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________________________________
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מרחוב ___________________________
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מצד שני

הואיל :

ו החברה מעוניינת בקבלת שירותי מחשוב  ,כמפורט להלן (להלן " :השירותים");

והואיל :

ולצורך קבלת השירותים פרסמה החברה מכרז מס'  3/19למתן שירותי מחשוב
(להלן " :המכרז ") והספק הגיש את הצעתו במכרז;

והואיל :

והספק מצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות והכישורים הדרושים למתן
שירותי מחשוב לחברה ;

והואיל :

והספק מעוניין להעניק לחברה את השירותים בתמורה ובכפוף לכל תנאי הסכם זה
ולכל הוראותיו;

והואיל :

וועדת המכרזים של החברה בישיבתה מיום ________ החליטה לאשר את
ההתקשרות עם הספק לצורך מתן השירותים ,בכפוף לקיום כל תנאי הסכם זה
והוראותיו;

והואיל :

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטי ים כמפורט בתנאי הסכם
זה.

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר על ידי הצדדים כדלקמן:

 . 1כללי
 . 1.1המבוא והנספחים להסכם זה הינם חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.
 . 1.2בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרושים שלצידם ,אלא אם כן משתמעת בברור כוונה
אחרת.
 . 1.3ה מסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
 . 1.3.1הצעת הספק  -כל מסמכי המכרז שהם מלאים במקומות המיועדים
לכך וחתומים על ידי הספק (להלן " :מסמכי המכרז")  -נספח א' .
 . 1.3.2התחייבות ל שמירה על סודיות  -נספח ב' .
 . 1.3.3טופס אישור עריכת ביטוחים  -נספח ג' .
כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות הסכם זה והתנאים הכל ליים של המכרז ,לרבות
ההבהרות שניתנו בקשר עימם ,יכונו להלן " מסמכי ההסכם".
 . 2הגדרות
בהסכם זה יפורשו המונחים הבאים כדלהלן:
 " . 2.1ה מנהל " – סמנכ"ל תכנון ,משאבים ורכש או כל מי שהוסמך ו/או יוסמך על ידו
לצורך הסכם זה .
 " . 2.2המפרט" – מפרט השירותים המצורף כ מסמך ח ' למסמכי המכרז ( נספח א' ).
 " . 2.3השירותים "  -מכלול השירותים על פי הסכם זה  ,נספחיו והמפרט ,על כל הכרוך ונלווה
להם ,ולרבות עבודות או שירותים שאינם מפורטים במסמכי ההסכם ,אולם נדרשים
כחלק בלתי נפרד לביצוע על ידי הספק.
 " . 2.4מערכת המחשוב" – מערכת המחשוב של החברה  ,על כל חלק יה ורכיביה ,באתרים
השונים ,לרבות כל עדכון ,תוכנה ,ציוד וחומרה אשר יתווספו לה מעת לעת ,לרבות
כמפורט במפרט.
" . 2.5ההצעה הכספית" – הצעתו הכספית של הספק במסגרת המכרז  -מסמך ד' למסמכי
המכרז.
 . 3מטרת ההסכם
 . 3.1החברה מוסרת בזאת לספק ו הספק מתחייב לבצע את השירותים ,על הצד הטוב ביותר,
במקצועיות ובמיומנות המיטביים ,הכל בהתאם להוראות החברה  ,ולרבות כל הפעולות
המפורטות בהסכם זה ובמפרט ,וכל פעולה הנדרשת לצורך אחזקת ,תיקון והפעלת
מערכת המחשוב באופן רציף ותקין ,על כל חלקיה ורכיביה ,כפי עדכונם מעת לעת.

