליה לשלם בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה
של איזה דין על ידי הקבלן ,כאמור לעיל ,לרבות ההוצאות שנגרמו לה עקב משפט
כזה ,וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי אחר שיוטל עליה אם יוטל ,בגין
מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל.
המועצה מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר
לו להתגונן כלפיה והקבלן יהיה רשאי להתגונן על חשבונו ,כנגד כל הליך כאמור,
ביחד עם המועצה.

.9

התמורה לקבלן
א.

תמורת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה ,תשלם המועצה לקבלן
עבור שירותי ריסוק ופינוי הגזם את התמורה בהתאם למחיר הנקוב בהצעתו -
מסמך ב' למסמכי המכרז.

ב.

בתמורה לביצוע העבודה הקבלנית במלואה ,של איסוף גזם על ידי הקבלן על פי
הסכם זה לשביעות רצון המועצה ,תשלם המועצה לקבלן ,עבור טון גזם מרוסק
סך של ______________ ( ₪במילים )_____________:ובתוספת מע"מ כדין
(להלן" :התמורה").

ג.

התמורה תיקבע בהתאם למשקל הגזם המרוסק שייקבע בשקילה שתתבצע על ידי
ובאחריות הקבלן באתר שקילה שיאושר לכך מראש ובכתב על-ידי נציג המועצה.
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הקבלן יציג את דו"ח השקילה בהמצאת החשבון למועצה.

.10

ד.

למען הסר ספק ,המועצה רשאית שלא להזמין שירותי ריסוק ופינוי גזם מהקבלן.

ה.

לאחר כל ביצוע של עבודת ריסוק ופינוי גזם ,יוציא הקבלן למועצה חשבון עבודה
שיכלול את פרטי ביצוע העבודה והעתקים של תעודות המעידות על שקילת הגזם
שרוסק ופונה .חשבון העבודה יהיה ערוך בהתאם לדוגמת החשבון המצורפת
להסכם כנספח ד'.

ו.

נציג המועצה יבדוק את החשבון תוך  15ימים מקבלתו ויאשר את החשבון
בשינויים ו/או בלי שינויים.

ז.

נציג המועצה מוסמך – על פי שיקול דעתו הבלעדי – לסרב לאשר חשבון כאמור,
אם מצא כי הקבלן לא מילא באופן מלא אחר התחייבויותיו כלפי המועצה על פי
הסכם זה .במקרה כזה ,נציג המועצה מוסמך לקזז מן החשבון כל סכום אשר
נדרש על ידי הקבלן ,בגין עבודות אשר לא בוצעו על ידו בפועל או אשר לא בוצעו
בהתאם להתחייבות הקבלן.

ח.

התמורה המגיעה לקבלן בגין השירותים שסיפק תשולם לו בתנאי תשלום שוטף +
 45ממועד אישור החשבון על ידי הנציג המועצה ,ללא תוספת הצמדה או ריבית
עד למועד הנ"ל הקבוע לתשלום .לסכום האמור יתווסף מע"מ על פי חשבונית מס
כדין.

ט.

הקבלן מחויב להעביר במסגרת תנאי המכרז אישור עוסק וניכוי מס במקור וידאג
לעדכן את המועצה בגין כל שינוי באישורים.

י.

למען הסר ספק מובהר כי התמורה לקבלן כוללת ומגלמת בתוכה את ביצוע כלל
העבודות ו כל הוצאות הקבלן ,הרווח הקבלני ,תשלום בעבור כל כח האדם ,כלי
הרכב ,הכלים ,הציוד והאמצעים ,ו/או החזר ההוצאות אשר הוציא הקבלן
במסגרת ביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה ,והמועצה לא תהיה חייבת
לשלם לקבלן בשום מקרה כל תשלום כספי נוסף מעבר לתמורה הנקובה בסעיף
לעיל.

ערבות ביצוע
א.

להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם זה ,יפקיד הקבלן במועד החתימה על הסכם
זה ,ערבות בנקאית בסך של  50,000ש"ח ,לתקופה של  12חודשים ממועד
החתימה על הסכם זה ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,נוסח הערבות מצורף
כנספח ד' להסכם (להלן – "ערבות ביצוע").

ב.

הפקדת ערבות הביצוע כמפורט לעיל ,הינה תנאי לכניסתו של הסכם זה לתוקף.
לא הפקיד הקבלן ערבות ביצוע כנדרש בהסכם ,תהא המועצה זכאית ,מבלי לגרוע
מכל זכות או סמכות אחרת העומדת לה על פי כל דין ועל פי הסכם זה ,למסור את
העבודה הקבלנית לידי כל גורם אחר.

ג.

למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ,מובהר בזה כי אם תבחר
המועצה לממש את האופציה להארכת תקופת ההסכם ,על הקבלן יהא להמציא
למועצה ערבות ביצוע מעודכנת ,שתהא בתוקף עד חלוף  60יום ממועד פקיעתה
של כל תקופת הארכה .המצאת ערבות ביצוע מעודכנת כאמור ,הינה תנאי
להארכת תקופת ההסכם.

ד.

הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבות הבנקאית לידי המועצה
לרבות אגרות וכל הוצאה נדרשת אחרת.

ה.

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי הסכם זה ,או לא ביצע הקבלן את העבודה הקבלנית
כולה או חלקה ,לשביעות רצון המועצה ,תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות
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הבנקאית ,כמשמעותה בסעיף זה ,לשם כיסוי על נזקים ו/או הוצאות שנגרמו לה
עקב מעשי הקבלן כאמור לעיל.
.11

ביטוחים
א.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין ,מתחייב הקבלן לערוך
ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים באישור קיום ביטוח המצ"ב כנספח
ב' (להלן" :האישור") ,בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין וזאת טרם תחילת
מתן העבודות נשוא הסכם זה .ביטוחים אלו יכללו בשם המבוטח את המועצה,
הקבלן וקבלני משנה ,למשך תוקפו של הסכם זה.

ב.

הקבלן ימציא את האישור לידי המועצה במעמד חתימת החוזה ,ובכל מקרה לא
יאוחר מ 7 -ימים לפני מועד תחילת ביצוע השירותים כאשר הוא חתום בידי
מבטחיו .קיום הביטוחים במלואם הינם תנאי יסודי בהסכם ולא יהיה בעיכוב
במתן האישור בכדי לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ג.

הקבלן יערוך ביטוח ו/או יוודא כי קיים ביטוח חובה וצד ג' בתוקף לכל כלי רכב
המשמש אותו או את קבלני המשנה שלו בביצוע העבודות וכן ביטוח חובה וצד ג'
לכל כלי צמ"ה המשמש אותו ואו את קבלני המשנה שלו.

ד.

מובהר בזה במפורש כי הביטוחים וגבולות האחריות המתחייבים מן האמור
באישור ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,ואין בעריכת
הביטוחים על ידי הקבלן ו/או בהמצאת האישורים כאמור ,ו/או בבדיקתם או באי
בדיקתם על ידי המועצה ו/או מי מטעמה ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם
לדרישות ההסכם ולא יהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על המועצה ו/או
לגרוע מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי דין ו/או על פי הסכם זה.

ה.

הקבלן מתחייב לוודא קיומו של ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המועצה
ו/או מי מטעמו.

ו.

הקבלן לבדו יישא בתשלומי הפרמיות הקבועים בביטוחים שהנו מתחייב להם
כאמור לעיל ,והוא מתחייב לעדכן סכומי ביטוח וגבולות אחריות ככל שמתחייב
במשך כל תקופת ההסכם ,לשלם את דמי הביטוח במועד ולחדש את הביטוחים
כך שיהיו בתוקף ובהיקף בהתאם לנדרש לעיל ובהתאם לאמור בנספח ב' ,וזאת
במשך כל תקופת ביצועו של הסכם זה וכל תקופה מוארכת שלו.

ז.

