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הסכם לאספקת גלילי הליום למתקני גז טבעי
בין:

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (ח.פ)513131391 .
מגדל עתידים ,ק" ,32קריית עתידים
תל אביב ( 11581.1ת.ד)58177 .
טלפון ;.3-127.153 :פקס.3-5111321 :
(להלן" :החברה" או "נתג"ז");

לבין:

_____________________ (ח.פ)__________ .
מרח' _____________
טלפון ;____________ :פקס_______________ :
(להלן" :הספק");

הואיל

והחברה ניהלה הליך של מכרז פומבי לאספקת גלילי הליום
(( )INGL/TENDER/2016/05להלן" :המכרז") ,והקבלן הגיש הצעה למכרז;

והואיל

והקבלן מעוניין לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה כקבלן עצמאי;

והואיל

והחברה מעוניינת להתקשר עם הקבלן לצורך קבלת השירותים המפורטים בהסכם זה;

והואיל

והקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם זה מבוססת על הצהרותיו והתחייבויותיו
המפורטות בהצעתו למכרז ובהסכם זה;

והואיל

ובכפוף להוראות כל דין ,הצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ביניהם.

מצד אחד;

מצד שני;
למתקני

גז

טבעי

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1הגדרות ותחולה
 1.1בהסכם זה תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
"אי התאמה"  -אי התאמה למטרה ולשימוש להם נועדו ,יוצרו ,או הורכבו הטובין ,כהגדרתם להלן ,לרבות
חוסר בטובין ,בשירות ,מגרעת ,ליקוי ,חסר ,אי תקינות או פגם אחר ו/או אי התאמתם לדרישות ו/או לתיאורים
ו/או לדגמים המצוינים ו/או למפרטים המצורפים לבקשה להצעות ו/או להצעת הספק (כהגדרת מונחים אלה
להלן) ו/או להסכם זה ו/או לדרישות כל תקן ו/או דין החל על נושא המכרז ו/או הנדרש במכרז.
"הבקשה להצעות"  -הזמנת החברה להציע הצעות לאספקת גלילי הליום למתקני גז טבעי (סימוכין)32721. :
המצ"ב כנספח ד' להסכם זה ,הכוללת כחלק בלתי נפרד ממנה כל מסמך שצורף אליה ,לרבות הסכם זה וכל
מסמך אחר שהבקשה להצעות מפנה אליו במפורש אף אם לא צורף לה.
"ההזמנה"  -הזמנת הרכש של הטובין (כהגדרתם להלן) והסכם זה וכל מסמך אחר שהבקשה להצעות מפנה
אליו במפורש אף אם לא צורף לה.
"הטובין" – גלילי הליום העומדים בדרישות סעיף  1.1למפרט השירותים המצ"ב כנספח א' להלן ,לרבות כל
שירות ועבודה הנלווים לאספקתם הנדרשים לפי תנאי ההסכם לרבות המפרט הנ"ל.
"הצעת הספק"  -הצעת הספק לבקשה להצעות ,המצ"ב כנספח ה' להסכם זה.
"יום" " /ימים"  -ימים קלנדאריים (כולל ימי שישי ,שבתות ,ערבי חג ,ימי חג וימי שבתון).
"תקופת האחריות"  -תקופת אחריות לטובין ,שתחילתה במועד אספקתם לנתג"ז וסיומה בתום תקופת ההסכם
על הארכותיה ,ככל שיהיו.
 1.2כל תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר לא יגרעו ו/או ישנו את תנאי הבקשה להצעות ו/או זכויות נתג"ז
ו/או התחייבויות הספק לפי הסכם זה ,אלא אם הסכימה להם נתג"ז במפורש ובכתב.
 1.3הספק מצהיר ומתחייב בזאת:
 1.3.1כי אין לו כל מניעה לבצע את נושא הבקשה להצעות לפי תנאיה ותנאי ההסכם ,והוא וכל קבלן משנה
מטעמו (אם קיים ואושר ע"י נתג"ז) ,הם בעלי ניסיון ,מומחיות ,כ"א ,אמצעים הפיסיים ,כושר פיננסי ,כל
הרישיונות ,ההיתרים ,האישורים וההסמכות ,המתאימים והנדרשים לפי סעיף  9לבקשה להצעות ולפי
כל דין רלוונטי לביצוע ההזמנה ,ויישארו כאלה במהלכה .באם תיווצר מניעה לביצוע הסכם זה שמקורה
בספק ו/או במי מטעמו מתחייב הספק לנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה מוקדם ככל הניתן.
 1.3.2כי הצעתו שלמה ,הוא יספק את הטובין כשהם מקיימים את כל הוראות הדין ,ההסכם וההזמנה ,והוא
נוטל אחריות מלאה כלפי נתג"ז לכל עבודה ,פעילות ,חומר ותוצר בקשר עם ההסכם ,לרבות של קבלני
משנה מטעמו (אם יהיו) ,אף אם אושרו על ידי נתג"ז.
 1.3.3כי ההסכם והתמורה על פיו הוגנים ומניחים את הדעת וכי הוא מוותר על כל טענה שיש ,או שתהיה לו,
כלפי החברה ,בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו.
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.7

