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חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ,ח.פ520038662 .
מרח' יגאל אלון  65תל אביב67443 ,
(להלן – "החברה" או "המזמינה")
____________________
____________________
(להלן – "נותן השירותים")

בין:

לבין:

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל;

והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  450/34/19להתקשרות בחוזה למתן שירותי יצור ו/או
הספקה ,הובלה והתקנה של ריהוט משרדי (להלן" :המכרז");

והואיל;

וועדת המכרזים של החברה הכריזה על הצעתו של נותן השירותים כהצעה הזוכה במכרז,
על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת המכרז ועל פי כל תנאיו;

והואיל;

והצדדים החליטו ,כי השירותים (כהגדרתם להלן) ,יבוצעו עבור החברה שלא במסגרת של
יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר נותן השירותים מספק את השירותים
כבעל מקצוע עצמאי ,המעניק את שירותיו לחברה על בסיס קבלני ,ומקבל תמורת שירותיו
תשלום כמפורט בסעיף  13להלן;

והואיל;

והצדדים מצהירים ,כי אין כל מניעה על-פי דין ו/או מכוח חוזה להתקשרותם בחוזה זה
ולביצוע מלוא התחייבויותיהם על-פיו;
לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא
 .1.1המבוא לחוזה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2כותרות הסעיפים בחוזה מובאות לנוחות הקורא בלבד ,ולא ישמשו לפרשנות תוכנם של
הסעיפים בשום צורה ואופן.
 .1.3הנספחים לחוזה הינם:
נספח א׳ – השירותים המבוקשים;
נספח ב׳ – הצהרת סודיות ,ניגוד עניינים וקנין רוחני;
נספח ג' – אישור עריכת ביטוח;
נספח ד' – נוסח ערבות בנקאית;
נספח ה׳ – מפרטים ותוכניות מיוחדות;
נספח ו׳ – כתב כמויות ומחירים;
נספח ז׳ – נספח רמת שירות (;)SLA
נספח ח' – כתב שירות ואחריות לפריטי הריהוט;
נספח ט' – תכניות העמדה.
נספח י'  -לוחות זמנים ואבני הדרך לאספקת הפריטים
 .1.4בחוזה זה תהא למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצדם:

"החוזה"
"המכרז"

"המפרט"
"המשרד/ים החדשים"
"הצעת נותן השירותים"
"הריהוט"
"השירותים"

חוזה זה על כל נספחיו;
מכרז מס׳  450/34/19לאספקת ריהוט משרדי אשר
פורסם על ידי החברה ,לרבות חוברת תנאי המכרז וכל
ההבהרות ,העדכונים ,הנספחים והמסמכים
המצורפים אליה;
כתב הכמויות והמחירים ,המפרט המיוחד והתכניות,
המצורפים כנספחים ה' ,ו' ו -ט' למסמכי המכרז;
משרדי החברה החדשים בפארק העסקים עזריאלי
חולון ,רחוב הרוקמים  ,26בניין  ,Dקומה 4
הצעת נותן השירותים כפי שהוגשה למכרז ,על כל
נספחיה ומסמכיה ,לרבות מסמכי ההבהרה;
כלל רכיבי הריהוט נשוא המכרז והפריטים
המפורטים במפרט ,כולם או חלקם;
השירותים נשוא המכרז ,לרבות השירותים
המפורטים בנספח א' לחוזה ,ובסעיף  4להלן.