הקבלן רשאי לערוך במשך תקופת ההסכם שינויים בביטוחים המפורטים לעיל,
בכפוף לכך שבמשך כל תקופת ההסכם לא יבוטל הכיסוי על פיהם ו/או לא יפחת
מן המפורט לעיל ו/או באישורים.

ח.

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים
הנ"ל ,מתחייב הקבלן לערוך ביטוחים אלה בתנאים ובגבולות אחריות בהתאם
לצרכי הביטוח הנובעים מפעילותו .בכל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל
סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה ו/או מי מועצה ,וכן סעיף
המורחב לכסות את חבותו של המועצה בגין מעשיו או מחדליו של הקבלן ,למעט
אדם שגרם לנזק בזדון.

ט.

לא ערך הקבלן ביטוחים כנדרש לעיל במלואם או בחלקם ו/או לא הציג אישור על
קיום ביטוח ,רשאית המועצה לערוך את הביטוח במקומו ולחייב את הקבלן
בעלותו.

י.

הקבלן מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או
מי מטעמה ,בגין אבדן ו/או נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים הנערכים
על ידו כמפורט לעיל ו/או באישור או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי פוליסות אלו
לו ערך אותן כנדרש על פי ההסכם או אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה
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בפוליסה ,הפרת תנאי הפוליסה או ביטוח חסר והקבלן פוטר את המועצה מכל
האמור בדבר הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק
אחריות לנזק כאמור.
בזדון.

.12

.13

.14

יא.

הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור חדש ,לפחות  15יום לפני תום תוקפו של
כל אישור ,כל עוד החוזה מחייב זאת.

יב.

הקבלן מתחייב כי במידה וישתמש בשירותי קבלני משנה ,יהיה עליו לבדוק כי
קבלני המשנה יקיימו את דרישות הדין והביטוח בהתאם להסכם זה ,לרבות
הביטוחים המנויים באישור הקבלן ,ועליו יהיה להמציא את אישורי קיום הביטוח
כאשר הם חתומים ע"י מבטחי קבלני המשנה.

יג.

הביטוחים ישולמו ע"י הקבלן במועדם וכל הוראות הפוליסות יקוימו ויכובדו בכדי
שיהיה תוקף מלא לכל הביטוחים .הביטוחים יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח
אינו רשאי לבטל את הביטוח ,לצמצם את היקפו ו/או לחדשו אלא אם כן מסר
המבטח למועצה הודעה בדואר רשום בדבר כוונתו לעשות כן לא פחות מ  60 -יום
מראש.

אחריות
א.

הקבלן אחראי כלפי המועצה וכלפי כל צד שלישי לכל נזק שהקבלן אחראי לו על
פי כל דין ,וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו למועצה ו/או לכל אדם
ו/או לכל רכוש ,כתוצאה מביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה ו/או
כתוצאה מהפרת התחייבות של הקבלן לפי הסכם זה ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או
מחדלו של הקבלן ו/או של עובדיו ו/או של כל הבא מטעמו של הקבלן.

ב.

מבלי לגרוע מהוראות ס"ק א' לעיל ,מתחייב הקבלן לשפות את המועצה בגין כל
סכום שהמועצה תאלץ לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בס"ק
א' לעיל ,וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה של המועצה.

תיקון ליקויים
א.

הקבלן מתחייב לתקן בתוך  48שעות ממועד הדרישה ,על חשבונו ,ליקויים או
פגמים בעבודות (להלן" :ליקויים") ,לשביעות רצונו של נציג המועצה.

ב.

אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיף זה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודות האמורות על-ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות
האמורות חלות על הקבלן ,תהא המועצה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות
האמורות ,בתוספת הוצאות של  15%שייחשבו כהוצאות מיוחדות שלה ,מכל
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

פיצויים מוסכמים מראש
א.

