
 
 
 

 

 הסכם
 

 2016 _____יום ____ לחודש ירושלים בשנערך ונחתם ב
 

 
      ב י ן :

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ       
 , ירושלים7כנפי נשרים רח'  
 "(החברה)להלן: " 
   
 מצד אחד        

 
 

 ______________________________ ל ב י ן :
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 "(הספק)להלן: " 

 מצד שני       
 
 

 של מערך ניטורותחזוקה הקמה  ,לתכנון 2/16והחברה פרסמה את מכרז  :הואיל
 -, ו"המכרז: "בהתאמה )להלן באגן הדרומי של ים המלחהנדסי בקרה ו
  ;("הפרויקט"

 
למילוי כל והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז, לביצוע הפרויקט ו : הואילו

ובין היתר פי מסמכי המכרז, לרבות הסכם זה ונספחיו, -התחייבויותיו על
 להסכם זה נספח א'בהתאם לדרישות מסמך תכולת השירותים המצ"ב כ

 החברהידי ועדת המכרזים של -והצעתו נבחרה על"( השירותים)להלן: "
 ;________בהחלטתה מיום 

 
, בין היתר, על הנתונים, בססהוידוע לספק כי הבחירה בהצעתו הת :והואיל

, ועל בסיס הצעת ההתחייבות וההצהרות שנכללו בהצעתו של הספק
שהציע  האפיון והתכנון המפורטארכיטקטורת המערכת, , המתודולוגיה

, האפיון והתכנון המתודולוגיה)להלן: " מכרזשלב הגשת ההצעות בבמסגרת 
בהסכם קשרת עימו והיא מתבהצעתו  הבחרהחברה וידוע לו כי , "(המפורט

זה, בין היתר בהסתמך על מצגים והצהרות אלו, המהווים תנאים מהותיים 
להסכם צורפים מ, על נספחיה וצרופותיה, הצעת הספקויסודיים בהסכם זה. 

 .נספח ב'כומסומנים חלק בלתי נפרד ממנו כזה 
 

בתחום  והספק מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון, היכולת הכלים והמיומנות :והואיל
, עריכת אפיון מתודולוגיה הנדסית מקצועית וארכיטקטורת מערכתבניית 

מערך ניטור ובקרה, יכולת אספקת והתקנת מערך להקמת ותכנון מפורט 
פי -על( וכנדרש נספח א'כמפורט במסמך תכולת השירותים ), והבקרה הניטור

במערך ה תמיכה ותחזוקהרצה, הדרכת עובדי החברה, הסכם זה, לרבות 
, וכן כי הוא בעל כוח האדם המיומן, האמצעים, ההיתרים, וכיוצ"ב כאמור

זה  הסכםהרישיונות והציוד הנדרשים ע"מ לעמוד בכל תנאי המכרז, לרבות 
את כל העבודות והשירותים  לחברהעל נספחיו, לבצע את הפרויקט ולספק 
 ; החברההמלאה של  ההנדרשים ושיידרשו ממנו, לשביעות רצונ

 
והספק מצהיר ומאשר כי נמסרו לו כל המידע והנתונים הרלבנטיים לצורך  : והואיל

, החברהפיו, וכי צרכי -התקשרותו בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו על
הנתונים הרלבנטיים ומסמכי המכרז ברורים ונהירים לו, והוא מוותר על כל 

אי התאמה ו/או בגין טעות ו/או פגם ו/או  הו/או מי מטעמ החברהטענה כלפי 
אי גילוי מספיק בקשר לנתונים ו/או עובדות הקשורים במימוש הצעתו 
ובביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם ועל כל תביעה או דרישה, מכל מין וסוג, 
בקשר עם אי ידיעה או אי הבנה של פרט כלשהוא הקשור בהסכם או באספקת 

 פיו;-השירותים על
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שהציע לאפיון  , האפיון והתכנון המפורטגיההמתודולווהספק מצהיר כי  :והואיל
פיתוחים נוספים הנדרשים ובצרוף התאמות והקמת מערך הניטור והבקרה, 

כפי שנדונו בין החברה והספק לאחר הגשת , פרויקטלצורך ביצוע ה
והשלמת הפערים בין כאמור, מטעמו האפיון והתכנון המפורט המתודולוגיה 

רבות השלמת כלל מרכיבי התכנון ל ,החברההמסמכים המוגשים לצרכי 
את מערך הניטור והבקרה  חברהלספק ל מתאימים בכדי, המפורט של המערך

 ;פרויקטעל ידה והשירותים הנוספים לביצוע ההמבוקש ההנדסי, 
 

את השירותים, והספק מתחייב  השהספק יבצע עבור נתמעוניי והחברה :והואיל
השירות הנדרשת, כמפורט  ביעילות, בדייקנות וברמתהחברה לבצעם עבור 

 זה, על נספחיו וצרופותיו; הסכםבהוראות 
 

לכל אורך  ו, יהיה, על כל זכויותימערך הניטור והבקרהוידוע לספק כי  :והואיל
, ואולם הספק יהא החברהתקופת הסכם זה ולאחריה בבעלותה המלאה של 

לעשות שימוש בטכנולוגיה שפיתח אף לפרויקטים אחרים, ובלבד רשאי 
וזאת בכפוף לתנאי הסכם לפרויקט החברה,  ענייניםאינם עומדים בניגוד ש

 זה על נספחיו;
 

לבין הספק ו/או לבין מי מטעמו ולרבות החברה הצדדים הסכימו כי בין ו :והואיל
הספק פועל  וכימעביד, -קבלני המשנה מטעמו של הספק לא יחולו יחסי עובד

כבעל מקצוע עצמאי, המעניק את  זה הסכםפי -ויפעל במילוי התחייבויותיו על
 על בסיס קבלני;לחברה שירותיו 

 

 מחייב ביניהם; הסכםוברצון הצדדים לעגן את יחסי הצדדים ב :והואיל
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
 

 הגדרות .1

למונחים המוגדרים להלן, תהיה המשמעות המופיעה לצידם כל אימת  .1.1
 בנספחים:שיופיעו בהסכם זה ו/או 

 

 מערך הניטור
  והבקרה 

מושא הסכם זה שיוקם על ההנדסי והבקרה הניטור  מערך
ידי הספק בהתאם להוראות המפורטות במסמך תכולת 

, המתודולוגיה ולמסמכי ,להסכם זה 'אנספח  –השירותים 
שהכין  מפורט של מערך הניטור והבקרההכנון האפיון והת

מצורפים  – םיפערהושלב השלמת הספק במסגרת המכרז 
 "(.ההנדסה והתפעול נספחי)להלן: "להסכם זה  נספח ב'כ
 

 התאמות
למערך 
הניטור 
והבקרה
  

Customization –  להצעת הספק כל ההתאמות והשינויים
, חברהלצרכי ה התאמתוהנדרשים לצורך במסגרת המכרז 

יאושרו ואשר ך הרצת המער, םפעריהלרבות בשלב השלמת 
נספחי לבהתאם הספק ויבוצעו על ידי  חברההעל ידי 

ו/או לשינויים שיוסכמו בין הצדדים על  ההנדסה והתפעול
זה, על מנת לספק מענה מוגדר לצרכי הסכם פי הוראות 

 . חברהה
 

 וו/או איזה מחלקי מערך הניטור והבקרההממשקים בין  הממשקים
ו/או למערכות  החברלבין מערכות נוספות הקיימות ב

הספק יהא . הקשורות במערכות החברה חיצוניות כלשהן
אחראי להגדרה וביצוע מלוא היקף המשימות וההתאמות 

 ביחס לממשקים. הנדרשות 
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אבן דרך 
 לתשלום

 

 .נספח ג'כל אחת מאבני הדרך לתשלום כמפורט ב
 

, כמפורט על פי הסכם זה שירותיםהלאספקת לוח הזמנים  לוח זמנים
 .נספח ד'ב
 

אינם מתפקדים  ומרכיבימאו איזה  מערך הניטור והבקרה פגם
מסמכי ללדרישות החברה וצרכיה ו/או בהתאם בהתאם 

 המפורט.והתכנון האפיון המתודולוגיה, 
 

 להסכם זה. 6התקיימות התנאים המפורטים בסעיף  קבלה
 

מנהל 
 הפרויקט

להלן ואשר  4.1כאמור בסעיף  הספקאדם שימונה ע"י 
 להלן. 4.2תפקידו וסמכויותיו מפורטים בסעיף 

  
של הספק בביצוע מחויבויות הספק  וכל מי שיפעל מטעמ צוות הספק

 זה. הסכםעל פי 
 

. "תקין" מערך הניטור והבקרהשילוב תקין בין כל חלקי  אינטגרציה
מערך הניטור בסעיף זה משמעותו: פעולה שלמה של 

נספחי על פי האמור ב גדרים, בביצועים מווהבקרה
והתכנון אפיון מתודולוגיה, הה כימסמו ההנדסה והתפעול

 המפורט.

 "הנספחים" .1.2

מסמכי ההזמנה להציע הצעות, על כל  נספח א'
, , לרבות מסמך תכולת השירותיםנספחיהם

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה יםהמהוו

נספח הנדסי ותפעולי )יוכן על בסיס הצעת  'בנספח 
ודולוגיה, אפיון ותכנון מפורט למתהספק 

לרבות שהכין הספק והביא לאישור החברה, 
השלמת עדכונים להצעה לאחר שלב 

כל מסמך נוסף הנדרש לשם וכן , םפעריה
 מתן השירותים בהתאם להנחיות החברה(

 אבני דרך לתשלום 'גנספח 

 לוח זמנים 'דנספח 

 נוסח התחייבויות לשמירת סודיות 'הנספח 
 מניגוד ענייניםוהימנעות 

 הביצוע והבדק ערבות  ינוסח 'ונספח 

 אישורי ביטוח  נספח ז'

 נספח הדרכה נספח ח'

 הסכמי רישיון תוכנות 'טנספח 

 מבוא, נספחים וכותרות .2

זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מיתר תנאיו להסכם המבוא  .2.1
 וסעיפיו.

במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות נספח  .2.1.1
נספח , למעט פחיו, תחייב ההוראה המופיעה בגוף ההסכםמנס

נספח ) נספחי ההנדסה והתפעול( נספח א'תכולת השירותים )
 .תגברנה על הוראות ההסכם הם(, אשר הוראותיב'

נספחי ההסכם ו/או במקרה של סתירה בין הוראות איזה מ .2.1.2
בין הוראות מסמכים שנערכו בהתייחס ובהתאם להסכם זה 

חייב ההוראה המאוחרת יותר, ובמקרה של לאחר חתימתו, ת
סתירה בין הוראות בנות אותו הזמן, תחייב ההוראה 
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המיוחדת או המפורטת יותר. לצורכי סעיף זה נספחי ההסכם 
המצורפים במועד חתימת ההסכם ייחשבו כולם כבני אותו 

 זמן.

 –המכרז מסמכי למרות האמור לעיל, במקרה של סתירה בין  .2.1.3
הוראות ההסכם או נספחיו, יגבר האמור לבין יתר  נספח א'

 המכרז.מסמכי בהסכם או בנספחיו על פני 

הכותרות בהסכם זה הינן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם  .2.2
 ונספחיו.

פרשנות ההגדרות ו/או המונחים  למרות האמור לעיל, מוסכם כי .2.3
המופיעים בהסכם זה, אינה בהכרח הפרשנות המחייבת לגבי הגדרות 

 להסכם זה.  'בנספח חים המופיעים בומונ

מושגים או ביטויים טכניים ומקצועיים הקבועים בהסכם ו/או בנספח  .2.4
מושא  פי הנוהג המקובל בענף-מנספחיו ואינם מוגדרים בו, יפורשו על

 .השירותים

 הספקהתחייבויות והצהרות כלליות של  .3

מצהיר בזאת מתחייב והספק על פי ההסכם,  ומבלי לגרוע מאיזה מהתחייבויותי
 כי:

ח האדם ובעל הידע, הכישורים המקצועיים, הניסיון, המיומנות וכ והינ .3.1
על פי הסכם זה, ברמה  והמתאימים והנחוצים לקיום כל התחייבויותי

עשה שימוש ימקצועית מעולה ובהתאם להוראות הסכם זה וכי 
  על פי הסכם זה. ובמשאבים אלה לצורך קיום התחייבויותי

כלשהי, בין על פי דין, בין על פי הסכם ובין מכל טעם  לא קיימת מניעה .3.2
א ווהבמלואן וכלשונן על פי הסכם זה  ואחר, לביצוע כל התחייבויותי

מתחייב להימנע מלהימצא במצב של מניעה כאמור במשך כל תקופת 
 הסכם זה.

