מסמך ג' – הסכם התקשרות
הסכם התקשרות (מסמך ג')
שנערך ונחתם ביום _____ לחודש ____ בשנת 2019

בין :
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
(להלן" :המזמין")
מצד אחד;

לבין :
____________________
ח.פ/.מס' תאגיד________________ /
מרחוב ______________
(להלן" :נותן השירותים")
מצד שני;

הואיל

והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  40/2019למתן שירותי ראיית חשבון ,ביקורת ויעוץ
חשבונאי למזמין (להלן" :המכרז") אשר העתק ממנו מצורף להסכם זה כנספח א';

והואיל

ונותן השירותים הגיש הצעה למכרז (להלן" :ההצעה") אשר העתק ממנה מצורף
להסכם זה כנספח ב';

והואיל

והמזמין בחר בהצעת נותן השירותים כהצעה הזוכה במכרז ,בהסתמך על נכונות
הצהרותיו של נותן השירותים ועל הנתונים שפורטו בהצעה.

והואיל

והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המזמין את השירותים המפורטים
במכרז ,בהצעה ובהסכם זה באופן ,במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז,
לרבות הסכם זה;
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אי לזאת ,הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי
א .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
ב .הסכם זה והנספחים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא
כיחידה אחת עימו.
ג.

להסכם זה יצורפו הנספחים הבאים:
)1

נספח א' -העתק מסמכי המכרז.

)2

נספח ב' – העתק ההצעה.

)3

נספח ג'  -הצהרה על שמירת סודיות.

ד .מוסכם על הצדדים כי הוראות הסכם זה ונספחיו ,הוראות ההזמנה להציע הצעות
ונספחיה ,הבהרות המזמין בשלב שקדם להגשת ההצעות ,והצעת נותן השירותים,
נועדו להשלים זה את זה ויתפרשו בכפיפה אחת .במקרה של סתירה בין המסמכים
האמורים (כאמור לעיל) ,יהיה נותן השירותים מחויב להוראה המחמירה מבניהן ,לפי
קביעת המזמין .נותן השירותים יביא לידיעת המזמין כל סתירה כאמור ,מיד לאחר
שנודע לו עליה.
ה .הוראה תיחשב למחמירה אם ,לדעת המזמין ולפי שיקול דעתו ,היא מיטיבה או
משפרת את התועלות למזמין ,מכל סיבה שהיא לרבות בכל הנוגע לאיכות ,טיב,
כמות ,התאמת ואמינות השירותים הניתנים על ידי נותן השירותים .נותן השירותים
לא זכאי לכל פיצוי או שיפוי או כל סעד אחר בנסיבות בהן המזמין קבע כי הוראה
מסוימת תחול על נותן השירותים אף אם הוראה כאמור מחמירה יותר או מגדילה
הוצאותיו ואף בנסיבות בהן הוראה כאמור כלולה בהזמנה ולא בהסכם זה.
ו.

מובהר ומודגש בזאת ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כי בכל מקרה כל האמור בהצעת
נותן השירותים תחייב אותו אף אם הוא כולל מחויבויות מחמירות יותר מהנדרש
במכרז.

ז .ביטוי שהוגדר או שהוסבר באחד המסמכים המהווים חלק מהסכם זה לרבות
ההזמנה להציע הצעות ,תהא לו אותה משמעות בכל מסמך אחר המהווה חלק
מהסכם זה.
ח .כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ולהתמצאות בלבד ,אינן מהוות חלק מההסכם ,ואין
להשתמש בהן לצורכי פרשנות.
ט .מילים וקיצורים שיש להם משמעות טכנית או מסחרית ידועה יפורשו בהסכם זה
בהתאם למשמעותם המקובלת ,כשבמקרה של מחלוקת יקבע המזמין את פרשנותן
המחייבת ,ובלבד שלא ניתן להם פירוש אחר באחת מהוראות הסכם זה.
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.2

הצהרות והתחייבויות כלליות
נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין כדלקמן ,וזאת מבלי לגרוע מכל
הצהרה או מחויבות שקיבל על עצמו במסמכים אחרים בקשר עם מכרז זה:
א .נותן השירותים מצהיר ומאשר כי בשלב שאלות ההבהרה שלפני ההגשה למכרז הוא
בחן את כל המסמכים ,הדרישות והתנאים ,ניתנה לו ההזדמנות להשיג ,להעיר גם על
נוסח הסכם זה וכי הוא הגיש הצעתו מתוך ידיעה ומחויבות כי הוא מסוגל לבצע את
המטלות בהסכם זה.
ב.

חתימתו של נותן השירותים על הסכם זה ,מהווה הצהרה של נותן השירותים כי
נמסר לו כל המידע הדרוש לו לצורך ההתקשרות בהסכם זה ,כי כל מסמכי ההסכם
נמצאים ברשותו ,וכי קראם ,הבין את תוכנם וקיבל את כל ההסברים אשר ביקש
בקשר אליהם.

ג.

כי הוא כשיר ,בעל הניסיון הדרוש ,וכי יש בידיו את כל האישורים ו/או הרישיונות
הנדרשים על פי כל דין לבצע את השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה ,והוא
מתחייב להמשיך ולהחזיק באישורים ו/או רישינות אלו משך כל תקופת ההסכם.

ד.

כי אין כל מניעה חוקית ,משפטית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

ה .כי מתן השירותים על ידו למזמין אינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו ,לרבות בכל
הנוגע לזכויות קניין של צד ג' כלשהו.
ו.

נותן השירותים מתחייב בזאת להציג כל אישור ו/או כל מסמך למזמין בכל עת
שיידרש לכך על ידי המזמין .ככל שנדרשת הסכמתו או אישורו של צד שלישי כלשהו
למתן השירותים או איזה חלק מהם ,אזי באחריותו ועל חשבונו של נותן השירותים
לדאוג לכך שתהיה בידו הסכמה או אישור כאמור בכל תקופת הסכם זה.

ז.

כי הוא יקיים בכל עת את הוראות הדין בקשר עם העסקת עובדים.

ח .כי כל האמור בהצעה שהגיש במסגרת המכרז הינו נכון ומדויק גם למועד חתימתו
ואישורו של הסכם זה ,וכי לא חל כל שינוי לעומת האמור בהצעה .נותן השירותים
מצהיר כי ידוע לו שבחירתו כזוכה במכרז והתקשרות המזמין עימו בהסכם זה ,נעשו
על בסיס האמור בהצעה ,לרבות ביחס לכל הנוגע לנספחי ההזמנה להציע הצעות .נותן
השירותים יודיע למזמין גם לאחר החתימה על הסכם זה ובכל מועד עד לתום תקופת
תוקפו על כל שינוי בנתונים שמסר במסגרת הצעתו ,ביכולתו לבצע את המטלות לפי
ההסכם באיכות ובמועדים הנדרשים ועל כל נסיבה אחרת היכולה לעורר חשש
כלשהו בקשר עם יכולתו לבצע הסכם זה.
ט .כי הוא הבין את צרכי המזמין ודרישותיו וכי הוא בעל הניסיון היכולת והמיומנות
הדרושים לשם מתן השירותים באופן ובהיקף הנדרש.
י.