 . 3.2אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע בכל אופן שהוא מזכויות החברה  ,לרבות בכל הנוגע
לרכישת שירותים ,ציוד ,חומרה וכל רכיב אחר בקשר עם מערכת המחשוב ,מצדדים
שלישיים.
 . 4הצהרות והתחייבות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 . 4.1כי הוא עיין בהסכם על נספחיו ,וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא ההבהרות
לשביעות רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם ,לשירותים והמשתמע מה ם ומביצוע ם .
 . 4.2כי הוא והעובדים מטעמו יבצעו את השירותים ברמה המקצועית המע ולה ביותר,
ישתמשו במיטב יכולותיהם  ,כושרם ידיעותיהם ואמצ עיהם ,וישקיעו מיטב השקידה,
המסירות והנאמנות לביצוע התחייבויותיהם עפ"י הסכם זה ,תוך עמידה בלוחות הזמנים
המפורטים בהסכם זה ו/או בהתאם להוראות המנהל .
 . 4.3כי יש ביכולתו לעמוד במכלול התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,לרבות מתן השירותים
בפרוייקט במלוא ם  ,במועד ם וברמה ואיכו ת מעולות .
 . 4.4כי הוא יבצע את השירותים תחת פיקוחו ובהתאם להנחיותיו של המנהל.
 . 4.5כי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי המנהל  ,בין שהן כלולות
בהסכם ובין שאינן כלולות ב הסכם .
 . 4.6כי הוא יעסיק על חשבונו במתן השירותים עובדים מיומנים ובעלי ני סיון במתן
השירותים.
 . 4.7כמו כן מובהר בזאת כי השירותים שיינתנו על ידי הספק כוללים את כל השירותים
המפורטים בהסכם זה על כל נספחיו ,וכן כל שירות אחר ו/או עבודה אחרת גם אם לא
פורטו במפורש ואשר קשורים באופן ישיר או עקיף למתן השירותים על ידי הספק
במלוא ם  ,במועד ם וברמה ואי כות מעולים  ,ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום
ו/או מס ,על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של הספק.
 . 4.8כי הוא אחראי לאופן וטיב השירותים שיתבצעו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
 . 4.9כל סמכויות החברה ו/או מי מטעמה הנזכרות ב הסכם זה ,לא ישחררו את הספק
מאחריותו ומהתחייבויותי ו על פי ה הסכם  ,לרבות אחריותו לאופן ולטיב ביצוע
השירותים .
 . 4.10כי ימסור למנהל ,לפי דרישתו ו/או לפי הצורך  ,דו"ח תקופתי אודות ביצוע השירותים
והמנהל רשאי לבדוק את התקדמות השירותים ואופן ביצועם ולשם כך רשאי אף לבקר
במשרד הספק והספק מתחייב לאפשר ולסייע למנהל ו/או לבא י כוחו לבצע את הבדיקות
בכל עת.
 . 4.11מ בלי לגרוע מאחריותו המקצועית של הספק תהיה החברה רשאית לדרוש מהספק
החלפת כל עובד אשר י ועסק על ידו במתן השירותים מבלי צורך לנמק דרישה זו ,והספק

לא יעסיק במתן השירותים כל עובד כ זה ,והוא יחליפו בעובד מיומן שיובא לאישור
החברה .
 . 4.12השירותים שיספק הספק לחברה יינתנו באופן אישי על ידי העובדים שפורטו בהצעתו
במכרז ושאושרו על ידי החברה  .החלפת עובד טעונה אישור החברה מראש ובכתב .
 . 5התמורה
 . 5.1כנגד ביצוע השירותים ומילוי מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה על נספחיו ,לשביעות
רצונה של החברה ,תשלם החברה ל ספק תשלום חודשי בסך של _________  ₪בתוספת
מע"מ ובהתאם להצעה הכספית של הספק ,וביחס לשירותים שיוזמנו בפועל (רכיבים , A
 Bו  C-בהצעת הספק ,לפי הענין) .יובהר כי למעט רכיב  Aבהצעה הכספית ,החברה אינה
מתחייבת להזמין את יתר השירותים הנזכרים בהצעת הספק ו/או במפרט השירותים,
והדבר נתון לשיקול דעתה.
(האמור בסעיף  5.1לעיל ,בהסכם זה " :שכר ההסכם").
 . 5.2החברה שומרת לעצמה את האופציה להגדיל את היקף השירותים שי י נתנו על ידי הספק
בהתאם לצרכיה  ,לרבות במקרה של הוספה מהותית של נקודות קצה באתרי החברה
השונים  .במקרה כזה ידונו הצדדים בהגדלת שכר ההסכם המגיע לספק בגין כך  ,על בסיס
ההצעה הכספית  .למען הסר ספק יובהר כי הוספת נקודות קצה כש ל עצמה לא תיחשב
להגדלה מהותית של היקף השירותים ולא תזכה את הספק בהגדלת שכר ההסכם בגין
כך.
 . 5.3לשכר ההסכם יתווסף מע"מ כדין ,כשיעורו ביום ב יצוע כל תשלום .
 . 5.4כתנאי לביצוע תשלום כל חלק משכר ההסכם ,ימציא הספק לחברה חשבונית כדין על כל
תשלום ותשלום  ,לרבות בגין כל תשלום חודשי .
 . 5.5החברה תשלם לספק את שכר ההסכם בתוך  45ימים מאישור המנהל את החשבונית ,את
דו"ח השעות הנוספות ואת התקיימות יתר התנאים לביצוע התשלום.
 . 5.6כל עיכוב בהגשת דו"ח השעות או החשבונית ,יגרור עיכוב בביצוע התשלום ,מבלי שהספק
יהיה זכאי לכל תוספת ו/או פיצוי ו/או הפרשי הצמדה בגין העיכוב בביצוע התשלום.
 . 5.7הספק מתחייב ,כי מערך החשבונות של השירותים ותיקצוב ם ייערכו במשרדיו ועל -ידי
עובדיו ברמת מחשוב שתאפשר בדיקה וביקורת עליהם ,בכל עת ,לשביעות רצון ה מנהל.
 . 5.8מובהר ומוסכם ,כי הספק יישא על חשבונו בכל העלויות הכרוכות במתן השירותים,
לרבות עלויות הציוד ,המתקנים  ,כח האדם ,הביטוחים ,הנסיעות ,החניה והחומרים
לביצוע השירותים במלואם ,גם אם לא צוינו במפורש בהסכם זה  ,וכי לא ישולמו לו כל
תשלומים ו/או הוצאות נוספות ,למעט שכר ההסכם כהגדרתו לעיל .