ולפתח  מערך הניטור והבקרהאת  חברההרשאות כדין לספק להינו בעל  .3.3
 ואת הזכויות ב חברהולהקנות ל ר והבקרההתאמות למערך הניטו

 .כאמור בהסכם זה

מערך הניטור שא מצהיר ו, והו, והם ברורים לחברההאת צרכי  ןבח .3.4
וכן , לצורך הפרויקט חברההלספק מענה לכל צרכי מסוגל  היהי והבקרה

וכי על , אם הציג, חברהקיבל תשובות מספקות לכל השאלות שהציג ל
מערכות הכל טענה או תביעה ביחס להתאמת  כן, אין לו ולא תהיינה לו

מערך התקנת הקמת, ואו לצורך  זה הסכם ילצורכ חברההפועלות אצל ה
 .תוותחזוק והרצת, הניטור והבקרה

, לבצע מערך הניטור והבקרהלפתח ולספק את  וקיבל על עצמ .3.3
לכל המערכות הפועלות  מערך הניטור והבקרהבין כל רכיבי אינטגרציה 

 ובכלל זה בנוגע להסבת נתונים ו,ולקיים את כל התחייבויותי חברהב
פרויקט, בקרת איכות, לספק ה, ניהול לצורך השימוש במערך וטיובם

, הכל וכן לספק שירותי אחריות ותחזוקה דותיעו שירותי הדרכה
 .כמפורט בהסכם זה ונספחיו

יגים נצהתחזוקה, האחריות ולרבות במשך תקופת  הספק,שלב בצוות י .3.6
הכל בהתאם ובהנחייתו,  ועליהם יוסכם, תחת פיקוח חברהמטעם ה

מטרת . לתוכנית עבודה שתוסכם בין הצדדים ובכפוף להוראות הסכם זה
השילוב האמור הינה, בין היתר להקנות לנציגים הנ"ל היכרות ראויה 

באופן עצמאי , ולהכשירם לביצוע פעולות מערך הניטור והבקרהעם 
, חברהכל עוד מספק הספק שירותי תחזוקה ל תחזוקה.ותפעול ל

קיים הדרכות ו/או ימועדים בהם הוא  חברהלתאם עם המתחייב הספק 
 מערך הניטור והבקרהבנוגע ל החברה הכשרות ו/או ימי עיון לעובדי

אלה ללא בהדרכות להשתתף  חברהמטעם הולאפשר לגורמים נוספים 
 תשלום תמורה נוספת.
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 אלא אם יוסכם במפורש ובכתב אחרת.  ספק,האתר הפיתוח יהיה בחצרי  .3.7

 בצעמערך הניטור והבקרה יהא עליו ל הקמתכי ידוע לו כי במסגרת  .3.3
בשטחים עליו תורה לו החברה לשם  ציוד ואביזריםשל עבודות התקנה 

אמצעי ניטור, משדרים, התקנת ניטור האזורים מושא הסכם זה, לרבות 
 וכיוצ"בקרים, מצלמות תקשורת, פיאזומטרים, מדידים, חיישנים, ב

 ."(העבודותהלן: "עיל ול)ל

ים בהם צפוי להתקין את ביקר באתרלאחר שלב המיון המוקדם כי  .3.3
ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע התוצרים כאמור, 

, דרכי םהעבודות וסביבת יהעבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות את אתר
דיות של העבודה באזור ים והייחוולרבות טיב הקרקע אליהם הגישה 

 .המלח

בצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של כל רשות כי י .3.13
יה והבטיחות ימוסמכת ותוך שמירה קפדנית על דיני התכנון והבנ

 בעבודה.

להשיג על חשבונו כל הספק מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב  .3.11
חיקוק ו/או תקן  אישור ו/או כל היתר ולעמוד בדרישות כל דין ו/או

, הסכםפי ה-ידו על-עלוהשירותים המבוצעים החלים על סוג העבודות 
 .באחריותו ועל חשבונו

אחרי הספק ימלא במתן השירותים וביצוע העבודות, בכל הכרוך  .3.12
שיונות ותשלום אגרות ומיסים יקבלת ר הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות,

ומיסים למבנים  , היטליםאגרותלרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
 .זמניים, לשילוט, לציוד, למים, לחשמל וכדומה

וכלפי הרשויות והמשרדים הממשלתיים,  החברהיהיה האחראי הבלעדי כלפי  .3.13
העירוניים, המקומיים ו/או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין ביצוע 

ההיתרים  העבודות, אופן ביצוען והשלמתן לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל
שיונות הדרושים ו/או שידרשו לביצוען, וכן למילוי כל יהרמכל גורם רישום, וכל 

פי כל דין בקשר -ידי הרשויות האמורות על-החובות המוטלות ו/או שיוטלו על
 .הסכםפי ה-על הספקלביצוע העבודות ויתר פעולות 

הנלווים לעמוד בתנאים כי ככל ויידרשו היתרים מגורמי הרישוי יהא על הספק  .3.14
, ככל שיידרש ועל החברהמתחייב להציג בפני הספק במלואם.  םלהיתרי

חשבונו, שרטוטים ו/או אישורים ו/או תכניות ו/או כל מסמך אחר, הנדרשים 
החברה תשתף פעולה כמיטב יכולתה, בהתאם  .כאמור םבמסגרת היתרי

 לשיקול דעתה, בסיוע לספק בהליכי קבלת ההיתרים ו/או אישורים אחרים
, ובלבד שאין בכך כדי להטיל עליה חבות כספית , מגורמי הרישוי, ככל ויידרשו

 .כלשהי

לבצע את כל תיאומי התשתיות הנדרשים לביצוע הספק מובהר כי באחריות  .3.13
, חשמלחברת העבודות מול כל חברות התשתיות הרלוונטיות )לרבות בזק, הוט, 

ישורים הנדרשים מאת את האלחברה , ולהמציא , ככל ויידרשווכו'( מקורות
 חברות התשתיות כאמור לביצוע העבודות.

שם נדרשים ממנו ללערוך את כלל התיאומים היהא הספק  , באחריותכמו כן .3.16
 נשוא הסכם זה לרבות אך לא רק, בהתאם להנחיית מנהל עבודותהביצוע 

תיאום מול גורמים בסביבת שטח העבודות כגון , הכוללות, בין היתר, הפרויקט
 בתי מלון וכיוצ"ב.מי"ה, 

, כמפורט וקיים בקפדנות את לוח הזמנים לקיום התחייבויותייכי  .3.17
 פרויקטשישנה חשיבות לסיום הזה, וכי הוסבר לו להסכם  'דנספח ב
 חברהוכי באם לא יקוים האמור צפויה ה על פי הסכם זההקבוע מועד ב

לנזקים משמעותיים ולפיכך הוא מתחייב לעמוד בלוח הזמנים כאמור 
במעשה ו/או  להשבית ו/או לפגוע ו/או לשבש ו/או למנועלעכב ו/או לא ו

לקבל  תזכאי חברהההשירותים שו/או את  פרויקטהבמחדל, את 
 במסגרתו. 
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לשם ביצוע קיבל את כל המידע שביקש לקבל וכל המידע הרלבנטי כי  .3.13
 .זה הסכםעל פי  פרויקטה

ים להסכם זה. שתוארו בנספח בדרישותעמוד י מערך הניטור והבקרהכי  .3.13
כלול את מלוא י מערך הניטור והבקרהבנוסף מתחייב הספק במפורש כי 
והתכנון האפיון מתודולוגיה, המסמכי הפונקציונאליות הנדרשת על פי 

 . ובהתאם להוראות והנחיות החברה המפורט

 פרויקטומנהל הצוות הספק  ,חברההצוות  .4

הספק במסגרת מטעם הספק יהא המנהל שהוצע על ידי קט מנהל הפרוי .4.1
, אלא בהסכמת הספקידי -לא יוחלף עלמנהל הפרויקט  הליך המכרז.

  מראש ובכתב. החברה

בפרויקט  הספקתפקידי מנהל הפרויקט יהיו לנהל את התחייבויות  .4.2
ולפקח על כל שלביו, לרבות בקרה על התחייבויות הספק והתרעה על אי 

ט, לשמש בפרויקהספק לשמש כנציג , ועמידת הספק בהתחייבויותי
לקבלת מידע והודעות על פי הסכם זה, הספק כגורם המוסמך מטעם 

הספק בין הספק אלא אם נקבע בו במפורש אחרת וכן כמתאם מטעם 
. למניעת ספקות מובהר כי אין בעצם לבין מנהל הפרויקט מטעם החברה

תפקידו של מנהל הפרויקט, כאמור לעיל, כדי להסיר אחריות מהספק 
 . על פי הסכם זה ותילביצוע מחויבויו

על פי שיקול החלפת מנהל הפרויקט חברה ניתנת הזכות לדרוש את ל .4.3
לאלתר בהתאם  הספקפעל י, דרשה החברה דרישה כאמור. דעתה
לכל שזהותו תאושר על ידי החברה, ציב מחליף מתאים, יו הלבקש

 ימים מהמועד בו נדרשה החלפתו. 33המאוחר בתוך 

יתואמו בין הצדדים נהל הפרויקט של מהיעדרויות ידועות מראש  .4.4
 ובהתאם לצורך יוסכם על מינוי ממלאי מקום/מחליפים מתאימים

ידווחו מייד של מנהל הפרויקט היעדרויות בלתי צפויות  .באופן זמני
בהיוודע על ההיעדרות ובהתאם לצורך יוסכם על מינוי ממלאי 

 . באופן זמני מקום/מחליפים מתאימים

מנוסים, צוות הספק יכלול עובדים מיומנים,  הספק מתחייב כי בכל עת .4.3
במועדן  מקצועיים ובהיקף הנדרש לשם ביצוע כל התחייבויות הספק

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי צוות הספק יהיה מסוגל וכלשונן
 לבצע את ההתאמות למערך הניטור והבקרה. 

על  לחברה תהא הזכות להורות לספק להחליף את מי מאנשי צוות הספק .4.6
יום  23 -פי שיקול דעתה והספק יפעל לאלתר ובכל מקרה לא יאוחר מ

 ממועד הדרישה לביצוע החלפה כאמור על פי דרישת חברה.

