
 

 

 

 הסכם

  ביוםברמת הנגב חתם נערך ונש

  

             מצד אחד  "(   המועצה)להלן :"  המועצה האזורית רמת הנגבבין:  

 י  נמצד ש "הקבלן"(  "האמן" / )להלן:            לבין:   

 

ית מדידה נבמקום המסומן על גבי תכעיצוב ופיסול  ב__________________ת להקים ניינמעו והמועצה  והואיל:

   "(.ו )להלן: "האתרנפרד הימנ ספח א' להסכם והמהווה חלק בלתינת כנמצב קיים שהמסומ

בכ"א פסלים הקמה של וביצוע עיצוב הכיכרות ולים לקבלת הצעות לניה פומבית לאומנפ הביצע והמועצה  והואיל:

 ;   מהכיכרות )להלן: העבודה(

הצעתו ובכפוף  העבודהוהאמן הגיש הצעתו והחברה החליטה לקבל את הצעתו ולמסור לאמן את ביצוע  והואיל:

 אים הקבועים בהסכם זה )להלן:" העבודות"( ;  נלת

אותם ודרך שיתוף ים להגדיר זכויותיהם, התחייבויותיהם ההדדיות, ההוראות שיחייבו ניינוהצדדים מעו והואיל:

 יהם בקשר עם ביצוע הוראות ההסכם זה להן.   נהפעולה בי

 ה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:נלפיכך הוצהר הות

 ספחים. נהמבוא, הכותרות וה. 1

 זה. דין הוראותיהם כדין הוראות הסכם ו ונממ ובלתי נפרדהווים חלק אחד ספחים להסכם זה מנ. המבוא וה1.1

 ות הסכם זה.    נהסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרש. כותרות 2.1

 הצהרות והתחייבויות האמן.    . 2

יצירה ביצוע העבודה ובכלל זה עיצוב כיכרות, ות הדרושים לשם נמומחיות ומיומ בעל ידע, האמן מצהיר כי הוא. 1.2

 ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.   , בהיקףוהקמה של הפסל 

הצעתו  ע"פ הסכם זה לצורך הגשת המועצהחוצות, למד את דרישות נ. האמן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות ה2.2

ו תביעה מכל ה ו/או דרישה ו/אנלרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, והוא מוותר בזאת על כל טע

 בקשר עם כך.  כלפי החברה סוג שהוא

האמן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע העבודות כאמור . 2.3

 בהסכם זה. 

 . האמן מצהיר כי יש בידו את האישורים כדלקמן: 4.2
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ות ותשלום חובות מס( נחשבו הולאכיפת ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )בדבר ניאישור )א( 

 .    1976 -תשל"ו 

 ות מע"מ.   נאישור עוסק מורשה מטעם שלטו)ב( 

יכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת נ אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי האמן מפריש)ג( 

 ר קיבוצי ו/או צו הרחבה.  זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסד

האמן מתחייב כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, וכי )ד( 

 לפי דרישתם.  -ו/או הקבלן  רההחבפני בהוא יציגם מפעם לפעם 

ביצוע דרשים לשם נוההיתרים הות נהאמן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, הרישיו. 2.5

 ע"פ הסכם זה.  הפסליםת נאספקה והתקעיצוב הכיכרות, תכנון, ביצוע,  -העבודה בשלמותה ובכלל זה 

ו, נחשבו יבויותיו על פי הסכם זה ויפעל עלהאמן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחי. 2.6

 לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה .  

"אתר  )להלן:. את האתר בו עליו להתקין את הפסל וסביבתו י הגשת הצעתונהאמן מצהיר ומתחייב כי בדק לפ. 2.7

צוע עבודות העבודה"(, תעד את מצבו, ערך סקר, בדק את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לבי

אי העבודה באתר נה, דרכי הגישה לאתר העבודה, מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנההתק

העבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו על 

 פי הסכם זה. 