כי יש בידיו את כוח האדם ,הידע המקצועי ,הניסיון והמומחיות ואת האמצעים
הדרושים ,לרבות האמצעים הכספיים ,לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם.
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יא .נותן השירותים מתחייב לכך ,כי השירותים כהגדרתם בהסכם זה יבוצעו בפועל על
ידי ראש הצוות וחברי הצוות הנוספים מטעמו כפי שהוצגו במסגרת הצעתו וכי
החלפת חברי הצוות תיעשה אך ורק בכפוף לאישור המזמין ,ובלבד שהשירותים
יינתנו בכל מקרה ע"י עובדים מיומנים ומנוסים המסוגלים לספק את השירותים
בצורה המהירה והטובה ביותר על פי דרישות המזמין ,וכי בכל מקרה לפחות אחד
מבין חברי צוות היועצים יהיה בעל ניסיון של לפחות שנה בפועל כבודק שכר מוסמך
בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך) ,התשע"ז .2017
יב .כי הוא מתחייב למלא אחר הוראות הסכם זה במיומנות ,במסירות ,בנאמנות ובתום-
לב ולבצע את השירותים בהתאם לאמור בהסכם זה ובכפוף להוראות המכרז
וההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
יג .נותן השירותים מצהיר כי אין לו כל ניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בביצוע האמור
בהסכם זה .נותן השירותים יודיע למזמין לאלתר על כל חשש לניגוד עניינים שלו או
של כל מי מטעמו – לרבות גורם מקצועי כלשהו העובד עימו או מטעמו.
יד .נותן השירותים מתחייב כי בתקופת ההסכם ולאחריה ימנע מעשיית שימוש במידע
שיימסר לו ,ו/או שייחשף אליו במסגרת ביצוע השירותים למטרה שאינה מתן
השירותים על פי המכרז והסכם זה.
טו .נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המזמין בכל העניינים הקשורים במתן
השירותים.
טז .נותן השירותים מצהיר ומאשר כי שימוש המזמין בכל זכות שניתנה לו על פי הסכם
זה לפקח ,להדריך או להורות לנותן השירותים לבצע מטלות כלשהן הינה בבחינת
פררוגטיבה של המזמין ואין בה לגרוע בדרך כלשהי מחובתו המוחלטת של נותן
השירותים לבצע את האמור בהסכם זה ובמסמכי המכרז.
יז .נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר או למסור את
ביצוע השירותים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין במלואם ובין בחלקם ,לצד שלישי
כלשהוא ,אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על ידי המזמין.
יח .מובהר כי כל הצהרות נותן השירותים מצטברות ומצטרפות האחת לרעותה ואין
לפרש מחויבות כלשהי בדרך המצמצמת מחויבות נותן השירותים.
יט .מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים על פי סעיף  2זה ,על סעיפיו הקטנים,
מהווה תנאי מהותי בהסכם זה .אי נכונות הצהרות אלה ,כולן או חלקן ,בין בעת
חתימת הסכם זה ובין לאחר מכן ,תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן
השירותים באופן המזכה את המזמין בביטול ההסכם לאלתר ,כמפורט בסעיף 18

להלן.
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.3

תקופת ההתקשרות:
א .לענין סעיף זה-
"שנת דוח" – כוללת שלושה דוחות רבעוניים ודוח שנתי.
ב .משך ההתקשרות לביצוע השירותים הינו לתקופה הכוללת שתי שנות דו"ח מיום
החתימה על הסכם זה ,היינו בגין שנות הדוח  .2020 - 2019יובהר בנוגע לשנת כספים
 2019מדובר בדוח שנתי לביקורת בלבד (ללא הדוחות הרבעוניים) .כמו כן ,בתום כל
שנת דו"ח ידווח נותן השירותים לדירקטוריון החברה את מספר שעות הביקורת
שבוצעו על ידו .המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעבר לשתי
שנות דו"ח כמפורט לעיל וזאת לאחר בחינת שכ"ט ביחס להיקף העבודה .באם יוחלט
על הארכת משך ההתקשרות לתקופה נוספת של שנת דו"ח יהא זה עד לתקופת
הארכה מצטברת של שתי שנות דו"ח ,היינו בגין שנות הדוח ( 2022 - 2021להלן:
"תקופות האופציה") .המזמין יוכל להודיע לנותן השירותים על מימוש האופציה
והארכת תקופת ההסכם עד  30ימים לפני פקיעתו של ההסכם (או תקופת האופציה
הראשונה ,לפי העניין) .לא הודיע המזמין על הארכת ההסכם (או האופציה) כאמור –
יפקע ההסכם במועדו המקורי (או ,לפי העניין ,בתום שנת האופציה הראשונה) ,בלא
שיידרש המזמין לתת בגין כך כל הודעה נוספת (להלן" :תקופת ההתקשרות") .למען
הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין כל התחייבות (או מצג) מצד המזמין להאריך את
ההסכם (בכלל או לתקופה כלשהי) ,והמזמין רשאי יהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט שלא להאריך את תקופת ההסכם כלל.

.4

נציג:
א .נציג המזמין לעניין הסכם זה ,הינו ישראל גור אריה – סמנכ"ל כספים ,חב' יפה נוף
(להלן" :נציג המזמין") .המזמין רשאי להחליף את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה
בכתב לנותן השירותים.

.5

השירותים:
א .השירותים להם יידרש נותן השירות במסגרת הסכם זה הינם כדלקמן:
)1

סקירת דו"חות כספיים רבעוניים .

)2

ביקורת דו"ח כספי שנתי (החל מביקורת דוחות שנת  2019ואילך).

)3

השתתפות בישיבות דירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון השונות.

)4

ייעוץ בנושאים חשבונאיים שוטפים כולל ישיבות בחברה ועם גורמי חוץ על
פי הצורך ללא הגבלה.

)5

ייעוץ בנושאי מיסויי שוטפים וייחודיים.

)6

ייעוץ בנושא תקצוב ,כלכלה ,אשראי וכיו"ב

)7

ייצוג בפני משרדי ממשלה ושלטונות המס לרבות אך לא רק ,בנושאי מע"מ,
ניכויים ,ביטוח לאומי וכיוצ"ב.
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ב.

.6

)8

בדיקת ההתקשרויות על פי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה תשע"ב –
2011

)9

ייעוץ בקשר לחוזים שונים.