 .2מהות ההתקשרות
 .2.1החברה מזמינה בזאת מנותן השירותים את השירותים ,כהגדרתם לעיל ,ונותן השירותים
מקבל בזאת על עצמו את מתן השירותים האמורים ,על פי המחירים שננקבו על ידי נותן
השירותים בהצעתו למכרז ,ובכפוף לתנאי חוזה זה ולתנאים אשר נקבעו במסמכי המכרז.
 .2.2למען הסר ספק מובהר ,כי השירותים כוללים כל פעולה הנלווית להענקת השירותים
והנדרשת על מנת לבצע את השירותים ברמה וביעילות הנדרשים ותוך עמידה באיכות,
בתקציב ובלוחות הזמנים.
 .3הצהרות והתחייבויות נותן השירותים
נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .3.1כי אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח דין ,חוזה או מסמכי היסוד שלו,
להתקשר עם המזמינה בחוזה ולבצע את התחייבויותיו על פיו ,כי אין כל התחייבות שלו
המנוגדת להתחייבויות שנתן על פי החוזה וכי אין בחתימתו על החוזה או בביצוע
התחייבויותיו על פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרים כלשהם שלו ,וכל דין,
 .3.2וידוע לו ,שיחויב לפצות ולשפות את המזמינה בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגדו
בקשר עם הפרת הצהרתו זו;
 .3.3כי הוא בעל כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול
פעילותו ,ובפרט ,לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה;
 .3.4כי הוא וכל אנשי הצוות שהוצעו על ידו במסגרת הצעת נותן השירותים עומדים בכל תנאי
המכרז ,וכי יש בידו את כל האמצעים ליתן את השירותים;
 .3.5כי הוא ואנשי הצוות שהוצעו על ידו כאמור הנם בעלי הרקע המקצועי ,הידע ,הניסיון,
הכישורים ,המיומנות והמומחיות הדרושים ,על מנת לבצע את השירותים ואת כל
התחייבויות נותן השירותים לפי החוזה ברמה מקצועית גבוהה וביעילות מרבית ,לשביעות
רצונה של המזמינה ,וכן כי הוא ואנשי הצוות שהוצעו על ידו ימלאו את תפקידם בנאמנות
ובמסירות ,וישתמשו בכישוריהם ,ידיעותיהם וניסיונם לתועלת המזמינה;
 .3.6כי יספק למזמינה ריהוט איכותי ,תקין ,ברמת גימור מעולה שנבדק על ידו בדיקה קפדנית,
בהתאם להוראות ולהגדרות המכרז; וכי כל השירותים שהוא יספק למזמינה יהיו באיכות
וברמת דיוק גבוהים ,ויעמדו בדרישות כל דין ,והוא האחראי לכך שיקויים האמור בסעיף זה;
 .3.7כי יעשה את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לשם מתן השירותים באופן יעיל,
מעולה ולשביעות רצון המזמינה;
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 .3.8כי יש ברשותו את כל הידע ,המתקנים ,הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע השירותים והם
ימשיכו להיות ברשותו במשך כל תקופת החוזה ובמהלך מתן השירותים למזמינה;
 .3.9כי הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים ,כי הוא מכיר היטב את
הדרישות במסגרת מתן השירותים ,והוא מוותר מראש ,בוויתור בלתי חוזר ,על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת כלשהי כלפי המזמינה בקשר עם האמור לעיל; על סמך
בדיקותיו כאמור ,התמורה (כהגדרתה בסעיף  13להלן) היא מלאה והוגנת ,וראויה לכל
התחייבויותיו על פי החוזה;
 .3.10כי בכל פעולותיו ,הוא לא יפר זכויות יוצרים של אחר ולא יגרום למזמינה להפר זכויות יוצרים
של אחר .הפר נותן השירותים את הוראות סעיף זה ,ישפה את המזמינה בגין כל נזק ו/או
הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,וזאת מיד עם דרישתה
ראשונה של המזמינה;
 .3.11כי ידוע לו שהמזמינה אינה מחויבת להזמין ממנו את השירותים או חלק מהם והיא רשאית
לפרסם פניות נוספות ו/או מכרזים נוספים ו/או להתקשר עם גורמים אחרים ,בין שהגישו
הצעות למכרז ובין שלא ,לשם קבלת השירותים ,או חלק מהם;
 .3.12כי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש],
התשכ״א 1961-וחוק מס ערך מוסף ,תשל״ו  ,1975 -והוא מתחייב להמציא למזמינה ,בכל עת
שיידרש לכך ,אישור בדבר קיום האמור לעיל על ידו ,או לחלופין  -אישור כי הוא פטור
מלעשות כן .אישור כאמור ייערך על ידי פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו  ,1976 -או על ידי רואה חשבון;
 .3.13כי הוא ראה ,בדק ומכיר את האתר אליו יסופק הריהוט ,בחן אותו ואת סביבתו ,את דרכי
הגישה אליו ,ובחן היטב כל פרט שיש בו כדי להשפיע על ביצוע השירותים והוא מצהיר
ומתחייב ,כי הוא יכול לבצע את השירותים ואת כל התחייבויותיו שבחוזה זה ברמה גבוהה
ולשביעות רצון המזמינה.
 .3.14כי אופן ביצוע השירותים (לרבות היקפם וזמני האספקה) הנדרשים ממנו על פי חוזה זה
ברורים לו ,והוא מתחייב לבצעם באופן מקצועי ,במרב הקפדנות והיעילות לפי צרכי המזמינה
המשתנים ,ובהתאם להנחיותיה ,כשהוא מנצל את מיטב הידע ,הכישרון והניסיון העומדים
לרשותו לשם הבטחת איכות השירותים המבוצעים על-ידו ,תוך עמידה בלוחות הזמנים
שהוגדרו על-ידי המזמינה.
 .3.15נותן השירותים מתחייב כי השירותים יבוצעו בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים המעורבים
בפרויקט מעבר המשרדים של המזמינה ונמצאים באתר אספקת השירותים ,ולא יפריע
למהלך העבודה התקין ,ו כן מתחייב כי השירותים יוענקו על ידו באמצעות עובדים מיומנים
באופן ,בהיקף ובתדירות כפי שיידרש על ידי המזמינה ,ובזמינות הנדרשת לשביעות רצונה של
המזמינה ,ובהתאם להתחייבויותיו .מובהר בזאת כי במידה המזמינה תקבע כי הריהוט ו/או
חלקו ,אינם עומדים בסטנדרטים הקבועים בחוזה זה ובנספחיו ,יחליף נותן השירותים על
חשבונו וללא תמורה נוספת את הריהוט בריהוט חדש אשר יענה על דרישות המזמינה כמפורט
בחוזה זה.
 .3.16נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים מבלי לגרום למפגעים ו/או למטרדים כלשהם;
כן מתחייב נותן השירותים לפצות את המזמינה ו/או כל צד שלישי שייגרם לו נזק ו/או הפסד
בגין מפגע ו/או מטרד כאמור.
 .3.17נותן השירותים ועובדיו ישמעו להוראות נציג המזמינה ו/או מי שימונה מטעמה ,ובפרט
להוראותיהם בנושאי בטיחות ולעניין פעולות ,שעליהם לבצע או להימנע מלעשות.
 .3.18מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,נותן השירותים לא יפגע באתר אליו יסופק
הריהוט ובמתקניו ,ולא יעשה בכל אלה כל שינוי ,ללא אישור מראש ובכתב מהמזמינה.
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 .3.19נותן השירותים מתחייב כי בעת אספקת ,התקנת והרכבת הריהוט הוא יבטיח את שלומם
של כל הנמצאים במקום ההתקנה ו/או בסמוך אליו ,לרבות במעברי הגישה ,וכן את שלמות
הציוד המצוי באתר בו מותקן הריהוט ,וכן מתחייב לשמור על ניקיון וסדר האתר בו יותקן
הריהוט ,ולהשאירו בתום ההתקנה וההרכבה נקי ומסודר באופן בו קיבל אותו.
 .3.20נותן השירותים מתחייב לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי זהירות למניעת תאונות
ומפגעים ,וכן כי ידאג ,בין היתר ,להסרת מכשולים ,הצבת מחסומים ,שלטי אזהרה וכיוצ"ב;
 .3.21נותן השירותים ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו ו/או מי הפועל מטעמו ,בכל הנוגע
לבטיחות בעבודה ,ובפרט בנושא בטיחות בעבודה בגובה .כמו כן ,יוודא נותן השירותים כי
עובדיו ו/או כל מי מטעמו קיבלו והבינו את הנאמר בהדרכה כאמור ,ואת החובה המוטלת
עליהם להשתמש בציוד מגן אישי ו/או כל אמצעי בטיחות כנדרש .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
 .3.22בכל מקרה בו יידרש נותן השירותים לבצע עבודה בגובה ו/או שימוש באמצעים לביצועה,
יבצע נותן השירותים לעובדיו ו/או מי הפועל מטעמו ,טרם תחילת העבודה ,ריענון של נהלי,
הוראות וכללי הבטיחות בעבודה לרבות בעבודה בגובה ,יוודא כי הבינו את הנדרש מהם לפי
אותם נהלים ,הוראות וכללים וכי הם מתחייבים לבצע את העבודה לפיהם .למען הסר ספק
מובהר בזאת שאין בביצוע האמור בסעיף זה כדי לשחרר את נותן השירותים מאחריותו
המלאה לשלום ובטיחות עובדיו ו/או מי מטעמו ,סביבת העבודה והנמצאים בה או לידה ו/או
להטיל אחריות מכל מין וסוג שהוא על המזמינה ו/או על מי מטעמה.
 .3.23כי ידוע לו שהמזמינה מתקשרת עמו בחוזה בהסתמך על מצגיו ,הצהרותיו והתחייבויותיו
המפורטים בחוזה ובהצעת נותן השירותים ,וכי כל אי-דיוק במצגיו והצהרותיו ו/או אי קיום
איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה ,יהוו הפרה יסודית של התחייבויותיו ושל חוזה.
 .4השירותים
 .4.1נותן השירותים יעניק למזמינה את השירותים ,וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז,
ובהתאם להנחיות ולדרישות המזמינה ,כפי שיועברו מעת לעת לנותן השירותים ולתוכניות
העבודה שתאושרנה ו/או תקבענה על ידי המזמינה ,והכל על פי הוראות החוזה זה ונספחיו.
 .4.2השירותים כוללים את המרכיבים המפורטים להלן:
.4.2.1ייצור הריהוט בהתאם לשרטוטים ,לתוכניות ולהוראות המזמינה.
.4.2.2אספקת הריהוט כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות החוזה ,המפרט והנספחים.
.4.2.3הובלת הריהוט והציוד לאתר עליו תורה המזמינה ופריקתם.
.4.2.4הרכבה ו/או התקנה של הריהוט במקום עליו תורה המזמינה.
 .4.2.5כל שירות נלווה הנדרש לצורך התאמת הריהוט לצורך התקנתו במקום עליו תורה
המזמינה לרבות שירותי מדידה של החלל שבו ימוקמו פריטי נגרות האומן במשרדי
החברה.
.4.2.6מתן שירות ואחריות לציוד ולריהוט כמפורט בנספח ח' לחוזה זה.
 .4.3למען הסר ספק ,מובהר כי כל השירותים המפורטים לעיל כלולים במחיר היחידה שהציע נותן
השירותים בהצעתו למכרז ,והוא לא יהיה זכאי בגינם לכל תמורה נוספת מכל מין וסוג שהוא.
 .4.4נותן השירותים ייצר ו/או יספק את פריטי הריהוט ,בהתאם להזמנות עבודה שתמסור
המזמינה לנותן השירותים מעת לעת ,יתקין אותם ויספקם למשרדי המזמינה ,או בכל מקום
אחר אליו תורה המזמינה ,וייתן עליהם שירותי אחריות ,הכל בהתאם לתנאים המפורטים
בחוזה וביתר מסמכי המכרז ,ובכפוף למעבר מבחן קבלה כמפורט בסעיף  8להלן.
 .4.5אספקת הריהוט תתבצע אך ורק כנגד הזמנה חתומה על ידי נציג המזמינה המוסמך .בהזמנה
יצוינו כל הפרטים הנוגעים להזמנה הספציפית ,לרבות סוג הריהוט שאספקתו מתבקשת,
הכמות של כל פריט המוזמן במסגרתה ,אופן ביצוע אספקת הריהוט והציוד ,מקום האספקה,
לוח זמנים וכל פרט אחר הנדרש ביחס לאופיו של השירות הנדרש .למען הסר ספק ,מובהר
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בזאת כי נותן השירותים לא יהא זכאי לכל תמורה בעבור אספקת ריהוט שיסופק ללא הזמנה
חתומה כאמור לעיל.
 .4.6נותן השירותים מתחייב בזאת לבצע את השירותים לשביעות רצונה המלא של המזמינה,
במומחיות ובמקצועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים ובכלל זה בהתאם
ללוחות הזמנים שייקבעו על ידי המזמינה.
 .4.7המזמינה ו/או מי מטעמה תהא רשאית בכל עת ,לדרוש מנותן השירותים להציג תעודת בדיקה
מגורם מוסמך כגון :מכון התקנים הישראלי ,או מכון בדיקה לאומי או בין לאומי מוכר עבור
התאמת סוגי חומרי הגלם ופרטי והריהוט למפרטים הטכניים ולתקנים הרלוונטיים .הבדיקה
תתבצע בהתאמה לדרישות המפרט והתקנים .מובהר בזאת כי כל עלות ,ככל שתחול בגין ביצוע
בדיקה זו ו/או בגין הצגת תעודה זו ,תחול על נותן השירותים.
 .4.8נותן השירותים ינהל במהלך כל תקופת ההתקשרות תיעוד מלא של כל פריטי הריהוט שסופקו
במסגרת חוזה זה ,והמזמינה תהיה זכאית לעיין בתיעוד זה בכל עת.
 .4.9הריהוט שיסופק לידי המזמינה יכלול רכיבים כשהם חדשים ,תקינים ,ברמה מעולה בהתאם
לדרישות הטכניות המבוקשות ,ארוזים באריזתם המקורית בצירוף תעודת אחריות .ככל
שקיים לגבי ריהוט כלשהו תו תקן ,יסופק הריהוט כשהוא נושא תו תקן כאמור.
 .4.10כל הריהוט שיסופק ייבדק בהתאמה לדרישות המפרט הטכני והתוכניות .לא יאושרו פריטי
ריהוט עם פגמים כלשהם ואשר אינם עונים על הדרישות במפרט ובתוכניות .נותן השירותים
יחליף לאלתר כל פריט ריהוט שסופק על ידו ושיימצא כלא מתאים ו/או לקוי ,מיד עם דרישתה
הראשונה של המזמינה.
 .4.11נותן השירותים יהיה אחראי לכל ההכנות המוקדמות הנדרשות כגון :הכנת השטח ובדיקת
נתיב האספקה לרבות גודל מעליות ומידת הפתחים ,כמות העובדים אשר עומדים לרשותו ,כלי
הרכב והעזרים הנדרשים לביצוע משימותיו של נותן השירותים כמתחייב לפי תוכניות העבודה
של המזמינה.
 .4.12במידה וידרשו התקנות או הרכבות מיוחדות ,יבדוק נותן השירותים מראש את סוגי
הקירות אשר אליהן יותקן ריהוט וכל סוגי ההתקנה יבוצעו במלוא המיומנות והמקצועיות
והתאמת אביזרי הקיבוע והקישור לסוגי החומרים עליהן יתקין הריהוט .ההתקנה ו/או
ההרכבה תתואם מראש מול המזמינה.
 .4.13על נותן השירותים ליישם את כל האמצעים הנדרשים כדי להגן על הריהוט על כל אביזריו
בזמן ההובלה ,לפני העבודה ,במשך ההתקנה ועד לקבלת האישור על ידי נציג המזמינה ,כאשר
סביבת העבודה שלמה ונקייה .נותן השירותים יהיה אחראי לכל הנזקים היכולים להיגרם מכל
סיבה שהיא.
 .4.14נותן השירותים מתחייב לספק למזמינה את כל השירותים ,כח האדם ,העבודות והציוד
המפורטים במסמכי המכרז בהיקף ובמועדים הקבועים בהוראות מסמכי המכרז ,בהתאם
להוראות השונות הקבועות במסמכי המכרז ובהתאם לכל דין אשר יחול בתקופת החוזה ביחס
לשירותים.
 .5נציג המזמינה
 .5.1נציג המזמינה לצורך ביצוע חוזה זה הינו סמנכ"ל חטיבת נכסים ו/או מי שימונה במקומו ו/או
מטעמו ו/או כממלא מקומו על ידי המזמינה.
 .5.2נציג המזמינה יהיה רשאי להיכנס לכל מקום בו מתנהלת פעילות כלשהי הקשורה או הכרוכה
במתן השירותים ,להשתתף בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועה וכן יהיה זכאי נציג
המזמינה לעיין בכל מסמך ולקבל לידיו כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.
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 .6ביצוע בקרה ,פיקוח ותיאומים נדרשים
 .6.1נותן השירותים מתחייב לבצע בקרה ופיקוח על עבודתו נשוא המכרז ,ובכלל זה בקרה על
עבודת אנשי הצוות מטעמו וכן בכל נושא אחר ו/או נוסף אשר יוגדר על ידי החברה ואשר נוגע
לשירותים המבוקשים.
 .6.2ידוע לנותן השירותים ומוסכם עליו במפורש ,כי במשרדים וסביבתם עובדים ו/או יעבדו במועד
ביצוע השירותים נותני שירותים/קבלנים/ספקים אחרים ,העובדים מטעם החברה .מבלי
לגרוע מיתר הוראות חוזה זה ,נותן השירותים ישתף פעולה עם נותני
השירותים/הקבלנים/הספקים האחרים ,ויתאם (במידה ורלוונטי ועל פי הצורך) את ביצוע
השירותים מולם ,באופן בו השירותים והעבודות המבוצעים על ידי נותן השירותים לא תסבנה
כל נזק ו/או הפרעה ו/או עיכוב לעבודות אחרות מכל מין וסוג המתבצעות במשרדי החברה
וסביבתם.
 .6.3חילוקי דעות בין נותני השירותים/הקבלנים/הספקים יובאו להכרעת החברה ,והכרעתה בעניין
תהיה סופית.
 .6.4ידוע ומוסכם על נותן השירותים כי לא תשולם לו כל תוספת בגין ו/או בקשר עם ביצוע
תיאומים בין נותני השירותים/הקבלנים/הספקים ו/או שיתוף פעולה עמם כאמור בסעיף זה.
 .7דרישות כח אדם
 .7.1לצורך מתן השירותים ,יכלול צוות העבודה של נותן השירותים ,בכל עת ,אנשי מקצוע מעולים
ובעלי ניסיון במתן שירותים מהסוג הדרוש על פי החוזה ,בהרכב ובמספר כנדרש לביצוע
התחייבויותיו של נותן השירותים על פי החוזה באופן המיטבי.
 .7.2מוסכם בזאת כי נותן השירותים יהיה רשאי להשתמש בקבלני משנה אך ורק במידה ונאמר
לגביהם מפורשות במסמכי המכרז ,ככל שנאמר ,כי ניתן להעבירם לקבלני משנה וכן לשם
אספקת שירותים אחרים אשר התקבל לגביהם אישור מפורש ופרטני בכתב מהמזמינה.