המלא של  נהמועדן, ברמה ואיכות מעולים ביותר ולשביעות רצוהאמן מתחייב לבצע את העבודות במלואן, ב. 2.8

 בהתאם להוראות הסכם זה.  מועצהה

אך ורק על סמך  זה נעשיתמובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה והקבלן עם האמן בהסכם . 2.9

מצד האמן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה,  כל ניסיוןהצהרותיו של האמן כאמור לעיל. 

הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והאמן לא יהיה זכאי לכל מועצה ת של הסכם זה שבעטיה תהיה לייחשב כהפרה יסודי

 יין זה. נה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בענוע ומושתק מלהעלות כל טענתמורה ו/או פיצוי והוא מ

 מסירת העבודה .3

בכתב ההצעה המסומן  ותהמפורטלבצע את העבודות ה בזאת מהאמן והאמן מתחייב בזה נ. החברה מזמי1.3

ספח א להסכם והמהווה נת כנית מדידה מצב קיים המסומנספח ב' להסכם זה, באתר המסומן ומתוחם על גבי תכנכ

 ו. נפרד הימנ חלק בלתי

 . האמן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן:  2.3

 ם מצורפים להסכם זה הדרושים לביצוע העבודות: נ)א(  המפרטים אשר אי

ייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ ומשרד השיכון נהמפרט הכללי לעבודות ב( 1)

 (הכחול "  וסחן המעודכן )להלן:" הספר נב

 וסחן המעודכן נב 1988ייה נות הבטיחות בעבודה בנתק( 2)

   1498תקן ישראל ( 3)
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  ים לביצוענתקופת הביצוע ולוח זמ. 3.3

ו/או  המועצהטיים ולשביעות רצון נים הרלבנתוך עמידה בדרישות התק האמן מתחייב לבצע את העבודות,)א( 
 במסגרת לוחות הזמנים ולפי אבני הדרך הבאות: המפקח 

 )חמישה( חודשים להשלמת התכנון וקבלת אישור וועדת השיפוט. 5 -

 )ארבעה( חודשים לקבלת היתר בנייה. 4 -

 )שלושה( חודשים לביצוע העבודות. 3 -

 )שניים עשר( חודשים בדק. 12 -

ן נצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל ,מסיבות שאיקבע לגמר בינהאמן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד ש)ב( 

 1,000בפיצויים מוסכמים וקובעים מראש בשיעור של  המועצהבחזקת כוח עליון, יחשב כהפרה יסודית המזכה את 

לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י  המועצהמילים: אלף שקלים חדשים( בגין כל יום איחור, וזאת מבלי לגרוע מזכות )₪ 

 .פ"י כל דיןחוזה זה או ע

ה לצורך נו/או מי מטעמה אשר מו המועצההאמן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי ביצוע העבודות מחייב תיאום עם )ג( 

יות אחרות נת לא לפגוע ו/או להפריע לפעילות האתר ו/או לעבודות קבלנפיקוח )להלן: "המפקח"( וזאת על מ

וגע לתיאום לוח נהישמע להוראות המפקח בכל ההמתבצעות באתר בזמן מקביל. לאור האמור מתחייב האמן ל

 ה ו/או ביצוע העבודה וקצב התקדמותה. נים מועדי אספקה והתקנהזמ

דס נלהמציא לחברה אישור מההסר כל ספק כי עם גמר הקמת הפסל באתר, על האמן  מובהר בזאת למען. 3.4

 סטרוקציה, ובטיחות הפסל.   נביסוס, קותקינות  דסים, המעיד עלנסטרוקטור הרשום ברשם המהנקו

 . כל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות יחולו על האמן וישולמו על ידו. 5.3

 אופן ביצוע עבודות   . 4

 ות נהתארג. 1.4

דרשות נה לרשות האמן למטרת ביצוע עבודות הכיכרותתעמיד את  המועצה, מהמועצהייה נעם קבלת היתרי הב

 ות כמפורט להלן: ניחל בפעולות התארגלהקמת הפסל באתר, והאמן 

 יים  נועה זמנ)א(  דרכי גישה והסדרי ת

ו לרבות תשלום לשוטרים ומאבטחים בשכר במידת נועה ככל שידרשו יבוצעו ע"י האמן ועל חשבונהתהסדרי ( 1)

 הצורך . 