)10

ייעוץ ביחסים שבין החברה לבין הרשות המקומית ו/או תאגידים עירוניים
ו/או תאגידי מים וביוב.

)11

התייעצות בכל נושא כלכלי ,פיננסי ,מיסוי ואחר אשר החברה תזדקק לו
בתקופת השרות.

)12

מובהר כי המזמין יהא ראשי למנות לצורך ביצוע הערכות שווי ,הכנת
תוכניות עסקיות וכן ליווי חשבונאי במסגרת הליכי שומה נותן שירותים אחר
ולנותן השירותים לפי הסכם זה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין האמור.

המזמין רשאי לדרוש בכל עת החלפה של אנשי הצוות ,או מי מהם ,מטעם נותן
השירותים ,וזאת במקרה של חוסר שביעות רצון מצד המזמין ,ובכפוף לכך
שיתאפשר קודם לכן לנותן השירות להשמיע טענותיו בעניין למען הסר ספק ,שיקול
הדעת הסופי בעניין זה נתון ומסור למזמין.

דיווח פיקוח ובקרה
לשם הבטחת ביצוע הוראות המכרז והוראות הסכם זה לשביעות רצון המזמין יהיה זכאי
לקיים פיקוח ובקרה על פעילות נותן השירותים ,ובכלל זה לדרוש דין וחשבון מנותן
השירותים אודות מהות ו/או היקף השירותים הניתנים על ידיו ,לקבל לידיו לפי דרישות
המזמין (ובכל מקרה בתום כל רבעון) תדפיס ובו פירוט שעות העבודה שהושקעו על ידי כל
אחד מאנשי הצוות של נותן השירותים ושל רו"ח נוספים המשתייכים לנותן השירותים,
לקבל לידיו כל מסמך או נתון רלוונטי בקשר עם עבודת נותן השירותים עבור המזמין,

למען הסר ספק ,קיום זכות הפיקוח והבקרה בהתאם למסמכי המכרז והסכם זה וכן
השימוש בזכויות ,לא יהיה בהם כדי להטיל על המזמין חובות ,התחייבויות או אחריות
כלשהי ולא יהיה בהם כדי לפטור את נותן השירותים מכל אחריות והתחייבות בהתאם
למסמכי המכרז ולהסכם זה.
.7

התמורה
א .התמורה בגין מתן השירותים תהיה בהתאם לאמור בסעיף  13למכרז וטופס הצעת
המחיר שצורף להצעת נותן השירותים (להלן" :התמורה").
ש"ח יבוצע מידי רבעון ,וזאת
ב .תשלום החלק היחסי מהתמורה כאמור ,בסך
כפוף לביצוע השירותים לשביעות רצונו המלא של המזמין ואישור התשלום על ידי
המזמין (כל רבעון  15%משכר הטרחה כולל והדו"ח השנתי  55%משכר טרחה שנתי).
ג.

מוסכם בזאת כי ביחס לתקופת ההתקשרות המקורית (ללא תקופות האופציה)
התמורה נשוא התקשרות זו הינה סופית ,מוחלטת ואינה תלויה בהיקף שעות
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העבודה שיוש קעו על ידי צוות היועצים .כן מוסכם כי התמורה הנה הוגנת ונאותה,
ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו על-פי הסכם זה,
לרבות תשלומי אש"ל ,הוצאות ,ותשלום עבור נסיעות ,הוצאות משרדיות ,צילומים,
טלפונים ,פקסים ,והוצאות אחרות מכל סוג שהוא .ביחס לתקופת האופציה ,שמורה
למזמין האפשרות לבחון את גובה התמורה וזאת ביחס לשעות העבודה אל מול היקף
העבודה הנדרשת בתקופות האופציה.
ד .מוסכם בזאת כי נותן השירותים ישא בכל ההוצאות והתשלומים ,הכרוכים במתן
השירותים המבוקשים ,ובכלל זה תשלומי מסים והיטלי חובה החלים עליו ו/או
תשלומי ביטוח או כל תשלום אחר שיחול עליו בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל
הסיכונים והאחריות של נותן השירותים על-פי הסכם זה.
ה .למען הסר ספק ,נותן השירותים לא יטען ולא יהא רשאי לטעון כי הסתמך על קבלת
עבודה בהיקפים מוגדרים או צפויים והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כל
החלטה של המזמין בעניין היקפי עבודה או כל הפעלת סמכות אחרת בקשר לביצוע
השירותים.
ו.

.8

המזמין יהיה רשאי לנכות מכל תשלום המגיע לנותן השירותים על-חשבון התמורה
לפי הסכם זה כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי כל דין.

שלילת יחסי עובד מעביד
א .מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין ונותן
שירותים ,וכי בין הצדדים (וכל מי מטעמם) לא מתקיימת ולא תתקיים ,כתוצאה
ממתן השירותים ,מערכת יחסים של עובד מעביד ועל בסיס הצהרה זו נקבעה
התמורה ,וכי למעט תשלום התמורה נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום ,או
הטבה אחרת בגין מתן השירותים ,לרבות תשלומים בגין נסיעות ,הוצאות טלפון,
דואר ,צילומים ,הדפסות ,פקס ,אש"ל וכיוצא באלה הוצאות מכל סוג שהוא.
ב .אין לראות בכל זכות הניתנת למזמין לפקח על נותן השירותים אלא כאמצעי להבטיח
את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת
יחסים של עובד מעביד וכן אין בה כדי להטיל על המזמין או על נציג המזמין אחריות
כלשהי לביצוע התחייבויותיו של נותן השירותים.
ג.

נותן השירותים מצהיר כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו והוא בלבד
נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או ההסכמים
הקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים.

ד .נותן השירותים מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל תשלום ו/או הוצאה
שתישא בהם המזמין לנותן השירותים ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו הנובעים
מקביעה כי בין החברה לבין מי מאלו נקשרו יחסי עובד  -מעביד ,לרבות כל תשלום
כאמור שישולם במסגרת פשרה ללא הודאה בחבות כתוצאה מטענה בדבר קיומם של
יחסי עובד מעביד כאמור.
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ה .נותן השירותים מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום ,כמוגדר בחוק שכר
המינימום ,התשמ"ז ,1987-כולל הפרשה בגין זכויות סוציאליות.
.9

סמכויות המזמין
א .למזמין שמורה הזכות לדרוש מנותן השירותים ,בין בעל-פה ובין בכתב ,לחדול
מלהעסיק בביצוע השירותים נשוא הסכם זה כל עובד מעובדיו ו/או הגורמים
המקצועיים מטעמו וזאת כאמור בסעיף 5ב' להסכם זה ונותן השירותים יהא חייב
להפסיק את עבודת העובד ו/או הגורם המקצועי מטעמו ,כאמור ,מיד עם דרישת
המזמין לעשות כן.
ב .פיטורי עובד המועסק על-ידי נותן השירותים ,לרבות אגב פעילות מול המזמין ,לא
יזכו את נותן השירותים בפיצויים או תשלום אחר כלשהו ואין בהם כדי להטיל על
המזמין חבות כלשהי.
ג.

