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 )ההוצאה הכספית לביצוע העבודות נשוא מכרז זה מתוקצבות בסעיף / תב"ר מס' __________(

 2019__ שנת ____שנערך ונחתם ביום ___ לחודש __

 

 

 עיריית הוד השרון בין:                                

 , 28ע בן גמלא שיהומרחוב                                         

 רוןהוד הש

 "העירייה"( –)להלן                                        

 מצד אחד

 

 __________________________לבין:                               

 _______________ .מס' ת.ז / ח.פ                                       

 ______________כתובת _______                                       

 _________________דוא"ל_____                                       

 _________________טלפון _____                                       

 "(ספק"ה –)להלן                                       

 

 מצד שני

 

 מערכת גלעד לזכרם ביד לבנים בהודלתפעול ותחזוקת  פירסמה פניה להגיש הצעותוהעירייה     הואיל 

 ;("העבודות")להלן:  השרון

 

 ;פנה לעירייה והצעתו נמצאה המתאימה ביותר לכל דרישות וצרכי העירייה ספקוה   והואיל  

 

 הצהיר בפני העירייה כי הוא בעל הידע, הכישורים והניסיון הדרושים לביצוע העבודות  ספקוה והואיל   

 ;וא מעוניין לקבל על עצמו את העבודותוכי ה

 

 מקבל זאת על עצמו, הכל בכפוף ספקוה ספקוהעירייה החליטה למסור את ביצוע העבודות ל  והואיל  

 ;ספק המצורף להסכם זהצעת הלתנאי הסכם זה ולאמור במפרט הטכני וה

 

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:
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ההתקשר
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 מבוא    .1

 ה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא לחוז .1.1

 

 מהות החוזה .2

מקבל  ספקה, והסכם זה לעיל ולהלןבוהשירות כמפורט  השימושרוכשת מהספק את העירייה  .2.1

ספק את כל הדרוש ולתת את השירות להלן, ל 5המפורט בסעיף  המחירעל עצמו, תמורת 

 .במלואו

התאם להוראות, להנחיות ביצוע העבודות יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, וב .2.2

 ו/או מי מטעמו, בין בתחילת העבודות ובין מעת לעת. יד לבניםינתנו ע"י מנהל יולביאורים ש

, לשביעות רצון העירייה והכל בהתאם להנחיות הבאיכות מעול ספק יספק את השירותה .2.2

 .העירייה

 

 תכולת העבודה .3

 רכות הקשורות אליה ומופעלותבמערכת ועמדת גלעד לזכרם וכל המעכל המידע הקיים תחזוקת  .2.1

חללי המחתרות וכוחות ופלי צה"ל, חללים ונעדכוני מידע אודות  לרבות כיום ביד לבנים

מידע ול תוכנהם לביצוע גיבוייוכן  חו"חנופלים חדשים עדכונים ומידע על הוספת , הביטחון

 בשרתי החברה.

ממאגר המידע , חינוךמערכת המ המשפחות השכולותתאפשר לעדכן מידע המתקבל מהמערכת  .2.2

לשלב מידע מילולי, תמונות, מכתבים,  ותאפשר מיחידות צה"ל וכו' סניף יד לבנים, מהארצי

על  גבלה, והכל ללא הים, עבודות תלמידים, חוברות ועודסרטים, מפעלי הנצחה, מאמרים, הספד

 .היקף המידע הנדרש לשילוב במערכת

וכולל טיפול בתקלות לות בבסיסי הנתונים טיפול בתקלות תוכנה ותק תחזוקת התוכנה כולל .2.2

 המדפסת והטלוויזיה המוצבים במקום. ובתפעול המערכת עם

טיפול באמצעות  - ה טלפוניתרבמידה ותקלה לא נפתתקלות ותמיכה טלפונית מידית לפתרון  .2.3

ויטפל  מקום בו מוצבת המערכת בתוך יום עסקים אחד לאחר פתיחת התקלהטכנאי שיגיע ל

לקיחת רכיבים מהמערכת לתיקון או החלפה אצל הספק והשבתם למקום בו בתקלה לרבות 

 .מוצבת המערכת

 

 תקופת ההתקשרות .4

חודשים מיום  12תקופת ההתקשרות תחל במועד חתימת הסכם זה ותעמוד בתוקפה למשך  .3.1

  .וחתימת

 12תקופות נוספות של  2לעירייה בלבד האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות למשך  .3.2

 אחת, או חלק מהן. חודשים כל

 

 ספקשכר ה .5

)במילים: ₪ יהיה זכאי הספק לתשלום בסך של _______________  מתן השירותים תמורת .5.1

 , בתוספת מע"מ כדין. לשנה קלנדרית מלאה _______ שקלים חדשים(__________________

כו' תכלול את כל הדרוש לצורך השימוש ומתן השירות לרבות שעות עבודה, כח אדם והתמורה  .5.2

 מכל סיבה שהיא.לא תשתנה לאורך כל תקופות ההסכם ו
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 מועד תשלום .6

