להלן מפורטים תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין על-פי הזמנת עבודה ,ככל שתונפק לספק ספציפי.
תנאים אלו יחד עם הזמנת העבודה מהווים את ההסכם אשר תנאיו והוראותיו מחייבים את הספק והעירייה.

תנאים כלליים

תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין

נושא ההתקשרות
עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מאת הספק ביצוע עבודות ו/או אספקת ו/או רכישת טובין (להלן" :העבודה"" ,הטובין" ,בהתאמה ,ושניהם ביחד" :המוזמן") .הספק
.1
מתחייב לקבל על עצמו את ביצוע המוזמן ,תמורת התמורה המפורטת בהזמנה המצורפת לתנאים אלו (להלן" :ההזמנה"" ,התנאים" ,בהתאמה ,ושניהם ביחד" :ההסכם") ,בהתאם
לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום כל הוראותיו.
היקף המוזמן
היקף המוזמן יהיה כמפורט בהזמנה .יחד עם זאת העירייה תהיה רשאית להוסיף ו/או להשמיט ו/או לשנות את היקף המוזמן ,בתנאי שההוספה ו/או ההשמטה ו/או השינוי לא יעלו על
.2
 22%מהיקף המוזמן שבהזמנה ,ובלבד שנשלחה על כך הודעה בכתב לספק בתוך שבוע ממועד קבלת ההזמנה אצל הספק.
מועד ביצוע
הספק מתחייב להשלים ביצוע המוזמן על-פי לו"ז הקבוע בהזמנה ,ככל שישנו ,ולסיימו ,לכל המאוחר ,עד למועד הקבוע בהזמנה .לעירייה שיקול הדעת להורות על שינוי לו"ז.
.3
מתן הוראות
א .הספק מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות מי שקבעה העירייה לעניין זה (להלן" :המנהל") ולשביעות רצונו המלאה.
.4
כל עניין בהסכם זה הנתון לטיפולו או הכרעתו של המנהל ,תהיה החלטתו סופית ותחייב את הספק.
ב.
התמורה
בתמורה למילוי כל התחייבויותיו על-פי ההסכם וביצוע המוזמן תשלם העירייה לספק את הסכום הנקוב בהזמנה בתוספת מע"מ כדין (להלן" :התמורה").התמורה תשולם לספק
.2
בהתאם לתנאי התשלום הקבועים בהזמנה ,בכפוף לאמור בסעיף  7להלן ,ולאישור בכתב של המנהל.
מוסכם בזאת כי התמורה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל התשלומים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים בביצוע המוזמן.
.6
במידה והעבודה לא תבוצע במלואה ע"י הספק ו/או לא יסופקו כל הטובין בשלמותם ,יהיה המנהל רשאי לנכות מהתמורה את החלק היחסי עבור העבודה שלא בוצעה בפועל ו/או
.7
הטובין שלא סופקו ,בהתאם לשיקול דעתו .אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד אחר השמור לה על פי ההסכם ו/או הדין.
אי תחולת יחסי עובד מעביד
למניעת ספקות מצהירים הצדדים כי בין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין העירייה לא נקשרו יחסי עובד ומעביד ,ואין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל תשלום ו/או
.8
זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.
במידה ותחויב העירייה בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ,המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו ו/או הנובע מיחסי עובד ומעביד ,ישפה הספק את העירייה בגובה
.9
הסכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
אחריות לנזקים וביטוח
הספק אחראי בעד כל נזק ו/או הפסד שיגרם מצידו ,לרבות שליחיו ו/או מי שיועסק על-ידו ,לעירייה ו/או לצד ג' כלשהו ,במעשה או במחדל ,בקשר להסכם ובכלל זה עקב ביצוע
.11
המוזמן לרבות הובלת הטובין ,טעינתם ו/או פריקתם במחסני העירייה ו/או בכל מקום עליו יורה המנהל .הספק מתחייב לתקן על חשבונו את הנזק שנגרם ,כאמור ,או לשלם
פיצויים בגין הנזק ולפצות ו/או לשפות את העירייה בעד כל נזק או הפסד אשר יגרם לה כאמור .אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד אחר השמור לה על
פי ההסכם ו/או הדין.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  11לעיל 27 ,23 ,להלן הספק יערוך על חשבונו ביטוחים נאותים לכיסוי אחריותו .במידה והמנהל ידרוש ביטוחים נוספים ו/או אחרים יפעל הספק
11.