הספק מצהיר בזה כי בשום מקרה (אף אם ההסכם יבוטל ו/או יצומצם מכל סיבה שהיא),
לא תהיינה לו שום תביעות ו/או טענות כלפי החברה בקשר לכל הוצאה ו/או השקעה
שהיו לו לצורך ביצוע התחייבויותיו על  -פי הסכם זה.
 . 5.9הובא ההסכם לידי גמר ,תשלם החברה לספק את שכר ההסכם המגיע לו בגין השירותים
שסיפק בפועל עד למועד סיום ההסכם  ,ופרט לכך לא יהא הספק זכאי לכל תשלום ו/או
פיצוי נוסף.
 . 5.10כל מס ,אגרה ,תשלום חובה ,היטל או הוצאות אחרות על  -פי כל דין והסכם ,הכרוכים
בביצועו של הס כם זה ו/או נדרשים לשם ביצועו ,בין אם ידועים במועד חתימת ההסכם
ובין אם לאו ,ואשר אינם מוטלים במפורש על החברה  ,יחולו על הספק וישולמו על -ידו.
 . 5.11מוסכם ומודגש כי פרט לשכר ההסכם  ,לא יחולו על החברה תשלומים ,עלויות ו/או
הוצאות כלשהם בקשר להסכם ,מכל מין וסוג שהוא ,ול רבות במקרה של ביטול ההסכם
על  -ידי החברה מכל סיבה שהיא.
 . 5.12החברה תנכה משכר ההסכם כל תשלום אשר היא חייבת לנכותו על  -פי כל דין ותעבירו
לכל רשות מוסמכת אשר אליה עליה להעבירו ,אלא אם כן המציא הספק מסמך פטור
כדין.
 . 5.13מ בלי לגרוע מ יתר הוראות הסכם זה  ,מצהיר הספק כי ידוע לו כי ביצועו של הפרוייקט
מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים ,וכי במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים,
כולם או חלקם ,תהא החברה רשאית להפסיק ו/או לצמצם את היקף הפרוייקט והיקף
העבודות על פי הסכם זה ,בכל שלב שהוא ,ובמקרה כאמור ישולם לספק ה חלק ה יחסי
משכר ההסכם עבור השירותים שביצע בפועל ,ומעבר לכך ,לא יהא הספק זכאי לכל
תשלום ו/או פיצוי נוסף .
 . 6רכישת חומרה וציוד מחשוב
 . 6.1החברה איננה מתחייבת לרכוש ציוד חומרה  ,תוכנה  ,מחשבים  ,שרתים  ,מסכים  ,ציוד
רשתות  ,מדפסות  ,רי שיונות  ,או כל ציוד חומרה או תוכנה אחר השייך לתחום המחשוב
( להלן " :ה ציוד" ) מהספק  .יחד עם זאת  ,בעת רכישת ה ציוד תיפנה החברה ל ספק לקבל
הצעת מחיר  ,ותהא רשאית לרכוש ממנו את ה ציוד על פי שיקול דעתה  .הספק מתחייב
לספק לחברה את הצעת המחיר הזולה ביותר ביחס למחירי השוק ,בהתאם למחירים
המופיעים באתר ( zap.co.ilככל והמוצר קיים באתר) בהתאם לזהות המוצרים (יבואן
רשמי ,אחריות זהה וכיו"ב).
 . 6.2התקשרות זו תיעשה בהתאם להזמנת עבודה בכתב שתיחתם על ידי החברה ,ולאחר סיכום
התמורה המגיעה לספק בגין הציוד.
 . 6.3רכשה החברה ציוד מה ספק  ,יהיה ה ספק אחראי למתן האחריות לציוד .