מובהר בזאת כי אישורים לביצוע אבן דרך כלשהי לתשלום, כמפורט  .4.7
אך ורק על ידי הגורמים המוסמכים בחברה בלבד  ו, יינתננספח ג'ב

 ה בלבד.ובכתב, על פי שיקול דעת

  םפעריההשלמת  שלב .5

הספק יחל בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי לוח הזמנים,  .3.1
 .החתימה על הסכם זהעם 

מתודולוגיה, העריכת מסמכי תהליך השלמת ל םפעריהשלב השלמת  .3.2
לאחר קבלת אישור החברה למסמכי  יסתייםהמפורט והתכנון האפיון 

מעודכנים, לאחר השלמת הפערים, המתודולוגיה, אפיון ותכנון מפורט ה
באופן ממצה לכל דרישות החברה לשביעות רצונה, וזאת תוך לא יאוחר 

 .נספח ד'ב, כמפורט החתימה על הסכם זהיום ממועד  33-מ

ולקראת  המפורטוהתכנון אפיון המתודולוגיה, ההשלמת שך תהליך במ .3.3
ידי  לגבי תוצאות מיפוי שנערך על בין הצדדיםיתקיים דיון  ,סיומו

מסמכי לבין צרכי החברה הפערים, אם קיימים, בין הספק המתעד 
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מערך שהכין לשם הקמת  , האפיון והתכנון המפורטהמתודולוגיה
אפיון מתודולוגיה, להנדרשים ל םפעריכלל הויושלמו  הניטור והבקרה

(, נספח א', הכל כמפורט במסמך תכולת השירותים )המפורטולתכנון 
 . ובהתאם להנחיות החברה

 , האפיון והתכנון המפורטמתודולוגיהההספק יתקן ויעדכן את  .3.4
עד  חברהעל בסיס הפערים הנ"ל, וככל שיידרש על ידי העל ידו  יםהמוצע

. מובהר כי התמורה שתשולם ךלמסמ חברהלקבלת אישורה הסופי של ה
על פי הסכם זה לא תשונה בעקבות ביצוע  שירותיםלספק עבור ביצוע ה

, לרבות בגין שינויים ותוספות שיבוצעו בו המפורטוהתכנון האפיון 
 .במהלך הליך העדכון

האפיון מתודולוגיה, המבלי לגרוע מאחריות הספק ליצור את מסמך  .3.3
במידה ולא עלה בידי הצדדים לגבש , המעודכנים המפורטוהתכנון 

לא , על פי לוח הזמנים מוסכם מפורטותכנון אפיון מתודולוגיה, מסמך 
השלים המסמכים כאמור גרוע מהתחייבות הספק ליהא בכך כדי ל

ולעדכנם בהקדם הניתן, וזאת בכפוף לחיובו בסכומי פיצוי כמפורט 
 .בהסכם זה

דיווחים  חברהלמסור לספק המבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב  .3.6
)על פי שיקול  חברהלרבות על פי דרישה מעת לעת על ידי השוטפים 

לפי הסכם זה,  ווי התחייבויותיבמיל ובדבר התקדמותדעתה הבלעדי( 
על כל בעיה העלולה להשפיע על מילוי באופן מיידי  חברהוכן להודיע ל
 על פי הסכם זה.  והתחייבויותי

 התקנה והרצהשלב  .6

השלמת הפערים, הספק יקים, יספק ויתקין את כלל סיום שלב  עם .6.1
, התוכנה והאביזרים, הן במשרדי רההחומהמערך לרבות כלל פרטי 

החברה והן במקומות הרלוונטיים בשטח הפרויקט עצמו, בהתאם 
(, נספחי ההנדסה והתפעול נספח א'להוראות מסמך תכולת השירותים )

( והנחיות החברה. לאחר השלמת ההתקנה יבצע הזוכה הרצה נספח ב')
הבקרה למערך הניטור והבקרה, אשר במהלכה יופעל מערך הניטור ו

 במתכונת מלאה של נוהל עבודה רגיל בשימוש בחברה.

 הזוכה לספק:זה על  משלבכחלק 

  תיעוד יצרן מפורט של כלל מרכיבי החומרה, תוכנה וציוד, כולל

 תיעוד התקנות.

  תיעוד הפיתוחים והשינויים אם נעשו כאלה באופן מיוחד עבור

 החברה.

הניטור והבקרה במידה ובמהלך בדיקות ההרצה תמצא החברה שמערך 
את כל  הזוכהאו אחד ממרכיביו וחלקיו אינו עונה לכל דרישותיה, יבצע 

 הנדרש להתאמת מערך הניטור והבקרה לדרישות החברה.

שלב זה יחל עם סיום שלב השלמת הפערים ויושלם עם אישור החברה  .6.2
את תקינות הרצת מערך הניטור והבקרה לשביעות רצונה, ויימשך לא 

 33כאשר על הספק להתחיל בביצוע הרצת המערך תוך  ,יום 143 -יותר מ
 .נספח ד', ובהתאם למפורט בההתקנה וההרצהיום ממועד תחילת שלב 

חברה תאשר את תקינות הרצת מערך הניטור והבקרה ו/או תעביר את ה .6.3
ימים  21דרישותיה להתאמות הנדרשות לביצוע על ידי הספק, תוך 

 ממועד סיום תקופת ההרצה.

 ההדרכהשלב  .7

הספק את הכשרת הגורמים עליהם תורה החברה ישלים ה בשלב ההדרכ .7.1
אשר יידרשו להפעיל ולתפעל את מערך הניטור והבקרה, בהתאם למפרט 
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נספח ( נספחי ההנדסה והתפעול )נספח א'במסמך תכולת השירותים )
  ( ובהתאם להנחיות החברה.ב'

לנהל ולהפעיל את מערך  תכלית ההכשרה היא לאפשר לגורמים כאמור .7.2
ר והבקרה באופן עצמאי לחלוטין לרבות הפעלת הגורמים הניטו

ההנדסיים והמקצועיים, הפקת דוחות, הכנסת נתונים וכל פונקציה 
)מבלי  אחרת; ביצוע פעולות תחזוקה בסיסיות וטיפול בבעיות שכיחות

 . לגרוע מאחריות הספק למרכיב זה(

 במערך הניטור והבקרה מטעם החברה שירותי למשתמשיםיספק  הספק .7.3
 . ('ח נספח) ההדרכההדרכה, ליווי וסיוע טכני, בהתאם למפורט בנספח 

ובסמוך  להנחיות החברההראשונות תבוצענה בהתאם  ההדרכות .7.4
להפעלת מערך הניטור והבקרה. הדרכות נוספות תבוצענה במידת 

בהם יבוצעו שינוי,  במקרים , לאורך כל תקופת ההתקשרות,הצורך
ים על אופן השימוש במערך הניטור שדרוג, שיפור או פיתוח המשפיע

, וכן במקרה של החלפה או הוספת משתמשים מטעם החברה, והבקרה
 . וכל זאת ללא תשלום תמורה נוספת

שלב זה יחל בתום שלב ההתקנה וההרצה ויסתיים עם אישור החברה  .7.3
 .נספח ד'יום, כמפורט ב 23תוך להשלמת ההדרכות לשביעות רצונה, 

 תחזוקה שוטפתהו אחריותתקופת ה .8

עם קבלת אישור בכתב יד תחל מוהתחזוקה השוטפת תקופת האחריות  .3.1
וד מערך הניטור והבקרה תפק בדבר , בתום תקופת ההרצה,חברהמאת ה

 –חודשים קלנדריים )להלן  63ותמשך ברציפות רצון החברה, לשביעות 
 (."והתחזוקה תקופת האחריות"

מתחייב הספק לספק, את שירותי והתחזוקה במשך תקופת האחריות  .3.2
 3בסעיף ו (נספח א'במסמך תכולת השירותים )התחזוקה כהגדרתם 

 זה. 3ף את השירותים המפורטים בסעיולהלן 

 חברהכלפי ההיה אחראי י, הספק והתחזוקה במשך תקופת האחריות .3.3
. משמעות אחריות הספק על מערך הניטור והבקרהלביצועי באופן בלעדי 

על כל  מערך הניטור והבקרהלפעולה תקינה של זה הינה  3.3פי סעיף 
וגבלת לעבודה אינה מהתחייבות זו של הספק  .חברההבשימוש  ורכיבי

 במשך כל תקופת האחריות.  כלשהובהיקף 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מוצרי צד ג' שנרכשו ידי הספק  .3.4
ו/או רכיבים  מערך הניטור והבקרהבמסגרת הפרויקט ולצרכי 

, יחשבו לכל דבר ועניין הנוגעים מערך הניטור והבקרההמשמשים ב
, ואחריותו מערך הניטור והבקרהלאחריות ותחזוקה כחלק אינטגרלי מ

  פק לגביהם תהיה מלאה ומוחלטת.של הס

 תחזוקהשירותי  .9

לעיל, יספק הספק  3כאמור בסעיף והתחזוקה במהלך תקופת האחריות  .3.1
( נספח א'על פי מסמך תכולת השירותים )את שירותי התחזוקה 

 סעיף זה.והוראות 

מערך היה אחראי גם לתיקון תקלות בילמניעת ספקות מובהר כי הספק  .3.2
הספק או צוות משינויים שבוצעו ע" צוות הנובעות  הניטור והבקרה

ובלבד ששינויים אלה אושרו ע"י הספק ובוצעו בהתאם  חברהה
 . ולהנחיותי

על ידי הספק  התגובה לטיפול בתקלותמרכז התמיכה הטכנית וזמני  .3.3
 (.נספח א'במסמך תכולת השירותים )המפורטות יהיו בהתאם להוראות 

תהא מרוצה מתחזוקת מערך ככל והחברה לא למען הסר ספק מובהר כי 
בכפוף להודעה  ,רשאית חברההספק, תהא על ידי הוהבקרה הניטור 
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ימי עסקים, לשביעות רצון  7מראש בדבר הפרה שלא תוקנה בתוך 
לבחור לקבל שירותים כאמור, כולם או מקצתם, מכל גורם אחר  החברה

ולהפחית מסכום התמורה בגין  לבקש מהספקבמקום הספק ו/או 
. לצורך התחזוקה שהיה על הספק למסור, בהתאם לאבני הדרךשירותי 

 מערך הניטור והבקרהרשאית לעשות שימוש ב חברההכך, תהיה 
ובחומר התיעוד וההדרכה ובכלל זה העברתם לידי צד ג' ולהכניס כל 
שינוי או תוספת לפי שיקול דעתה ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה 

יפקיעו לפי סעיף זה לא  חברההה של בגין כך. למען הסר ספק, פעולותי
מבלי לגרוע מן האמור, אירע מחויבות הספק לפי ההסכם ונספחיו.  את

נזק כתוצאה ישירה מתחזוקה לקויה או התקנת מוצר פגום על ידי 
החברה ו/או גורם אחר מטעמה שאינו הספק, לא יהא הספק אחראי 

החברה  לנזק כאמור. האמור אינו מתייחס לתיקון שנערך על ידי
 כתוצאה מאילוץ שמקורו בהימנעות מביצוע תיקון על ידי הספק".

 שינוייםתוספות, עדכונים,  .10

נספחי ההנדסה בתכולת לבקש בכתב שינויים  הרחבה, רשאית בכל עת .13.1
ירותי ו/או שהמפורט  והתכנון האפיוןמתודולוגיה, המסמך או  והתפעול

 –)להלן  צרכיה על פי, פיתוח, הרחבות, שינויים עדכונים ותוספות
השלמת יובהר כי שינויים שיערכו במסגרת שלב  (."בקשת השינוי"
לעיל, לא יחשבו כשינוי  3וכחלק מהליך התכנון, כאמור בסעיף  םפעריה

  המזכה את הספק בתמורה נוספת.

 .חברההמטעם  פרויקטע"י מנהל ה פרויקטבקשות שינוי יוגשו למנהל ה .13.2

וי יכול שתגדיל את הדרישות על למען הסר ספק מובהר כי בקשת השינ .13.3
 , או שתקטינן.נספחי ההנדסה והתפעולפי 

ככל ומדובר בשינויים המגדילים את הדרישות על פי נספחי ההנדסה  .13.4
 כי אז יפעלו הצדדים כדלקמן: והתפעול, 

פרט הספק בכתב את יימים מיום קבלת בקשת השינוי,  7בתוך 
, על פי הסכם זה התחייבויותיוהשלכותיו של השינוי המבוקש על 

וכן את המועד האופטימלי לדעת הספק  המחירלרבות לוח הזמנים, 
הצעת הספק  (."הצעת הספק לביצוע שינוי" –ע השינוי )להלן לביצו

תהא בלתי חוזרת ותחייב את הספק. תצורת ההצעה תהיה  לביצוע שינוי
לבחון באופן מדוקדק את מכלול הגורמים  חברהבאופן המאפשר ל

 ם לשינוי המבוקש. הרלבנטיי

באם היא מאשרת אם לאו את ביצוע השינוי לספק בכתב תודיע  חברהה
 על פי הצעת הספק לביצוע השינוי וכל תנאי אחר שיוסכם עליו בכתב

לערוך מו"מ עם הספק תהא הזכות  חברהל (."חברההאישור " –)להלן 
 להורות לספק על מועד ביצוע השינוי המבוקש.בקשר למחיר המוצע, ו

משיך יבכתב כאמור לעיל את ביצוע השינוי  חברהכל עוד לא אישרה 
 הספק בביצוע הפרויקט בהתאם לנוסח ההסכם שבתוקף בין הצדדים.

מוסכם כי בכל מקרה תהא זאת אחריות הספק לבצע את השינוי  .13.3
( ולהתקינו בכל סביבות העבודה חברההמבוקש )באם אושר על ידי ה

 הרלבנטיות. 

, והתחזוקהם על הזמנת שינויים בתקופת האחריות האמור לעיל יחול ג .13.6
 בשינויים המחוייבים.

