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מצד אחד
(להלן" :המזמין")

מצד שני
(להלן" :הספק")

הואיל

והמזמין פרסם מכרז פומבי מס' ( 09/2019להלן" :המכרז") לבחירת מנהל קמפיין
פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז ונספחיו (להלן" :השירותים");

והואיל

והספק הציע למזמין לבצע את השירותים כאמור והמזמין קיבל את הצעתו ובחר בה
כהצעה זוכה במכרז בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה להלן;

והואיל

והספק מצהיר כי הינו בעל ניסיון ,מיומנות ומקצועיות ,כח האדם והאמצעים
הדרושים לשם ביצוע השירותים ברמה מעולה והוא מעוניין לבצעם ,והוא עונה על כל
התנאים המוקדמים כפי שפורט במסמכי המכרז וכפי שהם מפורטים בהסכם זה
להלן;

והואיל

והצדדים החליטו כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד
למעביד ,אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי ,המעניק שירותים למזמין על
בסיס קבלני ,ומקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה בהתאם לתעריפים
המפורטים בהסכם זה;

והואיל

והספק מצהיר כי לא קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין ,הסכם או אחרת
להתקשרותו בהסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

.2

מבוא וכותרות
.1.1

המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות נספחיו ו/או מסמכי
המכרז ,יגבר האמור בהסכם זה.

.1.3

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

נציג הצדדים
.2.1

או מי שיוסמך על ידו
נציג המזמין לעניין ביצוע הסכם זה הוא
בכתב (להלן – "הנציג") .המזמין רשאי להחליף את הנציג בכל עת על ידי מסירת
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הודעה בכתב ליועץ.

.3

.2.2

יובהר כי נציג המזמין אינו רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות ו/או את
ההיקף הכספי של ההסכם ו/או לשנות את היקף העבודה הקבוע בהסכם.

.2.3

נציג הספק הוא/היא ___________ ,שישמש כמנהל הקמפיין (להלן" :מנהל
הקמפיין") .הספק לא יהיה רשאי להחליף את מנהל הקמפיין ו/או יתר אנשי
הצוות המקצועי מטעמו ,אלא באישור מראש ובכתב של המזמין.

.2.4

המזמין יהא רשאי להורות לספק להפסיק את עבודתו של עובד או עובדים שלו
או ספק או נותן שירותים עבורו וכיו"ב בקשר עם מתן השירותים בקשר עם
הסכם זה ,ועל הספק יהא להיענות לדרישת המזמין.

תקופת ההתקשרות
.3.1

תקופת ההתקשרות עם הספק תהיה למשך  36חודשים מיום חתימתו.

.3.2

המזמין יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות
שבסעיף  3.1לעיל בתקופה נוספת של  12חודשים מעבר לתקופת ההתקשרות
הראשונה ,וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לספק  30יום לפני תום תקופת
ההתקשרות ,באישור ועדת המכרזים של המזמין ובהתאם להסכם חתום על ידי
מורשי החתימה של המזמין.

.3.3

המזמין יהיה זכאי להביא את ההסכם לסיומו ,מכל סיבה שהיא ,ועל פי שיקול
דעתו המוחלט על ידי מתן הודעה לספק  30יום מראש .במקרה כאמור ,ישלם
המזמין לספק אך ורק תשלום בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד שנקבע
בהודעת המזמין במועד להפסקת ההסכם ,וזאת ללא תשלום כל פיצוי נוסף.

.3.4

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,המזמין יהיה רשאי לסיים
ההתקשרות עם הספק באופן מידי בכל אחד מהמקרים שלהלן:
 .3.4.1במקרה והספק או מי מטעמו הפר את התחייבויותיו לפי הסכם זה
בהפרה יסודית.
 .3.4.2במקרה והספק או מי מטעמו הפר את התחייבויותיו לפי הסכם זה
בהפרה שאינה הפרה יסודית ,ולא תיקן את ההפרה בתוך פרק הזמן
שנדרש לעשות כן ע"י המזמין.
 .3.4.3במקרה ויתגלה כי הצהרה כלשהיא מן ההצהרות שהצהיר הספק הייתה
כוזבת.
 .3.4.4במקרה שתוגש נגד הספק בקשה לפירוק ו/או לכינוס ו/או למתן צו
לכינוס נכסים או בקשה למינוי נאמן.
 .3.4.5במקרה שהספק ו/או מנהל הקמפיין מטעמו לא יוכל מאיזו סיבה שהיא
להמשיך למלא אחר התחייבויותיו שבהסכם זה ,למשך תקופה העולה
על  7ימים.
 .3.4.6במקרה שיינקטו נגד הספק ו/או מנהל הקמפיין הליכים פליליים כלשהם
בידי רשות מוסמכת ,לרבות הזמנה לחקירה משטרתית ,מעצר ,זימון
לשימוע לפני הגשת כתב אישום ,הגשת כתב אישום וכיו"ב.
 .3.4.7במקרה שהספק ו/או מנהל הקמפיין יהיה מצוי בניגוד עניינים בין מילוי
התחייבויותיו לפי הסכם זה לבין כל עניין אישי אחר שלו ו/או של מי
מטעמו.
 .3.4.8ידוע לספק כי ביצוע השירותים מתוקצב על ידי גורמים חיצוניים וכי
במידה ותיקצובו יופסק או יושהה הסכם זה יופסק במקביל לכך .הספק
לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו על הפסקת הפרויקט או עצירתו עקב כך.