החליטה החברה לרכוש ציוד מספק אחר  ,יהיה אותו הספק אחראי לפגם בציוד בהתאם
לתעודת האחריות לאותו המוצר  ,ואולם ,כל יתר השירותים והתחייבויות הספק יחולו גם
כלפי הציוד הנוסף.
 . 7תקופת ההסכם
 . 7.1תקופת ההתקשרות תהא ל  24 -חודשים ,מיום חתימת הצדדים על הסכם זה (להלן:
" תקופת ההסכם").
 . 7.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובכפוף לעמידת הספק בכל תנאי הסכם זה ,החברה תהא
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך מפעם לפעם את תקופת ההסכם בתקופה בת
 24חודשים נוספים ,או כל חלק ממנה ,וכל יתר תנאי ההסכם יחולו על תקופות הארכה
אלו .למען הסר ספק ,שכר ההסכם לא ישתנה בתקופות ההארכה  ,למעט הצמ דה למדד
כאמור בסעיף  5.6ל עיל .
 . 8אחריות ונזיקין
 . 8.1הספק יהא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים לגוף ולרכוש של כל אדם ו/או תאגיד ו/או
החברה  ,כתוצאה ממתן השירותים על פי הסכם זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,יהא
הספק אחראי גם לכל נזק שנגרם למערכת ה מחשוב של החברה ולמידע המצוי בה
כתוצאה משירותי הספק  ,בין במעשה ובין במחדל.
 . 8.2הספק מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את החברה בכל סכום אשר יידרש ו/או
ייתבע ו/או ייפסק ל חובתה בקשר לנזקים דלעיל ,לרבות הוצאות בורר ,הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד ,ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו לחברה כתוצאה מהנזקים דלעיל ,וזאת
על פי דרישה ראשונה של החברה ובלבד שנמסרה לספק התראה על הדרישה ו/או
התביעה ו/או הנזק עם קבלתה ומתן אפשרות לספק להתגונן מפניה .
 . 8.3הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא לתבוע את החברה ו/או את עובדיה
ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם ע"י החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לספק ו/או
לעובדיו ו/או מי מטעמו ,לגופ ם ו/או רכוש ם ,ובלבד שהנזק לא נגרם בזדון .
 . 9ביטוח
 . 9.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פ י הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים,
על חשבו ן הספק  ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת (ולעניין ביטוח
אחריות מקצועית ו /או חבות מוצר ,למשך  3שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם) ,
את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ג',
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן " :ביטוחי הספק " ו " אישור עריכת הביטוח" ,לפי
העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
 . 9.2ללא צורך בכל דרישה מצד החברה  ,על הספק להמציא לידי החברה  ,לפני תחילת מתן
השירותים וכתנאי מוקדם ל התקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור
עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטח הספק .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על