המזמינה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית להורות לנותן השירותים להפסיק את
עבודתו של מי מבין קבלני המשנה שיועסקו על ידו ו/או להחליפו.
 .7.3מובהר כי העברת ביצוע השירותים כאמור לידי קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את נותן
השירותים או לגרוע מהתחייבות או אחריות כלשהי של נותן השירותים כלפי המזמינה על פי
כל דין ועל פי חוזה זה ,והאחריות להפעלת קבלני המשנה תחול על נותן השירותים בלבד.
 .8אישור פריט טיפוסי ומסירת הריהוט
 .8.1לאחר ייצור דוגמה ראשונה של כל אחד מפריטי הריהוט המפורטים במפרט (להלן" :דוגמת
פריט") נותן השירותים ,בתיאום מראש עם המזמינה ,ימסור את דוגמת הפריט למזמינה ,לשם
ביצוע מבחני הקבלה של הפריט הרלוונטי על פי הוראות המפרט ,ובכלל זה תתבצענה בדיקות
השתלבות של הריהוט עם כל התשתיות והמערכות במשרדי המזמינה (להלן" :מבחני
הקבלה") .לאחר שהסתיימו מבחני הקבלה ביחס לכל דוגמת פריט ,ובכפוף לאישור המזמינה
לעמידת דוגמת הפריט בכלל מבחני הקבלה ,נותן השירותים יהיה רשאי להתחיל בייצור
סדרתי של הפריט הרלוונטי.
 .8.2מבחני הקבלה יבוצעו בתיאום עם נציגי המזמינה ו/או בנוכחותם (לפי בחירת המזמינה) או
בנוכחות מי מטעמם.
 .8.3אם לאור מבחני הקבלה ,יתברר כי הפריט ,או חלק מחלקיו ,אינו עונה על מכלול הדרישות
המפורטות במסמכי המכרז ו/או אינה תואמת את דרישות המזמינה ,תהיה המזמינה רשאית
לדרוש מנותן השירותים לערוך שינויים ,תיקונים והתאמות בפריט .עם סיום התיקון כאמור
יתקיים מבחן קבלה חוזר של פריט הריהוט או של החלק הרלוונטי שביחס אליו נדרש התיקון.
 .8.4נותן השירותים מתחייב לבצע את מלוא התיקונים הדרושים בריהוט ולהעמידו למבחני קבלה
נוספים בהקדם האפשרי ובכל מקרה במסגרת לוח הזמנים כמפורט במפרט ו/או כפי שעודכן
על ידי המזמינה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 .8.5המזמינה תהיה זכאית לערוך מבדקים נוספים של הריהוט בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה,
ותוצאות המבדקים יימסרו לנותן השירותים לשם ביצוע התיקונים הדרושים בריהוט ,וזאת
מבלי שהדבר יטיל אחריות כלשהי על המזמינה.
 .8.6במקרה של כישלון נותן השירותים בשני סיבובים של מבחני קבלה ועל סמך תוצאות מבחני
הקבלה ,נוכחה המזמינה כי הריהוט ו/או איזה מבין חלקיו ,אינם עונים על הדרישות
המפורטות במסמכי המכרז ,וכי אין ביכולתו של נותן השירותים לתקן את הליקויים בתוך
פרק זמן סביר ,תהיה המזמינה רשאית להודיע לנותן השירותים על ביטול החוזה ולבצע את
השינויים הנדרשים בעצמה ו/או באמצעות צד ג' ,ולחייב את נותן השירותים בעלותם של
התיקונים ו/או ההשלמות ,או לקזזם מיתרת התמורה לה זכאי נותן השירותים ,וזאת מבלי
לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף שיעמוד לזכות המזמינה בנסיבות כאמור.
 .8.7נותן השירותים יהיה רשאי לספק ולהרכיב את הריהוט במשרדי המזמינה אך ורק בתיאום
מראש עם נציגי המזמינה ובמועד שייקבע על ידי המזמינה .מובהר כי לא יהיה בהגבלה כאמור
כדי להטיל על המזמינה אחריות כלשהי לאי-עמידתו של נותן השירותים בלוח הזמנים כמפורט
במפרט.
 .9לוח זמנים
 .9.1נותן השירותים מתחייב לייצר ,לספק ,להוביל ולהרכיב את הריהוט במשרדי המזמינה,
בהתאם ללוחות הזמנים ואבני הדרך שפורטו במפרט (נספח ה' ;)3לוחות הזמנים המדויקים
לביצוע השירותים ייקבעו על ידי המזמינה .למען הסר ספק ,מובהר כי המזמינה תהא רשאית
לבצע שינויים בלוחות הזמנים ואבני הדרך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .9.2ידוע לנותן השירותים ,כי לאור לוחות הזמנים הקצרים ולאור מהות השירותים המוענקים על
ידו קיימת חשיבות מיוחדת ורבה לעמידה בלוחות הזמנים ,לביצוע השירותים ברציפות
ולזמינותו של נותן השירותים ושל צוות עובדיו לטובת המזמינה.
 .9.3נותן השירותים יבצע את השירותים בקצב הראוי ,וינקוט בכל אותן שיטות עבודה וישתמש
בצוות העבודה ובכלים אשר יבטיחו את מילוי כל התחייבויותיו בנוגע לשירותים על פי חוזה
זה ,במועד שנקבע לכך בלוח הזמנים.
 .9.4היה והמזמינה לא שוכנעה כי האמצעים ,הכלים וצוות העבודה מטעם נותן השירותים
מספיקים ומתאימים למתן השירותים בהתאם ללוח הזמנים ,רשאית היא לדרוש ממנו לשנות
או להוסיף אמצעים ,כלים וכח אדם עד להנחת דעתה.
 .9.5מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים לעמידה בלוח הזמנים כאמור ,יתריע נותן
השירותים בפני המזמינה על כל עניין אשר עשוי להיות לו השלכה על לוח הזמנים למתן
השירותים ,ויבקש את הנחיותיה של המזמינה .המזמינה תיקבע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
אם להאריך את לוח הזמנים ,ואת אורך תקופת ההארכה שתינתן על ידה.
 .9.6במידה ונותן השירותים לא יספק את הריהוט שהוזמן ממנו במועד שצוין בהזמנת העבודה,
המזמינה תהיה רשאית לנכות מסכום התמורה סכומים בשיעור כמפורט בנספח ז' מסכום
ההזמנה הרלוונטית .למען הסר ספק ,מובהר כי אספקת ריהוט פגום ו/או בלתי תקין ו/או
שאינו באיכות מעולה ו/או ריהוט שאינו תואם את הזמנת המזמינה ,כמוה כאי אספקת ריהוט
במועד ,ותגרום לניכוי מסכום התמורה כאמור לעיל.
 .9.7על אף האמור לעיל ,המזמינה תהא רשאית להורות לנותן השירותים לדחות ,לעכב או להשהות
ביצוע כל עבודה או שירות ,או חלק מהם ,ובמקרה כאמור הדבר לא יהווה עילה לתשלום
תוספת ו/או פיצוי לנותן השירותים.
 .9.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,איחור בלתי סביר במתן השירותים יהווה הפרה יסודית של החוזה
ושל התחייבויות נותן השירותים על פיו.
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 .10הוראות ושינויים
 .10.1נותן השירותים לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי בשירותים ,אלא לאחר אישורה המפורש
בכתב של המזמינה .הכניס נותן השירותים שינויים שלא נדרשו בשירותים ,תהיה החברה
רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא לשלם בגין ביצועם של שינויים אלה.
 .10.2המזמינה רשאית להורות ,באמצעות הוראת שינויים שתימסר לנותן השירותים בכתב
(להלן" :הוראת שינויים") ,על כל שינוי בשירותים ,כולם או מקצתם ,ועל נותן השירותים
לבצע כל שינוי כאמור.
 .11התקשרות מסגרת
 .11.1מובהר כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות מהוות אומדן בלבד .התמורה לה יהיה זכאי
נותן השירותים תחושב בהתאם לכמויות שיוזמנו בפועל על ידי המזמינה ,במסגרת הזמנות
עבודה שיועברו לנותן השירותים ותבוצענה בפועל על ידו ובהתאם להוראות חוזה
ההתקשרות .למען הסר כל ספק מובהר ,כי אין בנתונים המפורטים בכתב הכמויות כדי להוות
מצג ו/או התחייבות בדבר היקף השירותים ו/או העבודות שיוזמנו בפועל מנותן השירותים,
והמזמינה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את הכמויות כאמור ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .11.2בנוסף לאמור ,למזמינה נתונה זכות ברירה (אופציה) ,לשיקול דעתה הבלעדי ,להזמין פריטים
נוספים ,או כל שירות נלווה שיידרש על ידה בקשר עם אספקת ריהוט ,אשר אינו מפורט בכתב
הכמויות והמחירים המצורף כנספח ו' לחוזה; מובהר כי ככל שתבחר המזמינה לממש את
האופציה כאמור בסעיף זה לעיל ,יחולו הוראות החוזה והתמורה תיקבע על ידי המזמינה
בהתאם למדרג שלהלן:
 .11.2.1ראשית ,תיקבע התמורה באופן יחסי (פרו-רטה) על בסיס סעיפים דומים בכתב
הכמויות;
 .11.2.2ככל שלא ניתן לקבוע את התמורה כאמור בסעיף  11.2.1לעיל ,תיקבע התמורה
באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות המופיעות במחירון
פריטי הריהוט של נותן השירותים לביצוע אותם שירותים ,כפי שיהיה בתוקף במועד
הזמנת השירותים ,ולאחר ניכוי הנחה קבועה של ; 15%
 .11.2.3ככל שלא ניתן לקבוע את התמורה כאמור בסעיפים  11.2.2 - 11.2.1לעיל ,או בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,תיקבע התמורה בהתאם לניתוח מחיר שייערך על
ידי נותן השירותים ,על בסיס מחירי שוק ,ויאושר בכתב על ידי המזמין.
 .12תקופת החוזה
 .12.1תקופת החוזה עם נותן השירותים הנה לתקופה של שנה ( 12חודשים) ממועד חתימת חוזה
זה על ידי המזמינה .למזמינה תהא מוקנית זכות ברירה (אופציה) ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה או בתקופות נוספות שלא יעלו על תקופה של 48
חודשים נוספים בסה"כ.
 .12.2על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי המזמינה תהיה רשאית להביא לסיומו של החוזה,
בהודעה מראש ובכתב שתימסר לנותן השירותים ( 30שלושים) ימים מראש ,וזאת מכל סיבה
שהיא .למען הסר ספק מובהר כי במקרה של סיום החוזה כאמור בסעיף זה ,לא יהיה זכאי
נותן השירותים לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו ,מלבד התמורה בגין השירותים שבוצעו על ידו
בפועל עד למועד סיום החוזה בפועל והוא מוותר מראש ומתחייב שלא להעלות כל טענה שהיא
כנגד המזמינה בקשר עם סיום החוזה.
 .12.3בנוסף לאמור ,נותן השירותים יעניק למזמינה שירותי אחריות על הריהוט והציוד שיסופקו
על ידו למשך  36חודשים ,החל ממועד מתן אישור הקבלה הסופי על ידי המזמינה ביחס לכל
פריט מפריטי הריהוט המופיעים בהזמנה הרלוונטית (להלן" :תקופת האחריות") .שירותי
האחריות בתקופת האחריות יוענקו על ידי נותן השירותים בהתאם להוראות נספחים ז' וח'
שלהלן (נספח רמת שירות ( )SLAונספח שירות ואחריות לציוד ולריהוט).
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 .12.4מובהר בזאת ,כי המזמינה תהא רשאית להורות ,מעת לעת ,על הפסקה זמנית במתן
השירותים ו/או להורות על צמצום בהיקף השירותים ,לרבות ביטול חלק מהשירותים
המפורטים במסמכי המכרז ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה בקבלת
השירותים נשוא חוזה זה .הורתה המזמינה על הפסקה זמנית כאמור ,לא יהיה זכאי נותן
השירותים לתמורה בגין התקופה שבה הופסק מתן השירותים.
 .13התמורה
 .13.1בתמורה למילוי מלוא התחייבויותיו של נותן השירותים ובכלל זה מתן השירותים לפי החוזה
לשביעות רצונה של המזמינה ,תשלם המזמינה לנותן השירותים את הסכום המתקבל
מהכפלת מחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות והמחירים המצורף כנספח ו' לחוזה
בכמויות היחידות כפי שהוזמנו בפועל ואושרו על ידי המזמינה (להלן" :התמורה") ,והכל
בהתאם לתנאים הקבועים בחוזה ובמסמכי המכרז לרבות אישור נציג המזמינה בגין קבלת
הפריטים והתקנתם באופן תקין.
 .13.2מחירי היחידה שהוצעו על ידי נותן השירותים במסגרת הצעתו למכרז כוללים גם את כל
השירותים שיידרשו ממנו במהלך תקופת האחריות.
 .13.3למען הסר ספק ,מובהר כי הכמויות שפורטו בטופס ההצעה הכספית שבחוברת תנאי המכרז
מהוות אומדן בלבד .התמורה לה יהיה זכאי נותן השירותים תחושב בהתאם לכמויות שיוזמנו
בפועל על ידי המזמינה ,במסגרת הזמנות עבודה שיועברו לנותן השירותים ותבוצענה בפועל
על ידו ובהתאם להוראות החוזה .למען הסר כל ספק מובהר ,כי אין בנתונים המפורטים
בטופס ההצעה הכספית כדי להוות מצג ו/או התחייבות בדבר היקף השירותים ו/או העבודות
שיוזמנו בפועל מנותן השירותים ,והמזמינה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את
הכמויות כאמור.
 .13.4מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מצהיר נותן השירותים כי התמורה המפורטת בסעיף  13.1לעיל
הינה התמורה הסופית אשר תשולם לנותן השירותים והיא כוללת בתוכה את מלוא רכיבי
השירותים (לרבות הנלווים ו/או העקיפים) נשוא התקשרות זו ,כמפורט במסמכי המכרז,
ובכלל זה :הוצאות תקורה ,התייקרויות ,הוצאות משרדיות ו/או כלליות ,עלות אספקת ציוד,
וכן כל הוצאה נוספת ו/או אחרת ,מכל מין וסוג שהוא .החברה לא תישא ולא תשלם לנותן
השירותים כל תשלום נוסף ו/או החזר הוצאות בגין ביצוע העבודה ,אלא אם הסכימו על כך
הצדדים מראש ובכתב
 .13.5בסיום כל חודש קלנדרי ,על נותן השירותים להגיש למזמינה דו"ח חודשי מפורט אודות
השירותים שניתנו על ידו באמצעות אנשי הצוות בגין החודש הקלנדרי הקודם ובגינם מתבקש
התשלום .הדו"ח החודשי יפרט את החשבון והתשלום המבוקש בהתאם להנחות שהוצעו על
ידי נותן השירותים בהצעת נותן השירותים.
 .13.6עם קבלתו יועבר החשבון לבדיקת המזמינה .התשלום לנותן השירותים ייעשה בתוך  45יום
ממועד קבלת חשבון הכוללת את הפירוט הנדרש כאמור לעיל .גילתה המזמינה במהלך
בדיקת החשבון כי חסר בו פרט מהותי או כי לא התקיים תנאי מהותי לביצוע התשלום מכוח
החוזה ,יחזיר את החשבון לנותן השירותים ,תוך פירוט הליקוי שנמצא ,ויראו בחשבון כאילו
לא הומצאה לחברה.
 .13.7לסכומים לפי סעיף  13זה לעיל ,יתווסף מע"מ כדין ,כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 .13.8נותן השירותים מתחייב להמציא לחברה אישור על ניהול ספרים כדין וכן אישור על פטור
מניכוי במס במקור .לא המציא נותן השירותים אישור על פטור מניכוי מס במקור ,תנכה
החברה מהתמורה המשולמת לנותן השירותים מס במקור בשיעורים המתחייבים על-פי הדין.
 .13.9מבלי לגרוע מהאמור ,מתחייב נותן השירותים לגרום לכך שכל מס ו/או היטל ו/או תשלום
חובה מכל מין וסוג שהוא ,החלים על שירותי הייעוץ הניתנים לחברה לפי תנאי חוזה זה ,יחולו
וישולמו על ידי נותן השירותים באופן סדיר ורצוף ובמועדיהם .דרישה שתוגש לחברה בהקשר
זה על ידי רשות כלשהי ,תעמיד לרשות החברה את הזכות לקזז בכל עת לפי שיקול דעתה
המוחלט את סכום הדרישה מכל סכום המגיע ליועץ על פי חוזה זה.
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 .13.10למען הסר ספק ,מודגש בזה ,כי המזמינה תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לנותן
השירותים ממנה ,כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותים על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,
לרבות מקדמות ו/או מפרעות.
 .14אי תחולת יחסי עובד-מעביד
 .14.1נותן השירותים מצהיר ,כי אין בחוזה זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין נותן השירותים
ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עובד-מעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם נותן
השירותים יהיו ויחשבו עובדים של נותן השירותים בלבד .נותן השירותים מצהיר ,כי תנאי
מוקדם ו/או מתלה ו/או מפסיק להתקשרות הצדדים על פי חוזה זה הינו הצהרות הצדדים
וכוונתם שלא ליצור יחסי עובד-מעביד בין נותן השירותים ו/או עובדיו לבין החברה.
 .14.2מוסכם ,כי אם יקבע מסיבה כלשהי ,חרף האמור לעיל וחרף כוונתם הברורה של הצדדים ,כי
בכל זאת התקיימו יחסי עובד-מעביד מכל סוג שהוא ו/או אם תחולנה על החברה הוצאות
נוספות מעבר לתשלום התמורה כאמור בחוזה זה כתוצאה מקביעה כי שררו יחסי עובד-
מעביד ,כי אז תהיה התמורה המוסכמת על פי סעיף  13לעיל ,בגובה  70%בלבד הימנה (להלן
– "התמורה המופחתת") ,ונותן השירותים מתחייב להחזיר לחברה מיד לפי דרישה כל סכום
ששולם לו על-ידי החברה מעבר לתמורה המופחתת ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן.
 .14.3נותן השירותים מצהיר בזאת ,כי הינו קבלן עצמאי וכי הוא ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו
אינם נמנים בכל הקשור למתן השירותים עם עובדי החברה ,וכי אין לחברה כל אחריות
הנובעת מיחסי עובד ומעביד כלפי נותן השירותים ו/או עובדיו לרבות נותן השירותים ו/או
אחר מטעמו ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לכל מחלה ו/או תאונת עבודה /ואו כל