.4

השירותים
.4.1

בתקופת ההתקשרות מקבל על עצמו הספק לספק למזמין ,על פי דרישת המזמין
מפעם לפעם בכתב ,את השירותים שיינתנו על ידי צוות מקצועי שיכלול את מנהל
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הקמפיין ואיש צוות נוסף ,כפי שיאושרו ע"י נציג המזמין מראש ובכתב ,שינהל
את פעילות מובילי ההסברה.
.4.2

מנהל הקמפיין הינו הסמכות המקצועית לניהול ,תכנון וביצוע קמפיינים
שיווקיים לפרויקט פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית במטרופולין
חיפה (להלן" :הפרויקט").

.4.3

מנהל הקמפיין ינהל מקצועית את הפרויקט ,ימליץ למזמין ו/או מי מטעמו על
הפעולות והתהליכים שיש לבצע לצורך ניהולו ,ינהל וינחה מקצועית את ספקי
הפרויקט לרבות צוות התכנון ,מדיה ,יועצים ,דפוס ועיצוב ,דיילים ,מובילי
הסברה וכיו"ב ,וילווה את הביצוע בפועל.

.4.4

הספק יידרש לספק למזמין באמצעות מנהל הקמפיין את השירותים בהתאם
למפורט להלן.
 .4.4.1לבצע את השירותים באמצעות מנהל הקמפיין ואנשי הצוות שאושרו ע"י
המזמין ולא באמצעות אדם אחר.
 .4.4.2לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן
השירותים באופן יעיל ,מעולה ולשביעות רצונו של המזמין.
 .4.4.3לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת ,ולעשות כל דבר נדרש וסביר
שיועץ מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.
 .4.4.4להגיש למזמין כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה בהפעלת מסקנות
הנובעת ממתן השירותים או יישומם ,גם לאחר תום תקופת ההסכם.

.4.5

המזמין אינו מתחייב להעסיק את הספק בהיקף מינימאלי כלשהו ,והזמנת
השירותים תהיה על פי צרכי המזמין באופן בלעדי ולפי שיקול דעתו המוחלט.

.4.6

שירותי הספק יכללו בין היתר:
 .4.6.1מנהל הקמפיין יידרש להכין ו/או לעדכן תכנית עבודה של קמפיינים
הסברתיים אשר תיבנה בהנחיית נציג המזמין ,ותהיה מבוססת על ידע
מצטבר והבנה מעמיקה של צרכי המזמין.
 .4.6.2במסגרת עבודתו ילווה מנהל הקמפיין באופן אישי את כל תהליך
העבודה ויבצע אינטגרציה בין כל השותפים והספקים העוסקים
בהסברה תוך תיזמון מתאים למציאות משתנה של מהלך הפרויקט.
 .4.6.3הובלה ,ניהול ואישור תהליך יצירת תכנית ההסברה מתחילתה ועד
סיומה ,הנחיית ספקים ,אישור תכניות עבודה ובקרת התקדמות עפ"י
הלו"ז תוך התאמה לדרישות המשתנות בשטח ועמידה במסגרת
התקציבית.
 .4.6.4ייזום רעיונות מיתוגיים ,תדמיתיים ושיווקיים לפעילות ההסברתית של
מערך התחבורה במטרופולין חיפה ,תוך בחינה והבנה מעמיקה של צרכי
המטרופולין ,תושביו ,מבקריו ,משתמשי הדרך ונוסעי התחבורה
הציבורית.
 .4.6.5בניית קמפיינים לצרכים שונים ומגוונים והתאמת
לאסטרטגיית המזמין.