ו/או  מחויבת לרכוש שינויים חברההספק מצהיר כי ידוע לו שאין ה .13.7
פיתוחים ממנו, והיא תהיה רשאית לבחור לרוכשם, כולם או מקצתם, 
מכל גורם אחר במקום הספק על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, ושלא 

ות כאמור. למען הסר ספק, ה או תביעה בגין רכישתהיה לו כל טענ
ממחויבות הספק  גרעוימובהר כי פעולותיה של החברה לפי סעיף זה לא 

נספחיו. הספק מתחייב כי במידה והחברה תרכוש שינויים לפי ההסכם ו
ו/או עדכונים מגורם אחר כאמור, ימסור לו את כל המידע שברשותו, 

ת פיתוחים ו/או שינויים מצדדים בצורה מלאה ובאופן מיידי. הזמנ
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תוחי הספק אשר שלישיים ו/או התערבותם של צדדים שלישיים בפי
ביוזמת החברה, לא תחייב את הספק למתן אחריות ביחס לאותם נעשו 

שינויים ו/או פיתוחים מובהר כי ככל שהחברה תזמין  כן פיתוחים. 
במערך הספק, אחריותו של הספק תוגבל לחלקים  מגורם אחר שאינו

מכלליות האמור, הספק לא  ומבלי לגרועהניטור שבוצעו על ידו בלבד, 
 חלקים אלו למערך הניטורהתממשקות או  ישא באחריות להתאמות

הספק יעדכן באופן רציף, במהלך תקופת ההסכם את גרסאות התוכנה  .13.3
ללא תוספת עלות. עדכוני הגרסאות יכללו, בין השאר, התאמות למערך 

הפעלה חדשות והתאמה של רכיבי תוכנה מקושרים  לסביבות מערכות
. יובהר כי סעיף זה לא יחול על תוכנות ו/או בחברהליישומים אחרים 

 . החברהפיתוחים של צדדים שלישיים אשר נעשו ביוזמת 

 תמורה וערבויות .11

בגין שירותי תמורת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה לרבות  .11.1
תשלם התחזוקה, האחריות וקופת במהלך תתחזוקה אחריות והה
 (."התמורה" –)להלן ש"ח  ________________לספק סך של  חברהה

 להסכם זה.  'נספח דהתמורה תשולם בשיעורים ובמועדים כמפורט ב .11.2

לאישור למניעת ספקות מובהר, כי כל התשלומים שישולמו לספק קודם  .11.3
שקפים אינם מהחברה כי מערך הניטור והבקרה פועל לשביעות רצונה 

בהכרח את ההשקעה ו/או העלות עד לאותה נקודת זמן וכי אין בעצם 
את לעיל שלא לאשר  6לפי סעיף  חברההתשלומם כדי לגרוע מזכותה של 

לביטול  חברההו/או מזכותה של לשימוש החברה  מערך הניטור והבקרה
 ההסכם ולהשבה, בהתאם להוראות הסכם זה. 

אינם  ,ים בהסכם זה ו/או בנספחיווכן סכומים אחרים הנקוב ,התמורה .11.4
תנכה מהתשלומים המגיעים לספק מיסים במקור  חברההכוללים מע"מ. 

לא תצטרך בכל מקרה להוסיף כל תשלום  חברהכדין. מובהר בזאת כי ה
 מעבר לנקוב בהסכם זה ונספחיו )למעט מע"מ ככל שחל(. 

 ותבהנקוהתאם לאבני הדרך ישולמו בעל חשבון התמורה כל התשלומים  .11.3
, וזאת בכפוף לעמידה בתנאים הנקובים 'דנספח בלוח התשלומים שב

. 63התשלומים יבוצעו במתכונת שוטף פלוס בצד כל אחד מהתשלומים. 
מובהר כי המונח "שוטף" משמעותו: תום החודש הקלנדרי בו הופקה 

בתוך  חברהוזאת בתנאי שהומצאה ל, חברהואושרה על ידי ההחשבונית 
החברה תאשר את החשבונית או תציין את  תה.ימים ממועד הפק 3

יום ממועד  21 -ההתאמות הנדרשות בחשבונית, תוך לא יאוחר מ
 קבלתה מן הספק

 שווים שנתייםהתמורה בגין שירותי התחזוקה תשולם לספק בתשלומים  .11.6
. התשלומים יבוצעו במתכונת שוטף לאורך תקופת האחריות והתחזוקה

שנת האחריות " משמעותו: תום מובהר כי המונח "שוטף. 63פלוס 
 והתחזוקה בגינה נדרש התשלום.

כל התשלומים על חשבון התמורה ישולמו בשקלים חדשים ויבוצעו כנגד  .11.7
 חשבונית מס כדין.

מובהר בזאת כי לתמורה לא יתווספו כל הפרשי הצמדה ו/או הפרשי  .11.3
 שער, מכל מין וסוג שהוא.

המחירים לצרכן,  התמורה בגין שירותי התחזוקה תהא צמודה למדד .11.3
 :להלןד ההוראות י"עפ

 ידי על המתפרסם לצרכן המחירים מדד משמעו -" המדד" .11.3.1
 ;לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
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שנת            חודש בגין המדד, משמעו - "הבסיסי המדד" .11.3.2
המדד הידוע במועד ] .נקודות               על העומד, 2316

 [האחרון להגשת ההצעות למכרז

ום תמשמעו, המדד האחרון הידוע במועד  - "המדד החדש" .11.3.3
 .תחזוקה רלוונטיתכל שנת אחריות ו

לכל תשלום ע"ח התמורה בגין שירותי התחזוקה, יתווספו  .11.3.4
, בשעור יחסי השווה )או יופחתו, לפי הענין( הפרשי הצמדה

של המדד החדש )או הירידה, לפי הענין( לשיעור העלייה 
במקרה בו תבוצע לא הפחתה כאמור  לעומת המדד הבסיסי.

 ירד שיעור המדד החדש משיעור מדד הבסיס.

ביצוע כל התחייבויות הספק על ניעת ספקות מובהר כי התמורה בגין למ .11.13
הינה קבועה וסופית וזאת בכפוף לאמור בסעיף  פי הסכם זה על נספחיו

 לעניין שינויים. 13

 ערבויות כמפורט להלן: חברהה, בידי ופקיד, על חשבוניהספק   .11.11

או בישראל ות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית של בנק ערב .11.11.1
)עשרה אחוזים( מסכום  13%של בשיעור חברת ביטוח, 

להסכם זה,  'ונספח בנוסח המצורף כ מ(התמורה )כולל מע"
ימי עסקים ממועד ההודעה  3תוך  חברההתופקד בידי  אשר

על הזכיה והמצאתה תהא תנאי מקדים לחתימת ההסכם על 
 (."הביצועערבות " –הלן )ל ידי החברה

מועד קבלת אישור החברה, בתוקף עד ערבות הביצוע תהיה  .11.11.2
לאחר תקופת ההרצה, כי מערך הניטור והבקרה פועל 

את  חברהה, תחזיר האישורימים לאחר  7. לשביעות רצונה
של  חברהבידי הוכנגד הפקדה  לידי הספקערבות הביצוע 

מחויב להאריך  הספק יהא .11.11.3על פי סעיף הבדק ערבות 
מעת לעת את תוקף הערבות כך שבכל מקרה הערבות שתהיה 

  תהיה בתוקף עד המועד הנ"ל. חברהבידי ה

או בישראל ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית של בנק  .11.11.3
)חמישה אחוזים( מסכום  3%של בשיעור חברת ביטוח, 

צמודה למדד המחירים לצרכן )מדד  התמורה )כולל מע"מ(
בנוסח מדד הידוע ביום הגשת הצעת הספק למכרז( ה –בסיס 

עם  חברההתופקד בידי  אשר ,להסכם זה 'ונספח המצורף כ
ותהיה בתוקף עד תום והתחזוקה תחילת תקופת האחריות 

  (."הבדקערבות " –)להלן והתחזוקה  תקופת האחריות

תהיה רשאית לממש את איזה מהערבויות שלעיל,  חברהה .11.11.4
הפרת ההסכם על ידי  במקרה של, ו/או כל חלק מאיזו מהן

הספק וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה על פי ההסכם 
 :או הדין ולרבות לצרכי

 פיצוי מוסכם על פי הסכם זה. גביית  .11.11.4.1

 . ת הספקעקב הפר חברהלגובה הנזק שנגרם  גביית .11.11.4.2

השבת התמורה ששולמה על ידה במקרה של ביטול  .11.11.4.3
 ההסכם עקב הפרתו על ידי הספק.

 חברההבויות התחיי .12

 מתחייבת ומצהירה בזאת כדלהלן: חברהה

, אשר תפקידיו יהיו לנהל את חברההמטעם  פרויקטכי תמנה את מנהל ה .12.1
, לאשר את ביצוע אבני הדרך בפרויקט פרויקטב חברהההתחייבויות 

על פי  חברההולפקח על שלבי ביצועו, לדאוג לבצוע מחויבויותיה של 
 חברההוכגורם המוסמך מטעם  ויקטפרב חברהההסכם זה ולשמש כנציג 
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לקבלת מידע והודעות על פי הסכם זה, אלא אם נקבע בו במפורש 
 .אחרת

 :כי תשתף פעולה עם הספק בכל הקשור ל .12.2

לספק לצורך ביצוע הפרויקט, ברשותה המצוי העברת מידע  .12.2.1
באופן סביר, וזאת בכפוף לחובות סודיות  על פי דרישת הספק

 . חברההחלות על ה

וב לספק, לגבי מסמכים ונושאים הקשורים העברת מש .12.2.2
 .באופן סביר דרוש הספק מעת לעתילפרויקט, כפי ש

 חברההמבלי לגרוע מההתחייבויות הספציפיות שבסעיף זה, מוסכם כי  .12.3
ואספקת  תשתף פעולה עם הספק, בין היתר במתן תשובות לשאלות

על פי ההסכם ואשר  ומידע, הדרוש לספק לשם מילוי התחייבויותי
ו/או הינם בתחום פעילותה של באופן בלעדי  חברהבידי הויים מצ

היא הגורם המוסמך היחיד להשיגו. כל זאת,  חברהשהו/או  חברהה
בלוחות זמנים שייקבעו בהסכמה על מנת לעמוד בלוחות הזמנים של 

 . חברההסכם זה ובכפוף לחובות סודיות המוטלות על ה

 חברההובות המסופקות ע"י יחד עם זאת מובהר כי אין במידע ו/או בתש
 המקצועית של הספק.תו ומאחריו וכדי לגרוע ממומחיות

החל במועד ההרצה, את הצוותים המתחייבים כי תדאג להעמיד,  .12.4
 מערך הניטור והבקרהמטעמה לצורך תפעול שוטף שלם ותקין של 

לצורך העברת מידע וסיוע לספק בהגדרת תקלות, קבלת תיקוני 
להכנסת התיקונים הנ"ל, בקרת תוצאות  רהחבההתקלות, תאום בתוך 

עמידה בקשר שוטף עם צוות הספק. בנוסף מוסכם כי והתיקונים הנ"ל 
הצוותים האמורים יחלו לפעול החל ממועד תחילת מבחני הקבלה, 

 . פרויקטוכחלק מתוכנית ההדרכה ב חברההבחניכה מקצועית של 

 יות בעלות וקניין רוחניזכו .13

 מערך הניטור והבקרה .13.1

מערך הניטור בעל הרשאות כדין לספק את  ינוק מצהיר כי ההספ
התאמות לפתח את הולרבות כל תוכנה ורכיב השייכים למערך,  והבקרה

 .למערך הניטור והבקרה

 מערך הניטור והבקרהשימוש ב ןרשיו .13.2

ו/או  חברהל הספק יעניק לא יאוחר מתום שלב ההרצההספק  .13.2.1
לא בלתי ניתן לביטול, זר, רשיון שימוש בלתי חו טעמהלמי מ

מערך הניטור בלתי מוגבלת, לשימוש בבלעדי, לתקופה 
, תוך שימוש בכל אמצעי פרויקטלצורך ביצוע ה והבקרה
 . , והמשקת המערך לממשקי החברהטכנולוגי

לעיל מאפשר, בין היתר, מתן שירות  13.2.1הרשיון שבסעיף  .13.2.2
מערך ב לעשות שימושרשאית  חברהוידוע לספק כי הלצד ג', 

לצורך אספקת מידע לצדדים שלישיים,  הניטור והבקרה
 ולרבות בדרך של גביית תשלום בגין כך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים כי  .13.2.3
בבעלותו של ו/או חלקיו, אינם  מערך הניטור והבקרהובמידה 

מערך על הסכם רישיון שימוש ב חברההספק, תחתום ה
"( עם הסכם הרישיון)להלן: "לקיו או ח הניטור והבקרה
)להלן:  ואו חלקי מערך הניטור והבקרההבעלים של ה

 להסכם זה. 'טנספח כאשר יצורף "(, בנוסח הבעלים"

על  חברהלמען הסר כל ספק יובהר בזאת כי חתימתה של ה 
הסכם הרישיון עם הבעלים הינה במישור היחסים שבין 

שיון כדי לגרוע לבעלים בלבד, וכי אין בהסכם הרי חברהה
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במאומה מכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה. עוד מובהר 
לספק, ככל שקיימת סתירה  חברהכי במישור היחסים שבין ה

בין הוראות הסכם הרישיון להוראות הסכם זה, על נספחיו, 
יגברו הוראותיו של הסכם זה. כן מובהר כי אין בהסכם 

רבות לטובת הספק, הרישיון כדי להוות חוזה לטובת צד ג', ל
 ו/או כדי להקנות זכויות כלשהן לצד ג' כלשהו.