נזק ו/או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף ,לרבות לחברה ו/או עובדיה
ו/או אחרים מטעמה ו/או נותן השירותים ו/או אחר מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו עקב ,תוך כדי
ו/או כתוצאה מהענקת השירותים על ידי נותן השירותים.
 .14.4נותן השירותים ישפה את החברה ו/או מדינת ישראל מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל הוצאה
ו/או נזק (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) שיגרמו למי מהן כתוצאה מכל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בקשר עם יחסי עובד-מעביד כאמור .החברה תהא רשאית להיפרע מן נותן
השירותים בדרך של עיכוב תשלום ו/או קיזוז ,וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית
החברה על פי דין.
 .14.5נותן השירותים מצהיר ומתחייב לשמור ולמלא אחר כל דרישות הדין בנוגע להעסקת כוח
האדם המועסק על-ידו במתן השירותים ,ובכלל זה ,לשלם את מלוא שכר העובדים ומלוא
הזכויות הסוציאליות והתנאים הנלווים לפי הוראות כל דין.
 .15השפעת סכסוך על ביצוע השירותים
 .15.1נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ,כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת
ו/או אי הסכמה בין הצדדים ,מכל מין וסוג שהן ,לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה
במותב שיפוטי כל שהוא ,יישא נותן השירותים באחריות להמשיך בביצוע השירותים ו/או
בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות ,בהתאם להוראות
החוזה.
 .15.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי על אף האמור בכל דין ,לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות
בשל הפרת חוזה) ,תשל"א ,1970-נותן השירותים לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את
החוזה ,וזאת מכל סיבה שהיא ,וכי הסעד היחיד אשר יעמוד ליועץ על פי החוזה יהיו סעד
ממוני בלבד.
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 .16אחריות ושיפוי
 .16.1נותן השירותים מתחייב לבצע את העבודות הכרוכות במתן שירותיו בנאמנות וברמה
מקצועית גבוהה והוא יהיה האחראי הבלעדי לטיב הריהוט והשירותים המסופקים על ידו.
 .16.2אישור המזמינה לשירותים ,בכללותם או בחלקם ,אין בו כדי לשחרר את נותן השירותים
מאחריותו המקצועית המלאה ,ואין באישור האמור כדי להטיל על המזמינה אחריות כלשהי
בקשר עם טיב השירותים ו/או הריהוט.
 .16.3שירותי האחריות בתקופת האחריות יכללו כל תיקון או החלפה של פריט הנדרשים לצורך
שימוש תקין בפריט ועל מנת שיעמוד בתנאי המפרט ודרישות התקנים הרלוונטיים ,והכל
לשביעות רצון המזמינה .שירותי האחריות שיוענקו על ידי נותן השירותים מפורטים בנספח
ח' (כתב שירות ואחריות לפריטי הריהוט) שלהלן.
 .17ביטוח
 17.1 .מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים,
על חשבונו ,באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ,את הביטוחים המפורטים אישור עריכת
הביטוח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח _' 1ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :אישור
עריכת ביטוח") ,על כל תנאיו (להלן" :ביטוחי הקבלן") ,וזאת במשך כל תקופת ההסכם ועד
לתום תקופת הבדק וקבלת אישור גמר ביצוע ולעניין ביטוח חבות המוצר ,למשך תקופה שלא
תפחת מ 3 -שנים ממועד תום תקופת הבדק וקבלת אישור גמר ביצוע.
 .17.2היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן
לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים
כאמור ,ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או המדינה ו/או מי מטעמם
של הנ"ל וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים בפרויקט ,אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות
האחרים כאמור נכלל ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן .בכל ביטוח חבות נוסף או משלים
כאמור ,יורחב שם המבוטח לכלול את המזמין ו/או המדינה וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות
צולבת ,לפיו נחשב הביטוח כאמור כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .17.3ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר מ14 -
יום לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא ההסכם ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום
כדין על ידי המבטח .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור עריכת הביטוח חתום כדין
הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת מתן השירותים ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויות
הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
 .17.4לא יאוחר מ 14-ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן להפקיד בידי
המזמין אישור עריכת ביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת .הקבלן מתחייב לחזור
ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועד הנקוב בסעיף זה לעיל ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד
חלה עליו חובת עריכת הביטוחים כאמור בסעיף  1לעיל.
 .17.5בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו
הביטוח מחדש ולהמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד הביטול
או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .17.6למען הסר ספק מובהר ,כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים לעיל ,לא
תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל חובת
תשלום שחלה על הקבלן והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על-פי ההסכם גם אם
ימנעו ממנו את מתן השירותים בשל אי הצגת אישור עריכת הביטוח במועד.
 .17.7המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור
לעיל ,והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הביטוחים
נשוא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה .הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי זכות הביקורת של
המזמין ביחס לאישור עריכת הביטוח וזכותו להורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה
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על המזמין ו/או המדינה ו/או מי מטעמם של הנ"ל כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור
לביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוח ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי
לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,וזאת
בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת
הביטוח ובין אם לאו.
 .17.8הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנערכים על-ידו כמתחייב בנספח זה ,לשלם
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבלן יחודשו מעת לעת לפי
הצורך ,ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם כמצוין בסעיף  1לעיל ,וכן לא לעשות כל מעשה
שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת המזמין אישורים על
תשלומי הפרמיה .הקבלן יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.
 .17.9הקבלן פוטר בזה את המזמין ו/או המדינה ו/או מי מטעם של הנ"ל ,מכל אחריות לאובדן ו/או
נזק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הקבלן ,בין אם
נערך ביטוח ובין אם לאו .הפטור כאמור לא יחול לטובת בן-אדם שגרם לנזק בזדון.
 .17.10הקבלן מתחייב לשפות את המזמין ו/או המדינה בגין כל סכום שיושת עליו עקב הפרת תנאי
הפוליסות ע"י הקבלן ו/או מי מהפועלים מטעמו.
 .17.11מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זה גובה גבולות האחריות כמפורט באישור
עריכת הביטוח ,הנם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא
חבותו לפי הסכם זה .הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה
כלפי המזמין ו/או המדינה ו/או מי מטעמם של הנ"ל בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים
ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על-ידו.
 .17.12הקבלן מתחייב ,כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות
נשוא הסכם זה ,הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם ,סעיף לפיו קבלני המשנה
יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם וזאת למשך כל תקופת התקשרותם
עם הקבלן .לחלופין ,מתחייב הקבלן להרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים על-ידו
ולכלול את קבלני המשנה אשר פועלים מטעמו ו/או בשמו .למען הסר ספק ,האחריות
הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות למתכננים ו/או יועצים ו/או קבלני המשנה
כאמור לעיל ,מוטלת על הקבלן.
 .17.13הפרת הוראות נספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .18בטחונות
 .18.1להבטחת מלוא התחייבויות נותן השירותים בתקופת החוזה על פי חוזה זה ,מתחייב נותן
השירותים להפקיד בידי החברה במעמד חתימת החוזה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי
מותנית ובלתי חוזרת לפקודת חברת כביש חוצה ישראל בע"מ לפי הנוסח המופיע בנספח ד'
לחוזה זה ,בסכום השווה ל( ₪ 60,000 -במילים :שישים אלף ( )₪להלן" :הערבות
הבנקאית") ,לפי הנוסח המופיע בנספח ד' לחוזה זה.
 .18.2הערבות הבנקאית תשמש בין היתר גם כערבות טיב ,והיא תהא בתוקף עד לתום תקופת
האחריות לפריט האחרון שסופק במסגרת חוזה זה ,או בתום  36חודשים ממועד תום תקופת
החוזה ,לפי המאוחר מבניהם ,לאחר ובכפוף לכך שנותן השירותים מילא את כל התחייבויותיו
על פי חוזה זה.
 .18.3הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחלוט על ידי הצגתה לבנק מבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק
כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים ומבלי שהחברה תצטרך לנמק החלטתה.
 .18.4למען הסר ספק יודגש ,כי סכום הערבות הבנקאית המפורט לעיל הינו להקלת הגבייה בלבד,
ובשום אופן אינו מהווה פיצויים מוסכמים מסוג כלשהו.
 .18.5מודגש ,כי הוראות סעיף זה לעיל הן בגדר תנאים מהותיים בחוזה זה אשר הפרת איזו מהן
תהווה הפרה יסודית.
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 .19מנגנון פיצוי מוסכם; אי עמידה ברמת שירות
 .19.1מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה ,ובנוסף להן ,מוסכם כי היה ולא מילא נותן
השירותים את התחייבויותיו בקשר למדד רמת השירות ובכלל זה מועדי הביצוע והאספקה
והתאמת האספקה לדרישות המכרז והחוזה ו/או בקשר למועדי מתן שירות על פי המפרט
ונספח ז' לחוזה (נספח רמת שירות) ,ישלם נותן השירותים פיצויים מוסכמים למזמינה בכל
חריגה מרמת השירות הנדרשת בהתאם לסכומים המפורטים בנספח ז' (להלן ":הפיצויים
המוסכמים ").
 .19.2מובהר בזאת כי אם קיים מקום לגבות יותר מפיצוי מוסכם אחד ,יהיו מנגנוני הפיצוי
המוסכם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל ובמצטבר.
 .19.3הצדדים מצהירים ,כי הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל ,הינם פיצוי נכון והוגן ביחס להיקף
הנזקים הצפויים לחברה.
 .19.4החברה תהא רשאית לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים כאמור בכל דרך ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,ולרבות בדרך של קיזוז ו/או חילוט הערבות.
 .19.5תשלום הפיצויים המוסכמים כאמור ,ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את נותן השירותים
מהתחייבותו להשלים את השירותים או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
 .19.6למען הסר ספק ,מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים
למזמינה לפי כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות הצדדים בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל
הפרת חוזה) ,התשל"א.1673 -
 .20העדר בלעדיות
אין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן ליועץ בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים והחברה רשאית
בכל עת ,ועל פי שיקול דעתה המוחלט ,לבצע או לרכוש בעצמה או באמצעות אחרים שירותים מסוג
השירותים הניתנים לה מכוח חוזה זה על-ידי היועץ ו/או לשכור או להעסיק עובדים מהסוג עמו
נמנים היועץ ועובדיו ו/או לפנות ליועץ שסווג ככשיר נוסף במסגרת המכרז ,ואין בו כדי להקנות
ליועץ זכות בלעדית להעניק את השירותים עבור החברה בתקופת ההתקשרות.
 .21קיזוז ועיכבון
 .21.1מ בלי לגרוע מכל סעד אחר ,החברה תהא רשאית לעכב ו/או לקזז סכומים המגיעים ממנה
לנותן השירותים ,כנגד סכומים קצובים ו/או בלתי קצובים ,לרבות אלו שטרם הגיע זמן
פירעונם ,המגיעים מהיועץ לחברה על-פי חוזה זה ו/או כתוצאה מכל עילה שהיא .נותן
השירותים מתחייב להחזיר סכומים ששולמו לו ביתר ,תוך  7ימים מהיום בו נודע לו על כך.
סכומים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
 .21.2מוסכם ,כי אין ולא תהיה לנותן השירותים זכות עיכבון כלשהי בכל מסמך ו/או חומר ו/או
מידע בנוגע לשירותים ו/או הנובע מהם ,והוא מוותר בזאת במפורש על כל זכות עיכבון
המוקנית לו על פי כל דין ,אם וככל שמוקנית לו זכות כאמור.
 .22המחאת זכויות
 .22.1נותן השירותים אינו רשאי להסב לאחר את החוזה ,כולו או חלקו ,או את ביצוע השירותים,
כולם או חלקם ,וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או למסור ו/או להמחות לאחר כל זכות ו/או
חיוב לפי החוזה ,כולו או מקצתו ,והכל – בין במישרין ובין בעקיפין ,אלא בכפוף לקבלת
הסכמת החברה לכך ,בכתב ומראש.
 .22.2החברה זכאית להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי חוזה זה לצד ג' כלשהו ובלבד
שזכויותיו של נותן השירותים לא תיפגענה.
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 .23סמכות שיפוט וברירת דין
על חוזה זה יחול הדין הישראלי בלבד .מוסכם כי הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת
בקשר לחוזה זה ,לרבות בדבר יישומו ו/או פרשנותו ,תהא נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך
עניינית בתל-אביב – יפו.
 .24שונות
 .24.1חוזה זה מבטא את החוזה המלא והממצה בין הצדדים לגבי העניינים והנושאים הנדונים
בהם ,והוא מחליף ומבטל כל מצג ,חוזה ,משא ומתן ,נוהג ,זיכרון דברים ,הצעות ,סיכומי
דיון ,מכתבי כוונה ו/או התחייבות ,וכל מסמך אחר ,ששררו או הוחלפו (בין בכתב ובין בעל-
פה) בנושאים ובעניינים האמורים בין הצדדים קודם לחתימתו של חוזה זה.
 .24.2לא יהיה כל תוקף לשינוי ו/או ויתור ביחס לאיזה מהוראות חוזה זה ,אלא אם נעשו בכתב
ונחתמו על ידי מורשי חתימה של החברה.
 .24.3כתובת הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט להלן .כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת
מן הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של הצד אליו נשלחה בתוך  4ימים
מעת שיגורה ,ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה .על אף האמור לעיל ,מוסכם כי תכתובות
שוטפות ,בין נותן השירותים למזמין ,בעניינים מקצועיים הנוגעים לביצוע השירותים בלבד
יכול שייעשו באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל.
החברה:

