
 

 

 חוזה לקבלת שירותים קבלניים 

 

 __________ אשר נערך ונחתם בתאריך_

 

 

 המועצה האזורית מגילות   בין:

 מצד אחד      להלן "המועצה"   

 

 ___________________  לבין:

 מצד שני      להלן "הקבלן"  

 

 והמועצה זקוקה לשירותים של _______________________________   : הואיל 

 

 השירותים כהגדרתם בנספח א' לחוזה זה.   עצה לספק לה על בסיס קבלני אתציע למווהקבלן ה והואיל:

 

 והקבלן הצהיר כי הוא בעל הידע, הכלים, היכולת והניסיון לספק את השירותים המפורטים בנספח א' לחוזה זה.  והואיל:

 

 המועצה קיבלה את הצעת הקבלן בכפוף לתנאי חוזה זה. והואיל:  

 

 הוסכם בין הצדדים:

 הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא ל .1
 

 הוא בעל הכישורים והניסיון הדרושים לביצוע השירותים המפורטים בנספח א'. הקבלן מצהיר כי  .2
 

 הקבלן יביא איתו את כל האמצעים, העובדים והכלים הנחוצים לביצוע השירותים המפורטים בנספח א'.  .3
 

 

 

 

 

 ביצוע השירותים המפורטים בנספח א' תשלם המועצה לקבלן סך של    תמורת  .4
 



 

 

 ___________________₪ בתוספת מע"מ כחוק.  
 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס שתועבר למועצה בצירוף אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.                    

 המגיע לקבלן מהמועצה.  כלאת  למען הסר ספק התמורה הכספית הנ"ל כוללת

 

החשבונית תועבר לנציג המועצה לבדיקה ולאישור שהשירותים סופקו לשביעות רצון המועצה. ותשולם רק לאחר  .5
 חתימת נציג המועצה על גבי החשבונית. 

 

 ההתקשרות נשוא חוזה זה, היא במסגרת יחסי מזמין קבלן עצמאי ולא תחול כל זיקה אחרת בין הצדדים. .6
 יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המועצה ובין הקבלן או מי מעובדיו. לא  לפיכך 

אם  יתברר כי  מתקיימים יחסי  עובד  מעביד בין  המועצה  ומי  מעובדי  הקבלן  אזי  התמורה  המופיעה בחוזה   
ניכויי  ה, זה  כוללת את  כל  התשלומים  בהם  חייב  מעביד  בגין  עובדים  לרבות  הפרשות  סוציאליות, פנסי

 חובה, כמו  ביטוח לאומי, מס  הכנסה, החזרי הוצאות למיניהן  וכד'.

 

כל אחד מהצדדים רשאי להביא חוזה זה לסיומו בהודעה מוקדמת, שתינתן בכתב ללא כל נימוק. ההודעה תינתן   .7
 יום לפני המועד בו תופסק ההתקשרות.  30בכתב 

 

 __________ . ____-תקופת ההתקשרות היא מיום חתימת החוזה  ועד ה .8
 

הקבלן ירכוש  כיסוי ביטוחי  לשביעות רצון המועצה  ויוסיף את המועצה בפוליסות הביטוח שלו. ) צד ג' וחבות   .9
ימים     10מעבידים  ( . הקבלן  יעביר  אישור  קיום  ביטוחים  חתום  על ידי חברת  הביטוח שלו  למועצה  תוך   

 מיום  חתימת  החוזה. 
 

 . האחראי מטעם המועצהנחיות  לה הקבלן יהיה כפוף .10
 

 עבודת הקבלן תהיה בכפוף להנחיות האחראי  מטעם  המועצה כפי שיועברו מעת לעת . .11
 
 

 .  מחלוקות  שיתגלו  בין  הצדדים    בקשר  להסכם  זה  יתבררו   בפני  בית  המשפט         13     
 המוסמך  בירושלים.            

 

 באו על החתום 

 

            ___ ___ _____         _______________________ 

 המועצה האזורית מגילות ים המלח      הקבלן      

     

 

 