 התאמות למערך הניטור והבקרה .13.3

התאמות למערך מוסכם כי כל הזכויות הקשורות והנוגעות ל .13.3.1
חשב יוהיא ת חברההיהיו קניינה הבלעדי של  הניטור והבקרה

הרוחני, מכל סוג שהוא, לרבות  ןהקנייכבעלת מלוא זכויות 
הספק יחתום על כל מסמך או יבצע כל ים בהם. היוצרזכויות 

פעולה ככל שיידרש על מנת להבטיח את העברת הזכויות 
 .חברההנ"ל ל

יחד עם זאת מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  .13.3.2
של הספק לפתח מחדש בהתאם לדרישת לקוח  ומזכות

, התאמות כלשהן, ובלבד שלא יהיה בכך כדי ומלקוחותי
ו/או כדי להפר את  חברהההיוצרים של  להפר את זכויות

  חובת שמירת הסודיות המוטלת על הספק. 

 רכיבי חומרה ותקשורת .13.4

או  , האביזריםהתשתית ,תכנותה, החומרה רכיביזכויות הבעלות ב
במסגרת מערך הניטור והבקרה, שיסופקו על ידי הספק  מוצרי צד ג'

. לספק לא פועלב התקנת מערך הניטור והבקרהבמועד  חברהיעברו ל
 .ישירות חברהברכיב כלשהו הנרכש או המסופק על ידי התהיה כל זכות 

 הפרת זכויות קניין רוחני .13.3

על כל  והספק מצהיר כי במועד חתימת הסכם זה לא ידוע ל .13.3.1
וכי למיטב ידיעתו אין ולא תהיה כל עילה טענה או תביעה 

הנוגעת להפרת זכויות קניין רוחני לטענה או תביעה כאמור 
 . ו, ו/או באיזה מרכיביך הניטור והבקרהמערב

, מפני כל תביעה ו, על חשבונחברהההספק מתחייב להגן על  .13.3.2
זכות קניינית כלשהי,  מערך הניטור והבקרהלפיה מפר 

את כל  םוכן ישל ,פטנט או זכויות יוצרים שבתוקףולרבות 
ושכ"ט לרבות בגין נזק והפסד סכומי ההוצאות, הפיצויים 

ם בתביעות כאלו, או בעקבות פשרה, וזאת עורך דין הכרוכי
 בהתקיים התנאים שלהלן במצטבר:

הודיעה לספק בכתב על קיום טענה או  חברהה .13.3.2.1
 -תביעה כזו מיד לכשנודע לה עליה ו

 מסרה לספק את ניהול ההגנה ו/או כל חברהה .13.3.2.2
מו"מ לפשרה בשמה ושיתפה עמה פעולה בהגנה 

 ובכל משא ומתן לפשרה.

שחלה לגביהם  רך הניטור והבקרהמעאם הופכים רכיבי ה .13.3.3
או שיש יסוד סביר להניח  13.3אחריות הספק כאמור בסעיף 

באופן פעל הספק יכי הם עלולים להפוך נושא לתביעה כזו, 
תוך התחשבות בצרכי  ועשה כמיטב יכולתיו ועל חשבונמיידי 

ובתאום עמה, הכל על מנת לנקוט בצעדים אשר  חברהה
מערך באותם רכיבים של ה המשך השימוש חברהיבטיחו ל

פעל להחליפם או לשנותם כך שלא יפרו י, או ר והבקרההניטו
השלמה  ו, ובאופן שיאפשר המשך פעולתקניין כלשהןזכויות 

 .פרויקטהשל 
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 תיעוד .14

התקנה וה עד לא יאוחר מתום מועד האספקההחברה בידי הספק יפקיד  .14.1
, לרבות בתצורת מערך הניטור והבקרהשל  (source codeאת קוד המקור )

(object code ,)שנמסרה  מערך הניטור והבקרהתוכנות את  ףהמשק
, על עדכונים של קוד המקורלחברה ספק הספק בכל עת יכמו כן  .חברהל

עודכן ע"י הספק מעת י, כפי שמערך הניטור והבקרהאת  פושקימנת ש
עבור החלקים  ""קוד המקור" לצרכי סעיף זה יהא קוד המקור לעת.

שפותחו ונכתבו עבור מערך הניטור והבקרה של החברה, ולא קוד מקור 
 .עבור תוכנת מדף של הספק, ככל שתהיה

תהיה רשאית לערוך על חשבונה בדיקה של תוכנת המקור  חברהה .14.2
 ,ידי איש מקצוע מטעמה, בשיתוף פעולה עם נציגי הספק-והתיעוד על

תהא רשאית  חברהה ושלמותה.מנת לוודא את אמיתותה, תקינותה -על
מערך הניטור להשתמש בתוכנת המקור והתיעוד לצורך תחזוקת 

, בכל מקרה בו הפר הספק הסכם זה הפרה ווהמשך פיתוח והבקרה
יסודית אשר בעקבותיה בוטל הסכם זה כדין, וזאת מבלי לגרוע מיתר 

 במקרה כזה. חברההסעדים המוקנים ל

 נזיקין אחריות ו .15

כי  ורך הניטור והבקרה מושא שירותי הסכם זה מטרתידוע לספק כי מע .13.1
יציבויות וסיכונים שמקורם -גורמים המאוימים לא יתפתחו איב

בפעילות גורמי הסיכון ובפעילות או כשלים במערכי ההגנה; שמערכי 
ההגנה יהיו בכל עת במצב מבני ובכושר תפקודי התואמים את יעדי 

ל הסיכונים לגורמים על פי ניהו)התכנון ורמת הסיכון המותרת 
, והכל בהתאם לנספח תכולת השירותים (המאוימים ולמערכי ההגנה

, וכי אי פעילות מערך (נספח ב') ( ולנספחי ההנדסה והתפעולנספח א')
הניטור והבקרה להשגת המטרות דלעיל, עלולה להסב לחברה ולצדדים 

 שלישיים נזקים כבדים.

 ,בין במישרין ובין בעקיפין ,הספק יישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא .13.2
 הו/או לעובדילחברה ולרבות נזקים תוצאתיים ו/או נסיבתיים שייגרמו 

ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל, טעות  העמו/או למי מט
ו/או השמטה של הספק ו/או של מי מעובדיו או שלוחיו ו/או קבלני 

ולרבות ספחיו ו/או נפי הסכם זה -המשנה מטעמו, במסגרת פעולתם על
ידי מי מהם וכן כל נזק -מילוי הוראות הסכם זה ו/או נספחיו על-עקב אי

ו/או החברה שייגרם כתוצאה מכל רשלנות ו/או מחדל של מי מהם כלפי 
ו/או כלפי כל צד ג'. למען הסר ספק מובהר כי  הכלפי כל מי מטעמ

ולרבות  תחול במשך כל תוקפו של הסכם זה לפי פרק זהאחריות הספק 
וזאת בגבול אחריות שלא יעלה על , אחריות והתחזוקהמשך תקופת ה

 .גובה מלוא תמורת ההסכם

הספק בלבד יהיה אחראי בכל מקרה לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם  .13.3
במישרין או בעקיפין למי מעובדי הספק או הפועלים בשמו במסגרת 

 ות.ביצוע העבודמתן השירותים והסכם זה, שייפגעו כתוצאה מ

הספק מתחייב להחתים את כל קבלני המשנה/נותני השירותים עמם  .13.4
ברור להם כי התקשרותם הינה עמו בלבד לפיה הוא פועל, על התחייבות 

ישירות ובהתאם החברה וכי אין להם דין ודברים עם החברה ולא עם 
לאמור, בכל מקרה של תביעה ו/או דרישת פיצוי של קבלן משנה/נותן 

, תועבר התביעה או הדרישה באופן מיידי לחברה שירותים המופנית
לטיפולו הספק, אשר מתחייב לטפל בה ולשאת בכל התוצאות הנובעות 

 הימנה.

 עלות ו/או הפסדו/או  בגין כל אובדןהחברה הספק מתחייב לפצות את  .13.3
או ו/או תביעה ו/או הוצאות משפט ו/או שכר טרחת עו"ד ו/הוצאה  ו/או
ימים  33, בתוך לחברהסוג שהוא שייגרמו מכל ישיר ו/או עקיף נזק 

בכל מקרה החברה . כן מתחייב הספק לשפות את החברהמדרישת 
ידי צד ג' לשלם תשלום שחובת תשלומו חלה על -תבע עלשהחברה ת

הספק, מיד לאחר קבלת פס"ד חלוט, וזאת במידה ולא יבוצע או לא 
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ס"ד של אמור להתבצע פס"ד של ערכאת הביניים. יובהר כי במידה ופ
מיד עם קבלת החברה דרש הספק לשפות את יי ,ערכאת הביניים יתבצע

מיד עם  חברהפס"ד גם אם אינו חלוט וכן יידרש הספק לשפות את ה
קבלת הסכם פשרה בקשר לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור 

האמור  להתפשר בלא הליך שיפוטי.החברה  מהולרבות במקרה בו הסכי
חברה הודיעה לספק על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש לעיל כפוף לכך שה

כנגדו כאמור, בסמוך לקבלתה, ויאפשר לספק להתגונן מפניה על חשבון 
ובמקרה של פשרה תקבל את הסכמת הספק בהתאם למפורט , הספק

 .להלן 13.3בסעיף 

להודיע לספק על קרות הנזק ו/או על כל טענה, דרישה  תמתחייבהחברה  .13.6
על נזק או לחברה ק אחראי לה, סמוך לאחר שנודע ו/או תביעה שהספ

להעביר לעיון הספק כל כתב החברה  תתביעה כאמור. כמו כן מתחייב
 דין בטרם יוגש, לקבלת התייחסותו.-בי

, בפני כל דרישה ו/או הו/או מי מטעמהחברה הספק מתחייב לשפות את  .13.7
זכויות תביעה כנגדם בקשר עם הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות 

ו/או יוצרים ו/או שימוש בפטנט/סוד מסחרי בניגוד לחוק ו/או להסכם 
לעבודות ולשירותים של כל זכות צד ג' אחרת שתטען בקשר רישיון ו/או 

ו/או מי החברה , וכמו כן בגין כל הוצאה של פי הסכם זה-הספק על
שהחברה , לרבות שכר טרחה והוצאות בקשר עם הליך כאמור המטעמ

יהיו צד לו. במסגרת התחייבות זו, הספק אף ישא בכל  הטעמו/או מי מ
הוצאות המשפט, שכ"ט עו"ד ו/או פיצויים אם וכאשר ייפסקו כאמור 
לטובת צד ג'. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שבו תוכח הפרת 

מהחברה ו/או יוצא צו שיפוטי, זמני או קבוע, המונע  זכויות כאמור
 בגין הפרת זכויותר והבקרה או בחלקו, במערך הניטולעשות שימוש 