הפעיל המזמין סמכויות הנתונות לו לפי הסכם זה כאמור ,לאחר שאיפשר קודם לכן
לנותן השירותים להשמיע עמדתו וטענותיו ,תהיה קביעתו סופית ומחייבת כלפי נותן
השירותים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

ד .המזמין יהיה רשאי להפעיל כל אחת מהסמכויות הנתונות לו בהסכם זה ובמסמכי
המכרז ולפי כל דין והכל במטרה להוציא לפועל את מטרת המכרז וההסכם ונותן
השירותים מאשר ומצהיר מראש כי ידוע לו שבכוונת המזמין לשקול בכל עת ובכל
שלב של ביצוע ההסכם את המשכו ואת התנאים לו ובכוונתו לתת לו הוראות
והנחיות מעת לעת על מנת שהשירותים שיינתנו על ידי נותן השירותים יהיו ברמה
הנדרשת על מנת להוציא לפעול את ההסכם.
ה .סמכויות הנתונות למזמין בשלב המכרז נתונות לו בשינויים המחויבים גם בתקופת
ההסכם.
ו.

מובהר כי המזמין רשאי לתת כל הוראה והנחייה לנותן השירותים אשר לפי שיקול
דעתו המוחלט נדרשת על מנת להוציא לפועל את מטרת המכרז וההסכם ,ובכלל זה
הוראה הנוגעת לעבודת נותן השירותים ,הפסקת עבודתו בכל זמן נתון בהתאם
לנסיבות העניין וכן שינוי מתכונת עבודתו וכיוצא בזה.

ז .למען הסר ספק ,מובהר כי היכן שמצוין כי המזמין רשאי ,הוא רשאי אך לא חייב
לעשות שימוש בסמכויותיו ,והדבר יהיה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין
ולצרכיו ושיקוליו המקצועיים.
.10

הרחבת היקף ,הקטנת היקף ,שינויים ותיקונים
א .המזמין שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להגדיל ,להקטין או לשנות
בכל אופן שימצא לנכון את היקף מתן השירותים שלפי הסכם זה ,ונותן השירותים
מתחייב לפעול על פי ההודעה האמורה.
ב .נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו לפני התקשרותו בהסכם זה ,כי המזמין אינו
מתחייב כי יבצע את כל השירותים (או כל חלק מהם) באמצעותו ,וכי אין הוא
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מסתמך על כך שהתקשרות זו תהיה בעלת היקף מינימאלי כלשהו .נותן השירותים
מודע לכך כי המזמין יהיה רשאי להזמין את כל ו/או חלק מהשירותים לרבות חלק
קטן או להימנע כליל מלהזמין שירותים ו/א ולחדול מלהזמין ו/או לצמצם הזמנה
לאחר שניתנה.
ג.

המזמין יהיה רשאי ,באופן קבוע או מעת לעת ,לבצע כל חלק מהשירותים האמורים
בהסכם זה בין בעצמו ובין באמצעות צד שלישי כלשהו ,וזאת בכל מקרה בהתאם
לשיקול דעתו של המזמין לרבות במקרה שנותן השירותים נמנע לבצע אותו חלק של
השירותים או שלא ביצע אותו להנחת דעתו של המזמין או במקרה של התעוררות
מחלוקות שונות בין המזמין לבין נותן השירותים .השתמש המזמין בזכות זו ,יהיה
רשאי המזמין לגבות מאת נותן השירותים ו/או לנכות מכל סכום המגיע לנותן
השירותים מאת המזמין ,את כל הנזקים שנגרמו למזמין ,לרבות אך מבלי להגביל,
שיפוי המזמין בגין עלויות והוצאות בהם נשא בגין ביצוע באמצעות צד שלישי,
ולרבות השבה של כל סכום ששולם לנותן השירותים ביתר.

ד .מובהר כי אם נותן השירותים יבצע עבודות שלא מתחייבות ממתן השירותים ,כולן
או חלקן ,או כל עבודה אחרת מבלי שיוזמן לכך במפורש בכתב על ידי המזמין  -לא
ישולם לנותן השירותים כל תשלום שהוא עבור עבודתו בקשר עם עבודות אלה.
.11

זכויות יוצרים ,מסירת מסמכים ושמירתם
א .מוסכם בזאת כי למזמין מוקנות הבעלות וכל יתר הזכויות מכל סוג בכל המסמכים
שיוכנו ו/או יסופקו על ידי נותן השירותים בקשר עם ביצוע השירותים לפי הסכם זה
ולפי מסמכי המכרז.
ב .נותן השירותים אחראי באופן בלעדי כי לא תהיה בהתקשרות עמו ו/או בביצוע
השירותים על ידיו ,פגיעה בכל זכות יוצרים ,סודות מסחריים ,זכויות קניין רוחני,
זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
ג.

נותן השירותים מתחייב בזאת לשפות את המזמין ,מיד עם דרישתו ,שיפוי מלא
ובלתי מותנה ,ולשלם לו כל סכום ,אשר המזמין יידרש לשלם ,לכל גורם שהוא ,בגין
גרם הפרת חוזה ו/או בגין הפרת זכויות יוצרים ,וזכויות קניין רוחני מכל סוג אחר
ו/או עקב מימוש איזה מבין זכויותיו האחרות של המזמין כקבוע בהסכם זה.

ניגוד עניינים
ד .נותן השירותים מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לו או למי מעובדיו או למי מטעמו
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם פעילותו של המזמין.
ה .על נותן השירותים להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבגינם הוא או
מי מעובדיו או כל צד שבו או עימו הוא קשור עלולים להימצא ,במישרין או בעקיפין,
במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו האמור בהסכם זה לבין עניין אחר ,מיד עם היוודע
לו הנתון או המצב האמורים.
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ו.

.12

אם לדעת המזמין נתון נותן השירותים או מי מטעמו או כל צד אחר שבו או עימו
קשור נותן השירותים ,בכל שלב של ביצוע ההסכם ,במצב בו הוא נמצא או עלול
להימצא בניגוד עניינים ,רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של נותן
השירותים ועל סיום ההתקשרות עם נותן השירותים ,מטעם זה בלבד .נותן
השירותים מודע לנזק העלול להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבותו להימנע
מהימצאות במצב של ניגוד עניינים ,והוא יישא בכל הנזקים והתוצאות שינבעו
מהפרת חובה זו.