הקבלן ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש ,לכל מקרה ,בגין אי ביצוע עבודה
נדרשת בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט
להלן:

מס"ד

1
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הנושא  /הליקוי
פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה
אי העסקת עובדים עם אפוד זוהר לכל עובד

סכום
ש"ח
100

11

2
3
4
5
7

נזילות שמן ותשטיפים מרכב האיסוף

750

8

אי השלמת העבודה עפ"י הוראות המועצה

1,000

9

אי החלפת רכב לא תקין במועד שקבעה המועצה

1,000

10

אי ביצוע תיקון נזקים לתשתיות במועד שנקבע לכל יום 1,000
איחור
מסירת עבודה לקבלן משנה ללא אישור המועצה לכל 3,000
יום
5,000
השבתת שירותים במסגרת העבודה הקבלנית

11
12

.15

אי פינוי ערימת גזם בפרק זמן של  7ימי העבודה מיום 1,000
הקריאה לכל יום איחור
אי ביצוע ניקיון לאחר איסוף ערימת גזם ברדיוס של 500 5
מטר לפחות
אי הפעלת מערכת דיכוי אבק בו זמנית עם פעולת 1,000
ריסוק הגזם
500
העסקת עובד שהורחק בהוראת המועצה

ב.

המועצה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי חוזה זה ,את
סכום הפיצויים המוסכמים מראש המפורטים לעיל ,ו/או כל סכום שלדעת נציג
המועצה מגיע מהקבלן למועצה ו/או לכל צד ג' ,עפ"י ההסכם או עפ"י דין .זאת
מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה על פי החוזה או עפ"י דין.

ג.

הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל המועצה תוך  15ימים מגמר החודש השוטף של
ביצוע העבודות ,על החלטת נציג המועצה לחייבו בפיצויים מוסכמים .החלטתו
של מנכ"ל המועצה בקשר לערעור הקבלן הינה סופית.

ד.

אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה על פי כל דין.

ה.

במקרה של פיצוי המגיע למועצה כאמור לעיל ,היא רשאית לקזזו מסכומי התמורה
המגיעים לקבלן וכן לגבותו בכל דרך אחרת לרבות מהערבות הבנקאית.

ו.

המועצה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מהמועצה (בין מכח הסכם
זה ובין מכח הסכם אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן) ,כל סכום
אשר המועצה תהיה סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט כי הוא מגיע לה מהקבלן,
ובכלל זה שיפוי על נזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן .המועצה תהיה רשאית לקזז
כאמור ללא צורך במשלוח הודעה לקבלן.

ז.

קיזוז תשלום הפיצויים או ניכויים ,אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן
מהתחייבותו להשלים את העבודה או לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות
אחרת לפי הסכם זה.

הוראות שונות
א.

אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים
או באי כוחם.
כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב ,שאם לא כן ,לא יהא להם כל תוקף.

ב.

שום ויתור ,או הימנעות מפעולה במועדה ,או ארכה שתינתן ,לא יחשבו כויתור
מצד המועצה או הקבלן על זכות מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש
בזכויותיהם ,כולן או מקצתן בכל עת שימצאו לנכון.
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ג.

הקבלן ימנע מניגוד עניינים במתן שרותיו על פי הסכם זה .הקבלן יודיע בכתב
למועצה ,על כל עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה או ניגוד
עניינים לשירותים שהוא נותן למועצה.

ד.

מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בטבריה או
בנצרת.

ה.

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה ,הינם כנקוב בכותרת להסכם זה .הודעות
תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום  72שעות מעת מסירתה למשלוח במכשיר
הפקסימיליה ו/או בדואר ,לפי העניין ,ואם נמסרה ביד ,בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

