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הואיל והחברה יצאה במכרז פומבי לקבלת שירותי ארכיב ביום ( 22.11.2015להלן "המכרז") .העתק
של מסמכי המכרז מצ"ב כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
והואיל ונותן השירותים זכה בהליך בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של החברה (להלן" :ועדת
המכרזים") והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז על
נספחיו ,הצעתו והצהרותיו של נותן השירותים; העתק של הצעת נותן השירותים ,מצורפת כנספח
ב' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :ההצעה");
והואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור החברה את השירותים המפורטים בהליך,
בהצעה ובהסכם זה באופן ,במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה לרבות בהליך ובהצעה על
נספחיהם (להלן" :השירותים");

על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן
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1

המבוא והסכם זה
 1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה.
 1.3בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפירוש והמשמעות המוקנים להם בהליך.
 1.4הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז ,אין בהוראותיו כדי לגרוע מהוראות המכרז
ומכל סעד לו זכאית החברה על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כויתור על
הוראה מהוראות המכרז.
 1.5במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו הוראות
הסכם זה ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.

2

הצהרות הצדדים
 2.1נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים;
 2.2עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים ,לרבות האמצעים
הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי ,הניסיון והמומחיות הנדרשים
לשם אספקת השירותים.
 2.3נותן השירותים מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע
השירותים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין במלואם ובין בחלקם ,לצד שלישי כלשהו ,אלא אם
הותר הדבר בכתב מראש על-ידי נציג החברה המוסמך.

3

היתרים רישיונות ואישורים
 3.1נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים הנדרשים
לצורך מתן שירותים מן הסוג האמור בהסכם זה ,בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים
והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות .נותן השירותים מתחייב להציגם לחברה בכל עת
שיידרש.
 3.2מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי
מהותי בהסכם זה.
 3.3נותן השירותים מתחייב להודיע לחברה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ,לרבות על כל
צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.
 3.4נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן
השירותים נשוא הסכם זה.

4

תקופת ההסכם
 4.1הסכם זה תקף למשך שנתיים החל מיום חתימתו ,ולחברה הזכות להאריך את ההסכם בעוד 4
תקופות נוספות של שנתיים כל אחת ובסה"כ לתקופה של עד  10שנים (להלן "תקופות
האופציה") ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ,על ידי מתן הודעה בכתב על כך מאת
החברה למציע לפחות  30ימים טרם סיום תקופת ההסכם ו/או סיום תקופת אופציה .על הארכת
ההסכם יחולו כל הוראות ההסכם ,בכפוף לעדכון התמורה כאמור במסמכי המכרז.
 4.2החברה תהיה רשאית מכל סיבה שהיא להביא הסכם זה לידי גמר ,כולו או כל חלק ממנו ,תוך
תקופת ההסכם ו/או תקופת האופציה בהתראה של  30ימים מראש.
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 4.3במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע עבירה על ידו –
תהיה החברה רשאית לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.
 4.4בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי החברה ,לא תהיה על החברה חובה לפצות את נותן
השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ,למעט תשלום עבור השירותים שסיפק עד לביטול
ההסכם.
 4.5בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא ,נותן השירותים מחויב להעביר לחברה את כל
החומר שברשותו והשייך לחברה ,ללא דיחוי וללא שום פגיעה .מובהר כי נותן השירותים אינו
רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא.
 4.6במקרה של ביטול ההסכם בשל הפרה של נותן השירותים ,יישא נותן השירותים בכל עלויות
הפסקת ההסכם והעברת החומרים המאוחסנים עבור באתרו לכל אתר אחר עליו תחליט
החברה.
 4.7למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת
הסכם זה.
5

השירותים שיינתנו על-ידי נותן השירותים
 5.1בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים ,מזמינה בזה החברה מאת נותן השירותים מתן
שירותי ארכיב לחברה כמפורט בהליך ובהסכם זה על נספחיהם.
 5.2נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם ,בהליך ובהצעה ברמה גבוהה
ובהתאם לדרישות החברה ולהוראות כל דין.

6

פיקוח החברה
 6.1נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג החברה או למי מטעמו לבקר פעולותיו ולפקח על
השירותים.
 6.2נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות החברה בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.
 6.3מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לחברה לפקח ,להדריך או להורות לנותן
השירותים ,הינם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו ,ולא יטילו על החברה אחריות
כלשהי המוטלת על נותן השירותים לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.

7

העסקת עובדים וקבלני משנה
 7.1נותן השירותים מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כח אדם בהיקף ובעל כישורים ,ניסיון
כנדרש בהליך ,בהצעה ובהסכם זה ,על נספחיהם.
 7.2העסיק נותן השירותים עובדים ,יהיה הוא אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים
על העובדים ,ובכלל זה חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
 7.3בנוסף לאמור ,יהיה נותן השירותים אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים
קיבוציים החלים על העובדים.