עפ"י הוראות המנהל ויערוך הביטוחים שידרשו על ידי המנהל ובשיעורים כפי שיקבעו על ידו.
הפרות וסעדים
.12
לא ימלא הספק את התחייבויותיו בהסכם ,רשאי המנהל להתרות בו ולדרוש ביצוע ההסכם כראוי .ההתראה תהיה בכתב .לא יתוקנו הליקויים תוך  7ימים מיום משלוח ההתראה
א.
תהיה העירייה רשאית לבטל את ההסכם ולקבל מהספק פיצויים ו/או כל סעד אחר השמור לעירייה על פי ההסכם ו/או הדין.
הודיעה העירייה לספק כי היא רואה את ההסכם כמבוטל בתוקף סעיף זה ,תשלם העירייה לספק את תמורת חלק ההסכם שבוצע על-ידו ושאושר על ידי המנהל בניכוי כל הוצאות
ב.
העירייה עקב ו/או כתוצאה מהביטול.
הספק ייחשב כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית ,בקרות אחד מן האירועים שלהלן:
ג.
.1נפתחו הליכי הוצאה לפועל נגד הספק ולא בוטלו תוך  21יום.
.2הוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן העירייה והעיקול לא הוסר בתוך  21יום מיום הטלתו.
.3ניתן כנגד הספק צו כינוס נכסים זמני ו/או קבוע ו/או צו פשיטת רגל ו/או צו פירוק זמני ו/או קבוע ו/או מונה מנהל לניהול נכסיו והצו לא בוטל בתוך  21יום מיום שניתן.
.4בכל מקרה אחר שבו עשויי המוזמן להתבצע בידי נאמן ,מנהל ,מנהל עזבון או כל אדם הממונה על נכסי הספק.
הימנעות מניגוד עניינים
הספק מצהיר כי אין הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מועסקיו נמצאים במצב של ניגוד עניינים בין התחייבויותיהם לפי ההסכם לבין עיסוקיהם האחרים .הספק מתחייב שהוא ו/או מי
.14
מעובדיו ו/או מועסקיו לא יימצאו במצב של ניגוד עניינים במשך כל תקופת ההסכם .הספק מתחייב למלא אחר הוראות נוהל משרד הפנים " :2/2111נוהל לבדיקה ולמניעת חשש
לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות".
קיזוז
מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים ו/או תשלום אחר אשר יגיעו לעירייה מהספק בהתאם להסכם ,או מכל מקור שהוא ,או כל סכום שעל העירייה יהיה לשאת בו מחמת
.12
שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ,לרבות בגין אחריותו כאמור בסעיף  11לעיל ,תהיה העירייה רשאית לנכות מהתמורה שתגיע לספק.
איסור הסבת זכויות
הספק אינו רשאי להעביר ,להמחות או להסב לאחר את ההסכם ,או חלק ממנו ,או כל זכות שלו על-פיו ,אלא בהסכמת המנהל מראש ובכתב.
.16
העסקת קבלני משנה
הספק יהיה רשאי למסור את המוזמן ,או חלק ממנו ,לקבלני משנה ובלבד שקיבל את אישור העירייה מראש ובכתב .מובהר בזאת ,כי לא יהא בהעסקת קבלני המשנה על-ידי הספק
.17
בכדי לשחררו מאחריותו לגבי כל חלק המוזמן שיבוצע על-ידי קבלני המשנה ,והספק יהא אחראי כלפי העירייה לטיבו ,לאופן ביצועו ולקיום שאר תנאי ההסכם.