_________________________
המועצה
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נספח א'
רשימת הישובים
אלומות
אלמגור
אפיקים
אשדות יעקב האיחוד
אשדות יעקב המאוחד
בית זרע
גנוסר
דגניה א'
דגניה ב'
האון
חוקוק
קבוצת כנרת
מושבת כנרת
מסדה
מעגן
עין גב
פוריה כפר עבודה
פוריה נוה עובד
פוריה עלית
רביד
שער הגולן
תל קציר
משטח גזם של המועצה
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נספח ב– אישור קיום ביטוחים
מסמך לחתימה ע"י מבטחי הקבלן
לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
(להלן" :המועצה")
הנדון :אישור עריכת ביטוח של __________(להלן " הקבלן") לביצוע עבודות ריסוק ופינוי גזם
(להלן" :העבודות")
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי בהתאם להסכם שבנדון ,ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים
להלן לתקופת הביטוח מיום _____________ עד ________________:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטחת בין היתר את העבודות המתבצעות על ידי הקבלן בגבול אחריות של  ₪ 4,000,000לאירוע,
לתובע ולתקופת ביטוח .פוליסה זו אינה כפופה להגבלה/סייג בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות,
בהלה ,מכשירי הרמה ו/או מנופים ו/או מעליות ,פריקה וטעינה זיהום פתאומי ובלתי צפוי ,נזק
לקרקע ו/או רכוש או בנין מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה,
קבלנים ו/או קבלני משנה ,פרעות ,שביתה והשבתה ,פרעות ומהומות וכן תביעות תחלוף מצד
המוסד לביטוח לאומי .נזק לרכוש המזמין שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת
קרות מקרה הביטוח חבות בגין נזק הנובע משימוש בכלי רכב מנועי (למעט חבות שחובה לבטחה
על פי דין בגין כלי רכב מנועי ולמעט חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי בגבולות סכומי הביטוח
הנהוגים בפוליסת רכב סטנדרטית הנהוגה ביום קרות מקרה הביטוח אצל המבטח).
חבות בגין נזק גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהנו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת
התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו.
נזק ישיר ו/או עקיף מפגיעה בצינורות ו/או כבלים ו/או מתקנים תת קרקעיים.
הביטוח מורחב לשפות את המועצה ,בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן בכפוף לסעיף
אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .כמו כן
הביטוח מורחב לכסות עבודות חוץ.
ביטוח אחריות מעבידים
בגבול אחריות בסך  ₪ 6,000,000למקרה ו ₪ 20,000,000 -לתקופת הביטוח (שנה).
הביטוח מורחב לכסות את מועצה ,אם יימצא מי מהם אחראי כמעביד בכל אופן שהוא ,למי
מהמבוטחים או למועסקים על ידם.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי לא תחול על פוליסה זו כל מגבלה ו/או הגבלה בכל הנוגע
לעבודות בגובה ו/או בעומק ,פתיונות ו/או רעלים ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ועובדים
המועסקים על ידי חברות כח אדם .פוליסה זו מורחבת לשפות את המועצה במידה ונטען כי היא
נושאת בחבות מעבידים כלפי מי ממעוסקי הקבלן.
.
תנאים כלליים לכלל הפוליסות:
 הרינו מוותרים על זכות השיבוב כלפי מועצה ו/או מי מטעמה.
 הביטוח על כל פרקיו קודם וראשוני לביטוחי מועצה ו/או המפקח ואנו מוותרים על זכותנו
לשיתוף ביטוחיהם לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח
התשמ"א .1981 -
 הרינו לאשר כי אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה בתום לב על ידי יחיד מיחידי המבוטח לא
יפגע בזכויות שאר המבוטחים.
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הפוליסה כפופה לתנאי ביט .2013
תשלום הפרמיה ו/או ההשתתפות העצמית וכל הוצאה אחרת הקשורה לביטוחים הנ"ל
תחול על הקבלן בלבד.
אנו לא נבטל הביטוח או נצמצם הכיסוי אלא אם נשלחה על ידינו למועצה הודעה על כך
בדואר רשום 60 ,יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול ו/או צמצום כאמור.
בכבוד רב,
חותמת המבטח וחתימה
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נספח ג'
נוהל בטיחות לעבודות קבלנים
.1

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה ,לרבות בעניין תנאי
הבטיחות והגהות ,לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע
העבודות ולשם שמירה על רכושו ורכוש אחרים.