8

שימוש בכלים ובחומרים
 8.1כל הכלים והחומרים ,הדרושים לשם אספקת השירותים ,יירכשו על ידי נותן השירותים ועל
חשבונו ,אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.
 8.2כל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך אספקת השירותים ,יהיו מהסוג
המתאים לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה והמקובל בתחום.
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9

איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
 9.1נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת החברה ,ובלבד שלא יהיה בכך
משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.
 9.2נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים ,המקצועיים או האישיים ,בין בשכר או
תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו ,לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים,
ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים ,זולת
במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן" :ניגוד עניינים")" .ניגוד עניינים" משמעו
אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
 9.3לא יימצא נותן השירותים בניגוד עניינים .היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים ,ידווח נותן
השירותים על כך מייד לנציג החברה המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות החברה בנדון.

 10תשלום החברה לנותן השירותים
10.1

התמורה שתשלם החברה עבור אספקת השירותים המפורטים בהליך ובהסכם זה על נספחיהם
תהיה בהתאם להצעת המחיר של נותן השירותים כפי שצורפה להצעתו במסגרת המכרז ,מצ"ב
כנספח ב' להסכם זה (להלן" :תשלום החברה").

 11אופן תשלום החברה
11.1

נותן השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים על נותן השירותים מכוח
הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה לרבות תשלומים לביטוח
לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.

11.2

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ,לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל
עיכובים בתשלום החברה כולו או חלק הימנו ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או
משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

11.3

נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהחברה.

11.4

בתום כל  6חודשים במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים לנציג החברה אשר הוסמך
לכך על י די החברה ולגביו ניתנה הודעה בכתב לנותן השירותים ("נציג החברה") חשבון
(להלן":דרישת תשלום") ,מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו.

11.5

הרשות בידי החברה לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואם או בחלקם.

11.6

על החברה להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון ,איזה חלק
מן הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל עליה ,ולנמק מדוע לא קיבלה את החלקים שאינם
מקובלים עליה.

11.7

החברה תבצע את התשלום עבור אותו חלק מן הדו"ח שאושר על ידי נציג החברה בשיטת
"שוטף  60 +יום" ממועד קבלת החשבון על רצופיו בחברה ,בכפוף לאישור נציג החברה.

 12התמורה סופית ומוחלטת
מובהר ומוסכם בזאת כי תמורת החברה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור
אספקת השירותים כמפורט בהסכם .שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמיכת החברה לא ישולמו על
ידי החברה לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף
למתן השירותים ,לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.
 13ערבות ביצוע
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13.1

להבטחת מילוי כל התחייבויות נותן השירותים לפי ההסכם ימסור נותן השירותים לחברה לא
יאוחר משבעה ( )7ימים מיום חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך
של עשרה אחוז ( )10%מערך ההסכם ,שתוצא לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או חברת ביטוח
ישראלית שברשותה רישיון בתוקף לעסוק בישראל בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
התשמ"א ,1981 -בנוסח המצב כנספח ח' להסכם (להלן" :ערבות הביצוע") .המצאת ערבות
הביצוע הינה תנאי מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקף.

13.2

סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי הינו המדד
הידוע במועד החתימה על הסכם זה.

13.3

גדל היקף ההסכם ימסור נותן השירותים לחברה לא יאוחר משלושה ( )3ימי עסקים מיום
חתימת החברה על הרחבת ההסכם או במקרה של חילוט ערבות הביצוע או חלקה ,ערבות
נוספת או חלופית בתנאים זהים לעיל ,כך שבכל מועד בתקופת ההסכם והאחריות תהיה
ברשות החברה ערבות ביצוע בשיעור המלא לפי ההסכם .כל העלויות וההוצאות בקשר לערבות
הביצוע ,החלפתה ועדכונה יחולו על נותן השירותים בלבד.

13.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ערבות הביצוע תהיה תקפה במלואה כערבות ביצוע למשך
שלושה עשר ( )13חודשים מלאים ממועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים ולמשך זמן זהה
מתחילתה של כל שנת התקשרות נוספת ,אם וככל שמומשה ,כאמור בסעיף שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא .לעיל .נותן השירותים אחראי להאריך את ערבות הביצוע עד לא יאוחר
משלושה ( )3ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה על הארכת תקופת ההסכם.

13.5

ערבות הביצוע ניתנת למימוש מיידי ,בכל עת ,ללא תנאי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,
לרבות במקרה של אי המצאת ערבות נוספת ו/או הארכתה ו/או עדכונה כאמור לעיל ,מבלי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או טענה המוקנה לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.

13.6

במקרה של אי המצאת ערבות הביצוע ו/או אי הארכתה ,תוכל החברה לעכב את פירעונה של
החשבונית שתוגש על ידי נותן השירותים ולהשתמש בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדה
הערבות.

13.7

נותן השירותים יישא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאת והארכת ערבות הביצוע ,ובכל
הנוגע אליה.