ולרבות לתוכנה ו/או לכל רכיב אחד, מתחייב הספק לפעול למערך בקשר 
כמיטב יכולתו לרכוש זכויות בתוכנה ו/או ברכיב הרלבנטי או להחליפם 

 ו' כלשהי, וזאת מבלי לפגוע בתפקודבאחר שאינו מפיר זכות צד ג
החברה של  האו בפעילותו/מערך הניטור והבקרה השוטף והיעיל של 

פי -במקרה זה עללחברה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות המוקנית 
. הספק ישא בכל העלויות שייגרמו עקב החלפת פי דין-הסכם זה ו/או על

אשר החלפת תוכנה ו/או רכיב כאמור ו/או בסכומי הפיצוי -ו/או אי
"ל תחולנה, בשינויים המחויבים, עקב כך. ההוראות הנהחברה על יוטלו 

מהספק, מלבד תוכנה וגם על החברה  תגם על שירותים אחרים שמקבל
במערך בקשר עם השימוש החברה מגבלות אחרות אשר ייטענו כלפי 

 ו/או השירותים, מלבד זכויות קניין רוחני. הניטור והבקרה

ה על ידי הספק כמוה כחתימ-חתימה על הסכם זה על ,זה 13 לעניין סעיף .13.3
-זה הן בלתי 13כתב התחייבות לשיפוי. התחייבויות הספק לפי סעיף 

אלא אם כן קבוע עד לסיום תקופת ההסכם,  חוזרות ותעמודנה בתוקף
 .דיןבאחרת 

תודיע החברה , החברהנגד  לעיל 13.4במקרה של תביעה כאמור בסעיף  .13.3
עביר לו העתק ממנה. המזמין לא יודה בתביעה או תפק על התביעה, ולס

יתפשר בה, מבלי לקבל את הסכמת הספק. עם זאת, לא הודיע הספק 
ימים )או תוך פרק זמן קצר יותר  7הסכמתו כאמור בתוך -על אילחברה 

-פי נסיבות העניין( מהמועד שנתבקש לכך על-במידה ומתחייב הדבר על
בכך כאילו נתן הספק את הסכמתו לפשרה או הודאה , יראו החברהידי 

שתף פעולה באופן סביר עם הספק, החברה תפי העניין. -כאמור על
פי כל דין והסכם ובלבד שלא יהיה -בכפוף למגבלות החלות עליו על

 הבשיתוף פעולה כאמור כדי לגרום לעיכובים ו/או כדי לפגוע בתפקוד
ולא  הלפעול על דעת עצמ תזכאיתהא החברה , שאז החברההשוטף של 

 יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של הספק בהתאם להוראות הסכם זה.

חוזרת ובעלת אופי -התחייבות הספק לפי פרק זה הינה ותהיה בלתי .13.13
. חתימה דיןבאלא אם כן קבוע אחרת כם, עד לסיום תקופת ההס מתמיד

והיא תחול על  ,על הסכם זה כמוה כחתימה על כתב התחייבות לשיפוי
פי דין, וכן על נזק שייגרם -פי הסכם זה ועל-נזק שהספק אחראי לו על

-ידי הספק ו/או על-מילוי הוראות הסכם זה ו/או הנספחים על-עקב אי
אין בהוראות פרק זה כדי ידי מי מטעמו. למען הסר ספק מובהר כי 
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בהתאם להוראות  הלכל סעד אחר המוקנה לה של החברה לגרוע מזכות
  הסכם זה ו/או כל דין.

על פי  ואין באמור בסעיף זה, כדי לשחרר את הספק מקיום התחייבויותי .13.11
פי הסכם זה, במידה -על יוהסכם זה לתיקון כל הפרה של התחייבויות

מערך ב, לרבות תיקון פגמים ותקלות ןהענייפי -והיא ניתנת לתיקון על
 על פי הוראות הסכם זה.הניטור והבקרה 

לסעדים המוקנים  חברההכדי לגרוע מזכותה של  סעיף זהאין בהוראות  .13.12
 .או על פי הדיןעל פי הוראות הסכם זה 

, תוצאתיים או אחרים כלפי עקיפיםלא תהא אחראית לנזקים  חברהה .13.13
 .הספק או צד ג', תהא עילתם אשר תהא

 הפרת ההסכם ע"י הספק .16

 :לרבות הפרה יסודית משמעותה .16.1

 נספח ד'.עמידה בלוחות הזמנים המפורטים באי  .16.1.1

לתיקון תקלות כמפורט  ואי עמידת הספק בהתחייבויותי .16.1.2
 .3-ו 3פים בסעי

פעולה בלתי תקינה של מערך הניטור והבקרה כנדרש על פי  .16.1.3
 (.נספח ב'הנספח התפעולי הנדסי )

 ים מתפקוד מערך הניטור והבקרה.אי השגת היעדים הנדרש .16.1.4

זה לעיל שלא תוקנה על  16.1כל הפרה שאינה נזכרת בסעיף  .16.1.3
ימים מיום שנמסרה לו הודעה בכתב מאת  7ידי הספק תוך 

 או במועד הקבוע בהודעה הכתובה )לפי המאוחר(. חברהה

ובתוספת תקופת  נספח ד'בלוחות הזמנים הקבועים בלא עמד הספק  .16.2
פיצוי מוסכם בסך  חברהשלם הספק לספים, ייום נו 14הארכה של 

לכל שבוע של פיגור, או חלק  בתוספת מע"ממהתמורה  1% -ה לוהשו
שבועות הפיגור הראשונים שלאחר תום  שלושתממנו, וזאת משך 

 הארכה.

בועות הפיגור הראשונים כאמור שלושת שעל כל שבוע פיגור נוסף לאחר  .16.3
 מהתמורה 3%-השוה ל פיצוי מוסכם בסך חברהשלם הספק לילעיל, 

 לכל שבוע של פיגור, או חלק ממנו.בתוספת מע"מ 

למניעת ספקות מובהר כי סכומי הפיצוי המוסכם הנקובים לעיל  .16.4
משקפים את הנזק שצפו הצדדים במועד חתימת הסכם זה. כמו כן 
מובהר כי הזכות לפיצוי מוסכם לפי הסכם זה, אינה גורעת מהזכות 

ובנוסף לפיצוי  גבוה יותר מהפיצוי המוסכם לפיצוי בגין נזקים בשיעור
 .המוסכם

תהיה רשאית לקזז כל פיצוי מוסכם  חברההמוסכם ומוצהר כי  .16.3
ימים מראש,  7קיזוז כאמור יהא כפוף להודעה בכתב לספק  מהתמורה.

במהלכם תינתן לספק אפשרות להביא בפני החברה את טענותיו כנגד 
 הקיזוז"

ת המשתמע מהסכם זה, מוסכם כי למרות האמור בכל דין ו/או למרו .16.6
תהיה רשאית לבטל את ההסכם לרבות ביטול חלקי בכפוף  חברהה

להוראות הדין בעניין ביטול חלקי, במקרה של הפרה יסודית כהגדרתה 
 ימים ממועד ההודעה בכתב לספק.  3הביטול ייכנס לתוקף בתום  .לעיל

ן לרבות על ביטול ההסכם כאמור, יחולו הוראות הדי חברהההודיעה  .16.7
כל  לקזז את דמי נזקה מדמי ההשבה, חברהלזכויות הובכפוף  ,השבה

זאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיה על פי ההסכם, ובכלל זה הזכות 
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לקבלת פיצוי עקב ההפרה היסודית ובכלל זה פיצוי מוסכם מראש. 
למניעת ספקות מובהר, כי במקרה של ביטול ההסכם כאמור תהיה 

לפיצוי בגין נזקים  -על פי בחירתה  -מוסכם או  זכאית לפיצוי חברהה
 ישירים מוכחים בפועל, על פי הגבוה. 

 מוסכם כי ההוראות הבאות יגברו על האמור לעיל ועל הוראות כל דין: .16.3

יה רשאית לעשות שימוש, תהכדין,  חברההבוטל ההסכם ע"י  .16.3.1
לצרכיה בלבד ובכפוף להתחייבותה לשמירת סודיות על פי 

המפורט  והתכנוןהאפיון מתודולוגיה, הכי הסכם זה, במסמ
אשר שנוצרו בתהליך העבודה לפרויקט, ו/או בכל מסמך אחר 

 מכילים מידע ו/או נתונים שמקורם בספק. 

האפיון  מתודולוגיה,הכי למניעת ספקות מובהר כי מסמ .16.3.2
, הצעת הספק וכל יתר המסמכים שיווצרו המפורט והתכנון

מלוא התוצרים שנמסרו כן , לרבות הטיוטות ועל פי הסכם זה
 ,מצגות הספקולרבות  חברהעד אותו מועד על ידי הספק ל

 .ייכללו בסעיף זה

 ההסכםביטול  .17

לעיל, תהא החברה רשאית לבטל  16מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .17.1
 ההסכם בהתאם להוראות להלן:

רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום, על פי תהא  חברהה .17.1.1
בכל עת החל ממועד חתימת , וקוללא צורך בנימ שיקול דעתה

זאת בהודעה בכתב לתום תקופת ההתקשרות, וועד הסכם זה 
על פי  חברהזכותה של ה ."(הודעת הביטוללספק )להלן: "

על פי  חברהללגרוע מכל סעד המוקנה סעיף זה אין בה כדי 
הסכם זה )ובכלל זה ביטול הסכם זה עקב הפרתו ע"י הספק, 

 .חברההו/או זכות הקיזוז של 

מוסכם כי מועד הסיום יהיה המועד הנקוב בהודעת הביטול  .17.1.2
לאחר מועד מתן  יום 33-מ בתנאי שמועד זה לא יהיה מוקדם

 (."מועד הסיום" –הודעת הביטול )להלן 

לעיל,  17.1.1על סיום ההסכם כאמור בסעיף  חברהההודיעה  .17.1.3
 ולספק, כסכום סופי לסילוק כל דרישותי חברההתשלם 

את מלוא הסכומים המגיעים לספק ק, של הספ וותביעותי
בגין התקופה שעד למועד מתן הודעת הביטול, וזאת על פי 

( במועד מתן הודעת נספח ג'אבן הדרך אליה הגיע הספק )
שבוצעה ו/או הוצאה שהוצאה או בהתאם לעבודה  הביטול

, ואין אפשרות לבטלהעל ידי הספק ו/או התחייבות שנלקחה 
, ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בהתאם לאישור החברה

 .תמורת ההסכם שטרם שולמה לספקיתרת מ 13%בתוספת 

על פי הסכם זה )ובכלל  חברהלמבלי לגרוע מכל סעד המוקנה  .17.1.4
זה ביטול הסכם זה עקב הפרתו ע"י הספק, ו/או זכות הקיזוז 

 /ותרשאית לקצר את תקופת חברהה(, תהיה חברההשל 
 , על פי שיקול דעתהתחזוקה על פי הסכם זהאחריות והה

יום  63בת , וזאת בהודעה בכתב לספק וללא צורך בנימוק
 . מראש

תחזוקה כאמור אחריות והעל קיצור תקופת ה חברהההודיעה  .17.1.3
לספק, כסכום סופי  חברההלעיל, תשלם  17.1.4בסעיף 

היחסי סכום את ה של הספק וותביעותי ולסילוק כל דרישותי
מתוך כלל תקופת לפה בגין תקופת האחריות והתחזוקה שח

  .האחריות והתחזוקה

בכל מקרה של ביטול או הפסקה של שירותי התחזוקה מכל  .17.1.6
 חברהעל ידי ה שסיבה שהיא, ישתף פעולה הספק ככל שיידר



-       - 

 

13 

והידע  מערך הניטור והבקרהלצורך העברה מסודרת של 
או כל מי מטעמה ולרבות קיום  חברהלידי ה והכרוך בתפעול

ומתן  ם המקצועיים הרלבנטייםהחומריהדרכה, העברת 
הסברים ככל הנדרש על מנת להבטיח המשך תפעול ותחזוקה 

 .מערך הניטור והבקרהתקינים של 

 וניגוד עניינים סודיות .18

מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, הספק  .13.1
להביא לידיעת צד ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד 

או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל עם 
ובכלל זה, ומבלי  חברהו/או בנוגע ל חברהבכל ידע ו/או מידע השייכים ל

לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, 
הסכם זה, , וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר עם נכסיה מצבה הפיננסי,

ן בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה זאת בי
 .חברהמוקדמת ומפורשת בכתב מאת ה

מצא במצב של ניגוד י/או מנהליו ו/או עובדיו מתחייבים שלא לההספק ו .13.2
לבין כל עניין אחר שיש על פי הסכם זה  שירותיםה מתןעניינים בין 

ה ובלבד יובהר כי אין איסור למתן שירותים לגוף אחר או מתחר להם.
שאין במתן השירותים משום ניגוד עניינים לשירותים הניתנים על פי 

ספק, יביא הספק את שאלת ניגוד העניינים של סעיף זה. בכל מקרה 
 .בפני החברה ויפעל בהתאם להנחיותיה

במסגרת הסכם הספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותיו של  .13.3
מובהר ה'נספח כלהסכם זה ורף מנעות מניגוד עניינים המציהסודיות וה

כי חובת הספק לסודיות חלה גם על עובדיו ועל הספק לפעול באופן 
 . המוודא שמירת סודיות על ידי עובדיו או מי מטעמו כאמור

 עובדים וקבלני משנה .19

מוסכם בזאת בין הצדדים, כי בכל פעולותיו של מי מהצדדים להסכם  .13.1
זה, לרבות פעולותיהם של קבלני משנה ו/או כל מי שפועל עבור מי 

יהא מעמדם זה כלפי זה מעמד של  ,מהצדדים בביצוע התחייבויותיו
מעביד בין מי קבלן עצמאי, והסכם זה לא יתפרש כיוצר יחסי עובד ו

 מעובדי מי מהצדדים ו/או מטעמם לבין הצד השני.