הספק להמציא ל ידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן  ,בגין חידוש תוקף ביטוחי
הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה
נוספת כמפורט בסעיף  9.1לעיל.
 . 9.3בכל פעם שמבטח הספק יודיע ל חברה  ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך את אותו
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ב יטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה
בביטוח כאמור.
 . 9.4מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה
מזערית  ,המוטלת על הספק  ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם
ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות ע ל פי הסכם זה ו/או על
פי דין ,ול ספק לא תהיה כל טענה כלפי ה חברה או מי מטעם ה חברה  ,בכל הקשור לגבולות
האחריות כאמור.
 . 9.5ל חברה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח  ,שיומצא על ידי
הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי  ,תיקון  ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על
מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה .
 . 9.6מוצהר ומוסכם כי זכויות ה חברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל,
אינן מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי
ביטוחי הספק  ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה
שהיא  ,המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נ דרשה עריכת
שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נ בדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו .
 . 9.7הספק פוטר את החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש
או ציוד כלשהו ,המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי החברה ו/או המשמש
לצורך מתן השירותים (לרבות כלי רכב וצמ"ה) ,ולא תהיה ל ספק כל טענה  ,דרישה או
תביעה כלפי ה נזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור  ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 . 9.8בנוסף ,על הספק לערוך את הביטוחים הבאים  ,בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו:
ביטוח חובה כנדרש (לרבות הרחבת "הסעה בשכר" ככל שנדרש) על פי דין בגין פגיעה
גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש
בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד  ,ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו ביטוח במתכונת
"כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
 . 9.9על אף האמור לעיל ,ל ספק הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות
צד שלישי ) המפורטים בסעיף זה ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט ב סעיף 9.7
לעיל יחול  ,כאילו נער כו הביטוחים האמורים במלוא ם.

 . 9.10ב כל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח
על זכות התחלוף כלפי ה חברה וכלפי הבאים מטעם ה חברה ; הו ויתור על זכות התחלוף
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 . 9.11מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים או חלק מה ם י ינתנו על ידי קבל ני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג כי
בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההת קשרות עמם/
בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה.
 . 9.12מובהר בזאת  ,כי על הספק מוטלת ה אחריות כלפי החברה ביחס ל שירותים במלואם,
לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 . 9.13סעיפי הביטוח הינ ם מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף הא מור
לעיל ,אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו
 10ימים ממועד בקשת החברה מאת הספק בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח
כאמור.
 . 10אי תחולת יחסי עובד  -מעביד
 . 10.1הספק מצהיר ,כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי מטעמו
לבין החברה יחסי עובד מעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק לצורך ביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו עובדים של הספק בלבד ,ולא יהיו בין הספק
ו/או עובדיו ובין החברה כל יחסי עובד מעביד.
 . 10.2כל התשלומים מכל מין וסוג לעובדי הספק ,מכוח כל דין ו/או כל הסכם  ,יחולו על הספק
וישולמו על ידו ,ו החברה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.
 . 10.3מובהר ומוסכם ,כי באם יקבע על ידי רשות מוסמכת ,כי מתקיימים יחסי עובד מעביד
בין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין החברה  ,אזי הספק מתחייב כי שכר ה הסכם
י היה נמו ך ב מחצית מהקבוע בהסכם ו/או מכל סכום ששולם לספק  ,ו הספק מתחייב
להשיב לחברה מחצית מהתשלומים ששולמו לו ,ו כן ש החברה תהיה רשאית לקזז סכום
זה מהסכומים המגיעים ,אם מגיעים ,לספק ו/או לגבות סכום זה מהספק בכל דרך
אחרת.
 . 10.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב לשפות את החברה  ,וזאת על פי דרישה
ראשונה ,בגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה ,במישרין או בעקיפין ,יחסי עובד מעביד
בין החברה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות שכר עבודה וזכויות
סוציאליות מכל מין וסוג.
 . 11העברת זכויות
 . 11.1לחברה נתונה בזאת הזכות להסב ,להעביר ,לשעבד ו להמחות את זכויותיה וחובותיה לפי
הסכם זה ,בלי נטילת רשות על כך מאת הספק.

 . 11.2הספק אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו ו/או זכויותיו ,כולן או מקצתן
לאחר ,אלא אם כן קיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.