 14קיזוז
נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי החברה תהא רשאית לקזז מתשלום החברה לנותן
השירותים כל סכום המגיע לחברה מנותן השירותים על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.
 15העדר יחסי עובד – מעביד ושליחות
 15.1החברה מתקשרת עם נותן השירותים על בסיס ראייה ומצג כי נותן השירותים מבצע את
ההסכם כקבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי היחסים שבין החברה לנותן השירותים וכל מי מטעמו
הם יחסי מזמין–קבלן עצמאי במובן חוק חוזה קבלנות ,תשל"ד 1974-על כל המתחייב
והמשתמע מכך .אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל לנותן השירותים ו/או כל
הבאים מטעמו יחסי עובד–מעביד ו/או יחסי שליחות ו/או שותפות והחברה ו/או מי מטעמו
אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל מטרה ,במישרין או בעקיפין.
 15.2למען הסר ספק ,מובהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת בהסכם זה לחברה ו/או מי מטעמה
להורות ,לפקח או להדריך את נותן השירותים ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסים של עובד-
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מעביד בין החברה לנותן השירותים ו/או כל הבא מטעמו ,אלא אך אמצעים להבטיח ביצוע
הוראות הסכם זה במלואן ע"י נותן השירותים.
 15.3נותן השירותים מצהיר כי הינו המעביד של המועסקים על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם זה
וכי הוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או
הסכמים קיבוציים ו/או הסכם מיוחד ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם
מועסקים וכפי שיחולו מעת לעת .נותן השירותים פוטר בזאת מראש את החברה ו/או מדינת
ישראל מכל אחריות הנובעת מיחסי עובד-ומעביד ומתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או
מדינת ישראל בגין כל הוצאה ,תשלום או נזק שייגרמו לחברה ו/או למדינת ישראל בגין
אחריות הנובעת מיחסי עובד-ומעביד ו/או הפרת זכויות עובדיו של נותן השירותים ו/או מכל
סיבה אחרת כאמור בסעיף  15.3זה מיד עם דרישתה הראשונה ,לרבות סכום השווה לארבעים
אחוז ( )40%מהסכום הכולל של התמורה המשולמת לנותן השירותים לפי הסכם זה בתוספת
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ממועד ביצועו של כל תשלום ,על חשבון התמורה,
כסכום מוסכם בגין הוצאות נלוות לשכר .הכל מבלי לגרוע מכל זכות מוקנית אחרת לחברה
בהתאם להסכם זה ו/או הדין ,אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר
מערכת יחסי עובד–מעביד בין החברה לנותן השירותים ו/או מי מהמועסקים מטעמו .נותן
השירותים אחראי בלעדית לכל זכות ,נזק ופיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ידו.
 16נזיקין
16.1

נותן השירותים ישא באחריותו החוקית בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שייגרמו לגופו או
רכושו שלו ו/או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו ,ו/או לרכוש
החברה או לגופו או רכו שו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה
הכל בכפוף לסעיף  16.3להלן.

16.2

נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא משמש בתפקידו אך כנותן שירותי אחסון וגניזה וכי אין
הוא מהווה שומר שכר כהגדרתו בחוק השומרים.

16.3

על אף האמור בהסכם זה ,מובהר במפורש כי אחריות נותן השירותים ו/או התחייבויותיו
לשיפוי בגין ו/או בקשר לכל נזק שייגרם (לרבות נזק תוצאתי מכל סוג ו/או נזק עקיף) ו/או
אובדן ו/או הפסד לחומר הארכיוני של החברה המאוחסן אצל נותן השירות ,לא יעלו על סך
כפל התמורה השנתית אשר לה יהא זכאי נותן השירות עפ"י הסכם זה .אשר הוא ,בכל מקרה,
יהא גבול האחריות של נותן השירות ,בגין נזק ו/או אובדן לכל תיבה המאוחסנת אצל נותן
השירות וזאת כפיצוי מוסכם סופי ומוחלט ולסילוק כל תביעות החברה כלפי נותן השירות בגין
כל עילה שהיא ,בין על פי חוזה זה ובין על פי כל דין.

16.4

אם לדעת החברה ,ערך המסמכים או המיכלים המאוחסנים אצל נותן השירות הינו גדול יותר
או אם לדעתה ,אבדנם של המסמכים או נזק שייגרם להם יכול לעלות על הסך הנ"ל ,עליה

לבטח ,בעצמה ועל חשבונה ,את המסמכים בערכם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
16.5

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב נותן
השירותים לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף  17להלן.