אליו, ה הדרכים שבקרבת האתר ו/או המובילות נא תהייהקבלן אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודות ל( 2)

הקבלן ימלא אחר כל דרישה  ועה הרגילה בהן.נועה ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנשלא לצורך לת נתונות

ית ו/או המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי נועה העירונחוקית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות הת

ועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים נת התנסים, הצבת עובדים להכוונרור, סימון בפועה, שילוט, תמנת

 הדרושים לכך מהרשויות האמורות.  

ת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות נקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנעל הקבלן ל( 3)

 ועה המאושרים. נהולכי הרגל ו/או כלי רכב ,בכפוף להסדרי הת ועתנהמבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לת

וי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל נועות, לרבות לצורכי איסוף/ פינמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל הת( 4)

ה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים ני משטחים סלולים קיימים, תבוצענמטרה אחרת שהיא, על פ
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ו לשביעות נזק  אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י האמן ועל חשבונ יאומאטיים. כלנפ

 ו המלא של המפקח. נרצו

י הקרקע, מתחייב האמן  לערוך בירור עם נים המצויים מתחת לפנביצוע עבודות העלולות לפגוע במתק נילפ( 5)

 -ים כאמור במקום ביצוע אותן עבודות, לבצע חפירות גישוש עלנתקהמפקח והרשויות המוסמכות בדבר הימצאות מ

ים נה והטיפול במתקנידי המפקח או הרשויות המוסמכות לשם ההג -קוט בכל האמצעים שיידרשו עלנפי הצורך ול

, מחברת חברת חשמל, בזק וחברת הכבלים וכל רשות אחרת חלה על מועצהאלה. אחריות לקבלת אישורי חפירה מה

 ו, לרבות תשלום למפקחים מטעם חברות אלה באם יידרשו. נעל חשבוהאמן ו

 

    בטיחות. 4.2

אי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו ושל צד ג' נקוט בכל אמצעי הבטיחות ולשמור על תנעל האמן ל)א( 

ולבצע כל עבודה ע"י  ,המועצהפרד מהסכם זה ולדרישות נ יא' המהווה חלק בלתי הוראות נספחבהתאם לכל דין, 

 ות וכישורים מקצועיים והולמים. נשים בעלי מומחיות, מיומנא

ספח הבטיחות ניגוד להוראות נאים בטיחותיים גרועים ו/או בנבוצעו בת ו/או המפקח כי העבודות המועצהמצאה )ב( 

ה ו/או המפקח, תיתן ו/או לא לשביעות רצון החברו, נפרד הימנ ספח יא' להסכם זה והמהווה חלק בלתינהמסומן כ

 החברה ו/או המפקח לאמן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי . 

 לא פעל האמן בהתאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא החברה רשאית להפסיק את עבודת האמן.)ג( 

אם  זק בגין כך.נ יווצרו ולשאת בכל הוצאות ו/אוההאמן מתחייב לסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם . 4.3

דרשות להקמת הפסל יהיה האמן אחראי על התיאומים ני במהלכן של ביצוע העבודות הניהיה צורך בקיום מטרד זמ

 טיים . נהדרושים עם כל הגורמים הרלוו

 ניקוי אתר העבודה. 4.4

ו למקום שיאושר בכתב על ידי נאת עודפי החומרים והאשפה על חשבואמן יסלק מזמן לזמן מאתר העבודה ה)א( 