 . 12סודיות וזכויות יוצרים
 . 12.1הספק מתחייב בשמו ובשם עובדיו וכל הפועלים מ טעמו לשמור בסוד ולא להעביר,
להודיע ,למסור ,להביא לידיעת ו/או לאפשר להביא לידיעת כל אדם או גוף אחר ,כל
ידיעה שתגיע אליו בקשר למתן השירותים ו/או לפרויקט ,וכל נתון או כל חומר הקשור
בביצוע ה שירותים ,והכול בעת מתן השירותים ובכל זמן אחר.
 . 12.2הספק לא יהיה רשאי להשתמש במסמכים שהכין לצורך מתן השירותים או במידע שהגיע
לידו במהלך ביצוע השירותים לכל מטרה שהיא זולת לפרוייקט ולא יהיה רשאי לפרסמם
ברבים בכל צורה שהיא ,אלא א ם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת החברה ובהתאם
לתנאי ההסכמה.
 . 12.3בתום תקופת השירותים לפי הסכם זה ,ימסור הספק לחברה א ת כל מסמכי הפרויקט,
לרבות כל מסמך שהוכן על ידו וכל מסמך שנמסר לו על ידי החברה או מי מטעמה.
 . 12.4זכויות היוצרים בכל הקשור בעבודות ,בתכנון ובתוצרי הסכם זה ,לרבות הזכות
המוסרית ,יהיו של החברה בלבד ,למעט אם נקבע במפורש אחרת בתנאי השימוש
ב תוכנות ו/או ב ציוד .החברה תהא רשאית לבצע שינויים בתוכניות ,במסמכים ובעבודות
לפי שיקול דעתה המוחלט ,וכן לעשות שימוש בתוכניות ,במסמכים ובעבודות לכל צורך,
לרבות בפרויקטים אחרים של החברה .
 . 13תרופות
 . 13.1על הסכם זה ,יחולו הוראות חוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג  1973 -והוראות חוק החוזים
( תרופות בשל הפרת חוזה ) תשל" ג  1973 -אלא אם הוסכם אחרת על פי הוראות הסכם זה .
 . 13.2בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן  ,לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של  7ימים
או במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על ידי הספק ת היה החברה רשאית לסלק
לאלתר ,את ידו של הספק מ מתן השירותים ול העביר ם לאחר  ,ואלה המקרים :
 . 13.2.1כשניתן נגד הספק התראת פשיטת רגל  ,צו כינוס נכסים  ,צו פשיטת רגל וכיוצ "ב ,
והצו לא בוטל תוך  30יום מיום הינתנו .
 . 13.2.2כשהספק מסתלק מביצוע ההסכם  ,במפורש או במשתמע  ,להלכה או למעשה .
 . 13.2.3הספק חדל לטפל באופן אישי במתן השירותים.
 . 13.2.4הספק מעל באמון שניתן בו.

 . 13.2.5בכל מקרה ש הספק הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה או לא מילא תפקידו
לשביעות רצון החברה ועל פי שיקול דעתה המוחלט כמוגדר בהגדרת עבודתו
ובלבד שקיבל מכתב התראה בנושא.
 . 13.3בכל מקרה בו הובא הסכם זה לידי גמר  ,ת הא החברה רשאית למסור את המשך מתן
השירותים והשלמתם לכל אדם ו /או גוף אחר .
 . 13.4בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם זה או הנובע
ממנו  ,מוסכם בין הצדדים כי הספק לא יאט את קצב מתן השירותים ולא יפסיק את
ביצוע ם בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע
השירותים  ,ו מתן השירותים ימשיך להינתן על ידי הספק במלוא ו ובמועדו על אף חילוקי
הדעות ו החברה ת שלם לספק את אותם סכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל
עיכוב .
 . 13.5בכל מקרה בו לא מילא הספק אחר התחייבויותיו הכרוכות בהסכם ,כולן או מקצתן,
יובא הסכם זה לידי גמר ו החברה תהא פטורה מכל התחייבות כלפי הספק ותהא זכאית
למסור את המשך מתן השירותים והשלמתן לכל אדם ו/או גוף אחר ,ובנוסף תהא זכאית
לקבל מן הספק פיצוי בגין הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה עקב כך.
 . 13.6מוסכם בזאת כי בכל מקרה בו יפר הספק את ההסכם הפרה יסודית תהיה החברה זכאית
לבטל את ההסכם ללא התראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותי ה על פי ההסכם
ו/או על פי כל דין  ,לרבות פיצוי בגין נזקיה .
 . 14סיום ההסכם
 . 14.1מבלי לגרוע מזכויות החברה לסיים את ההסכם בשל הפרתו על ידי הספק ,רשאית
החברה  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לסיים את ההסכם בהו דעה בכתב לספק,
 45ימים מראש.
 . 14.2הודיעה החברה לספק על סיום ההסכם ,יהיה הספק זכאי לקבלת את שכר ההסכם
בהתאם לשירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות ,בניכוי כל סכום
המגיע לחברה מאת הספק ,ומלבד זאת לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת ו/או פיצוי ו/או
תשלום ו/או סעד אחרים.
 . 15עבודות עבור אחרים
לספק הזכות ליתן עבודות ושירותים לגורמים אחרים ו/או להיות מועסק על ידי אותם גורמים,
אלא אם כן בביצוען או בעצם העסקתו על ידי הגורמים האחרים ,עלול ,לדעת החברה  ,להיווצר
מצב של ניגוד עניינים בין השירותים על פי הסכם זה לעבודה הנוספת .בכל מקרה של ספק  ,על
הספק לפנות לחברה ולקבל את עמדתה.
האמור לעיל בא אך להוסיף על נספח ב' להסכם זה ואין בכוחו לגרוע מהוראותיו.
 . 16קיזוז