סודיות
א .נותן השירותים מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע ,ידיעה וכל מסמך שנתקבל
על ידו או על ידי מי מטעמו ,הקשור לביצוע השירותים לפי הסכם זה ,ולא לגלות את
המידע או המסמך בכל דרך שהיא ,לא להעבירו ,לא להודיעו ,לא למוסרו ולא להביא
לידיעת כל אדם ,למעט למטרות קיום הסכם זה .נותן השירותים מתחייב לא לעשות
במידע שיגיע לידיו כל שימוש שאינו למטרת יישום הסכם זה.
ב .נותן השירותים מתחייב כי חובת סודיות כאמור בהסכם זה תחול עליו ועל כל עובד,
שלוח ,וכל מי שיפעל מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה ,במהלך תקופת ההסכם
ולאחריה .נותן השירותים מתחייב כי כל עובד ,שלוח ,וכל מי שיפעל מטעמו בקשר
עם ביצוע ההסכם ,יחתום על התחייבות והצהרה לשמירת סודיות בנוסח המצורף
כנספח ג' להסכם זה.
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.13

אבטחת מידע והגנת הפרטיות
א.

נותן השירותים יהא אחראי כלפי החברה על כל המידע המועבר אליו או דרכו,
לרבות דו"חות ,טפסים ומדיה מגנטית.

ב.

בביצוע השירותים נותן השירותים יפעל בהתאם לאמור בהנחית רשם מאגרי המידע
מס'  ,2011/2שימוש בשירותי מקור חוץ לעיבוד מידע אישי ,במלואה ,או כפי
שתעמוד בתוקף כדין מעת לעת .נותן השירותים ידריך את עובדיו הנוטלים חלק
במתן השירותים לפי חוזה זה ,בכל הנוגע להנחיה זו ,ובמטרות השימוש במידע
הרלבנטי לצורך ביצוע השירותים ,ועל פי דרישת החברה יוכיח לה את קיום
ההדרכות.

ג.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לא יעביר נותן השירותים מידע הקשור לביצוע
השירותים על פי הסכם זה לכל צד שלישי כלשהו .על אף האמור לעיל ,העברת מידע
הקשור לביצוע השירותים אל עובדיו של נותן השירותים או מי מטעמו המועסק על
ידו בביצוע השירותים לפי חוזה זה ,תיעשה בהתאם להוראות הסכם זה ,ובכפוף
לאמור בהנחיית רשם מאגרי המידע המתואר לעיל .נותן השירותים לא יעביר מידע
הקשור לשירותים נשוא חוזה זה ,אלא לגורמים הרלבנטיים והמורשים בחברה
בלבד .לעניין זה הגורמים הרלבנטיים והמורשים בחברה יהיו סמנכ"ל הכספים של
החברה ו/או מי שאושר ע"י סמנכ"ל הכספים להיכלל בגורמים המורשים לקבל
המידע מנותן השירותים.

ד.

נותן השירותים יפריד את הפעילות המתבצעת עבור החברה על פי חוזה זה ,מפעילות
אחרת עבור גורמים אחרים.

ה.

נותן השירותים יפעל על פי כל הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-ככל שהן
מחייבות אותו וכן יהיה ערוך למילוי אחר כל הוראות תקנות הגנת הפרטיות
(אבטחת מידע) ,התשע"ז ,2017-ככל שהן חלות עליו.

ו.

נותן השירותים ימלא אחר כל הנחיות החברה ו/או גופים שהחברה פועלת בהתאם
להנחיותיהם ,כגון משטרת ישראל ,שירות ביטחון הכללי ,רשות הסייבר ומטה
הסייבר הלאומי ,וכל גוף ביטחוני אחר בדבר אבטחת המידע הקשור למערכות
המחשוב השונות של החברה אשר מי מטעם נותן השירותים יעשה בהן שימוש .נותן
השירותים מתחייב לאפשר לגופים כאמור לעיל אשר החברה פועלת בהתאם
להנחיותיהם ,לבצע כל בדיקה במתקניו במקרה של חשש לאירוע אבטחת מידע
שמקורו במתקני נותן השירותים ,ו/או במסמכיו ו/או במידע ו/או בנתוני התקשורת
שהגיעו לחברה מאת נותן השירותים ,והכל בכפוף להנחיות הכלליות של גופים
כאמור לעיל ,ותוך שמירה והקפדה על סודיות לקוחותיו האחרים של נותן
השירותים וסודיות מסחרית.

ז.

נותן השירותים ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת ביצוע השירותים
נשוא חוזה זה .נותן השירותים יציג בפני החברה ,על פי דרישתה ,את האמצעים בהם
הוא משתמש לשם אבטחת המידע.
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במקרה של חשש לדליפת מידע הנוגע לביצוע השירותים על פי חזוה זה או שימוש
חורג מן ההרשאות שנתן נותן השירותים למי מטעמו לצורך ביצוע השירותים נשוא
חוזה זה ,נדרש נותן השירותים לדווח לחברה באופן מיידי ,ולא יאוחר מתום 24
שעות מן המועד בו נודע לו על החשש לאירוע כאמור .במסגרת דיווח כאמור נדרש
נותן השירותים להודיע לחברה את מלוא פרטי האירוע ,דרכי פעולה להפסקתו ,דרכי
תיקון ,ולקחים שהופקו למניעות הישנות אירועים חוזרים .מבלי לגרוע מן האמור
לעיל ,נותן השירותים מתחייב לפעול לתיקון כל בעיה או ליקוי הקשורים לאבטחת
המידע ,כאמור לעיל ,מיד עם פניית מערך הפיקוח.
ח.

.14

נותן השירותים מתחייב לפעול לתיקון כל בעיה או ליקוי הקשורים לאבטחת מידע,
כאמור לעיל ,מיד עם פניית החברה.

אחריות ושיפוי בנזיקין
א.

מוסכם בזה בין הצדדים ,כי האחריות הבלעדית ביצוע השירותים כמפורט בחוזה
זה ובנספחיו תחול על נותן השירותים ולפיכך אישוריה של החברה לשירותים
ו/או לתכניות ו/או למסמכים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי נותן
השירותים ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה ,לא ישחררו את נותן השירותים
מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה ו/או מי
מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים
האמורים.

ב.

נותן השירותים אחראי כלפי החברה לכל אובדן ו/או נזק ,לגוף ו/או רכוש ו/או
הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לנותן
השירותים ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה ו/או הנובע
ו/או בקשר ו/או בגין השירותים ו/או עקב כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם
אינם משמשים בצורה הולמת את המטרות שלשמן יועדו .

ג.

נותן השירותים פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה
מכל אחריות לכל אבדן או נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה ,ובין השאר
בס"ק  1.1 – 1.2לעיל ,ו/או על פי דין.

ד.

נותן השירותים מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה
בגין כל נזק שיגרם למי מהן ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד מי מהן  ,לרבות,
הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת על פי דרישתה ו/או על פי פסק דין
של בית משפט מוסמך .החברה תודיע לנותן השירותים על נזק ,דרישה ו/או
תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ובמידת הצורך להגן על החברה מפניה ,על
חשבונו של נותן השירותים .