 .  מועצההמפקח ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של ה

י העבודה, נו את כל מתקנקה הקבלן את האתר ויסלק ממני ,דרשות להקמת הפסלנמיד עם גמר ביצוע עבודות ה)ב( 

 ו של המפקח . קי ומתאים למטרתו ולשביעות רצונהחומרים המיוחדים, האשפה וימסור את הפסל כשהוא 

   תיאום. 4.5

חייב לבצע את העבודות בתיאום עם הקבלן החברה ו/או המפקח ובתאום עם הגורמים המפורטים האמן מת )א(

 להלן:   

  המועצה.דסה של נהמחלקת  -

 מחלקת שפ"ה של המועצה.  -

  לרבות הציוד המותקן ם ופגמים בטיב העבודות ו/או בפסלליקויי .4.6
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ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב העבודות ו/או בציוד ו/או במתקן המותקן במהלך ביצוע  מועצההיה וה)א( 

אי והודיע נהעבודות, מתחייב האמן בתוך זמן סביר לתקן כל הליקויים ו/או הפגמים עליהם ידווח לו על ידי החברה ובת

 שעות.  48ם נהיהמפקח על המצאות הפגמים בכתב, מובהר בזאת כי זמן סביר לצורך סעיף זה 

תהא רשאית לבטל את ההסכם עם האמן לאלתר במקרה והליקויים שהתגלו במהלך ביצוע העבודות לא החברה )ב( 

וע ומושתק מלהעלות כל נסיבות אלו, יהיה האמן מנב האמן על ידי החברהו כאמור בס"ק )א(. בוטל ההסכם עם נתוק

 . זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכםיין זה, והוא לא יהיה נבע המועצהגד נה ו/או דרישה כנטע

 ציוד חומרים ומלאכה . 4.7

התכנון ו הוא את כל הציוד, החומרים וכל פריט אחר הדרושים לביצוע עבודות נהאמן מתחייב לספק על חשבו)א( 

 ספחיו. נה בקצב הדרוש להשלמת ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונההתקו

 מצאו כשרים לתפקידם.נבדקו וניב שלא ישתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים שהאמן מתחי)ב( 

באתר העבודה  הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהםהאמן מתחייב לספק את כל )ג(  

על האמן או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. עלות ביצוע הבדיקות לדגימות תחול 

 . ו ובין אם יבוצעו על ידי החברה או מטעמהאו מטעמאם הבדיקות יבוצעו על ידי האמן  בלבד בין

כות את ההוצאות מכל סכום שיגיע לאמן בכל זמן נרשאית ל מועצהשילמה בגין הבדיקות תהיה ה מועצההיה וה

 שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהאמן בכל דרך אחרת.   

      כוח אדם. .84

חוץ לשם ביצוע העבודות לרבות את ההשגחה עליהם אמצעי נו את כל כוח האדם הנהאמן יספק על חשבו)א( 

 כח אדם"(.  " ייבויותיו על פי הסכם זה )להלן:התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. לשם מילוי יתר התח

גבוהה ומספר הדרוש לשם ביצוע האמן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה )ב( 

קוב לכך בהסכם זה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב נהעבודות תוך המועד ה

 .  ןיינהעשיון או היתר כאמור לפי יהאמן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר

עובדים ו/או מועסקים תושבי ישראל ואשר אין כל האמן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה )ג( 

 חיות כל רשות מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל. ניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנמ

 ים   נהשלמה, בדק ותיקו. 5

 תעודת השלמה לעבודה   . 1.5

ימים  7יודיע על כך האמן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות תוך  -הושלמו העבודות או חלק מהן )א( 

יום מיום שהחל בה. מצא המפקח את העבודות עומדות  7מיום קבלת ההודעה. המפקח ישלים את הבדיקה תוך 

יקה ואם לא, ימסור לאמן רשימת תן לאמן תעודת השלמה עם תום הבדיי -ו נספחיו ומשביע רצונאי הסכם זה ונבת

ים הדרושים לדעתו ואמן חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי נתיקו