המסרים

 .4.6.6מתן פתרונות הסברתיים לתרחישים שונים במהלך תקופת ההתקשרות.
 .4.6.7הצפת בעיות ואתגרים הסברתיים תוך כדי התקדמות הפרויקט
והקמפיינים ומתן הצעה לפתרונות.
 .4.6.8ליווי התאמת הקמפיינים למגזרים השונים.
 .4.6.9ניהול ,אישור ושינוי תכניות עבודה והתקשרויות עם נותני השירותים
השונים הקשורים לקמפיין ובהם :משרד פרסום ורכישת מדיה ,קשרי
קהילה ,משרד קריאטיב/עיצוב ,כותב תכנים/וקופירייטינג ,חברה
להפקת סרטים וסרטונים ,חברה להקמת אתר אינטרנט ופייסבוק,
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הפקות דפוס ,חברה לקד"מ ,חברה להפקת אירועים ,חברה להקמת
מרכז מידע חוויתי וכל נותן שירות רלוונטי נוסף ו/או אחר.
 .4.6.10ניהול והפעלת מערך שטח של דיילים ומובילי הסברה.
 .4.6.11ניהול תקציב על ספקיו השונים.
 .4.6.12אינטגרציה של פעילויות ההסברה אל מול קמפיינים של רשויות ,מפעילי
תחבורה ציבורית ,הרשות לבטיחות בדרכים ,משרד התחבורה והעיריות
השונות.
 .4.6.13השתתפות והצגת מצגות בישיבות הרלוונטיות על פי החלטת נציג
המזמין.
 .4.6.14ייעוץ ,הכנת חומרים ,מצגות ומסמכי עבודה ועמדה.
.4.7

מעקב אחר ביצוע פעילות ההסברה ופיקוח על ביצוען:
 .4.7.1הספק ידאג לפיקוח על ביצוע העבודות ובמקומות בהם יבוצעו עבודות
פרסום והסברה.
 .4.7.2לצורך הפיקוח על פעולות מובילי ההסברה ,יודיע מנהל הקמפיין מראש
ובכתב מיהו מנהל מובילי ההסברה הצמוד המיועד לבצע את העבודות.
על מנהל הפרויקט לקבל אישור בכתב של המזמין להעסקת מנהל מובילי
ההסברה הצמוד ,קודם לתחילת העסקתו בהתאם להסכם זה ,ובמקרה
שתתבקש החלפתו יש לקבל אישור מחדש של נציג המזמין.
 .4.7.3מנהל הקמפיין ידאג לתיאום בין הקבלנים והספקים השונים.
 .4.7.4מנהל הקמפיין יקיים וינהל ישיבות תיאום קבועות בנוכחות הספקים,
היועצים הרלוונטיים ונציג המזמין אחת ל  -שבעה ( )7ימים או בתדירות
אחרת ,כפי שיסוכם עם המזמין ,לשם קידום שוטף ותקין של ביצוע
פעילות הפרסום וההסברה מבחינה מקצועית ,תקציבית ,שמירה על לוח
הזמנים ,וניהול האיכות ,וימסור סיכומי ישיבות בכתב למזמין בתוך 3
ימים ממועד כל ישיבה.
 .4.7.5מנהל הקמפיין יתייצב לכל ישיבות העבודה ,הפגישות והסיורים אליהם
יוזמן על-ידי יפה נוף בקשר עם הסכם זה.
 .4.7.6לוחות הזמנים לביצוע השירותים השונים במסגרת הסכם זה יקבעו על-
ידי המזמין בתאום שותף עם מנהל הקמפיין ,כך שבכל שלב ימסור מנהל
הקמפיין למזמין לוח זמנים לאותו שלב ,והמזמין יאשר או ידרוש את
השינויים אשר ימצא לנכון ,ולספק לא תהיה כל טענה בנדון .בהתאם
ללוח הזמנים המאושר מול המזמין ,מנהל הקמפיין יאשר את לוחות
הזמנים שיוגשו על ידי הספקים השונים ,ויוודא את התקדמות ביצוע
מרכיבי העבודות בהתאם ללוח זמנים .עמידה בלוחות הזמנים הנה
דרישה יסודית של הסכם זה.

.4.8

שמירה על תקציב ואישור חשבונות ספקים
 .4.8.1במשך כל תקופת ביצוע השירותים יהא מנהל הקמפיין אחראי לשמור
על מסגרת תקציבית ולדווח למזמין על כל חריגה צפויה במסגרת
התקציבית.