רחוב יגאל אלון  ,65תל-אביב 67443

טלפון:

03-6255888

פקס:

03-6255887

נותן השירותים:
טלפון:
פקס:

________________
________________
________________
ולראיה באו הצדדים על החתום:

כביש חוצה ישראל בע"מ
על-ידי מורשי החתימה מטעם החברה:
מר דן שנבך  -מנכ"ל ________________________

מר שלמה זומר – מנהל אגף כלכלה וכספים ___________
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נספח א'
השירותים המבוקשים
השירותים יכללו בין היתר ביצוע הפעולות הבאות:
 .1ייצור הריהוט בהתאם לשרטוטים ,לתוכניות ולהוראות החברה.
 .2אספקת הריהוט כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות החוזה ונספחיו.
 .3הובלת הריהוט והציוד למשרדי החברה החדשים במרכז עסקים עזריאלי חולון (הרוקמים  26חולון) בנין
 , Dקומה  4ופריקתם ברמת החדר הבודד.
 .4הרכבה ו/או התקנה של הריהוט במקום עליו תורה החברה.
 .5כל שירות נלווה הנדרש לצורך התאמת הריהוט ולצורך התקנתו במקום עליו תורה החברה לרבות
שירותי מדידה של החללים שבהם ימוקמו פריטי נגרות האומן במשרדי החברה.
 .6מתן שירות ואחריות לציוד ולריהוט כמפורט בחוזה זה ובכתב האחריות המצורף כנספח ח' לחוזה.
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נספח ב'
חוזה מס'  - 450/34/19הצהרת סודיות ,ניגוד עניינים וקנין רוחני
סודיות
 .1ידוע לי כי העבודה כולה או חלקה ,לרבות נתונים ו/או מידע ו/או חומר ו/או פרוטוקולים ו/או ניירות
עבודה ו/או מסמכים מכל מין וסוג שהוא ,בין בכתב ,בעל פה ובין באופן ממוחשב ו/או ניתן לקריאה
ולפענוח בצורה גרפית או בכל אופן אחר בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה ו/או כנובע מביצוע
העבודה לפי חוזה זה (בין שנמסרו ליועץ ובין שנמסרו ע"י היועץ) (להלן ביחד – "המידע") ,הינם
רכושה הבלעדי של החברה.
ידוע לי כי "המידע" לפי חוזה זה לא יכלול )1( :מידע שהוא בבחינת "נחלת הכלל" ואשר הפך כזה
שלא בעקבות מעשה מפר של חוזה זה ע"י היועץ; ( )2מידע שהוא בבחינת ידע כללי של היועץ ואשר
נמצא כדין אצל היועץ לפני חתימה על חוזה זה (ובלבד שמובהר כי תוצרי ידע זה הקשורים לעבודה
הינם חלק מ"המידע");
אני מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת של המידע .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנני מתחייב שלא
.2
למסור ו/או להעביר ו/או לפרסם ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים מטעמי ,כל מידע לאדם ו/או לכל
גוף אחר פרט לחברה ,ולא לעשות בהם כל שימוש שלא למטרות ביצוע העבודה .אני מחייב לא לעשות
העתקים מהמידע ללא אישור.
אני מתחייב להחזיר לחברה לפי דרישה ,כל מידע וזאת לא יאוחר מתום שבועיים ממועד הדרישה.
.3
ידוע לי כי אי החזרת המידע (לרבות ,המסמכים ו/או כל חומר אחר) במועד כנדרש ,תזכה את החברה
בעיכוב ו/או קיזוז תשלום המגיע למעבידי או לי ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי כל דין.
ניגוד עניינים
אני מתחייב ,כי לא אטפל ו/או אייעץ ו/או אייצג כל אדם ו/או תאגיד ו/או אחר בנושא ו/או באופן
העלול להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים בגין ו/או בקשר עם העבודה נשוא חוזה זה.
תוצרי העבודה וקניין רוחני
ידוע לי כי הבעלות בתוצרי העבודה (הזכויות בתוצרים) הנה של החברה ושלה בלבד ,והיא תהיה
.1
רשאית לעשות בהם כל שימוש ,לרבות פרסום ,הפצה ,עיבוד ,עריכה וכיו"ב ,והכל עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי.
הבעלות בזכויות הקניין הרוחני של כל תוצרי העבודה ו/או רעיון ו/או חידוש כלשהו ,אשר אצור ו/או
.2
אפיק ו/או אמציא ו/או אהגה תוך כדי ו/או עקב בי צוע העבודה ,הינה קניינה הבלעדי של החברה,
ואני ממחה בזה בהמחאה בלתי חוזרת כל עניין שיש לי בהם ,לטובת החברה.
**המונחים שלא הוגדו במפורש בנספח זה תהיה להם המשמעות המיוחסת להם בחוזה.