ה.

נשאה החברה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או
לרכושה (כולל עובדי נותן השירותים ושלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה
(ישירה או עקיפה) מביצוע השירותים ,יהיה על נותן השירותים להחזיר לחברה
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כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור
לעיל.
החברה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או
דרישה כאמור ,מכל סכום שיגיע לנותן השירותים ממנה ,וגם תהא זכאית לעכב
כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל ,בכל מקרה בו החברה תהא צפויה לשלם
דמי נזק לצד שלישי כלשהו .זכותה של החברה כאמור תהיה מותנית בכך
שהחברה תודיע לנותן השירותים על כל תביעה ו/או דרישה כאמור עם קבלתה
ותאפשר לו להתגונן מפניה.
.15

ביטוח
א.

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים לפי החוזה או לפי כל דין ,מתחייב נותן
השירותים לבטח על חשבונו ,לטובתו ולטובת החברה ,ביחד ולחוד ,ולקיים
במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר תקופתו ובמשך כל תקופת ההסכם
וכל עוד קיימת אחריות שבדין ,ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים
בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:

ב.

שם "המבוטח" בפוליסות הינו – נותן השירותים ו/או החברה:

"החברה" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים
של הנ"ל.
-

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות החברה ועובדיה בגין
ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של נותן השירותים ומי מטעמו בביצוע
השירותים.

-

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את החברה היה ותוטל עליה
אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו
לעובדי נותן השירותים בקשר עם ביצוע השירותים.

-

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות החברה ועובדיה בגין ו/או
בקשר עם הפרת חובה מקצועית של נותן השירותים ומי מטעמו בביצוע
השירותים.

ג.

ביטוח אחריות מקצועית – יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת
מתן שירותים מקצועיים לחברה.

ד.

סכום השתתפות עצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי
ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך . ₪ 100,000

ה.

בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב נותן השירותים לכלול את הסעיפים הבאים:
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.1

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה ו/או עובדיה ,למעט כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.

.2

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר
שתימסר לחברה הודעה בכתב ,ע"י נותן השירותים ו/או חברת הביטוח
מטעמו ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי
המבוקש.

.3

חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.

.4

כל סעיף בפוליסות נותן השירותים (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או
מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי נותן השירותים כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה וכלפי מבטחיה ,ולגבי החברה
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את החברה
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי החברה
מבלי שתהיה לחברת הביטוח של נותן השירות זכות תביעה ממבטחי
החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח
תשמ"א .1981-למען הסר ספק ,מבטחי נותן השירותים מוותר על טענה
של ביטוח כפל כלפי החברה וכלפי מבטחיה.

.5

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט"
של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח ולעניין ביטוח
אחריות מקצועית של החברה המבטחת ,המעודכנת והמאושרת על ידי
הפיקוח.

ו.

עם חתימת הסכם זה ימציא נותן השירותים את טופס האישור על קיום
ביטוחים ,מסומן כנספח ה' (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים") ,המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,כשהוא חתום על-ידי חברת הביטוח המורשית
בישראל מטעמו .המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף
זה מהווה תנאי מהותי בהסכם .נותן השירותים ישוב ויציג ,מידי תום תקופת
ביטוח ,במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים ,וזאת
ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחברה.

ז.

עם עריכת גמר חשבון עם נותן השירותים בגין השירותים וכתנאי לו  -ימסור
נותן השירותים לחברה טופס אישור על קיום ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי
מבטחיו שיהיה בתוקף ל 12 -חודשים שלאחר מועד ביצוע ההתחשבנות הסופית
בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים לפחות.

ח.

החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מנותן השירותים להמציא את פוליסות
הביטוח לחברה ונותן השירותים מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות
כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש החברה.

ט.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על
קיום ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהחברה על התאמת הביטוחים
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ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את
אחריותו של נותן השירותים על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

.16

י.

נותן השירותים יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן
יישא בכל נזק שיגרם לחברה עקב מעשה ו/או מחדל של נותן השירותים ,קבלני
המשנה ,עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של
נותן השירותים ,לרבות נזקים מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסות.

יא.

הפר נותן השירותים את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או
זכויות החברה יהא נותן השירותים אחראי לנזקים שיגרמו לחברה באופן מלא
ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפיה והוא יהיה
מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפיה.

יב.

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה
המוקנים לחברה כנגד נותן השירותים על פי ההסכם ועל פי כל דין ,ואין בהם כדי
לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

הבאת ההסכם לידי גמר מוקדם
א .על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי
ומכל סיבה שהיא (לרבות מטעמי נוחות ,טעמים ניהוליים וטעמים הנוגעים לבקשות
משרדי הממשלה והחלטות המזמין) לסיים את ההסכם (קרי – לקצר את תקופת
ההתקשרות) בכל עת על-ידי הודעה בכתב על כך לנותן השירותים ,חתומה על-ידי
המזמין .ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים ההסכם בתום  30ימים ממועד מסירת
ההודעה לנותן השירותים או במועד הנקוב בהודעה ,לפי המוקדם מבניהם וזאת
ומבלי שלנותן השירותים תקום כל טענה ו/או תביעה או עילה לתביעה (כספית או
אחרת) נגד המזמין או כל מי מטעמו בשל כך.
ב .הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף זה ושלא בשל הפרת ההסכם על ידי נותן
השירותים ,לפני השלמת כלל מתן השירותים וקבלת אישור על כך מהמזמין ,ישלם
המזמין לנותן השירותים את התמורה בעד אותו חלק ממתן השירותים שהוא ביצע
בפועל (ואשר ביצועו אושר על-ידי המזמין ובוצע לשביעת רצון המזמין) עד להבאת
ההסכם לידי גמר .למען הסר ספק ,קביעת סמנכ"ל הכספים של החברה לעניין החלק
היחסי שבוצע בפועל ,כאמור לעיל ,הינה סופית ותחייב את היועץ .ואולם ,אם
הופסקו השירותים כתוצאה מהפרתו היסודית של החוזה על ידי היועץ ,רשאית
החברה לנכות ו/או לקזז מכל סכום כאמור דמי נזק או הוצאה שגרמו או שיגרמו לה
כתוצאה מהנתהגות היועץ.
ג.