תניית שיפוט
סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים להסכם מוקנית לבית משפט השלום בהרצליה ו/או לבית המשפט המחוזי בת"א ,ולהם בלבד ,ולא לבתי משפט אחרים כלשהם.
.18
תנאים ספציפיים
הזמנות עבודה
הצהרות הספק
הספק מצהיר בזה כי הוא מכיר את מהות העבודה המוזמנת אצלו וכי הוא בעל ידע ,ניסיון והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם וצוות עובדים מיומן,
.19
במקרים בהם על פי הסכם נדרשים ,בנוסף על הספק ,עובדים לצורך ביצוע העבודה.
הספק מתחייב לקיים לגבי העבודה כל דרישה ו/או הוראה על פי כל דין וכן מצהיר ומתחייב הספק כי מבצע העבודה הינו בעל הסמכה ו/או רישיון הנדרשים על פי דין.
.21
ניקוי אתר העבודה
בגמר ביצוע העבודה וכן במהלך ביצועה מתחייב הספק לפנות את כל הפסולת שנוצרה במהלך ביצוע העבודה לאתר פינוי פסולת מורשה ,ולהמציא על כך אישור למנהל .על הספק
.21
להשאיר את מקום ביצוע העבודה נקי ומסודר לשביעות רצון המנהל.
ביטול ההסכם
העירייה תהיה רשאית ,בכל עת ,מכל סיבה שהיא על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את ההסכם ,או חלקים ממנו ,ככל שמדובר בהזמנות עבודה ,על-ידי מתן הודעה בכתב 7 ,ימים
.22
מראש ,לספק .בוטל ההסכם ,כאמור ,תשלם העירייה לספק תמורה בעד אותו חלק של העבודה שביצע ואושר על-ידי המנהל ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או כל
דרישה אחרת בגין נזקים שנגרמו לו בקשר לכך לרבות בגין פגיעה במוניטין.
אחריות הספק לטיב העבודה
הספק מתחייב להשתמש בכלים וחומרים מאיכות מעולה ובהתאם למתחייב מהוראות מפרטים טכניים רלוונטיים המקובלים בשוק לגבי העבודה.
23.
הספק מתחייב לבצע את העבודה בנאמנות וברמה מקצועית נאותה ,והוא אחראי לטיב העבודה שהוכנה ו/או בוצעה על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מועסקיו במשך  14חודשים
.24
מיום סיום ביצוע העבודה ,כפי שייקבע על-ידי המנהל (להלן" :תקופת האחריות") .נתגלו במהלך תקופת האחריות ליקויים ו/או פגמים בעבודה יתקן אותם הספק על חשבונו באופן
מיידי.
הזמנות טובין
אספקת הטובין
.22
הספק מתחייב לספק לעירייה טובין בטיב ,בכמות ובמועדים המפורטים בהזמנה וכן לשביעות רצונו של המנהל.
א.
במידה והספק לא יספק את הטובין בטיב בכמויות ובמועדים שיקבעו בהזמנה ועל פי הוראות המנהל ,ו/או במקרה שלא יחליפם כולם או מקצתם בתוך המועדים שיקציב
ב.
לשם כך המנהל ,רשאית העירייה לתקן הטובין ו/או לקנות טובין חליפיים אצל ספק אחר ,כולם או מקצתם ,ולחייב הספק בהפרשי המחיר ו/או כל הוצאה שתגרם לה עקב
התיקון ו/או הקניה.
הצהרות הספק
הספק מצהיר כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים באספקת הטובין.
.26
אחריות
הספק יהיה אחראי לטיב ואיכות הטובין שיסופקו על ידו ויסב לזכות העירייה כל אחריות יצרן שיש לו בגינם.
.27
נקבע בקשר לטובין תקן ישראלי יעמדו הטובין בדרישות התקן .לא נקבע תקן כאמור ,יעמדו הטובין בדרישות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר המקובלים בשוק המתאימים לטובין,
.28
על-פי הכרעתו של המנהל.