.5

דיווח
.5.1

מנהל הקמפיין יספק למזמין נתונים ,בהיקף ובמועדים שייקבעו על ידו ,על מנת
לאפשר לו או למי שימונה על ידו ,לבצע מעקב אחר התקדמות ביצוע הפרויקט,
וכן ימליץ למזמין על הצעדים שעליו לנקוט במקרים של שינויים ,הן מלוח
הזמנים ,הן מהמסגרת התקציבית ,של הפרויקט ככל שיהיו כאלה ,או שיהא
בהם צורך.
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.5.2

מנהל הקמפיין יגיש למזמין דו"ח חודשי מסכם .צורת הדו"ח ותוכנו יהיו לפי
הנחיות נציג המזמין ,כפי שיקבעו על-ידו מעת לעת .כמו כן ,יגיש מנהל הפרויקט
ליפה נוף דיווח תקציבי ,לרבות דיווח אודות חריגות צפויות .הדו"ח יהיה מפורט
ומלא ובו פירוט הפעולות שבוצעו במהלך הקמפיין ,פירוט המקומות שבהם נערכו
האירועים ,כמות המשתתפים ,תוכן הפעילות ,נוהל הפקת לקחים וכיוצ"ב.
בדו"ח יצוינו גם בעיות שהתעוררו ופתרונן.

.5.3

מנהל הקמפיין ידווח ליפה נוף על התקדמות לוחות הזמנים של הפרויקט
והסטיות מהם על פי הנחיות יפה נוף .

.5.4

מנהל הקמפיין יכין בהתאם לנתונים שיקבל מהספקים והקבלנים השונים תזרים
מזומנים לצורך מעקב על התקדמות הקמפיין .צורת הדו"ח התזרימי ואופן
הגשתו יקבעו על ידי יפה נוף.

.5.5

מנהל הקמפיין יכין דו"ח חסמים לצורך מעקב על התקדמות הקמפיין .צורת
דו"ח החסמים ואופן הגשתו יקבעו על ידי נציג המזמין.

.5.6

הספק יגיש למזמין דיווחים נוספים כפי שיידרש על ידי נציג המזמין.

בכל מקרה שבו מתעוררת ,במהלך הפעילות השוטפת ,בעיה מהותית במתן
.5.7
השירותים ו/או בהפעלת הקמפיין ,ידווח הספק לנציג המזמין בהקדם האפשרי
על קיום הבעיה ופתרונה .כמו כן יגיש הספק למזמין בסיום כל שלב ,דו"ח ובו
פירוט מלא של הוצאות אותו שלב בקמפיין ,לרבות הוצאות שהוצאו על ידי
ארגונים נוספים שלקחו חלק באותו שלב בקמפיין.
מובהר בזאת ,כי כל פעולה שלא באישור ו/או שלא בהתאם לדרישות נציג המזמין
תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
.6

התמורה
.6.1

תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ישלם
המזמין לספק תמורה בגין כל שעת עבודה של מנהל הקמפיין/איש הצוות מטעמו,
בהתאם להצעת הספק ( ₪ 232לש"ע ,בניכוי ההנחה אשר הציע הספק במכרז).

.6.2

לא יצורפו לתמורה הפרשי הצמדה והיא תשולם בערכה הנומינלי כפי שהיה קבוע
במועד החתימה על הסכם זה ולא יחול בה כל שינוי משך כל תקופת ההסכם,
לרבות התקופה המוארכת ,ככל שתוארך.

.6.3

מובהר בזאת כי סך התמורה המקסימאלית שתשולם עבור ביצוע השירותים על
פי הסכם זה לא יעלה על  150שעות ייעוץ בסה"כ (הן עבור שירותי מנהל הקמפיין
והן עבור שירותי מנהלי מובילי הסברה ו/או כל גורם אחר  -יחד) המהוות סך
_________ ( ₪יושלם בעת מעמד חתימת ההסכם) בתוספת מע"מ אלא
של:
באישור המזמין ובהוצאת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה המורשים לחייב
את המזמין.

.6.4

מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה ,לא
ישולם על ידי המזמין ,לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי
הסכם זה ,לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם ,לא
לספק ולא לכל אדם או גוף אחר ,אלא בהתאם להסכם בכתב שיחתם מראש על
ידי מורשי החתימה של המזמין.

.6.5

מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים יחולו על הספק
בלבד ,לרבות הוצאות נסיעה או אחזקת רכב ,ביטוח ,תשלומי חובה ,טלפון
סלולארי ,הוצאות משרדיות וכיו"ב ,וכי הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת.

.6.6

יפה נוף תהא זכאית לקזז מסכומים המגיעים למנהל הפרויקט על פי הסכם זה
ו/או על פי כל מקור אחר את הסכומים אותם יהא מנהל הפרויקט חייב להשיב
לה לפי הוראות הסכם זה לעיל או על פי כל מקור אחר.
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.7

.6.7

מנהל הפרויקט יגיש את חשבונותיו מידי חודש או לפי קביעה אחרת של יפה נוף
ובהתאם לנהלי יפה נוף שיכולים להשתנות מעת לעת.