 17ביטוח
 17.1מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים לפי ההסכם והדין ,נותן השירותים יבטח עצמו בחברת
ביטוח מורשית לעריכת ביטוחים בישראל ,החל ממועד ההתקשרות וכל משך תקופתה וכל עוד
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קיימת לו חבות על פי הדין בפוליסות הנקובות בנספח אישור עריכת הביטוחים בנספח ד' להסכם
("אישור הביטוח") ובהתאם לתנאים המפורטים בו ,על חשבונו וללא תוספת תמורה ובכלל זה
נותן השירותים אחראי בלעדית לקיים את כל תנאי הביטוחים שעליו לערוך לפי סעיף זה ,לשלם
את פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות במועדן ולוודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת
לעת כך שיהיו בתוקף כל משך תקופת השירותים.
 17.2בנוסף לפוליסות המפורטות ב"אישור הביטוח" מתחייבת החברה להחזיק בתוקף פוליסות
ביטוח לכלי הרכב בשירותה כמתחייב על פי הדין ,וכן ביטוח סיכוני צד ג' ורכוש.
 17.3בנוסף מתחייב נותן השירותים להמשיך ולהחזיק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית כמפורט
בנספח ד' הנ"ל ,כל עוד קיימת לו חבות על פי דין .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב
נותן השירותים כי במקרה של ביטול הפוליסה או אי חידושה ,על ידי המבטח וכל עוד לא הושג
כיסוי חליפי ,יפעיל נותן השירותים את האופציה לרכישת תקופת גילוי מורחבת הנכללת בכיסוי
הנ"ל וכמפורט בנספח ד'.
 17.4למען הסר ספק הביטוחים שלעיל הם חלק בלתי נפרד מההסכם והם וקביעת גבולות האחריות
כמפורט באישור הביטוח הנם בגדר דרישה מינימאלית המוטלת על נותן השירותים שאינה פוטרת
אותו ממלוא חבותו לפי ההסכם ו/או הדין . ,נותן השירותים מתחייב כי בכל ביטוח רכוש נוסף
ו/או משלים שיערוך (ככל שיערוך) נותן השירותים ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות
תחלוף כלפי החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אם ו/או עובדיהן
ומנהליהן ו/או נושאי המשרה שלהן ו/או בעלי מניותיהן ו/או מדינת ישראל
 17.5נותן השירותים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או
מדינת ישראל ו/או מי מטעמן בגין נזק ו/או הפסד שייגרם לרכוש נותן השירותים שיובא על ידו
ו/או על ידי מי מטעמו לאתר ו/או לחצרי החברה וכן בגין נזק ו/או הפסד שהוא זכאי לשיפוי בגינו
על פי ביטוחי הרכוש שיערכו על ידו (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית
הקבועה בפוליסה) ,והוא פוטר בזאת את החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או
חברות אם ו/או עובדיהן ומנהליהן ו/או נושאי המשרה שלהן ו/או בעלי מניותיהן ו/או מדינת
ישראל מכל אחריות לנזק כאמור הפטור האמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 17.6נותן השירותים מתחייב למסור לחברה בהתאם לבקשתה את אישור הביטוח שבנספח ד'
להסכם תקף מאת מבטחיו ומתחייב לבצע כל שינוי שתדרוש החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי
מטעמן באישור הביטוח של נותן השירותים על מנת להתאימו להוראות סעיף זה .אי המצאת
אישור הביטוח במועד שלעיל אינו פוטר את נותן השירותים מהתחייבות כלשהי לפי ההסכם,
לרבות ומבלי למעט ,לוחות הזמנים וכל חובת תשלום החלה על נותן השירותים גם אם ימנע ממנו
ביצוע השירותים .החברה תהא רשאית למנוע את תחילת השירותים אם נותן השירותים לא מסר
לה את אישור הביטוח כנדרש ונותן השירותים מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין
כך .נותן השירותים מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוחים בהתאם
לנספח זה ,וזאת לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף .ארכיברים
שימת לבכם
 17.7נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מדינת ישראל לשם שמירה ומימוש של
זכויות החברה ו/ו מדינת ישראל על פי הביטוחים ,ובכלל זה להודיע בכתב לחברה ,למדינת
ישראל ולמבטח ,תוך זמן סביר ממועד היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על
פי ביטוחי נותן השירותים.
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 17.8נותן השירותים משחרר את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות לגבי טיב והיקף
הביטוחים וגבולות האחריות האמורים לעיל ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה
אחרת בנושא סוג ו/או גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו ,וכן מצהיר כי בהמצאת
אישור הביטוח ו/או בדיקת הביטוחים ע"י החברה ו/או מדינת ישראל ,במידה ויעשו כן ,אין כדי
להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מדינת ישראל ולגרוע מכל חובה המוטלת על נותן
השירותים ,על פי ההסכם ו/או על פי דין.
 17.9נותן השירותים מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו ועובדיו ,ואחראי
לוודא כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה יבוצעו במסגרת ביטוחיו .ככל שיועסקו
קבלני משנה ע"י נותן השירותים ,יפעל האחרון להביא הדרישה לידיעתם טרם התחלת מתן
השירותים על ידם.
 17.10אם לא יבצע נותן השירותים את הביטוחים אשר עליו לבצע לפי הסכם זה ,תהא החברה
רשאית לבצע את הביטוחים ,כולם או חלקם ,תחתיו ולשלם את דמי הביטוח ,בהתראה של שבעה
( )7ימים מראש לנותן השירותים ,והחברה תהא רשאית לנכות את הוצאות עריכת ודמי ביטוח
אלה לרבות את ההשתתפויות העצמיות במקרה ביטוח ,בכל עת ,וכן תהא רשאית לגבותם מנותן
השירותי ם בכל דרך אחרת ,הכל מבלי לגרוע באחריות נותן השירותים לפי הסכם זה והדין ומבלי
לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה לפי הסכם זה והדין .שימת ליבכם
 18שמירת סודיות
18.1

נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל
גורם,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ,
מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן" :מידע סודי")
שיגיעו לידי נותן השירותים ,עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה ,בתוקף או בקשר
עם ביצועו ו/או בקשר עם החברה ,וזאת במהלך ביצוע ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא
אישור החברה מראש ובכתב.