תחייבות בכתב מהאמן גד קבלת הנים האמורים כני ביצוע התיקונשיקול דעתו, לתת לאמן תעודת השלמה גם לפ

 ים המפורטים ברשימה האמורה. נהתיקו לשביעות רצון המפקח, את ,שיבצע וישלים

ה כמושלמות אם יתמלאו כל נין תקופת הבדק, תחשבניהעבודות על פי הסכם זה, למעט התחייבויות האמן לע)ב( 

 וכל הקשור אליהם הושלם.   דרשות להקמת הפסלנהעבודות ה

  יםנאחריות ותקופת הבדק ותיקו. 2.5
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ה נת הפסל, יגיש האמן את אחריות היצרן שלו המבטיחה שנלהתקדרשות נעם תום ביצוע כלל העבודות ה)א( 

 המפקח נגרםאשר לדעת שביצע האמן  ,ת הפסלנדרשו להתקנזק או קלקול בפסל  ו/או העבודות שנאחריות על כל 

בציוד או  ,סיבה אחרת הקשורה או תלויה באמן כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל

ו, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות נות מחדש את הפסל, על חשבונשסיפק. האמן מתחייב לתקן או לבבחומרים 

חודשים מתום תקופת הבדק. אין באמור לעיל  3 -ו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לאמן לא יאוחר מנרצו

 כדי לגרוע מהאמור ביתר הוראות הסכם זה.   

ו/או להחליף  כל נזקו נכי במשך תקופת האחריות על האמן לתקן מיד ועל חשבו למען הסר כל ספק מובהר בזאת)ב( 

 ו/או כוח עליון.  נדליזםומו הנזק נגרםהם בכל מתקן או ציוד פגום, פרט למקרים 

ים נ, יחזק את הברגים במתקמועצהציג הנ וכחותנבסוף תקופת האחריות יערוך האמן בדיקה סופית של הפסל ב)ג( 

 ו בעל היתר בהתאם לכל דין. נכאשר היוי והפסל יימסר לחברה יף ציוד לקויחל

, המפקח והיועצים )להלן: "תעודת המועצהבתום תקופת האחריות, ימסור המפקח לאמן אישור חתום על ידי )ד( 

ספחיו, וכי כל עבודות הבדק נבוצעה והושלמה בהתאם להסכם זה ות הפסל נהמפרשת כי התק"( סיום החוזה

 .   מועצהה המלא של הנספחיו ולשביעות רצונבוצעו אף הן בהתאם להסכם זה ווהכרוך בהן 

ם ובעת מהסכם זה אשר מטבע הדברינה פוטרת את האמן מהתחייבות הנמסירת תעודת סיום החוזה לאמן אי )ה(

 היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.  נמשכת 

 התמורה    . 6

דרש על פי נה כפי הנוביצוע עבודות ההתק יםהפסל תוהקמתכנון ת האמן לשם . תמורת ביצוע מלוא התחייבויו1.6

מע"מ על פי שיעורו  כוללהתמורה לאמן"(, " )להלן: 300,000₪לאמן סך של  המועצהספחיו, תשלם נהסכם זה ו

 בדין. 

 , כמפורט להלן:    מועצהית מס שהאמן ימציא לנגד חשבונתשלם את התמורה לאמן, כ מועצה. ה2.6

בתוספת , התמורה לאמן 10%-סך השווה ל המועצהימים לאחר החתימה על הסכם זה תשלם  30תוך  –לב ראשון ש

 מע"מ על פי שיעורו בדין .  

, תשלם החברה  מועצהעל ידי ה יםהפסלשני ואישור  יםהפסלתכנון מפורט של ימים לאחר גמר  30תוך  –י נשלב ש

 מסך התמורה לאמן בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין.   20%–סך השווה ל 

מסך  40% –דרשים על פי דין, תשלם החברה סך השווה ל נימים לאחר קבלת היתרים ה 30תוך  –שלב שלישי 

 התמורה לאמן בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין.  