_____________________

________________
מס' ת.ז.

שם פרטי ושם משפחה
____________________
חתימה
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דרישות הביטוח  -חוזה מס' 450/34/19
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

נספח ג'

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים ,על
חשבונו ,באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ,את הביטוחים המפורטים אישור עריכת הביטוח
המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ג' 1ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :אישור עריכת
ביטוח") ,על כל תנאיו (להלן" :ביטוחי הקבלן") ,וזאת במשך כל תקופת ההסכם ועד לתום תקופת
הבדק וקבלת אישור גמר ביצוע ולעניין ביטוח חבות המוצר ,למשך תקופה שלא תפחת מ 3 -שנים
ממועד תום תקופת הבדק וקבלת אישור גמר ביצוע.
היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן לערוך
ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ,ייכלל
סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או המדינה ו/או מי מטעמם של הנ"ל וכן כלפי
בעלי הזכויות האחרים בפרויקט ,אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האחרים כאמור נכלל ויתור
על זכות התחלוף כלפי הקבלן .בכל ביטוח חבות נוסף או משלים כאמור ,יורחב שם המבוטח לכלול
את המזמין ו/או המדינה וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת ,לפיו נחשב הביטוח כאמור כאילו
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר מ 14 -יום לפני
מועד תחילת מתן השירותים נשוא ההסכם ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום כדין על ידי
המבטח .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור עריכת הביטוח חתום כדין הינה תנאי מתלה
ומקדמי לתחילת מתן השירותים ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה
ו/או על פי דין.
לא יאוחר מ 14-ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן להפקיד בידי המזמין
אישור עריכת ביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת .הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור
עריכת הביטוח במועד הנקוב בסעיף זה לעיל ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד חלה עליו חובת עריכת
הביטוחים כאמור בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו
שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש
ולהמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח
כאמור.
למען הסר ספק מובהר ,כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים לעיל ,לא תפגע
בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל חובת תשלום שחלה
על הקבלן והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על-פי ההסכם גם אם ימנעו ממנו את מתן
השירותים בשל אי הצגת אישור עריכת הביטוח במועד.
המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לבדוק את אי שור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל,
והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור
להתחייבויותיו על פי הסכם זה .הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לאישור
עריכת הביטוח וזכותו להורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה על המזמין ו/או המדינה ו/או
מי מטעמם של הנ"ל כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים נשוא אישור עריכת
הביטוח ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא
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.8

.9

.10
.11

.12

.13

המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל
ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנערכים על-ידו כמתחייב בנספח זה ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבלן יחודשו מעת לעת לפי הצורך ,ויהיו
בתוקף במשך כל תקופת ההסכם כמצוין בסעיף  1לעיל ,וכן לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם
ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת המזמין אישורים על תשלומי הפרמיה .הקבלן
יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.
הקבלן פוט ר בזה את המזמין ו/או המדינה ו/או מי מטעם של הנ"ל ,מכל אחריות לאובדן ו/או נזק
שייגרם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הקבלן ,בין אם נערך ביטוח
ובין אם לאו .הפטור כאמור לא יחול לטובת בן-אדם שגרם לנזק בזדון.
הקבלן מתחייב לשפות את המזמין ו/או המדינה בגין כל סכום שיושת עליו עקב הפרת תנאי
הפוליסות ע"י הקבלן ו/או מי מהפועלים מטעמו.
מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זה גובה גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת
הביטוח ,הנם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי
הסכם זה .הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין
ו/או המדינה ו/או מי מטעמם של הנ"ל בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת
בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על-ידו.
הקבלן מתחייב ,כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא
הסכם זה ,הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם ,סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו
לערוך ולקיים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן.
לחלופין ,מתחייב הקבלן להרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים על-ידו ולכלול את קבלני
המשנה אשר פועלים מטעמו ו/או בשמו .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר
כיסוי ביטוחי נאות למתכננים ו/או יועצים ו/או קבלני המשנה כאמור לעיל ,מוטלת על הקבלן.
הפרת הוראות נספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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נספח ג' - 1אישור עריכת ביטוחים

לכבוד
כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :המזמין")
ו/או מדינת ישראל (להלן" :המדינה")
כתובת................................. :

תאריך .........................

א.ג.נ,
הנדון :מבוטחנו (........................... :להלן" :הקבלן")
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום __________ ועד ליום ___________ ערכה חברתנו את
הביטוחים המפורטים להלן ,על שם הקבלן ,בין היתר בקשר למכרז לאספקת פריטי ריהוט מסוג מתועש
ו/או ריהוט אומן על פי הזמנה מיוחדת ולרבות הובלה ו/או העמסה ו/או אספקה ו/או הרכבה ו/או הצבת
הריהוט במשרדי המזמין במתחם עזריאלי חולון (להלן בהתאמה" :העבודות/המוצרים" ו" -האתר"):
.1

ביטוח "אש מורחב" לביטוח רכוש ו/או ציוד המובא לאתר על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו,
על בסיס ערך כינון ,מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב ,לרבות אש,
עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה
ע"י כלי רכב ,פגיעה ע"י כלי טיס ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ונזקי פריצה ושוד.

.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  :המבטח את חבות הקבלן על-פי דין (כולל אחריות בגין כל אדם
הפועל מטעמו ועבורו) בגין נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו בקשר עם
העבודות ,בגבול אחריות בסך  ₪ 4,000,000לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו
כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה,
מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה והשבתה ,עבודות
בגובה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם ,בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי .הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או המדינה ו/או מי מטעמם בגין מעשה ו/או
מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .למען הסר ספק ,המזמין ו/או המדינה לרבות רכושם ייחשבו
צד שלישי בביטוח זה.

.3

ביטוח חבות מעבידים :המבטח את חבות הקבלן כלפי המועסקים על ידו בביצוע העבודות בגין
פגיעה גופנית ו/או מחלה אשר עלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בגבול אחריות
של  ₪ 20,000,000לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה
בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער .הפוליסה
מורחבת לשפות את המזמין ו/או המדינה במידה ויחשבו כמעביד של מי מעובדי הקבלן ו/או מי
מטעמו.

.4

ביטוח חבות המוצר :בגבול אחריות ע"ס  ₪ 4,000,000לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית,
המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת
הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לגוף או לרכוש שעלול להיגרם עקב המוצרים שיוצרו ו/או
סופקו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו .הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או המדינה בגין אחריות
אשר עלולה להיות מוטלת עליהם בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף
לסעי ף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח ומבלי לגרוע
מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או המדינה .הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר
מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר למתן השירותים .הביטוח כולל תקופת
גילוי בת  12חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי
כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
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דרישות כלליות לכל הפוליסות :
.1
.2
.3

.4

.5
.6

הפוליסות הנ"ל כוללות הוראה על ויתור על זכות התחלוף כנגד המזמין ו/או המדינה ו/או
מי מטעמם של הנ"ל ,בלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שפעל מתוך כוונת זדון.
חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.
הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא תפגע בזכויות המזמין ו/או המדינה
על פיהן ואנו מאשרים במפורש כי הביטוח לא יגרע בגין אי קבלת היתר ו/או אי קיום רישוי
ו/או רישיון עסק ו/או אינו כולל כל התניה בקשר עם רישיון עסק ו/או כל היתר רישוי או
היתר רשויות אחר.
הביטוחים דלעיל קודמים וראשונים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או המדינה ו/או
לטובתם ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ו/או כפל בביטוחים
אלה .
הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות
בגין הביטוחים דלעיל.
הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת
הביטוח ,אלא בהודעה מראש של  30ימים למזמין ,בכתב ,בדואר רשום.

הגדרת המזמין והמדינה כוללת :עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.
תנאי הפוליסות :ביט  /מנוביט /פסגה  /הראל ביט  /מגדל ביט __________________
אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית ,עד כמה שלא שונו על פי
האמור באישור זה.

בכבוד רב,
___________

_____________

(חותמת המבטח)

(חתימת המבטח)
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נספח ד'

נוסח ערבות בנקאית
לכבוד:
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון 65
תל-אביב 67443
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'

(להלן – "ספק") ,אנו הח"מ בנק /חברת ביטוח [*מחק את המיותר]
לבקשת
________ סניף* _________ [*במקרה של בנק בלבד] ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
של ( ₪ 60,000במילים :שישים אלף שקלים חדשים) שתדרשו מאת הספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו
עפ"י חוזה מס'  450/34/19של כביש חוצה ישראל בע"מ למתן שירותי מחשוב ומערכות מידע לחברת
כביש חוצה ישראל בע"מ.
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן באופן הבא:
"המדד הבסיסי" הנו המדד הידוע במועד הנפקת ערבות זו ,מדד חודש ______ *[ .2019למלא מדד אחרון
ידוע במועד הנפקת הערבות]
"המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על-פי ערבות זו.
לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי הצמדה
בתוך  7ימים מדרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת .למען
הסר ספק ,דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס
או בהעתק צילומי.
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא
חולט.
ערבות זו ניתנת להסבה או העברה לצד שלישי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ *[ .למלא תאריך שהוא  48חודשים מיום חתימת החוזה]
בכבוד רב,

(בנק/חברת ביטוח)
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מפרט טכני לפריטי ריהוט מסוג משרדי מתועש
פריט

ר1

ר2

ר3

ר4

חדר

תיאור

שולחן  +שלוחה -מנכ"ל  /סמנכ"לים
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר .כולל קדח למעבר כבילה.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען.
בחדרים
.3שלוחה מונמכת גמר פורמייקה EGGER - U999 STSM
 42ו64-
( ,Blackצבע שחור) כוללת מגירות עם נעילה  +תא למחשב +
להתאים
ארונית.
שולחן
 .4סינר צניעות מנותק ממשטח ,בגמר פורמייקה EGGER -
באורך
( ,U999 STSM Blackצבע שחור).
 210ס"מ
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לקחת בחשבון שולחנות \ שלוחות במידות יוצאות דופן
ע"פ תכנית  -בעקר בחדרים מס'  4וחדר מס'  .9כולל קדח
במשטח  +כוסית לסגירה תואמת משטח ,גמר תואם משטח
או שחור.
שולחן נוסף לסמנכ"ל בצמוד לעמדת העבודה
תוספת  .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
שולחן  Tלבחירת האדריכל .קאנט ישר .כולל קדח למעבר כבילה.
– חדרים  .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מספר 42 :מט מגורען.
כולל קדח במשטח  +כוסית לסגירה תואמת משטח ,גמר
ו64-
תואם משטח או שחור.
שולחן  +שלוחה במשרדים
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר .כולל קדח למעבר כבילה.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען.
.3שלוחה מונמכת גמר פורמייקה EGGER - U999 STSM
( ,Blackצבע שחור) כוללת מגירות עם נעילה  +תא למחשב +
ארונית.
 .4סינר צניעות מנותק ממשטח ,בגמר פורמייקה EGGER -
( ,U999 STSM Blackצבע שחור).
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לקחת בחשבון שולחנות \ שלוחות במידות יוצאות דופן
ע"פ תכנית.
כולל קדח במשטח  +כוסית לסגירה תואמת משטח ,גמר
תואם משטח או שחור.
שולחן  +שלוחה
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
חדר עובד
לבחירת האדריכל .קאנט ישר .כולל קדח למעבר כבילה.
מקצועי –
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
זכיונות –
מט מגורען.
חדר מס'
.3שלוחה מונמכת גמר פורמייקה EGGER - U999 STSM
50
( ,Blackצבע שחור) כוללת מגירות עם נעילה  +תא למחשב +
ארונית.

נספח ה'1
מידות –
אורך רוחב
גובה

שולחן
190/80/75
,
שלוחה
110/45/65
.