.6.8

התמורה תשולם רק כנגד חשבונית מס ,אותה יגיש מנהל הפרויקט ליפה נוף עד
ליום ה 10-בכל חודש קלנדארי בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש שחלף.

.6.9

הספק יכלול בחשבונית פירוט של השעות אשר הושקעו בביצוע התחייבויותיו לפי
הסכם זה ,בחלוקה לשעות מנהל הקמפיין ומנהל מובילי הסברה ,ואליהן יצורף
דו"ח שיפרט את השירותים שניתנו על ידו במהלך החודש ,לרבות טיבם והיקפם.

.6.10

התשלום עצמו יתבצע על השעות שאושרו על-ידי המזמין וזאת בתוך  70ימים
מהיום שבו הוגשה חשבונית מס ערוכה כדין .איחור של עד  30ימים בתשלום לא
יהווה הפרה מצד יפה נוף.

.6.11

ידוע לספק כי ביצוע השירותים מתוקצב ע"י גורמים חיצוניים ו/או משרדי
ממשלה וכי איחור בהגשת החשבון הסופי של הספק עלול לגרום לכך שלא יועבר
ליפה נוף הסכום הנדרש לצורך סילוק החשבונית.

אי תחולת יחסי עובד מעביד
.7.1

הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק לבין
המזמין יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למתן השירותים למזמין בהתאם להסכם
זה.

.7.2

אם ייקבע מסיבה כלשהי ,במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה ,כי למרות
כוונת הצדדים ,שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,יש לראות את ההתקשרות נשוא
הסכם זה כהעסקת עובד ,וכי חלים עליה הדינים והתנאים החלים על עובד ,הרי
מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר כעובד ,בשל ההעסקה בעקבות הסכם
זה ,יחושב כ 70%-מתעריף שעת יעוץ שעתית לפיה התקשר הספק עם המזמין
בהסכם זה ( 70%מהתעריף החשכ"ל לאחר הנחה) .חישוב השכר ייעשה למפרע
מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה מחד גיסא,
והחישוב החדש כאמור מאידך גיסא ,יקוזזו הדדית.

.7.3

הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למזמין על בסיס קבלני,
ולכן המזמין לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן
השירותים על פי הסכם זה .כדי להבטיח עצמו בפני נזקים כאמור ,מתחייב הספק
לבטח את עצמו במוסד לביטוח לאומי ולשאת בכל התשלומים שהוא חב בהם
לפי כל דין.

.7.4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ככל שלמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה
לידי ביטוי בהסכם זה ,יידרש המזמין במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו
בטענה כי שררו יחסי עובד מעביד בין המזמין לבין הספק ו/או למי מטעמו ,ישפה
הספק את המזמין מיד עם דרישה בגין כל תשלום שיידרש מהמזמין כאמור.

.7.5

הספק מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או
מועסקים ,לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד
וכל התשלומים שהמעביד חייב בניכויים על פי דין.

.7.6

מובהר בזאת כי הספק בלבד יהא אחראי לכל אובדן ,פיצוי ,תשלום או נזק מכל
סיבה שהיא שייגרמו לו ,למזמין ו/או לכל צד שלישי בשל מתן השירותים ו/או
בקשר אליהם והמזמין לא ישא בכל תשלום בגין כך.

.7.7

הספק ישפה את המזמין ,מיד עם דרישה ,בגין כל סכום אשר המזמין יידרש
לשלם כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל
לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד.
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.8

.9

.10

סודיות
.8.1

הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו לידיו
ו/או לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו הינם
סודיים והספק מתחייב לשמור על כל מידע כאמור בסוד .זאת ,הן בזמן תקופת
ההסכם והן לאחר מכן ,לרבות כל ידיעות על הנעשה אצל יפה נוף או שיטות
עבודתה או כל מידע שהוא לרבות מידע עסקי ,סוד מקצועי ,או מידע אודות
עובדים ,לקוחות וספקים ,או ידע אישי או עניין אחר הקשור בענייני יפה נוף
שיגיעו לידיעתו תוך כדי ועקב עבודתו

.8.2

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעתיק ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל
א דם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו עקב
ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים ,לפני תחילתם או לאחר מכן.
הספק מתחייב למילוי חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת ההסכם.