מסך  20% –רה סך השווה ל , תשלם החבקבלת תעודת השלמת העבודה מהמפקחימים לאחר  30תוך  –שלב רביעי 

 התמורה לאמן בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין.  

 ת הבדק.  נימים לאחר תום ש 30תוך  מועצהתשלם ה 10%יתרת התשלום  -שלב חמישי 

לאמן, בתמורה לביצוע העבודות  מועצהם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י הנ. הסכומים המפורטים לעיל הי3.6

 ספחיו. נבהתאם להסכם זה ו

. באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על האמן וישולמו על ידו 4.6

 מעצם היותו קבלן עצמאי. 
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 . ית בביצוע השלמת הפסל באתרנ. מובהר למען הסר כל ספק כי התמורה לאמן מות5.6

רשאית לקזז מכל סכום אשר  מועצהפי הוראות כל דין, תהא ה על פי הסכם זה ועל מועצה. מבלי לגרוע מזכויות ה6.6

אלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע ושחובת תשלומו חלה על נ יגיע לאמן על פי הסכם זה כל סכום בין שהחברה

לא תקזז החברה כל סכום  קציות הקיימות על פי הסכם זה. למרות האמור לעיל ,נהאמן, או בין אם בגין הפעלת הס

 ימים ממתן ההודעה.  3י שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך נתה זו, ולפנשהודיעה לאמן על כווי נלפ

 אי קיום יחסי עובד ומעביד     . 7

ו נאיו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינאי מתנו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנ. האמן מצהיר בזאת כי הי1.7

ת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד . כמו כן מצהיר האמן בזאהמועצהלבין 

 לבין מי מעובדיו.  המועצהבין 

לא תהיה מעסיקתם של עובדי ו/או מועסקי האמן והם יהיו  המועצה. למען הסר הספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי 2.7

 עובדיו של האמן בלבד.   

כמו כן, האמן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד  . 3.7

יכויי נחב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, 

 1958 -ת השכר, תשי"ח נעבודה כמשמעותו בחוק הגסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר נמס הכ

תית או עפ"י חוק נ, תשלומים כלשהם בגין חופשה ש1963-פיטורים, תשכ"ג יפיצויצוויי פיטורים כמשמעותם בחוק 

 וכל תשלומיםות ביטוח כלשהן, נ, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קר1951-וחה, תשי"אנשעות עבודה ומ

 וסוג שהוא, על פי כל דין, הסכם, הסדר קיבוצי וצו הרחבה.     והטבות סוציאליות מכל 

 אחריות וביטוח  . 8

זקים, לגוף או לרכוש, לעובדיו ולרכוש הציבורי כמפורט בהסכם המקורי לרבות נל לגרוע מאחריות הקבלן מבלי. 1.8

זקים, לגוף או לרכוש, לעובדיו ולרכוש הציבורי ו/או לצד שלשי נבזאת כי האמן יהיה אחראי ל הביטוח מובהרדרישות 

 נהי משנאו על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבל/האמן וכתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי 

 . ה שלוני המשנהמועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של האמן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבל

על פי הסכם זקים להם הוא אחראי על פי כל דין נלגרוע מאחריות האמן כמפורט לעיל, לעיל ומאחריותו ל מבלי. 2.8

ח המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד טוזה ו/או על פי כל דין, מובהר כי על הקבלן יחולו הוראת נספח הבי

  ממנו 

תיחשב כהפרה יסודית של  הנ''לם סעיפים יסודיים ומהותיים והפרת כל אחד מן הסעיפים נהי 9.1-9.2. סעיפים 3.8

 .  0791 -לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 6בסעיף  כהגדרתהההסכם, 

   ביטול ההסכם. 9

רשאית בכל עת בה תהיה סבורה על פי שיקול דעתה  המועצהלמרות כל דבר אחר האמור בהסכם זה, תהיה . 9.1

המוחלט כי האמן הפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה, לבטל את הסכם זה, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 

 ולאמן.  