18.2

נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או
שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם החברה.

18.3

החברה רשאית להורות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,
לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן
השירותים מתחייב למלא אחר דרישות החברה בנדון.

18.4

נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה,
אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג החברה המוסמך.

18.5

נותן השירותים מתחייב למסור לחברה מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל
המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע ,מסמך או נכס שנמסר לו
על ידי החברה ,ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על
פי הסכם זה.

18.6

נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל ,מהווה עבירה על חוק
העונשין ,התשל"ז.1977-

18.7

עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות החברה בצורה מלאה,
מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה
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(להלן "-המידע") .כל המידע יועבר לחברה ו/או לצד שלישי שימנה החברה ,בכל אופן שבו הוא
קיים (בכתב ,בקבצי מחשב ,בע"פ ו/או כל אופן אחר) ,בלוח זמנים שייקבע ע"י החברה ,וללא
כל תמורה נוספת .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של החברה.
18.8

נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור
על נספח ג' "התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש" המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק
בלתי נפרד מהסכם זה.

 19יישוב מחלוקות
 19.1לבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית הייחודית לדון בכל מחלוקת בקשר להסכם
והמכרז ויחול בה הדין הישראלי.
 19.2מוסכם והיועץ מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו עפ"י הבקשה להצעה וההסכם באופן
רצוף ומלא ללא כל הפסקה ו/או עיכוב ו/או האטה ו/או השהייה ו/או דחייה וכיו"ב גם במקרה
של מחלוקת בין הצדדים וקיומה לרבות פניה לבית משפט או הליך אחר ע"י מי מהצדדים ,לא
יהוו בשום מקרה עילה לעיכוב ביצוע התחייבויות היועץ לפי הבקשה להצעה וההסכם ו/או
לעיכבון על נכס שמגיע לחברה ו/או למדינת ישראל מהיועץ אף אם נמסר ע"י מי מהם לצורך
ביצוע ההסכם.
 20כתובות והודעות
20.1

כתובת נותן השירותים והחברה הינן כמפורט בראש ההסכם.

20.2

כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל ,תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים ,ובלבד שנשלחה
בדואר רשום.

20.3

נותן השירותים רשאי להודיע לחברה ,מעת לעת ,על שינוי בכתובתו .הודעה לפי סעיף זה תינתן
לנציג החברה.

 21שינוי בהסכם או בתנאים
21.1

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם
נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים .מוסכם כי הימנעות
מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

21.2

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד
שלישי כלשהו ,אלא באישור מראש ובכתב של החברה .זכויותיו וחובותיו של נותן
השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו ,אלא באישור
מראש ובכתב של החברה.

21.3

גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר נותן השירותים בכל מקרה אחראי
בפני החברה לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

 22אי מילוי חיוב על-ידי נותן השירותים
22.1

היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו ,רשאית החברה ,מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת
הקיימת לה בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה ,לבצע את אחת הפעולות הבאות או כולן
ביחד:
 22.1.1לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי
מטעמו ,ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים
לנותן השירותים לפי הסכם זה.
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 22.1.2לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.
 23מיצוי זכויות
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים ,והם
מבטלים כל הסכם ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

ולראייה באו הצדדים על החתום
בשם חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ

בשם נותן השירותים
____________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

שם מלא ותפקיד

____________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

____________________ _______________
חתימה

____________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

חותמת התאגיד_______________ :

חותמת התאגיד_______________ :

תאריך______________ :

תאריך______________ :