כל צד מתחייב לפצות ו/או לשפות את הצד השני בגין כל סכום שיתבע  .13.2
 מעביד נטענים כאמור.-לשלם לאדם או גוף כלשהם עקב יחסי עובד

האמור לעיל מותנה בהודעה על כל דרישה כאמור מיד לאחר  .13.2.1
לעדית על ההגנה גם שנודע עליה ומסירה של השליטה הב

 בשמו ומטעמו של אותו צד לצד השני, תוך שיתוף פעולה. 

ניתנה לצד כלשהו הזדמנות כאמור אך הוא בחר שלא לעשות  .13.2.2
כן, יהא אותו צד מחויב לשפות את הצד השני בגין כל סכום 
ששולם ע"י הצד הנתבע בגין תביעה או דרישה כאמור, לרבות 

 ישה הראשונה.שכר טרחת עו"ד, וזאת מיד עם הדר

למניעת ספקות מובהר, כי הזכות המוענקת למי מהצדדים על פי הסכם  .13.3
זה לפקח, להדריך או להורות לעובדים כיצד לפעול, נועדה רק להשלמת 

, ואין בכך כדי ליצור יחסי עובד פרויקטביצועו היעיל והאיכותי של ה
 מי מצוות הצד השני. ומעביד בין מי מהצדדים לבין

 ביטוח .20

ההסכם ו/או על פי גרוע מכלליות האמור ומהתחייבויותיו של הספק על פי מבלי ל
ולהחזיק על חשבונו בכל תקופת תחולתו של , לקיים מתחייב הספק לערוךכל דין, 
וכל תקופה נוספת  ,ההסכםעל פי והתחזוקה ועד תום תקופת האחריות  ההסכם

י הוראות כל בה עלול הספק להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פ
 .להסכם זה ז'נספח בביטוח המפורטות הפוליסות את  דין,
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 כללי .21

 הסכם זה יכנס לתוקפו עם חתימתו ע"י הצדדים. .21.1

הוראות הסכם זה לא ישונו אלא במסמך בכתב החתום בידי מוסמכי  .21.2
 החתימה של שני הצדדים.

מבלי לפגוע בכל דרך אחרת של מסירת הודעה והוכחת קבלתה בידי  .21.3
שהודעה שנשלחה לצד שכנגד בדואר רשום או במסירה ביד  הנמען, הרי

כנגד אישור מסירה למשרדו ו/או כתובתו כמפורט להלן זה, או 
בפקסימיליה למספרים שבהסכם זה בצירוף אישור טלפוני של נציג 
המקבל, כשהיא ממוענת למנהל הפרויקט ו/או למנהל הפרויקט מטעם 

)שבעים  72לתעודתה בתוך  , לפי העניין, תיחשב כאילו הגיעהחברהה
 ושתיים( שעות מעת שיגורה, או במועד מסירתה ביד כאמור.

זכויות וחבויות הצדדים בהסכם זה אשר מטבען נמשכות לאחר תום  .21.4
 תוקפו או סיומו של הסכם זה, תשארנה בתוקף ותחייבנה את הצדדים.

במקרה שיקבע כי הוראה מהוראות הסכם זה הינה מחוסרת תוקף,  .21.3
ית או בלתי ניתנת לאכיפה, לא תשפיע קביעה כזו על תוקפן, בלתי חוק

 חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראותיו.

רשאי להמחות ו/או להעביר איזה  הלא יהי הספקמוסכם בזאת כי  .21.6
פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן -על ו,התחייבויותיאו חיוביו  ,מזכויותיו

מראש  חברהההסכמת  לצד שלישי כלשהו, לרבות לקבלני משנה, ללא
 ובכתב.

לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי ההסכם, לא יראו בכך משום  .21.7
 ויתור על זכות כלשהי, אלא אם נעשה הדבר במפורש ובכתב.

על הסכם זה יחול החוק הישראלי, וסמכות השיפוט הייחודית בנוגע לכל  .21.3
 .יםירושלתביעה הנוגעת להסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים ב

 כתובות הצדדים לצורך מסירת הודעות לפי הסכם זה הן כדלקמן: .21.3

 .______________________________________-הספק  .21.3.1

 ., ירושלים7כנפי נשרים רח' רח'  – חברהה .21.3.2

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

 הספק  החברה
 
 

 אישור עו"ד
 

תומים דלעיל בשם חברת הנני, _____________________, עו"ד, מאשר בזאת כי הח
"( מוסמכים לחייב את הספק_________________ ח.פ. ____________ )להלן: "

 הספק בחתימתם על הסכם זה.
 

___________________ 
 עו"ד
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 נספח א'

 מסמכי ההזמנה להציע הצעות, על כל נספחיהם, לרבות מסמך תכולת השירותים

 )לא מצורף(
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 נספח ב'

וכל מסמך נוסף הנדרש לשם , אפיון ותכנון מפורט, מתודולוגיהנספח הנדסי ותפעולי )
 מתן השירותים בהתאם להנחיות החברה(
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 נספח ג'

 אבני דרך לתשלום

 
 אחוז לתשלום מסך התמורה אבן דרך

 3% הסכםחתימת 
 23% סיום שלב השלמת הפערים

  התקנה והרצהסיום שלב 
 

33% 

 ההדרכהסיום שלב 
 

13% 

 שנה ראשונה של תקופת האחריות והתחזוקה סיום
 

2% 

 שנה שניה של תקופת האחריות והתחזוקהסיום 
 

2% 

 שנה שלישית של תקופת האחריות והתחזוקהסיום 
 

2% 

 שנה רביעית של תקופת האחריות והתחזוקהסיום 
 

2% 

 השנה חמישית של תקופת האחריות והתחזוקסיום 
 

2% 

 100% סה"כ
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 נספח ד'

 *לוח זמנים מפורט
 

 לוח זמנים אבן דרך 

 - ההסכםחתימת  1

 אישור עם יסתייםשלב זה    םפעריהסיום שלב השלמת   2

 מסמך כי החברה

 ותכנון אפיון, המתודולוגיה

 לשביעות הושלם מפורט

 .החברה רצון

שלב זה יחל עם החתימה על 

ההסכם ויושלם על ידי הספק  

 יום. 33וך ת

 
 אישור לאחר יסתייםשלב זה  והרצה ההתקנסיום שלב  3

 הניטור מערךהרצת  כי החברה

 רצון לשביעותבוצעה , והבקרה

 .החברה

שלב זה יחל עם סיום שלב 

השלמת הפערים ויושלם על ידי 

 .וםי 143הספק תוך 

 אישור עם שלב זה יסתיים ההדרכהסיום שלב  4

להשלמת  לתקינות החברה

 רצון לשביעותההדרכות 

 .החברה

 

שלב עם סיום חל שלב זה י

ויושלם על הרצה וההתקנה ה

 יום.23ידי הספק תוך 

 שלב האחריות והתחזוקה 3
לעיל,  4יחל עם סיום שלב 

ודשים ח 63ויסתיים תוך 

 .קלנדריים

 

 לחברה תהא כלשהו,  במקרה בו לא עמד הספק בלוחות הזמנים לביצוע שלבבזאת כי  מובהר
להחל באיזה מן השלבים, אף קודם להשלמת השלב  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות

, לתיקון מלוא הפגמים ההסכםעל פי הספק יגרע מחובות  שהדברוזאת מבלי הקודם לו, 
 אותו עדהספק מבלי שהדבר יחשב מחילה על הפרה שביצע ו ,ם שטרם הושלמובשלבישנתגלו 

 . מועד
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 נספח ה'
 לכבוד:

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 מפעלי ים המלח בע"מ

 
 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים  הנדון: 

 

 -מ )להלן והתקשרתי עם החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע" : הואיל
של מערך ניטור ובקרה הנדסי ותחזוקה הקמה  ,תכנוןל( בהסכם "החברה"

 (;"שירותים"ה -כמפורט בהסכם )להלן  ,באגן הדרומי של ים המלח

, או בקשר אליהם, אקבל שירותיםה אספקתוהוסבר לי כי במהלך  : והואיל
ו לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי א

הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או  אחר, מכל סוג שהוא, של החברה ושל כל
בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם 

, ולרבות מידע סודי של מפעלי ים המלח שירותיםפעולות החברה או עם ה
 "(; "מידע סודי -"( )להלן מי"הבע"מ )להלן: "

כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול  והוסבר לי, : והואיל
 לגרום נזקים כבדים לחברה ו/או למי"ה ו/או לצדדים שלישיים: 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור  .1
ף והכל לותו בדרך כלשהי לשום אדם או גואו הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לג

 לתקופה בלתי מוגבלת.

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא  .2
להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור למתן 

, במישרין או בעקיפין, לרבות תוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם שירותיםה
 "(, והכל לתקופה בלתי מוגבלת.שירותיםפירוט ה" - )להלן

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב  2 -ו  1האמור בסעיף  .3
על פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה ו/או 

 מי"ה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

ב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי כמו כן, הנני מתחיי .4
 .שירותים, אלא לטובת החברה ו/או מי"ה ולצורך מתן השירותיםה

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן  .3
ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי  שירותיםה

ל פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי לקיים את התחייבותי ע
הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, 

 .שירותיםאו הנוגע למתן ה

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או  .6
לידי, עקב, בקשר עם, דבר, שקיבלתי מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או 

, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי שירותיםאו בזמן מתן ה
עבורכם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של 

 מידע סודי. 

 שירותיםהשימוש שייעשה על ידי במידע יהיה לצורך ביצוע ה הנני מתחייב כי .7
, ובלבד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי נשוא הסכם זה בלבד

במסגרת חומר שיופץ או יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר 
 למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או מוגדרים. 

מובהר כי החברה אינה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי  .3
המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל וכל הסתמכות עליו ע"י מקבל 

 .המידע

ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  .3
 .1377 -לחוק העונשין תשל"ז  113-113

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב  .13
י ו/או לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרוב רותיםשישל ניגוד עניינים בין מתן ה

 למנהלי ו/או לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו.
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אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה,  .11
מכל סוג, אשר יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות 

 על פי כתב זה.

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע העבודה, על  .12
התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות 

 כאמור.

בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על פי כתב זה, תהיה לכם  .13
ו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה ז

 זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת  .14
 סודיות והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

 

 ולראיה באתי על החתום: _________________

 

 __ לחודש _______________שנה _________היום ____________
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 נספח ו'
 ערבות ביצוע – בנקאית ערבות

 
 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 

 א.נ.,
 

 ערבות מס'הנדון: 
 
"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מציעה" -)להלן                         על פי בקשת  .1

                                שלום כל סכום עד לסכום שלית בכל תנאי לתמוחלטת ובלתי מותנ
 "( שתדרשו מאת המציעסכום הערבות" -)להלן  ש"ח )שקלים חדשים(            

לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי  2/16בקשר עם מכרז 
 . באגן הדרומי של ים המלח

 
 7על ידכם עד סכום הערבות תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש .2

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס 
את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום 
הנ"ל מהמציע. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים 

לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות  משפטיים נגד המציע ו/או
 אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

 
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום  .3

שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם 
ת זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא וישולמו על ידנו בגין ערבו

תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי 
 יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 
 דלעיל. 2אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 

 
ילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה וע .4

רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו 
מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למציע 

 עפ"י הדין.
 
בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המציע כלפיכם  .3

 ם הנ"ל, הינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.ו/או בתוקף ההסכ
 
ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר            הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .6

לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה                -לנו עד מועד זה למשרדנו ב
 ומבוטלת.

 
 זורית תמרהערבות אינה ניתנת להסבה ו/או להעברה למעט למועצה הא .7
 

 בכבוד רב,
 

   _____________________ 
 ב נ ק 

 
 : כל נוסח אחר של ערבות לא יתקבלהערה
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 הבדקערבות 
 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 

 א.נ.,
 ערבות מס'הנדון: 

 
"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מציעה" -)להלן                         על פי בקשת  .1

                                עד לסכום שלית בכל תנאי לתשלום כל סכום מוחלטת ובלתי מותנ
"( כשהוא צמוד למדד סכום הקרן" -ש"ח )שקלים חדשים( )להלן             

בהתאם  המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בקשר "( שתדרשו מאת המציעסכום הערבות" -לתנאים המפורטים להלן )להלן 

, הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן לתכנון 2/16עם מכרז 
 . הדרומי של ים המלח

 
 תנאי ההצמדה הם כדלקמן: .2

המחירים  אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד
המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" שהתפרסם לאחרונה  לצרכן

( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד חדש""המדד ה -לפני התשלום בפועל )להלן 
 -נקודות )להלן          והעומד על            ם הוצאת ערבות זאת אשר התפרסם ביו

"(, נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו המדד הבסיסי"
 עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. 

 
 7כם עד סכום הערבות תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על יד .3

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס 
את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום 
הנ"ל מהמציע. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים 

בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות  משפטיים נגד המציע ו/או לפנות
 אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

 
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום  .4

שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם 
לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת 

תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי 
 יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 דלעיל. 3אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 
 

רן או כל חלק ממנו, כי בכל מקרה, אם יתברר ביום פירעונו בפועל של סכום הק .3
המדד החדש ירד לעומת המדד הבסיסי, כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם 
את תשלום מלוא סכום הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם 

 תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.
  

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה  .6
הימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו רשאים ל

מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למציע 
 עפ"י הדין.

 
בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המציע כלפיכם  .7

 ית ועצמאית.ו/או בתוקף ההסכם הנ"ל, הינה בלתי חוזרת, בלתי מותנ
 
ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר            הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .3

לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה                -לנו עד מועד זה למשרדנו ב
 ומבוטלת.

 
 הערבות אינה ניתנת להסבה ו/או להעברה למעט למועצה האזורית תמר .7
 

 בכבוד רב,
  _____________________ 

 ב נ ק 
 : כל נוסח אחר של ערבות לא יתקבלהערה
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 נספח ז'
 אישורי ביטוח

 
 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 

 תאריך ___________
 א.נ.,

 

 נספח ביטוח ז'נספח 

לערוך ולקיים, על  ספקעל פי הסכם זה או על פי כל דין, על ה ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .1
לאישור עריכת  3)ולעניין הביטוח המפורט בסעיף  , למשך כל תקופת ההסכםספקחשבון ה

, את כל הביטוחים הנדרשים מכח הדין וכן את הביטוחים  חודשים נוספים( 24הביטוח, למשל 
והמהווה חלק בלתי נפרד  ,ז'כנספח המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

", לפי העניין(, אצל חברת ביטוח ר עריכת הביטוחאישו" ו"ספקביטוחי הממנו )להלן: "
 מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

לפני תחילת ימי עסקים  7, מזמיןלהמציא לידי ה ספק, על המזמיןללא צורך בכל דרישה מצד ה .2
נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על  ביצוע השירותים וכניסה לאתר

אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום  חשבון התמורה, את
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף  מזמיןלהמציא לידי ה ספקתקופת הביטוח, על ה

ו/או  לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ספקביטוחי ה
 .1לתקופה מאוחרת כאמור בסעיף 

כמפורט באישור עריכת הביטוח  ספקכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המובהר  .3
 ספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספקהינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה

ממלוא החבות על פי הסכם זה  ספקלפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את ה
בכל הקשור  מזמיןאו מי מטעם ה מזמיןא תהיה כל טענה כלפי הל ספקו/או על פי דין, ולה

 לגבולות האחריות כאמור.

 ספקתהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי ה מזמיןל .4
לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים  ספקכאמור לעיל, ועל ה

 על פי הסכם זה. ספקאישור להתחייבויות האת הביטוחים נושא ה

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  מזמיןמוצהר ומוסכם כי זכויות ה .3
כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים  מזמיןאו על מי מטעם ה מזמיןמטילות על ה

ואין בהן כדי לגרוע  נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם,
על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת  ספקמכל חובה שהיא המוטלת על ה

 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

נזק לרכוש מאחריות לכל אובדן או  מזמיןואת הבאים מטעם ה ו, עובדימזמיןפוטר את ה ספקה .6
או לכל רכוש או ציוד אחר המשמש את מזמין לחצרי ה ספקאו ציוד כלשהו המובא על ידי ה

, ולא תהיה וכדומה( , צמ"ה)לרבות, אך מבלי לגרוע, כלי רכב שירותיםלצורך ביצוע ה ספקה
/או נזק תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו או מי מטעמו כל טענה, דרישה או ספקל

 כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על  ספקבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי ה .7
; הוויתור על זכות התחלוף מזמיןוכלפי הבאים מטעם ה ו, עובדימזמיןזכות התחלוף כלפי ה

 דון. כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בז

השירותים מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .3
לדאוג כי בידי  ספק, על הספקעל ידי קבלני משנה מטעם הם יבוצעו נשוא הסכם זה או חלק מה

. למען הסר ספק ותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותקבלני המשנה פוליסות ביטוח נא
 .םבמלוא שירותיםביחס ל מזמיןמוטלת האחריות כלפי ה פקסמובהר בזאת כי על ה
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 1ז' נספח
 ביטוח עריכת אישור

 : ____/___/___תאריך
 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 
 ("מזמין: "ה)להלן 

 
 .,נ.ג.א

 "(ספקה___________ )": הנדון
 עם בקשר ספקה שם על להלן מפורטיםה הביטוחים את ערכה חברתנו כי בזאת לאשר מתכבדים הננו

"(, שירותיםה: "להלן) הנלווים השירותים וכן תכנון, הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי.
למשך תקופת  להלן כמפורט"( ההסכם: "להלן) ספקה לבין ביניכם שנערך הסכם עם בקשר, היתר בין

  :"(הביטוח תקופת)להלן: " _מיום ____________ עד ליום ___________________ביטוח 
 

 פי על ספקה ידי על המועסקים עובדים כלפי ספקה חבות את המבטח מעבידים חבות ביטוח .א
 מוות בגין, 1333 - ם"התש, פגומים למוצרים האחריות חוק פי על או/ו( חדש נוסח) הנזיקין פקודת

 שירותיםה ביצוע ועקב כדי תוך מחלה או מתאונה כתוצאה לעובד נפשי נזק או/ו גוף נזק או/ו
 עשרים) ₪ 23,333,333 -ו לעובד( חדשים שקלים מיליון שישה) ₪ 6,333,333 של אחריות בגבול

 היה מזמיןה את לשפות מורחב הביטוח. הביטוח לתקופת כ"ובסה למקרה( חדשים שקלים מיליון
 מעביד ובותח מוטלות מזמיןה על כי, מקצועית מחלה או/ו עבודה תאונת קרות לעניין, וייקבע
 .ספקה מעובדי מי כלפי כלשהן

 שייגרמו נזק או/ו אובדן בגין, דין פי על ספקה חבות את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .ב
 ומטעמ ומי ועובדי, מזמיןל לרבות, ביצוע השירותים במסגרת או עם בקשר גוף או/ו אדם לכל

 ביטוח. הביטוח לתקופת כ"ובסה מקרהל( חדשים שקלים מיליון)₪  2,333,333  של אחריות בגבול
, ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים בגין חבות מכל הנובעת חבות בדבר להגבלה כפוף אינו זה

 הביטוח. לאומי לביטוח המוסד מצד תחלוף ותביעות עבודות בגובה, רכוש עליו פועל המבוטח
 מי או/ו ספקה חדלימ או/ו למעשי מזמיןה על שתוטל אחריות בגין מזמיןה את לשפות מורחב
 .צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת ספקה מטעם

על פי דין בשל תביעה ו/או  ספקההביטוח מבטח חבות  משולב חבות המוצרביטוח חבות מקצועית  .ג
 ש"ח 4,333,333בגבול אחריות של השירותים דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל 

בגין חבות אשר עלולה  מזמיןוח מורחב לשפות את הלאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח. הביט
. הביטוח כולל מועד למפרע השירותים, בכפוף לסעיף אחריות צולבתעקב  הלהיות מוטלת עלי

הביטוח . )אך לא לפני ________________(  ביצוע השירותיםשאינו מאוחר ממועד תחילת 
ביטוח  ספקהנאי כי לא נערך על ידי חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בת 6כולל תקופת גילוי של 

 . חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה

 

 כללי

 ובלבד מזמיןה ומנהלי ועובדי מזמיןה כלפי התחלוף זכות על ויתור כוללים דלעיל הביטוחים .1
 . בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור התחלוף זכות על שהוויתור

 בפוליסות הנקובות העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום בלעדיתה האחריות ספקה על .2
 .לעיל המפורטות הביטוח

 ואנו, מזמיןה ידי על הנערך לביטוח וקודמים ראשוניים הינם לעיל המפורטים הביטוחים .3
 . מזמיןה ביטוחי שיתוף בדבר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על מוותרים

 הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לא לעיל ורטיםהמפ הביטוחים כי מתחייבים הננו .4
 .רשום בדואר, בכתב, מזמיןל יום 33 של מראש בהודעה אלא, בהם המצוינת

 לשינויים בכפוף_____________,  כביט הידוע לנוסח בהתאם הינו, הפוליסות נוסח .3
 לעיל הנקובים

 

 שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות לתנאי בהתאם הינם זה באישור המפורטים הביטוחים
 .המקוריות הפוליסות מתנאי לגרוע כדי האמור בשינוי שאין ובלבד, זה באישור

 

 חתימת)
 (המבטח

 חותמת) 
 (המבטח

 תפקיד)  (החותם שם) 
 (החותם
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 נספח ח'
 הדרכה

 :פירוט ההדרכות

 .מרכיביההדרכה תפעולית ברמת משתמש מערכת על כל  .1

 (.Admin) רך הניטור והבקרהמעהדרכה ברמת מנהל  .2

  שתורה החברה בהתאם תוכנית הדרכה תהיה למספר ימים ושעות כפי
 .לצרכיה

  )עברית תוכן על ידי הספק בשפה החוברת מדריך למשתמש )הוראות הפעלה
 לפני ההדרכות. ותסופק לכל המשתמשים

  או בכל מקום  חברהבמשרדי היתקיימו  מערך הניטור והבקרהההדרכות על
 .ליו תורה החברהאחר ע
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 'טנספח 
 הסכמי רישוי תוכנות

 יועבר על ידי הספק ויצורף כנספח זהככל ויידרש 