תשלם לאמן את החלק היחסי באבן הדרך לתשלום עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור  מועצהיבוטל הסכם זה ,ה

 לעיל .  

לא יהיה האמן זכאי לדרוש  מועצהלמען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, כי ממועד ביטול הסכם זה על ידי ה. 9.2

וספת כלשהי מעבר לתמורה ששולמה על ידה עד מועד הפסקת ההתקשרות נ ו/או מכל גורם אחר תמורה המועצהמ

 ו/או לדרוש תשלום אחר כלשהו ו/או החזר הוצאות כלשהם.  
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 ה   ני משנההסכם ו/או העסקת קבלהעברת . 10

 האמן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים.   . 10.1

 . כללי 11

ה לצד אחד לא יהוו ניתנחה, או דחייה שנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנהסכמת הצדדים לסטות מת .11.1

 תקדים למקרה אחר. 

ות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או ויתור נתונסוים, בזכויות הלא השתמשו הצדדים במקרה מ. 11.2

הגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות המפקח נעל אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהת

 ה בהסכם זה. נכמות

מצג , יהם והוא מבטל כל הסכםנבי. הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים 12.3

 עשו, בין בכתב ובין בעל פה, על ידי מי מהצדדים . נ עשו, אםנו/או הסכמה קודמים ש

עשה כן, לא יהיה לו נ ו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לאנוי בהסכם זה או בחלק ממנ. כל שי12.4

 .כל תוקף

 אלא אם כן, קיטת זכויותיהניעות לנלא יחייבוה ולא ישמש מ המועצהד עות מפעולה מצנ. ארכה, ויתור, הימ12.5

 .  מועצהרש בחתימת מורשי החתימה של העשו בכתב ובמפונ

בהתאם להוראות הסכם  מועצה. מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של ה12.6

זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה לה זכאי האמן תהיה מועצה בהתאם להוראות כל דין כי ה זה ו/או

 ס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות . נבהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, ק

 . הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כתובות 12.7

שעות מיום מסירתה  27. כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך 12.8

 כדבר דואר רשום. 

וי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על נהו על כל שינ. הצדדים מתחייבים להודיע אחד למש12.9

 הכתובות החדשות.  

 ולראייה באו הצדדים על החתום :   

    __________________                                                              _______________ 

   המועצה                                 האמן              

   

חתם על ידי מורשי החתימה של האמן וכי חתימות נ י הח"מ עו"ד_____________ מאשר בזאת כי ההסכםנא

 יין.  נדלעיל מחייבות את האמן לכל דבר וע

___________________ 

 חתימה וחותמת
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 ספח ב'נ

 מועצה אזורית רמת הנגב

 2022ינואר קול קורא  לטופס הצעת משתתף 

   

תי ובדקתי את כל מסמכי קול ני הח"מ, __________________________________ מאשר בזה כי קראתי, עיינא

י מסכים להם ומתחייב ננה ייה , וכינכמפורט במסמכי הפשתי כיכרות ב יםסביבתי יםלהקמת פסלקורא  מס  '___ 

 לפעול על פיהם.  

 מע"מ.  כולל 300,000₪ ידוע לי כי התמורה בגין מלוא ביצוע עבודות עיצוב והקמת פסלים בכיכרות הינה

  ____________      ____________        _________ 

           ת"ז/מס 'חברה בע"מ/                  חתימת המציע       שם המציע

      מס' שותפות רשומה                                                   

  

  כתובת המציע _____________________________טלפון המציע  __________________ 

       

   

           פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע  : 

  

 תאריך______________ :  

                    

    _____________  __________          __________   __________ 
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 ת.ז.              שם                     ת.ז.                       שם           

     

  

 

 

 

 

 