אימות חתימה:
אני ______________הח"מ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי נותן השירותים _____________ רשום
בישראל כדין; כי ה"ה_______________ אשר חתמו על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים
לעשות כן בשמו; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.
תאריך________ :
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נספח א  -מסמכי המכרז
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נספח ב  -הצעת נותן השירותים
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נספח ג  -התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
אנו הח"מ _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.שותפות  /ת"ז] ("נותן השירותים")
מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
מתחייבים בזה ,ללא הגבלת זמן ,לשמור בסודיות גמורה ,לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל שימוש,
לצורך עצמי או לצורך אחרים ,בעצמנו ו/או באמצעות אחר ,במעשה ו/או במחדל ,בכל מידע הנוגע ו/או הקשור
לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ בשם ועבור חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה"),
לרבות ,מבלי למעט ,פעילותה ,עסקיה ,בעלי מניותיה ,לקוחותיה ,ספקיה ,עובדיה ונושאי המשרה בה ,כל גוף או אדם
הבא עם מי מהחברה במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של החברה ,אשר יגיע ,יימסר לנו על ידי החברה ו/או
באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או יגיע לידינו בכל אופן אחר מכל מקור אחר
והנוגע לעניינים האמורים לעיל ,מתוך שמיעה ,ראיה או עיון (להלן" :המידע הסודי").
"מידע סודי"  -לצורך כתב התחייבות זה כולל ,לשם הדגמה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בין השאר ,גם
ידיעות ונתונים (בכתב ,בקבצי מחשב או בכל אופן אחר ,לרבות בע"פ) נוסחאות ,רישומים ,תרשימים ,מסמכים,
תיאורים ,תוכניות ,תהליכים ,שיטות ,שיטות עבודה ,אסטרטגיה ,מפרטים ,מודלים ,דגמים ,שכלולים ,מחקרים,
דיווחי מכירות ,מחקרי ישימות ,מחקרים ארגוניים ,מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה ,מכשירים,
מתקנים ,מוצרים ושירותים ,תכונות מוצרים ושירותים ,שיטות שיווק ,רשימת לקוחות החברה ,מחירונים ,הנחות,
רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם החברה ,קשרי מסחר ,חישובים
כלכליים ,ניתוחים פיננסים ,ניתוחיים כלכלים וחשבונאים ,לרבות ,מבלי למעט ,ניתוחים של תוצאות עסקיות,
עלויות הפעילות והמוצרים ,נכסי החברה ,רכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי החברה ,מערכת ההפעלה
של המחשבים ,המסופים ,והתקני התקשורת של החברה וארכיבי החברה ,ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא ,כל
מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה ,וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או
העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה
שהיא ,למעט  ,כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות ,שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות
אחרת ,מידע בנחלת הכלל .
התחיי בותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר (למעט עובדים הצריכים
לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על התחייבות לשמירת
סודיות ואי שימוש)  ,אלא באישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה.
אנו מצהיר ים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מהוה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה ,ומתחייבים לא לעשות
העתקים מן המידע באופן כלשהוא ,אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר האמור.
אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו כדי לסכן
את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהוא ,עלול לגרום לחברה נזקים
חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל והפרה יסודית
של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת.
הננו מודעים לכך שאי עמידתנו (ו/או אי עמידת עובדינו) בהתחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה ,כולן או מקצתן,
עלול לגרום לחברה נזק ,ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה ,מיד עם קבלת דרישה הראשונה ,בגין כל נזק
ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת העומדת להן
על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי שתהא לחברה כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם
נזק כאמור.
אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות אחרים שאנו צד
לו או שהיינו צד לו וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר האמור בהסכם זה.
ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין.
אנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו ,מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישה ראשונה מהחברה ,בכל עת,
להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל ,המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או בשליטתו של כל
אדם אחר מטעמנו  ,בין אם נעשה החומר ו/או המסמך על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין
אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן החומר ו/או המסמך על ידינו .כן אנו מתחייבים שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל
מסמך ו/או מידע כאמור ,אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור.
התחייבותנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או שליטה בחברה ,שינוי מבנה ארגוני,
שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר בחברה .לפיכך ,הננו נותנים בזה את הסכמתנו לקיום כלל
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התחייבויותי נו על פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה ,אשר במסגרת שינוי כאמור ,יועברו אליו כלל התחייבויותינו
על פי הסכם זה.
אנו נהיה אחר אים לכל הפרה מצד עובדינו או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה ,ואנו
מתחייבים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצוע ההסכם אשר ביחס
אליו נחתמה התחייבות זאת ,בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים ,על מסמך "התחייבות לשמירת סודיות" בנוסח
אשר תמציאו לנו.
מובהר כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשקול
דעתה המוחלט של החברה.
עוד מובהר למען הסר ספק כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע ,בין שהינו סודי ובין אם לאו ,משום מצג ו/או
הודאה לגבי נכונותו ,מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה
בו שימוש.
אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם ו/או לגוף ו/או
לחברה אשר הם יודעים ,או שיש יסוד סביר להניח ,כי יעשו בו שימוש בניגוד לכתב התחייבות זה.
אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לכל אדם אחר אלא אם
הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו ,והבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו ללא
הגבלת זמן.
ולראיה באנו על החתום בשם נותן השירותים:
שם מלא

הסכם למתן שירותי ארכיב_doc.2

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ד  -אישור על עריכת ביטוחים
לכבוד

תאריך___________ :

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
(להלן" :המזמין")

מקריית עתידים ,מגדל עתידים ,קומה 32
רמת החייל ,תל-אביב
אישור עריכת ביטוחים בין היתר בקשר עם הסכם למתן שרותי ארכיב (להלן" :השירותים") מיום
(להלן" :ההסכם") שנחתם בין המזמין לבין __________________ (להלן " :נותן השירות").