יאושר יום", ממועד שבו  20התשלום בפועל על החשבון יתבצע בתוך פרק זמן של "שוטף +  .1.1

  ו/ או מי מטעמו. יד לבניםהחשבון ע"י מנהל 

 

 קיזוז .7

י חוזה זה, כל על פ ספקמוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה  ל .1.1

( ספקסכום המגיע לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר )לרבות כל חוזה אחר שבינה לבין ה

 .ספקמאת ה

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים  המגיעים לה מאת  .1.2

 בכל דרך אחרת, לרבות חילוט ערבויות בנקאיות. ספקה

 

 לנזקים ספקאחריות ה .8

, עקב מעשה או מחדל מתן השירותיםיהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו תוך כדי  ספקה .1.1

, עובדיו, שליחיו, קבלני משנה, או כל מי שבא כוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, ספקשל ה

 לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, לרבות העירייה ועובדיה.

דת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, יהיה אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקו ספקה .1.2

ויהא חייב לפצות ולשפות העירייה מפני כל תביעה שתוגש נגדה בקשר לכך, ובגין כל סכום 

וכן להחזיר לעירייה כל סכום שהעירייה הוציאה בקשר  ספקשתחויב לשלם בקשר לעבודות ה

עפ"י פסק דין ובין עפ"י פסק בורר  לנ"ל, כולל כקנס, כפיצויים, כהוצאות וכשכר טרחת עו"ד, בין

 וזאת לדרישת העירייה.

מת ההסכם ובמשך כל תקופת ההסכם יבטח את עצמו ואת העירייה ביחד ולחוד מעת חתי ספקה .1.2

לרבות תקופת ההארכה במידה ויוארך(, מפני סיכונים ונזקים כאמור לעיל העלולים להיגרם )

 בקשר לביצוע חוזה זה.

הביטוח החל עליו למלוא התקופה שהוא חייב בה דלעיל, תהיה כל חלק מ ספקלא ביטח ה  .1.3

יהיה  ספקוה ספקהעירייה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוח, או כל חלק ממנו, תחת ה

 חייב להחזיר לעירייה, מיד עם דרישתה את פרמיות הביטוח.

מאחריותו  ספקובין ע"י העירייה, לא תפטור את ה ספקעשיית הביטוח כדלעיל,  בין ע"י ה .1.5

להוראות חוזה זה ולאחריותו לשיפוי העירייה בגין הנזקים הנ"ל או כל חלק מהם, ככל שלא 

במלוא הנזק או ביתרת נזק, לפי  ספקישא ה -יהא בכספים שיתקבלו כנ"ל כדי כסוי מלוא הנזק 

 העניין על חשבונו.

 

 נזיקין לעובדים .9

עפ"י דין לעובד או לכל אדם הנמצא שא בתשלום דמי נזיקין ו/אן כל פיצוי המגיע יי ספקה .1.1

 בשרותו, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות או בקשר אליהן.

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .10

עצמאי וכי אין הסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי  ספקמצהיר בזאת כי הינו  ספקה .10.1

כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין  ספקמצהיר בזאת העובד מעביד בינו לבין העירייה. כמו כן 

 בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו.
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מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל  ספקה .10.2

 דרש לשלם.ימס או תשלום אחר שי

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי  ספקוא מן הבמידה והעירייה תתבע לשלם סכום כל שה .10.2

 ד עם הדרישה, בגין כל סכום כאמור.לשפותה, מי ספקעובד ומעביד, מתחייב ה

 

 הסבת החוזה העברת זכות .11

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו את מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות  ספקה .11.1

 ם קבל תחילה הסכמה לכך בכתב מאת העירייה.על פיו לאחר במישרין או בעקיפין , פרט א

לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל הוא מהעירייה לפי הסכם זה לאחר,  ספקה .11.2

 אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.

 

 קבלני משנה .12

 עצמו ו/או עובדים מטעמו. ספקע"י ה מתן השירות יתבצע .12.1

משנה  ספקור ביצועה של עבודה מסוימת כל שהיא ללמס ספקרשאי ה לעיל,על אף האמור  .12.2

 בתנאי מפורש כי מסירת העבודות כפופה לאישורו מראש ובכתב של העירייה.

מאחריות ו/או  ספקמשנה, לא פוטרת ולא משחררת ה ספקמסירתה של עבודה כאמור ל .12.2

ת הינו ויהיה אחראי לכל הפעולו ספקמהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עפ"י החוזה, וה

המשנה וכל פגם בעבודתו או בחומרים בהם השתמש, ודין עבודות שבוצעו  ספקשבוצעו ע"י 

 כאמור, כאילו שבוצעו כאמור, כאילו בוצעו על ידו, לכל דבר ועניין.

 

 כתובות והודעות .13

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה. .12.1

לעיל תחשב כמתקבלת תוך כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות ד  .12.2

במועד מסירתה, ואם נשלחה  -שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  12

 .כאמורבמועד שיגורה  -או בדוא"ל בפקסימיליה 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

_____                                                               _____________________ 
 ספקהעירייה                                                                                   ה

 