התשלומים לנותן השירותים לפי סעיף (17ב) לעיל ייחשבו כסילוק מלא של כל שכר
העבודה ,הנזקים ,ההפסדים וההוצאות שנגרמו (אם נגרמו) לנותן השירותים עקב
הבאת ההסכם לידי גמר כאמור ,ויבוצעו אך ורק כנגד סילוק מלא וסופי של כל
תביעה ו/או דרישה מכל סוג של נותן השירותים כלפי המזמין בין היתר בקשר עם
סיומו המוקדם של הסכם זה.
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ד .הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף (17ב) לעיל ,יהיה המזמין רשאי למסור את
ביצוע מתן השירותים ,המשכה ,כולה או מקצתה לאחר ,להשתמש לצורך זה
במסמכים שהוכנו על ידי נותן השירותים ולעשות במסמכים כל שינוי מכל סוג ,והכל
ללא כל תמורה ו/או כל פיצוי לנותן השירותים למעט כל הסכומים המגיעים לנותן
השירותים בהתאם לסעיף (17ב) בלעיל במידה ואכן מגיעים .למען הסר ספק מובהר
כי עם הבאת ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף (17ב) לעיל ,מתחייב נותן השירותים
להמציא לידי המזמין תוך  3ימים את כל המסמכים שברשותו.
.17

הפרות ותרופות
א .המזמין רשאי ,בכל מקרה של הפרת ההסכם ע"י נותן השירותים ,למסור השלמת
ביצוע השירותים לנותן שירותים אחר ,והמזמין יהיה רשאי לתבוע מנותן השירותים
מלוא הוצאות שישולמו לנותן השירותים האחר ,והכל בתוספת ריבית חשכ"ל ככל
שהתשלום שולם עד  30יום מיום הדרישה על ידי המזמין .ככל שהתשלום שולם
לאחר  30יום מיום הודעת המזמין תתווסף לסכום הנדרש ריבית חשכ"ל פיגורים
החל מיום הודעת המזמין.
ב .הפר נותן השירותים או לא קיים אחר תנאי מתנאי חוזה ,תהא החברה רשאית ,מבלי
לפגוע בכל זכות או סעד האחרים המוקנים לה על פי כל דין ,להודיע לנותן השירותים
בהודעה בכתב מאת סמנכ"ל הכספים או מי מטעמו שעליו לתקן המעוות לשביעות
רצון החברה תוך המועד שייקבע בהודעה .לא תוקנה ההפרה כאמור ,תהא החברה
רשאית להודיע לנותן השירותים כי החוזה יבוטל במועד הקבוע בהודעה האמורה,
והחוזה יהא בטל ממועד זה.
ג.

אין באמור כדי לגרוע מהזכות של המזמין לקבל מנותן השירותים פיצויים בגין כל
נזק אחר ו/או נוסף שנגרם לו עקב ההפרה ו/או מכל סעד אחר שהמזמין זכאי לו עפ"י
דין ו/או עפ"י ההסכם.

ד .סעיפים  3ו  5 -לחוק חוזה קבלנות ,התשל"ד 1974 -לא יחולו על היחסים בין הצדדים
מכח הסכם זה.

.18

ביטול ההסכם עקב הפרתו
א .בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,רשאי המזמין,
באמצעות הודעה בכתב ,לבטל את ההסכם גם בכל אחד מהמקרים הבאים:
)1

נותן השירותים הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ולא תיקן את
ההפרה תוך  7ימים לאחר שקיבל על כך התראה בכתב מאת המזמין.

)2

נותן השירותים הפר הפרה יסודית של הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך 7
ימים לאחר שקיבל התראה על כך בכתב מהמזמין .הפרה יסודית לעניין זה,
לרבות אך לא רק ,הפרה של אחד או יותר מסעיפים ,14 ,13 ,12 ,11 ,8 ,6 ,5 ,2
 21 , 20 ,16 ,15על תתי סעיפיהם להסכם זה.
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)3

המזמין התרה בכתב לנותן השירותים ,שביצוע מתן השירותים אינו מתקדם
בקצב לשביעות רצון המזמין ,ונותן השירותים לא נקט ,תוך  7ימים מתאריך
ההתראה ,צעדים המבטיחים ,לדעת המזמין את סיום השירותים במועד
שנקבע.

)4

נותן השירותים הפסיק לקיים שגרת עבודה סבירה במשרדו וסגר את עסקיו
לתקופה העולה על  15ימי עבודה ו/או כאשר נותן השירותים הפך לחדל פירעון
ו/או כאשר הוצא צו כינוס נכסים כנגד נותן השירותים ו/או כאשר נותן
השירותים נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית ו/או כאשר נותן השירותים אינו
מסוגל לבצע את השירותים כאמור בהסכם זה או חלקים ממנו (בין אם הודיע
על כך מפורשות ובין אם התקיימו נסיבות המעידות על כך).

ב .ביטול ההסכם לפי סעיף (18א) ייעשה בהודעה מטעם המזמין בכתב ,כאשר הביטול
ייכנס לתוקפו בתום  3ימים ממועד משלוח המכתב.
ג.

.19

בוטל ההסכם כאמור לעיל ,רשאי המזמין לשלם לנותן השירותים את התמורה בעד
אותו חלק של השירותים ביצע עד למועד ביטול ההסכם ,בקיזוז הוצאות שנגרמו
למזמין בקשר עם ביטולו של ההסכם ובקשר עם הנסיבות שהביאו לביטולו ובקיזוז
פיצויים למזמין בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת ההסכם ע"י נותן השירותים
ו/או כתוצאה מאי ביצוע התחייבויות נותן השירותים .אין באמור לעיל כדי לגרוע
מזכויות המזמין לכל סעד אחר או נוסף בגין האמור לעיל ו/או כדי לגרוע מזכויותיו
של המזמין בקשר עם כל הפרה של הסכם זה על ידי נותן השירותים ,וזאת בין אם
הופסקה עבודת נותן השירותים כתוצאה מהפרה זו ובין אם לאו.

קנין והעדר זכות עכבון לנותן השירותים
א .מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם ,המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע ובכל נתון
או ממצא הנוגע לשירותים בין אם הועברו לנותן השירותים בידי המזמין או כל גורם
אחר ובין אם הם תוצר עבודתו של נותן השירותים .מובהר בזאת כי נותן השירותים
לא יעשה כל שימוש במידע שלא לצורך מתן השירותים ללא אישור של החברה בכתב
ומראש.
ב .בסיום מתן השירותים ימסור נותן השירותים למזמין את כל המידע הנמצא ברשותו
וברשות מי מאנשי הצוות ,והנוגע לשירותים.
ג.

נותן השירותים מוותר בזה על כל טענה ותביעה בגין זכותו של המזמין כאמור,
לרבות תביעות כספיות ותביעות לזכויות יוצרים .מובהר כי המזמין יהא רשאי
להעביר את תוצרי העבודה לצדדים שלישיים.