שולחן
210/80/75

שולחן
160/70/75
,
שלוחה
100/45/65

שולחן
150/70/75
,
שלוחה
100/45/65
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ר5

חדר כפול
 הנה"ח(שולחן
מול
שולחן) –
חדר מס'
20

ר6

חדר ל 2 -
עובדים
בהנדסה
– חדר
מס'  83ו-
85

ר7

חדר מס'
 1ו4-
נדרשת
בדיקה
במקום

ר8

חדר מס'
45

 .4סינר צניעות מנותק ממשטח ,בגמר פורמייקה EGGER -
( ,U999 STSM Blackצבע שחור).
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לוודא שמידת אורך השולחן מתאימה למצב בשטח!
כולל קדח במשטח  +כוסית לסגירה תואמת משטח ,גמר
תואם משטח או שחור.
שולחן  +שלוחה
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר .כולל קדח למעבר כבילה.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען.
.3שלוחה מונמכת גמר פורמייקה EGGER - U999 STSM
( ,Blackצבע שחור) כוללת מגירות עם נעילה  +תא למחשב +
ארונית.
 .4כולל מחיצת אורך אחת בין שתי העמדות .בתיאום עם
אדריכל .מידות מחיצה מוערכות 210 ,ס""מ אורך 130 ,ס""מ
גובה -מתחילה מרצפה.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לקחת בחשבון שולחנות \ שלוחות במידות יוצאות דופן
ע"פ תכנית .כולל קדח במשטח  +כוסית לסגירה תואמת
משטח ,גמר תואם משטח או שחור.
שולחן  +שלוחה במשרד הנדסה
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר .כולל קדח למעבר כבילה.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען.
.3שלוחה מונמכת גמר פורמייקה EGGER - U999 STSM
( ,Blackצבע שחור) כוללת מגירות עם נעילה  +תא למחשב +
ארונית.
 .4כולל מחיצת אורך אחת בין כל שתי עמדות .בתיאום עם
אדריכל .מידות מחיצה מוערכות 190 ,ס""מ אורך 130 ,ס""מ
גובה -מרצפה -מחיצה על גבי השולחן.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לקחת בחשבון שולחנות \ שלוחות במידות יוצאות דופן
ע"פ תכנית.
כולל קדח במשטח  +כוסית לסגירה תואמת משטח ,גמר
תואם משטח או שחור.
ארונית אחסון בחדרי מנכ"ל  /יו"ר
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לבדוק גובה הארונית בגובה שלוחה.
יש לקחת מידות מדויקות בשטח -רוחב הארונית לפי רוחב
העמוד במשרד מנכ"ל -חדר 1
שולחן פינתי  +אחסון ומחיצות ,חדר וועדת ער"ר
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר .כולל קדח למעבר כבילה.
כולל גשטל נשיאה למחשב .כולל קדח למעבר כבילה.

שולחן
160/70/75
,
שלוחה
100/45/65

שולחן
190/75/75
,
שלוחה
100/45/65

ארונית
145/65/65

שולחן
פינתי
175/166/7
5
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 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען.
 .3יח' מגירות ניידת עם נעילה מפתח שחור .ידיות שקועות
לבחירת האדריכל .כולל כרית שחורה על כל יחידת מגירות.
 .4כולל מחיצת אורך אחת בין כל שתי עמדות .בתיאום עם
אדריכל .חלק מהמחיצות מרצפה ,וחלק משולחן -לפי תכנית.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לקחת בחשבון שולחנות \ שלוחות במידות יוצאות דופן
ע"פ תכנית ,ויחידות בהן נדרש חיתוך עפ"י עמוד קיים
בשטח.
כולל קדח במשטח  +כוסית לסגירה תואמת משטח ,גמר
תואם משטח או שחור.
בנצ'  3שולחנות
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה  – EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר .כולל גשטל נשיאה למחשב.
כולל קדח למעבר כבילה .כולל רגל מרכזית למעבר כבילה,
סיבית בגמר פורמייקה שחורה -פורמייקה EGGER - U999
 ,STSM Blackכולל דופן פריקה.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען.
 .3יח' מגירות ניידת עם נעילה מפתח שחור .ידיות שקועות
לבחירת האדריכל .כולל כרית שחורה על כל יחידת מגירות.
.4תעלה קושרת תחתונה להעברת חיווט ולעיגון נק' קצה תחת
מישור המשטח ,ל  2יח'
 .5כולל סקרינים צידיים בתיאום עם אדריכל.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לקחת בחשבון שולחנות \ שלוחות במידות יוצאות דופן
ע"פ תכנית.
כולל קדח במשטח  +כוסית לסגירה ,גמר תואם משטח או
שחור.
בנצ'  6שולחנות
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה  – EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר .כולל גשטל נשיאה למחשב.
כולל קדח למעבר כבילה .כולל רגל מרכזית למעבר כבילה,
סיבית בגמר פורמייקה שחורה -פורמייקה EGGER - U999
 ,STSM Blackכולל דופן פריקה.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען.
 .3יח' מגירות ניידת עם נעילה מפתח שחור .ידיות שקועות
לבחירת האדריכל .כולל כרית שחורה על כל יחידת מגירות.
.4תעלה קושרת תחתונה להעברת חיווט ולעיגון נק' קצה תחת
מישור המשטח ,ל  2יח'
 .5כולל מחיצות אורך וסקרינים צידיים בתיאום עם אדריכל.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לקחת בחשבון שולחנות \ שלוחות במידות יוצאות דופן
ע"פ תכנית.
כולל קדח במשטח  +כוסית לסגירה ,גמר תואם משטח או
שחור.
שידה  /ארונית אחסון בקצה שולחן בועדת ערר
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר.

שולחן (יש
צורך ב3-
שולחנות)
150/70/75
(סה"כ 450
ס"מ
אורך)

שולחן (יש
צורך ב6-
שולחנות)
150/70/75
(סה"כ 450
ס"מ
אורך ,ו-
 140ס"מ
רוחב)

שידרה /
ארונית
120/40/75
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נדרשת
בדיקה
במקום –

 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לקחת בחשבון כי גובה הארונית בגובה השולחן.
ארונית אחסון סטנדרטית  -שתי דלתות (גבוהה)
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען או צוקל -בתיאום עם אדריכל.
ארונית
 .1אופציה שניה ארונית מתכת ,בגמר צבע בתנור80/40/200 ,RAL 9005 ,
(שחור) מט מגורען.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
הארונית לאחסון קלסרים לכל הגובה.
שתי יחידות בחדר  ,26יתכן שיוחלפו לארוניות נמוכות -יש
לתאם עם אדריכל
ארונית אחסון סטנדרטית  -דלת אחת (גבוהה)
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
ארונית
מט מגורען או צוקל -בתיאום עם אדריכל.
40/40/200
 .1אופציה שניה ארונית מתכת ,בגמר צבע בתנור,RAL 9005 ,
(שחור) מט מגורען.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
הארונית לאחסון קלסרים לכל הגובה.
ארונית אחסון סטנדרטית  -שתי דלתות (נמוכה)
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
ארונית
מט מגורען או צוקל -בתיאום עם אדריכל.
80/40/75
 .1אופציה שניה ארונית מתכת ,בגמר צבע בתנור,RAL 9005 ,
(שחור) מט מגורען.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
הארונית לאחסון קלסרים לכל הגובה.
ארונית אחסון סטנדרטית  -דלת אחת (נמוכה)
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
ארונית
מט מגורען או צוקל -בתיאום עם אדריכל.
40/40/75
 .1אופציה שניה ארונית מתכת ,בגמר צבע בתנור,RAL 9005 ,
(שחור) מט מגורען.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
הארונית לאחסון קלסרים לכל הגובה.
ארונית אחסון בעמדת הפקה ער"ר
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
ארונית
לבחירת האדריכל .קאנט ישר.
255/40/75
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
מט מגורען או צוקל -בתיאום עם אדריכל.
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ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
חלוקת תאים בארונית לתיאום עם הלקוח ואדריכל
שולחן תפור  +יחידת אחסון
 .1משטח סיבית דחוסה גמר פורמייקה - EGGERבגוון
לבחירת האדריכל .קאנט ישר .כולל גשטל נשיאה למחשב.
כולל קדח למעבר כבילה.
 .2רגלי ברזל מעודנות ,בגמר צבע בתנור( ,RAL 9005 ,שחור)
שולחן
מט מגורען או משטח תלוי ,ללא רגליים ,מחוזק לקירות.
 .3יח' מגירות ניידת עם נעילה מפתח שחור .ידיות שקועות 279/80/75
לבחירת האדריכל .כולל כרית שחורה על יחידת מגירות.
ידיות  -ידית מתכת ,שחורה גמר מט מגורען ע"פ פרט.
יש לקחת בחשבון שולחנות \ שלוחות במידות יוצאות דופן
ע"פ תכנית.
כולל קדח במשטח  +כוסית לסגירה ,גמר תואם משטח.
כיסא עובד
כיסא ארגונומי דוגמת כסאות צרעה כדלהלן:
מבנה בסיס בעל  5זרועות מאלומיניום או ניילון משוריין
וגלגלים בהתאמה למפרט הריצוף באזור השימוש.
מנגנון כיוונון גובה מושב.
מנגנון נדנוד הכולל מנגנון פנאומטי לנעילה ,שחרור וכיוון
חוזק הנדנוד.
תמיכה מותנית בגב המושב כולל כוון גובה התמיכה.
משענות יד מתכווננות כולל חלק עליון רך מפוליאוריתן יצוק
על גבי שלד מתכת.
מסגרת הגב מפלסטיק יצוק ובד רשת פולימרי נמתח.
כרית המושב מספוג פוליאוריתן בריפוד עשוי  100%סיבי
פוליאסטר מאיכות מעולה ,בעל עמידות גבוהה לבלאי
ושחיקה ועמידות להתלקחות ע"פ תקן.
יש להציע  3אופציות לבחירה
כיסא מנהל
כיסא מנכ"ל/סמנכ"ל ארגונומי משודרג דוגמת כיסא ליברטי
של חב' היומן-סקייל כמתואר:
מבנה בסיס בעל  5זרועות מאלומיניום או חומר עמיד ש"ע.
גלגלים בהתאמה למפרט הריצוף באזור השימוש.
מנגנון כיוונון גובה מושב ומנגנון וויסות משקל ייחודי ע"פ
משקל המשתמש באופן אוטומטי.
מנגנון נדנוד הכולל מנגנון פנאומטי לנעילה ,שחרור וכיוון
חוזק הנדנוד.
תמיכה מותנית בגב המושב כולל כוון גובה התמיכה.
משענות יד מתכווננות כולל חלק עליון רך מפוליאוריתן יצוק
על גבי שלד מתכת.
כולל משענת ראש או ללא משענת ראש (נתון לבחירת הלקוח).
מסגרת הגב מפלסטיק יצוק ובד רשת פולימרי נמתח.
כרית המושב מספוג פוליאוריתן בריפוד עשוי  100%סיבי
פוליאסטר מאיכות מעולה ,בעל עמידות גבוהה לבלאי
ושחיקה ועמידות להתלקחות ע"פ תקן.
יש להציע  3אופציות לבחירה
כיסא אורח
כיסא דגם אוניה של חב' אינקלס תוצרת ספרד או ש"ע הכולל:
בסיס רגלי מגלש ממתכת בגמר צבע בתנור כולל גומיות
החלקה.
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כ4

כ5

כ6

כ7

מושב ,גב מרופדים מכל הכיוונים בבד איכותי כדוגמת חב'
קמירה.
כולל משענת יד מרופד כנ"ל.
יש להציע  3אופציות לבחירה
כיסא חדר ישיבות
כיסא דוגמת כיסא נט שיווק חב' גלובל טקניון כדלהלן:
מבנה בסיס בעל  5זרועות מאלומיניום יצוק וגלגלים בהתאמה
למפרט הריצוף באזור השימוש.
מנגנון כיוונון גובה מושב.
מנגנון נדנוד הכולל מנגנון פנאומטי לנעילה ,שחרור וכיוון
חוזק הנדנוד.
כולל משענות יד.
מסגרת הגב מפלסטיק יצוק ובד רשת אלסטית סינתטית
נמתחת.
כרית המושב מפלסטיק יצוק ובד רשת אלסטית סינתטית
נמתחת ,פולימרי נמתח ,או מספוג פוליאוריתן בריפוד עשוי
 100%סיבי פוליאסטר מאיכות מעולה ,בעל עמידות גבוהה
לבלאי ושחיקה ועמידות להתלקחות ע"פ תקן.
יש להציע  3אופציות לבחירה
כיסא קפיטריה
כיסא נערם דוגמת דגם אוניה או ש"ע הכולל:
בסיס רגלי מתכת בגמר צבע בתנור בגוון לבחירה.
מושב וגב פלסטיק כולל אפשרות לשילוב  2גוונים שונים.
יש להציע  3אופציות לבחירה
כיסא בר קפיטריה
כיסא מותאם לבר גובה  90ס"מ
דוגמת דגם סטרטוס של חב' מקס דיזיין תוצרת איטליה
הכולל:
בסיס רגלי מתכת בגמר צבע בתנור בגוון לבחירה.
כולל מסעד להנחת רגליים.
מושב וגב גבוה מפלסטיק בגוון לבחירת מתכנן.
יש להציע  3אופציות לבחירה
כיסא אודיטוריום
כיסא אודיטוריום  /קפיטריה דוגמת כיסא  KENDOשיווק
חב' גלובל טקניון או ש"ע ,הכולל:
 4רגליים אלומיניום מט ,משענת פלסטיק שחור ,מושב מרופד
בבד לבחירת אדריכל.
כיסא מתקפל ונערם.
יש להציע  3אופציות לבחירה