.2

הקבלן מצהיר בזה ,כי הוא מכיר את הוראות הדין ,לרבות חוק ארגון הפיקוח של העבודה
התשי"ד  1954פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל  ,1970תקנות הבטיחות בעבודה
(ציוד מגן אישי) התשנ"ז  ,1997תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה)
התשמ"ח  1988וכן כל התקנות והצווים שפורסמו ,לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם
בקפדנות רבה וכי עליו מוטלת כל האחריות לכל תביעה שתוגש כנגדו ו/או כנגד המועצה
וכל מי שמטעמה ,עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

.3

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן ,את עובדיו ,את קבלני המשנה שלו וכן
את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

.4

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל ,יקיימו הקבלן ,עובדיו וכל הבאים מטעמו ,בקפדנות את
כל ההוראות וההנחיות שניתנו ע"י כל רשות מוסמכת .לרבות משרד העבודה והרווחה,
משרד התחבורה ,המשרד לאיכות הסביבה ,המשטרה והמועצה .הקבלן יבצע את העבודות
תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין ,התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ותוך
עמידה בתקנים ישראלים בתחום ביצוע העבודות הרלוונטיות להסכם עליו הינו חתום.

.5

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים ומיומנים בלבד
שעברו הדרכות בבטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם .כמו כן
הקבלן יעסיק רק קבלני משנה שעברו הדרכות ,ואשר מכירים את נוהלי הבטיחות ורק
ובכפוף לכך ,שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה.
הקבלן לא יהיה רשאי בשום אופן להעסיק בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם
מקצועיים וזאת מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם
להסכם .המועצה רשאית לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים,
לפי שיקול דעתה המוחלט.

.6

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל האישורים והרישיונות
הדרושים וכי כל רישיונות הקבלן שבידו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד
לרבות כלי רכב ,כלי הרמה ,כלי שינוע ,מכשירי יד מכניים או חשמליים וכיוצ"ב ,תקינים
וכי כל כלי או מכשיר הנדרש עבורו בדיקות של בודק מוסמך תקופתי נבדק במועד ונמצא
תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו הנם עובדים מיומנים ומקצועיים
אשר עברו הסמכה כחוק.

.7

הקבלן יספק לעובדיו ,לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש,
בהתאם להוראות הדין והנוהג ,אשר נהוג להשתמש בו לשם בצוע עבודות מסוג העבודה
נשוא ההסכם( ,לרבות נעלי עבודה ,בגדי עבודה ,כפפות ,אוזניות ,כובעי מגן וכד') ויוודא כי
נעשה שימוש על ידי העובדים בציוד זה.

שם הקבלן________________________ :
תאריך:

_________________
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נספח ד'  -נוסח ערבות ביצוע
תאריך____________________:
לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר __________________
על-פי בקשת( _______________________________________ :להלן " -המבקש") אנו
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  50,000שקלים חדשים (הסכום במילים:
חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן הסכום הנ"ל) ,שיגיע לכם מאת המבקש בגין ביצוע עבודות
ריסוק ופינוי גזם.
הסכום הנ"ל צמוד למדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן " -הלשכה") ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי  -המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש  -המדד הידוע בעת התשלום.

ג.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום הערבות
כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי .אם
יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב סכום הערבות
כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת המדד היסודי .אם
יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי ,תשולם קרן הערבות בלבד.

לפי דרישתכם הראשונה ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו ,אנו נשלם כל
סכום עד לסכום הערבות ,בתוספת הפרשי התנודות במדד ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ___________ לחודש ____________ שנה ________ (כולל)
בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו
בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה.

בכבוד רב,

נספח ה'
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דוגמת חשבון
דוגמת דו"ח ריכוז של אישורי ביצוע פינוי וריסוק גזם
לכבוד  :המועצה האזורית עמק הירדן
ריכוז אישורי ביצוע ריסוק ופינוי גזם
בין התאריכים ________ עד _________

מס'
סד'

הישוב /
האתר

תאריך
ביצוע

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
שם וחתימה______________ :
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כמות
גזם (טון)

שם
המאשר

תפקיד

הערות