 . 16.1החברה תהא זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע
לה מהספק על פי הסכם זה ,מכל סכום שיגיע לספק מ החברה על פי הסכם זה  ,בכפוף
למסירת הודעה לספק על הקיזוז או העיכוב .
 . 16.2הספק אינו זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו
מ החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מכל סכום שיגיע לחברה מהספק על פי הסכם
זה.
 . 17סמכות מקומית
סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים
בירושלים בלבד .
 . 18כללי
 . 18.1הסכם זה מהווה ביטוי מלא ושלם של הסכמות הצדדים והוא מבטל כל הסכם קודם
בכתב או בעל פה .שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב ונחתם על
ידי שני הצדדים .הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא תקים טענת מניעות
או וויתור.
 . 18.2כתובות הצדדים לה סכם זה הנן כמפורט ברישא של ההסכם .כל הודעה שתשלח מצד
אחד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  48שעות מיום משלוחה בדואר ,במכתב
רשום ,לפי הכתובת של הצד הנמען.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

הספק

נספח א'

מסמכי המכרז על נספחיהם

נספח ב '

התחייבות לשמירה על סודיות
לכבוד
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים
הואיל :

והנני משתתף במכר ז מס'  3/19של החברה הממשלתית להגנות ים המלח (להלן:
" המזמינה ") למתן שירותי מחשוב למזמינה (להלן " :ה שירותים ");

והואיל :

והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים  ,או בקשר אליהם ,או ההשתתפות במכרז
אקבל לחזקתי ,או יבוא לידיעתי ,מידע המתייחס לכל עניין מקצועי ,עסקי או
אחר ,מכל סוג שהוא ,של המזמינה ושל כל הקשורים עמה ,בעבר ,בהווה ,או
בעתיד  ,לרבות של מפעלי ים המלח בע"מ (" מיה ") ,וכן כל חומר אשר הוכן עבור
או על  -ידי ,או הוגש למזמינה בקשר עם השירותים  ,ולרבות מידע סודי של
המזמינה (להלן " :מידע סודי ");

והואיל :

והוסבר לי ,כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא ,לכל אדם או גוף ,עלול לגרום
נזקים כבדים למזמינה ו/או לצדדים שלישיים.

אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
.1

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע
ממנו ,לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי -
מוגבלת.

.2

הנני מתחייב לשמור בס ודיות גמורה ומוחלטת ,לא לפרסם ,לא לגלות ולא להביא לידיעת
אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי ,כל פרט הקשור למתן ה שירותים  ,במישרין או בעקיפין,
לרבות תוכנם ,תוצאותיהם או כל חלק מהם (להלן " :פירוט ה שירותים ") ,והכל לתקופה
בלתי  -מוגבלת.

.3

האמור בסעיפים  1ו  2 -לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור ,מידע שגילויו מחויב על -
פי דין (במגבלות חיוב הגילוי כאמור) או מידע שניתנה הסכמת המזמין לגילויו ,מראש
בכתב ,ובמידה שניתנה.

.4

כמו כן ,הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי ה שירותים  ,אלא
לטובת המזמינה ולצורך מתן השירותים .

.5

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן
ה שירותים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית ,נוהלית או אחרת ,כדי לקיים את
התחייבותי על  -פי כתב זה .כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות
הנדרשים ,על  -מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור ,או הנוגע ל מתן השירותים .