הערה –
כיסא
מתאים
לדלפק
בגובה 90
ס"מ
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מפרט טכני לפריטי ריהוט מסוג נגרות אומן  -שולחנות
ריט

חדר

ר 18

חדר ישיבות
דירקטוריון
–
חדר מס' 34

ר 19

חדר ישיבות
הצמוד
למתחם
הנהלה
מיועד ל12-
אנשים –
חדר מס' 5

ר 20

חדר דיונים
/זכיינות
וכלכלה –
חדר מס' 51

ר 21
חדר ישיבות
בממ"ד
המזרחי –
חדר מס'
108
ר 22
חדר דיונים
הנדסה –
חדר מס' 80

תיאור
שולחן חדר ישיבות גדול
.1משטח סנדוויץ' בחיפוי פורמייקה פניקס ,של אברבוך ,שחור
 ,0720או אפור בהיר  -0725לבחירת האדריכל.
 .2רגל פרופיל מתכת שחורה ,צבע בתנור  ,RAL 9005גמר לכה
סופר מט.
.3שלוש דלתיות חיווט מאלומיניום דגם VERSAFLAP
בגמר שחור מוברש.
 .4רגל מרכזית למעבר כבילה ,מסנדוויץ' בגמר פורמייקה
( ,EGGER - U999 STSM Blackצבע שחור) ,כולל דופן
פריקה.
שולחן חדר ישיבות
.1משטח סנדוויץ בחיפוי פורמייקה פניקס ,של אברבוך ,שחור
 ,0720או אפור בהיר  -0725לבחירת האדריכל.
 .2רגל פרופיל מתכת שחורה ,צבע בתנור  ,RAL 9005גמר לכה
סופר מט
.3שתי דלתיות חיווט מאלומיניום דגם  VERSAFLAPבגמר
שחור מוברש
 .4צינור שרשורי דגם  HELIXבגוון שחור.
שולחן חדר ישיבות
.1משטח סנדוויץ בחיפוי פורמייקה פניקס ,של אברבוך ,שחור
 ,0720או אפור בהיר  -0725לבחירת האדריכל.
 .2רגל פרופיל מתכת שחורה ,צבע בתנור  ,RAL 9005גמר לכה
סופר מט
.3שתי דלתיות חיווט מאלומיניום דגם  VERSAFLAPבגמר
שחור מוברש
 .4צינור שרשורי דגם  HELIXבגוון שחור.
שולחן חדר ישיבות ממ"ד
.1משטח סנדוויץ בחיפוי פורמייקה פניקס ,של אברבוך ,שחור
 ,0720או אפור בהיר  -0725לבחירת האדריכל.
 .2רגל פרופיל מתכת שחורה ,צבע בתנור  ,RAL 9005גמר לכה
סופר מט
.3דלתית חיווט כפולה (דו כיוונית) מאלומיניום דגם
 VERSAFLAPבגמר שחור מוברש
 .4צינור שרשורי דגם  HELIXבגוון שחור.
שולחן חדר ישיבות
.1משטח סנדוויץ בחיפוי פורמייקה פניקס ,של אברבוך ,שחור
 ,0720או אפור בהיר  -0725לבחירת האדריכל.
 .2רגל פרופיל מתכת שחורה ,צבע בתנור  ,RAL 9005גמר לכה
סופר מט
.3אביזר שליטה ובקרת חשמל ,קוטר  22ס"מ ,מאלומיניום
בצבע שחור ,דגם  ,4099תוצרת  B/Sגרמניה.
 .4צינור שרשורי דגם  HELIXבגוון שחור.

נספח ה'2
מידות –
אורך רוחב
גובה

שולחן
697/170

שולחן
375/140

שולחן
330/130

שולחן
270/120

שולחן
קוטר 130

29

ר 23

ר 24

שולחן חדר ישיבות
.1משטח סנדוויץ בחיפוי פורמייקה פניקס ,של אברבוך ,שחור
חדר דיונים  ,0720או אפור בהיר  -0725לבחירת האדריכל.
עגול גדול  .2 -רגל פרופיל מתכת שחורה ,צבע בתנור  ,RAL 9005גמר לכה
סופר מט
רק"ל –
חדר מס' .3 94אביזר שליטה ובקרת חשמל ,קוטר  22ס"מ ,מאלומיניום
בצבע שחור ,דגם  ,4099תוצרת  B/Sגרמניה.
 .4צינור שרשורי דגם  HELIXבגוון שחור.
שולחן חדר ישיבות
.1משטח סנדוויץ בחיפוי פורמייקה פניקס ,של אברבוך ,שחור
 ,0720או אפור בהיר  -0725לבחירת האדריכל.
חדר דיונים  .2רגל פרופיל מתכת שחורה ,צבע בתנור  ,RAL 9005גמר לכה
רק"ל גדול סופר מט
.3שתי דלתיות חיווט מאלומיניום דגם  VERSAFLAPבגמר
–
חדר מס'  93שחור מוברש
 .4רגל מרכזית למעבר כבילה ,מסנדוויץ' בגמר פורמייקה
( ,EGGER - U999 STSM Blackצבע שחור) ,כולל דופן
פריקה.

שולחן
קוטר 190

שולחן
420/130
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אינדקס למפרטים טכניים עבור פריטי ריהוט מסוג נגרות אומן  -ארונות
מספר פריט

תיאור

נ3

ארון מולטימדיה חדר 51

נ4

ארון מולטימדיה חדר 34

נ7

ארון מולטימדיה חדר 93

נ8

ארון מדפים פתוחים סביב חדרים 55-56

נ9

ארון מולטימדיה חדר 5

נ11

ארון אחסון הנדסה

נ13

ארון אחסון הנהלה ,איזור 3

נ14

ארון אחסון הנהלה ,איזור  ,3ליד המתנה

נ16

ארון אחסון ,חדר 6

נ17

ארון מדפים פתוחים מול חדר 16

נ18

ארון אחסון הנהלה ,מול חדר 2

נ22

ארון אחסון חדר 81

נ24

ארון אחסון ליד מטבחון הנדסה

נ30-31

ארון אחסון פינתי ,איזור 95 ,93

נ32

ארון מולטימדיה חדר 94

נ37

סגירה על מע' סינון בממ"ק ,חדר 108

נ38

ארון אחסון ,חדר 8

נ39

טריבונות לישיבה מעץ ,בחדר  -34סה"כ  2יחידות ,במראה זו
לזו

נספח ה'3

31

כתב כמויות ומחירים

נספח ו'

יושלם בהתאם להצעת נותן השירותים למכרז

32

נספח רמת שירות ()SLA
מדד השירות הנדרש

מרכיב השירות

אי אספקת ריהוט או אספקת ריהוט לכיסאות  -תוך  7ימים.
בכמויות חסרות או ללא פריטים מסוימים לריהוט משרדי  -תוך  31ימים.

נספח ז'
גובה הפיצוי המוסכם
מעלות סך
5%
הפריטים בהזמנה שלא
סופקו לכל יום פיגור ולא
פחות מ ₪ 100 -ליום.

אספקת ריהוט פגום

מעלות סך
יוחלף/יתוקן תוך  13ימי עבודה 5%
הפריטים בהזמנה שלא
ממועד הודעה על הליקוי.
סופקו לכל יום פיגור ולא
פחות מ ₪ 100 -ליום.

אספקת ריהוט שלא על פי מפרט  /הזמנה

מעלות סך
יוחלף תוך  13ימי עבודה 5%
הפריטים שסופקו שלא
ממועד ההודעה על הליקוי
על פי הזמנה או שלא על
פי המפרט ,לכל יום פיגור,
ולא פחות מ ₪ 100 -ליום.

תיקון/החלפת פריטים שהתגלו
ליקויים במהלך תקופת האחריות

פתיחת קריאה

מעלות סך
השירות 5%
לרמת
בהם בהתאם
הפריטים שהתגלו בהם
המפורטת בסעיף  10.0לחוזה
ליקויים לכל יום פיגור,
ולא פחות מ ₪ 50 -ליום.

הספק מתחייב להגיע לכל
קריאה תוך  3ימי עבודה מרגע
פתיחת קריאה על ידי החברה
במשרדי הספק אשר בוצעה
בשליחת פקס ,שליחת מיל או
שיחה טלפונית

מעלות סך
5%
הפריטים שהתגלו בהם
ליקויים לכל יום פיגור,
ולא פחות מ ₪ 50 -ליום.

כתב שירות ואחריות לפריטי הריהוט

נספח ח'

אחריות
 .1הספק יהיה אחראי לאיכות ולתקינות הטובין שסופק על ידו ועל כל חלקיו ,הן הקבועים והן הנעים.
 .2משך האחריות לטובין תהיה  36חודשים מיום קבלת הטובין באתר המזמינה או התקנתו ,לפי
המאוחר מבניהם ,ולשביעות רצונה המלאה של המזמינה ,והכל בהתאם לכתב האחריות המפורט
שיצורף למסמכי המכרז.
 .3במקרה של שבר שנגרם מבלאי לא סביר ,פגם ביצור ,במהלך הובלת הפריט ,במהלך העמסת הריהוט
ממחסני הספק ולמשרדי החברה ,במהלך הרכבת הריהוט ,לא מנזק שנגרם מצד מי מעובדי החברה,
רשאית החברה לדרוש מהספק את החלפת הפריט בפריט חדש וזאת ללא כל תמורה נוספת והספק
עסקים.
ימי
20
תוך
כך
לעשות
מתחייב
 .4הספק מתחייב להחזיק במלאי חלקי חילוף ,שיהיו זמינים מידית ,של כל פריטי הריהוט והכיסאות
אותן סיפק לחברה לרבות גלגלים של כיסאות וזאת במשך כל תקופת האחריות.
 .5החלפת הפריט הפגום תהיה על חשבון הספק וכל העלויות הישירות והעקיפות יחולו על הספק.
אספקה ושירות
 .1הספק מתחייב להגיע לכל קריאה תוך  3ימי עבודה מרגע פתיחת קריאה על ידי החברה במשרדי
הספק אשר בוצעה בשליחת פקס או שליחת מייל.

תכניות העמדה
קובץ מצורף בלינק

נספח ט'

לוחות זמנים ואבני דרך לאספקת פריטים

נספח י'

מועדי אספקה
.1
.2
.3
.4

אספקת ריהוט משרדי והכיסאות תהיה לשיעורין ,באספקה מלאה או אספקות חלקיות ולפי
דרישות החברה וזאת תוך  40ימי עבודה ממועד הוצאת ההזמנה חתומה על ידי החברה והעברתה
לספק בפקס או במיל.
אספקת ריהוט אומן ,לשיעורין ,בהזמנות מלאות או אספקות חלקיות ולפי דרישות החברה וזאת
תוך  40ימי עבודה ממועד הוצאת ההזמנה חתומה על ידי החברה והעברתה לספק בפקס או במיל.
אספקת הריהוט למשרדי החברה בחולון תחל מה .1.7.19 -כל שינוי  /איחור בתאריך המיועד תודיע
החברה לספק  72שעות לפני התאריך המיועד.
הספק יאחסן את פריטי הריהוט במחסנים שלו באזור מיועד לכך ובאופן שלא יפגעו  /יינזקו.
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