הנדון:

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם נותן השירות את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם השירותים:
 .1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :
א.

תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….

ב.

גבולות האחריות :בסך של  4,000,000ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

ההשתתפות העצמית בפוליסה זו לא תעלה על סך של 20,000 :ש"ח.

ד.

הפוליסה מכסה את חבותו על פי דין של נותן השירות עובדיו ומנהליו בגין פגיעה ,אבדן ו/או נזק שייגרם לצד
שלישי (גוף ו/או רכוש)  -מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש למזמין ,לעובדיו ולבאים מטעמו ,בקשר עם ובגין
מתן השרותים בחצרי המזמין ומחוצה להם.

ה.

תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת ביט ."2014

ו.

הפוליסה תכלול את המזמין ,חברת בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל עובדיהם ,בעלי מניותיהן וחברי
הדירקטוריון כמבוטחים נוספים וכן את אחריותם למעשה ו/או למחדל של נותן השירות וכל הבאים מטעמו
ובכפיפות לסעיף "חבות צולבת" לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח כאילו
הוצאה על שמו בלבד.

 .2ביטוח אחריות מעבידים :
א.

תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….

ב.

גבולות האחריות :בסך של 20,000,000ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

ההשתתפות העצמית בפוליסה זו לא תעלה על סך של 12,000 :ש"ח

ד.

הפוליסה מכסה את חבותו של נותן השירותים בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או
עקב עבודתם במתן השרותים בחצרי המזמין ומחוצה להם.

ה.

תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת ביט ."2009

ו.

הפוליסה תורחב לכסות את המזמין ,חברת בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל עובדיהם ,בעלי מניותיהן וחברי
הדירקטוריון היה ויחשבו כמעסיקים או מעבידים של מי מעובדי נותן השירותים.

 .3ביטוח אחריות מקצועית:
א.

תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….

ב.

גבולות האחריות :בסך של  4,000,000ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

ההשתתפות העצמית בפוליסה זו לא תעלה על סך של.₪ 300,000 :

ד.

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי דין ישראלי של נותן השירותים בגין מעשה או מחדל מקצועי של
נותן השירותים ו/או הבאים מטעמו בכל הקשור במתן השרותים.

ה.

תאריך רטרואקטיבי :לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השרותים

ו.

הפוליסה לא כוללת כל הגבלה בקשר עם:
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 .1אי יושר ו/או מעילה מצד עובדי נותן השירותים.
 .2השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.
 .3אבדן מסמכים.
 .4הוצאת דיבה.
 .5אחריות כנושא משרה למעט אחריות המוטלת על מי מנושאי המשרה של נותן השירותים הניתנת לביטוח
בפוליסה סטנדרטית לביטוח חבות נושאי משרה.
 .6זיהום תאונתי.
 .7נזק כספי או פיננסי.
ז.

הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של  12חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי
נותן השירותים ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה ,אשר ייכנס לתוקפו במקרה של
ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

ח.

לשם מניעת ספק ,הודעה במשך תקופת הביטוח של פוליסה זו על נסיבות שעלולות להביא לתביעה ,תחשב
ככלולה על פי פוליסה זו גם אם התביעה בגין נסיבות אלו תוגש לאחר תום תקופת הביטוח של הפוליסה.

הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של החברה ,החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אם ו/או
עובדיהן ומנהליהן ו/או נושאי המשרה שלהן ו/או בעלי מניותיהן ו/או מדינת ישראל בגין מעשי או מחדלי נותן
השירותים ו/או הבאים מטעמו.
.4

ביטוח שחזור מסמכים:
א .תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
ב .גבול אחריות בגין תיבה הינו סך התקבולים השנתי לאחסון תיבה ,מקסימום  4,000,000ש"ח למקרה בטוח
ולתקופת הבטוח ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.

ג.

.5

הפוליסה מבטחת הוצאות לשחזור המסמכים/המידע המופקדים כתוצאה מאובדן ו/או נזק המכוסה בפוליסה בכל
שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ,כולל ,אך לא מוגבל ,כיסוי לנזקי אש ,התפוצצות,סערה סופה ושטפון,
רעידת אדמה ,נזקי מים ,פריצה ,הוצאות פינוי ,הצלה וכיבוי.

ביטוח רכוש בהעברה:
א .תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
ב .גבול אחריות מירבי בסך של  ₪ 400,000להעברה.

ג.

פוליסה זו מכסה את הרכוש המבוטח מפני סיכוני אש ,התהפכות ,התנגשות ,פריצה ,נזקי מים,פריקה וטעינה
רעידת אדמה.