.6

הנני מתחייב להחזיר למזמינה ולחזקתה כל חומר כתוב או אחר ,וכל חפץ או דבר,
שקיבלתי מכם ,או השייך לכם ,ושהגיע לחזקתי ,או לידי ,עקב ,בקשר עם ,או בזמן מתן
ה שירותים  ,בין מכם ובין מצדדים שלישיים ,וכל חומר שהכנתי עבורכם .הנני מתחייב
שלא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור ,או של מידע סודי.

.7

הנני מתחייב כי השימוש שייעשה על  -ידי במידע יהיה לצורך מתן השירותים נשוא הסכם
זה בלבד ,ובלבד ששום שימוש (כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או
יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים) לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע
מסוימים או מוגדרים.

.8

מובהר כי המזמינה ו/או מיה אינ ן אחראי ו ת לדיוקו ,לשלמותו או לנכונותו של המידע
הסודי וכל הסתמכות עליו על  -ידי מקבל המידע ,או מי מטעמו ,תהיה ב אחריות מקבל
המידע.

.9

ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים 119-
 118לחוק העונשין ,התשל"ז . 1977 -

. 10

הנני מוותר על כל זכות קניין רוחני ,לרבות זכויות יוצרים ,פטנטים ,סודות מסחריים,
סימני מסחר ומדגמים בקשר לשירותים שיסופקו למז מינה במסגרת מכרז זה.

. 11

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי ,לאחר חקירה ובדיקה שערכתי ,אין מצב של ניגוד
עניינים בין מתן השירותים לבין כל עניין אחר שיש לי ולשותפיי וקרובי ו/או למנהלי ו/או
לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו.

. 12

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל  -פי כל דין ,לכל נזק ,הפסד או הוצאה ,מכל סוג,
אשר יגרמו לכם ,או לצד שלישי כלשהו ,כתוצאה מהפרת התחייבויות על  -פי כתב זה.

. 13

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

. 14

בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על  -פי כתב זה ,תהיה לכם זכות
תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו ,לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון
צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

. 15

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

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

נ ספח ג'  -אישור עריכת הביטוח

תאריך __________ :

הביטוח ים המפורט ים באישור זה הינ ם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,עד כמה שלא
שונו באישור זה ,ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות .

מעמדו

מקבל האישור

המבוטח  /בעל
הפוליסה
שם:

שם:
החברה
הממשלתית להגנות
ים המלח בע"מ ו/או
חברת האם ו/או
חברות בנות ו/או
חברות קשורות
כתובת:
כתובת:
יש להשלים
מרח' כנפי הנשרים , 7
ירושלים
תיאו ר הפעילות  /השירותים  /העבודות  /המוצרים נשוא אישור הביטוח
☐ משכיר
☐ חברת ניהול
☐ בעל מקרקעין
☐ שוכר
☐ מזמין שירותים /
עבודות
☐ מזמין מוצרים
☐ אחר______ :

יש להשלים

מעמדו
☐ שוכר
☐ משכיר
☐ חברת ניהול
☐ ספק מוצרים
☐ נותן שירותים
☐ קבלן
☐ אחר______ :

הסכם למתן שירותי מחשוב

בקשר ל  ☐ -הסכם ☒ מכרז ☐ הזמנת עבודה מס'
מיום
פירוט נוסף :
הכיסויים
גבול האחריות /
סכום ביטוח
תקופת הביטוח
מספר פוליסה
סוג
☒$☐ ₪
 .1רכוש
☐ רכוש
☐ א.
תוצאתי
 .2צד ג'

₪ 1,000,000
למקרה
ולתקופת ביטוח

 .3מעבידים

₪ 20,000,000
לעובד ,למקרה
ולתקופה

 .4אחריות
מקצועית

₪ 2,000,000
למקרה
ולתקופת ביטוח ת.רטרו:

 .5אחריות
המוצר

₪ 1,000,000
למקרה
ולתקופת ביטוח ת.רטרו:

סעיפים מיוחדים
לטובת מקבל
האישור
☐ מבוטח נוסף
☐ מוטב לתגמולי
ביטוח
☐ סעיף שיעבוד
☒ ויתור על תחלוף
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת

 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת  30יום בכתב ובדואר
רשום למקבל האישור.
 ביחס לפעילות נשוא אישור זה ,הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור
ומבטחיו ולא יחול סעיף השתתפות  /כפל ביטוח.

חתימת האישור:

המבטח
_______________________