.8.3

הספק מתחייב להביא סעיף זה לידיעת עובדיו והמועסקים על ידו בעבודות
הקשורות בביצוע הסכם זה ולדאוג שיתחייבו כלפיו בהתחייבות שהיקפה לא
יפחת מהאמור בסעיף זה.

.8.4

כמו כן מתחייב הספק להחזיר למזמין כל מסמך שנמסר לו בקשר עם הסכם זה
מיד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה.

.8.5

הספק מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה עשוי להוות
עבירה לפי סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז –  ,1977וכי יביא הוראות החוק
והוראות סעיף זה לידיעת עובדיו ו/או מועסקיו המועסקים על ידו לשם ביצוע
השירותים על פי הסכם זה ו/או בקשר עמו.

זכויות יוצרים ובעלות על מידע ומסמכים
.9.1

כל הזכויות ,לרבות זכויות היוצרים בתוצרי העבודה של הספק ו/או בכל חומר
אשר יוכן על ידי הספק ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה
ללא יוצא מן הכלל ,יהיו בבעלות מלאה של המזמין בלבד ,שיהא רשאי לנהוג
בהם מנהג בעלים ולבצע בכל חומר כאמור כל שימוש שיימצא לנכון ,תוך כדי
תקופת ההתקשרות ולאחריה ,לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות ,השלמות
או עריכה מחדש ,פרסומו ,או העברתו לאחר ,בתמורה או ללא תמורה.

.9.2

הספק ימסור לידי המזמין את כל החומר שיוכן על ידו ו/או מי מטעמו ,או שקיבל
לידיו במסגרת הסכם זה.

.9.3

הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאי לעשות כל שימוש בכל חומר כאמור אלא
אם קיבלו את הסכמת המזמין בכתב ומראש ,ובהתאם לתנאי ההסכמה.

.9.4

מודגש בזה כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או על מדיה
מגנטית או בכל צורה אחרת הינו רכושו של המזמין והספק לא יהיה רשאי לעכבו
תחת ידו גם במידה שיגיעו לו ,לטענתו ,תשלומים מאת המזמין.

.9.5

הספק מתחייב לעגן את זכויות המזמין כאמור בכל התקשרות שלו עם עובדיו
ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה.

.9.6

הספק מתחייב שבמסגרת ביצוע הסכם זה לא יפגע בזכויות לרבות זכויות יוצרים
של צד שלישי .הספק לבדו יישא באחריות לכל דרישה ו/או תביעה שמקורה
בטענה כי הופרו זכויות יוצרים והוא ישפה את המזמין מיד עם דרישה בגין כל
סכום שיידרש ו/או ייתבע לשלם מחמת תביעה או דרישה כאמור לרבות הוצאות
ושכ"ט עו"ד.

.9.7

במהלך תקופת ההתקשרות ולתקופה של שנה לאחר סיומה ,הספק מתחייב לתת
למזמין ,על פי דרישתו ,כל מידע הקשור בביצוע השירותים.

ביטול ההסכם
המזמין רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההתקשרות על ידי מתן הודעה
מוקדמת בכתב לספק 30 ,ימים מראש לפחות.
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.11

.12

ניגוד עניינים
.11.1

הספק מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים
וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע
השירותים נשוא הסכם זה ביחס לספק ו/או למי מטעמו .הספק מתחייב לשמור
על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים.

.11.2

הספק מתחייב כי ככל שיתבקש לבצע שירותים ביחס לקמפיין שהספק ו/או מי
מטעמו מספקים שירותים הנוגעים אליהם ,במישרין או בעקיפין ,לכל אדם או
גוף אחר (לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לכל חברה ,רשות מקומית או גוף
ממשלתי אחר) הוא יודיע על כך מיידית ליועצת המשפטית של המזמין ולנציג
המזמין ולא יבצע כל שירות שיש לו ו/או למי מטעמו זיקה אליו כאמור.

.11.3

ככל שייווצרו מצבים שבהם יתעורר חשש לניגוד עניינים ,במהלך ביצוע
השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהם ,ביחס לספק ו/או למי מטעמו,
הספק מתחייב להודיע על כך מיידית לנציג המזמין וליועצת המשפטית של
המזמין.

.11.4

הספק מתחייב שלא לקבל כל טובת הנאה או מתנה מכל צד שלישי אשר יבקש
להעניקה לו בקשר עם מתן השירותים על ידו וגם לא כל תשלום ,שכר וכל תמורה
אחרת מגורם הקשור לשירותים הנדרשים במסגרת התקשרות זו .הספק מתחייב
לדווח לנציג המזמין לאלתר על כל מקרה שבו הוצעה לו טובת הנאה או מתנה
כאמור ולנהוג על פי הוראותיו.