ד .לנותן השירותים אין ולא תהיה כל זכות עכבון ,עיכוב ,חילוט ,עיקול על חומרים
ומסמכים ונתונים (בכל מדיה) הנוגעים במישרין או בעקיפין למזמין .נותן השירותים
מודע לכך שפעולה בניגוד לסעיף זה עלולה לגרום למזמין נזק בלתי הפיך והוא יישא
בכל ההוצאות והתוצאות שינבעו מהתנהלותו זאת.
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.20

הסבת ההסכם
א .מובהר כי בכל מקרה לא יהיה נותן השירותים רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל
חלק ממנו ,לרבות על דרך המחאת זכויות או חבויות על-פיו ,אלא אם קיבל את
הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב בכפוף להוראות כל דין .במקרה והסב נותן
השירותים את ההסכם ללא הסכמת המזמין ,תהיה ההסבה כאמור בטלה ומבוטלת
מעיקרה וחסרת כל תוקף .כמו כן תיחשב ההסבה – או הניסיון לביצוע ההסבה -
כאמור הפרה יסודית של הסכם זה.
ב .מובהר כי במקרה בו העביר נותן השירותים ,בהסכמת המזמין כאמור ,אלו
מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה לאחר ,או מסר את ביצוע מתן השירותים,
כולה או מקצתה ,לאחר בהתאם לאמור לעיל ,יישאר נותן השירותים אחראי כלפי
המזמין לביצוע כל התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן.
ג.

.21

מוסכם ומובהר כי המזמין יהיה רשאי להעביר ו/או להסב כל זכות ו/או חובה
מזכויותיו ומחובותיו על-פי הסכם זה ,ללא צורך בקבלת הסכמת נותן השירותים
לכך ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיו של נותן השירותים לפי הסכם זה.

ויתורים
א .מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים להסכם זה למשנהו במועד מסוים על
איזו מזכויותיו לפי הסכם זה ,לא יהווה הויתור תקדים לויתור על אותה זכות בכל
מועד שלאחר מכן ולא ילמדו גזירה שווה מהויתור האמור ביחס ליתר הזכויות
וההתחייבויות לפי הסכם זה.

.22

שונות
א .כל שינוי באיזו מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו ,לרבות כל תוספת ,גריעה או תיקון
להסכם זה ,לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי שני הצדדים.
מובהר כי דרישות המזמין מנותן השירותים הנובעות ממסמכי המכרז או מכל
סמכות הנתונה למזמין בהתאם למסמכי המכרז לא תחשב בשום תנאי כשינוי
ההסכם.
ב .הסכם זה לא ייחשב חוזה לטובת צד שלישי כלשהו .כל חובות נותן השירותים כלפי
המזמין יחולו גם כלפי חברת הבת נוף כרמל ים בע"מ.

.23

כניסה לתוקף אישורים
א .כל אישור שיש לקבל על פי הסכם זה ו/או איזה מנספחיו יעשה אך ורק בכתב.
לאישור שניתן בעל-פה לא יהיה כל תוקף ,והוא לא ייחשב כאישור לצורך הסכם זה.
ב .אישור כלשהו ו/או אישור של הגשות או דוחות ו/או המסמכים האחרים הקשורים
במתן השירותים אשר יינתנו על ידי המזמין ו/או מי בשמו ו/או מי מטעמו לא
ישחררו את נותן השירותים מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהיה באישור כדי
להטיל על המזמין אחריות כלשהי לפעולת נותן השירותים ו/או טיב מתן השירותים
ו/או התכניות ו/או המסמכים האמורים.
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.24

סמכות שיפוט
א .מוסכם בין הצדדים כי הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בכל סכסוך שיתגלע ביניהם
בכל הקשור להסכם זה או הנובע ממנו תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך בחיפה.

.25

כתובות והודעות
א .כתובת הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך משלוח כתבי בי-דין ,כל עוד לא תשלח
הודעה בדואר רשום על שינויה ,תהא כמפורט בכותרת ההסכם.
ב .במקרה של שינוי בכתובתו של איזה מהצדדים להסכם זה ,יודיע אותו צד למשנהו
בדבר שינוי הכתובת ואת כתובתו החדשה בהודעה בכתב ,וזאת לא יאוחר מ 3 -ימים
לאחר שינוי הכתובת כאמור.
ג.

כל הודעה שעל איזה מהצדדים ליתן למשנהו לפי הסכם זה תיחשב כאילו הגיעה
ליעדה תוך  3ימי עבודה ממועד משלוחה בדואר רשום עם אישור מסירה למענו של
הצד השני ,אלא אם נמסרה במסירה אישית.

ד .בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ישלח כל צד למשנהו העתק מכל הודעה כאמור
באמצעות הדואר האלקטרוני.

ולראיה ולקיום ,באו הצדדים על החתום:

___________________

_______________

נותן השירותים

המזמין
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נספח ג'
הצהרת סודיות
אני הח"מ __________________ (להלן" :נותן השירותים") ,מצהיר בזאת כי לאחר שהוסבר
לי כי במהלך עיסוקי בעבודה ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא
לידיעתי מידע רגיש מאוד מסוגים שונים (להלן" :המידע") ,בין בעל פה ובין בכתב ובין על גבי כל
מדיה שהיא ,בין ישיר ובין עקיף ,ובכלל זה מידע השייך ליפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ
(להלן" :המזמין") ו/או הנוגע לחברת נוף כרמל ים בע"מ ו/או לפעילותיהן ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,פרטים אישיים ,מסמכים ,ממצאים ,תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בקשר
לביצוע השירותים ,הנני מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ו/או לא
להביא לידיעת כל אדם ,לא להשתמש לצרכים אחרים מביצוע הסכם זה בכל מידע ,אשר יגיע
לידיעתי ,במישרין או בעקיפין ,בתקופה בה אעסוק בעניינים שונים הקשורים לשירותים ולאחר
סיום מתן השירותים.
הנני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי על ההצהרה דומה כי ישמרו על סודיות המידע,
כאמור בהצהרה זו.
התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע ,בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם
יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.
עם השלמת ביצוע השירותים על פי ההסכם ,הנני מתחייב/ת כי אעביר למזמין את כל המסמכים
ו/או חומר כלשהו שנמסר לי בקשר עם ביצוע ההסכם וכן כל עיבוד /שינוי שנעשה מן המסמכים
והחומר האמור .לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא של החומר ו/או המסמכים
ו/או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות אלקטרונית) הקשור להסכם.
אני מצהיר בזה שידוע לי ,כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה לפי הוראות הסעיפים
בפרק ז' ,סימן ה ,לחוק עונשין ,התשל"ז –  1977וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 -וכי היה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.
ולראיה באתי על החתום:
תאריך

שם מלא של החותם/ים בשם נותן
השירותים

חתימה/ות וחותמת נותן
השירותים

אישור עו"ד
אני הח"מ ,_________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב'
_________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
___________
(חתימה  +חותמת  +תאריך)

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת
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