ד .הפוליסה אינה כוללת סייג בדבר נזקי פריצה ,גניבה ,שוד וכן גניבת המטען כתוצאה מגניבת כלי הרכב/הנגרר עליו
מוטען הרכוש.
כללי:
הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות להוראות הבאות:
 .1אנו מוותרים על הזכות לתחלוף כנגד המזמין ,חברות בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל עובדיהם ,בעלי מניותיהן וחברי
הדירקטוריון ו/או מי מטעם וכן כנגד כל אדם ו/או גוף שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות
השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח ויתור על זכות התחלוף לא תחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .2הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל בטוח אשר נערך ע"י המזמין והן מהוות ביטוח ראשוני ללא
קשר לפוליסות בטוח של המזמין ולענין זה אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
 .3כל סעיף בפוליסות (אם קיים כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו ,כאשר קיים ביטוח אחר,
לא יופעל כלפיכם.
 .4הפוליסות הנ"ל לא תצומצמנה ,לא תבוטלנה או לא יחול בהן שינוי לרעה ,אלא אם כן תימסר לכם הודעה בדואר
רשום על כוונתנו לעשות כן לפחות  30יום מראש.
 .5תגמולי הביטוח במסגרת ביטוחי הרכוש (לרבות ביטוח שחזור המסמכים) בגין נזק לרכוש המזמין המופקד בידי נותן
השירותים ישולמו למזמין או למי אשר המזמין יורה בכתב.
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 .6אי קיום תנאי הפוליסות בתום לב על ידי נותן השירותים ו/או הבאים מטעמו לא יגרעו מזכותו של המזמין לקבלת
שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל .סעיף זה לא יחול לטובת המבוטח אשר הפר את תנאי הפוליסה.
 .7תנאי הפוליסות (למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית) לא יפחתו מתנאי פוליסה במהדורת "ביט" . 2009
 .8מוסכם כי נותן השירותים ישא בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים הנ"ל.
אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה,

בכבוד רב,
__________________
חתימת המבטח וחותמת

__________________
שם החותם

_______________
תפקיד החותם
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נספח ה' – ערבות ביצוע
לכבוד
חברת נתיבי הגז לישראל בע"מ (להלן "החברה")
קריית עתידים  ,מגדל עתידים  ,תל אביב6158101 ,
 .1באמצעות ערבות זו ("הערבות") אנחנו[ ]_____________________[ ,הכנס את שם הבנק/חב' ביטוח] ,בעלי הכתובת
הבאה [_____________________________________________] ("הערב") ,מתחייב לשלם כל סכום עד לסכום כולל
של [_________] "( ₪סכום הערבות") אשר החברה עשויה לדרוש ,בכתב ,בשם ה[-הכנס את שם הקבלן]"( ,הקבלן") בקשר
להסכם למתן שירותי ארכיב שנחתם בין החברה לקבלן בתאריך [_________].
 .2סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בתנאי ההצמדה כלהלן:
"המדד היסודי" יהיה מדד המחירים לצרכן חודש חתימת ההסכם ע"י הצדדים.
"המדד הקובע" לעניין הערבות יהיה המדד האחרון שפורסם לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו עפ"י הערבות.
"הפרשי הצמדה" לעניין הערבות יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי הצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד
הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את
הסכום הנקוב בדרישותיכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
 .3הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם והינה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.
 .4אנו מתחייבים כי תוך שבעה ( )7ימים מקבלת דרישת החברה הראשונה בכתב ,ישולם לחברה הסכום המלא כנדרש על ידה
בכתב ,מעת לעת ,עד לגובה סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שהחברה תצטרך לנמק ו/או לבסס את דרישתה
ו/או להוכיחה בכל אופן שהוא ו/או לפנות ראשית אל הקבלן בדרישה לקבלו ו/או ראשית לנקוט בהליכים משפטיים נגד
הקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו לחברה.
 .5במידה והחברה לא תממש ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות
הבלתי ממומש.

 .6ערבות זו בתוקף מיום [__________] [הכנס תאריך] ובכפוף לאמור להלן ,תיוותר בתוקף במלואה עד [__________] [תום
 13חודשים מתאריך חתימת ההסכם] (כולל).
 .7הערב יאריך את תוקף הערבות בתנאי שהחברה תגיש לו בקשה בכתב ,לפחות שבוע לפני מועד פקיעת הערבות במלואה או
מחציתה ,לפי העניין ,כאמור בסעיף  6לעיל.
 .8אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה
מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין.
 .9כל דרישה תחת ערבות זו תוגש בכתב לערב שכתובתו מצוינת לעיל ,במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות
לפי סעיף  6לעיל .הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה אישית אך לא
בפקסימיליה ,טלקס ,מברק או דואר אלקטרוני.
 .10החברה תהא רשאית להסב את ערבות זו למדינת ישראל בלבד.
 .11דיני מדינת ישראל יחולו על ערבות זו וכל הליך משפטי בקשר לערבות זו יובא בפני ביהמ"ש המוסמך בתל אביב בלבד.
ערבות זו הוצאה לפועל באמצעות אחד או יותר נושאי משרה ,המוסמך כדין ,בתאריך ________ [____________________]
[הכנס את שם מלא של הבנק  /חב' הביטוח]
על ידי שם ______________:תפקיד ______________ :חתימה וחותמת______________ :
חתימת המציע (לצורך המכרז) ,ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

חתימה בר"ת

תפקיד
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חותמת

תאריך