.11.5

הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים לטפל בעניינים של גורמים הקשורים
לקמפיינים של המזמין במסגרת הסכם זה ,בכל עניין שהוא ,במהלך תקופת
ההתקשרות מושא הסכם זה אלא אם התקבל לכך אישור מיוחד מראש ובכתב
מנציג המזמין על פי שיקול דעתו המלא ,ובכל מקרה בכפוף לכך שהספק ו/או מי
מטעמו לא יספקו למזמין שירותים כלשהם בנוגע לאותו גורם שעמו ביקשו
אישור להתקשר בנפרד.

.11.6

לעניין סעיף זה" ,הספק ו/או מי מטעמו"  -לרבות עובדים ומועסקים מטעמו ,בני
משפחה של הספק ותאגיד שהספק ,עובדיו ומועסקיו או בני משפחתם כאמור
הינם בעלי עניין בהם" .בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם
בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-

אחריות
.12.1

הספק יהיה אחראי לבדו לכל אובדן ,פגיעה ונזק שייגרמו לרכוש ו/או לאדם,
לרבות למזמין ,לעובדים ולמועסקים מטעמו ,לעובדים ולמועסקים מטעם הספק
ו/או לכל צד שלישי ,כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים לפי הסכם זה ו/או כל
הכרוך בשירותים אלו ,בין שהשירותים נעשו כדבעי ובין שנעשו ברשלנות.

.12.2

הספק מתחייב לתקן ,להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל
במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם ,אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המזמין
לתקן את הנזק בעצמו ולחייב את הספק בתשלום הוצאותיו.

.12.3

הספק יהיה חייב לשלם את דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לכך וכן יהיה
חייב לשפות את המזמין ,מיד עם דרישה ,בגין כל סכום אשר המזמין יידרש
לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל,
לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

.12.4

סיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק
לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליהם.

.12.5

המזמין לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או למי
מטעמו בשל ביצוע השירותים על פי הסכם זה .במידה שמי מעובדי הספק יתבע
את המזמין או עובדיו או שליחיו ,מכל סיבה שהיא הקשורה למתן השירותים או
כרוכה בהן ,יהא הספק חייב לשלם כל תשלום ו/או פיצוי הנדרשים או כרוכים
בתביעה או בצורך להתגונן בפניה ,וכן יהא חייב לשפות את המזמין בגין כל סכום
אשר המזמין יידרש לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום כמתואר לעיל,
לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד.
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.13

ביטוח
.13.1

.14

.15

.16

.17

הסכם זה הינו ללא ביטוח

איסור הסבת ההסכם
.14.1

הספק אינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה ,כולם או
מקצתם לכל צד שלישי שהוא ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב
ובהתאם לתנאי ההסכמה.

.14.2

כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא
בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

.14.3

זכויותיו של הספק לפי ההסכם ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד
כלשהו.

שיתוף פעולה עם ביקורת
.15.1

הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם כל ביקורת שתבוצע על ידי המזמין
ו/או מבקר המדינה ו/או עם כל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי מי מגורמים אלו
(להלן" :גורם מבקר").

.15.2

הספק יאפשר לכל גורם מבקר ,גישה חופשית לכל מידע ,מסמך ,רשומה ,תוכנית,
דין וחשבון כספי ,ספרי חשבונות ,פנקסים או מאגרי מידע רגילים ו/או
ממוחשבים וכן כל נתון אחר המצוי בידי הספק והקשור למכרז זה ,ובכלל זאת
כל מקום שבו נמצא מידע כאמור הדרוש לצורך הביקורת ,על פי דרישת מי
מהגורמים המבקרים.

.15.3

הספק ימסור לבקשת הגורם המבקר כל מידע כאמור וכל נתון אחר המצוי בידיו,
ברשותו או בשליטתו ,הנחוץ לדעת הגורם המבקר לצורך בדיקת אופן קיום
הוראות הסכם זה על ידי הספק.

ערבות ביצוע
.16.1

להבטחת כל אחת ואחת מהתחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה ,יפקיד הספק
בידי המזמין במעמד חתימת הצדדים על הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית
ערוכה וחתומה כדין ע"ס של  30,000ש"ח (שלושים אלף שקלים חדשים) צמודה
למדד המחירים לצרכן מיום חתימתה ועד ליום מימושה בפועל ,אשר תהא ערוכה
ומנוסחת בהתאם לנוסח המצורף כנספח  1להסכם זה (להלן" :ערבות הביצוע").

.16.2

הערבות הביצוע תהא בתוקף למועד של  90ימים מתום תקופת ההתקשרות
כהגדרתה לעיל.

.16.3

אין בערבות הביצוע ו/או בסכומה כדי להגביל את היקף אחריותו של הספק.

.16.4

על הספק יהיה להשלים מיידית את סכום ערבות הביצוע ,במידה ויחלט המזמין
את כולה או חלק ממנה.

הפרות
.17.1

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  10לעיל ,בכל מקרה שהספק יפר הפרה יסודית את
ההסכם ו/או הפרה לא יסודית שלגביה ניתנה ארכה בכתב על ידי המזמין ואשר
לא תוקנה בתקופת הארכה ,יהיה המזמין רשאי  -בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו
על פי הסכם זה או על פי כל דין  -לבטל את ההסכם על ידי מסירת הודעה בכתב
על כך לספק .אין באמור כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי הסכם זה ועל
פי כל דין.

.17.2

הפרה של כל אחד מסעיפים  13 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4.8 ,4.7 ,4.6 ,4.4 ,4.3 ,4.1ו14 -
בהסכם זה תיחשב כהפרה יסודית.
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.17.3

.18

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  10ו 17.1-לעיל ,יהיה רשאי המזמין להביא הסכם זה
לסיומו באופן מיידי בקרות אחד מהמקרים הבאים :בכל מקרה שבו תוגש בקשה
להכריז על הספק כחדל פירעון ,או בקשה לפירוק/פשיטת רגל ,או בקשה לקבלת
נכסים של הספק ,או למינוי כונס נכסים ליועץ ,או עיקול רכוש הספק ,או במקרה
שהספק או מנהלו יורשע בעבירה שאין בצדה ברירת משפט.

כללי
.18.1

הספק לא יציג עצמו כשליח או כנציג המזמין.

.18.2

הספק לא יעשה שימוש בתארו או בתפקידו במזמין ,שלא במסגרת פעילותו על פי
הסכם זה וכן לא ישתמש בנייר הרשמי של המזמין לצרכי התכתבות.

.18.3

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מקום העבודה העיקרי של הספק לא יהיה
במזמין ,לא יוקצה לו חדר או מקום עבודה במזמין ,והוא לא יהיה זכאי לקבל כל
שירותי מזכירות מן הזמין ,לרבות טלפונים והדפסות.

.18.4

הספק מתחייב להשתמש לצורך השירותים רק בתוכנה ,חומר ,אביזרים ,ציוד,
מידע ו/או כיו"ב אשר הוא מורשה לעשות בהם שימוש לפי כל דין לצורך מתן
השירותים.

.18.5

סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך
בחיפה.

.18.6

אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה ,לא ייחשב הדבר
לויתורו על זכויותיו אלו ,ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.

.18.7

א.

כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תישלח לפי
המענים הבאים:
המזמין– יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ ,רח' ביאליק  ,3חיפה,
פקס 074-7880001 :עם העתק בדוא"ל לנציג המזמין.
הספק – בדוא"ל _______________ו/או בפקס'._____________ :

ב.

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל ייחשבו כאילו נתקבלו
על ידי הנמען תוך  72שעות מתאריך המשלוח ,כל עוד לא הוכח היפוכו
של דבר.

 -ולראיה באו הצדדים על החתום –

_____________________________
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

_______________
הספק
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נספח 1
נוסח ערבות בנקאית לקיום חוזה
תאריך _________
לכבוד
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
ביאליק  ,3חיפה
הנדון :ערבות מס' ___________
לבקשת ________________ ,אנו ערבים כלפי יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ (להלן:
"יפה נוף") ,לסילוק כל סכום עד לסך של  30,000ש"ח (במילים :שלושים אלף ש"ח) ,שתדרשו
מאת ______________ (להלן" :הספק") ,בקשר למילוי ההתחייבויות על פי חוזה מס'
________ שנחתם ביניכם ביום ___________ (יש למלא את מועד הוצאת הערבות).
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן" :המדד") ,כשמדד הבסיס הינו מדד
חודש אפריל לשנת ( 2019להלן" :מדד הבסיס").
לסכום הערבות יווספו הפרשי הצמדה כיחס בין המדד הידוע ביום התשלום בפועל לבין מדד
הבסיס.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם
הראשונה בכתב ,תוך  7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם את החובה לדרוש את הסכום
הנ"ל מהקבלן או לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת
הסכום שלא חולט.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ (ימולא בהתאם להוראות החוזה).

בכבוד רב
________________
שם החותם ותפקידו
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