.9

.4

.2

 1.1אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מחובות ואחריות הספק ו/או היצרן לפי הדין ,לרבות לפי חוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש"ם ,198.-אלא כדי להוסיף עליהן בלבד.
שירותי הספק והוראות כלליות
 .2.1הספק מתחייב לספק את הטובין בהתאם לדרישות החברה או מי מטעמה מעת לעת ,מאת מי מטעמו של הספק.
מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת להזמין טובין בכמות כלשהי וכי החברה תהא רשאית לרכוש מהספק טובין
בכל כמות שהיא מבלי שיהא בכך כדי להשפיע על מחיר הטובין.
 .2.2אספקת הטובין תתבצע בהתאם להוראות הסכם זה ,לרבות מפרט השירותים (נספח א' להלן).
 .2.3הספק יאשר בחתימתו את מסמכי ההזמנה וכן כל שינוי ו/או הבהרה להם ע"י נתג"ז על גבי עותק ויחזירם
לנתג"ז תוך שני ימי עבודה מקבלתם מנתג"ז .הזמנה ו/או שינוי ו/או הבהרה שלא יוחזרו בצירוף חתימה כאמור
יחשב תוכנם כמאושר ע"י הספק.
 .2.1הספק אחראי כי הטובין שיסופקו לנתג"ז יהיו בהתאם לאמור בהזמנה וימלאו אחר כל המפורט להלן:
 .2.1.1יהיו חדשים (ולא מחודשים) ,בלתי משומשים ,ללא פגמים ואי התאמות; ממיטב האיכות ,החומר
והאומנות המקובלים במדינת ישראל; יעמדו בתקנים ישראליים מחייבים ובכל תקן אחר החל על נושא
המכרז; ואושרו לשימוש כחוק ע"י הרשויות המוסמכות במדינת ישראל .הספק לא יבצע ללא הסכמת
נתג"ז מראש ובכתב כל שינוי בטובין.
 .2.1.2מתאימים למטרה ולשימוש להם נועדו.
 .2.5סופקו טובין שלא לפי תנאי הבקשה להצעות ו/או הסכם זה ו/או ההזמנה ,או במידה שהספק לא יתקן או יחליף
במועד שנקבע בהתאם להוראות סעיף  3להלן טובין שנמצאה בהם אי התאמה או שנפסלו ע"י נתג"ז ,כולם או
חלקם ,רשאית נתג"ז להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי על כל אחד מאלה ומבלי שתהיה חייבת במתן הנימוקים
להחלטתה זו( :א) ביטול ההזמנה או חלקה; (ב) הספק יחליפם או יתקנם ולא תשולם כל תמורה בגין טובין
אלה; (ג) לבצע החלפה ו/או תיקון בעצמה או לרכוש טובין חליפיים זהים ,דומים או מתאימים אחרים ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של נתג"ז ,הכל על חשבון הספק בתוספת תקורה בשיעור של  15%מהעלות בפועל .ביטול
תקף מיד עם מסירת הודעת הביטול .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי הסכם זה
ו/או הדין.
 .2.1הספק ימסור את הטובין כשהם מקיימים את כל תנאי הבקשה להצעות ,הסכם זה וההזמנה ,על אחריותו
המלאה ,בדרך ,במקום ובמועד הקבועים להלן .הספק יישא בכל הוצאות מסירת הטובין ,תיקונם ו/או החלפתם
ו/או פינויים על ידו או ע"י נתג"ז ,בשל אי התאמה ו/או במסגרת אחריותו במהלך תקופת האחריות ,בדרך
ובמועד שייקבעו על ידי נתג"ז או מי מטעמה לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 .2.7הטובין שיסופקו יהיו מלווים בתעודת משלוח מקורית חתומה ,הנושאת את הפרטים שלהלן :מועד ההזמנה של
הטובין ,מרכז התחזוקה אליו הוזמנו הטובין ושם המזמין.
 .2.8העתק של תעודת המשלוח יצורף לחשבונית כמפורט בסעיף  5.5להלן ,ויישלח למשרדי נתג"ז בכתובת שבסעיף
 5.1להלן.
 .2.9הטובין יסופקו באריזה המונעת אובדן ,נזקים וקלקולים בתנאי העמסה ,הובלה ,פריקה ואחסון סבירים.
אחריות לתיקון ו/או החלפה של הטובין ()warranty
 .3.1בתקופת האחריות ייתן הספק לחברה אחריות מלאה לטובין ,ובכלל זה יתקן או יחליף על חשבונו ,כפי שיידרש
וללא הגבלה ,כל טובין או רכיב שלהם שיימצא לקוי ,פגום או בלתי תקין ,וכן יתקן כל תקלה שתיגרם לטובין על
רכיביהם ,והכל לשביעות רצונה המלאה של החברה.
 .3.2תיקון ו/או החלפה כאמור יבוצעו מוקדם ככל הניתן ובהתאם לדחיפות כפי שתקבע החברה.
 .3.3האחריות תחול במלואה על הטובין ו/או על חלק מהם שתוקנו ו/או הוחלפו כאמור ,למשך תקופת האחריות.
 .3.1מובהר ,כי אין בקיומה של אחריות היצרן  /יבואן לטובין כדי לגרוע מאחריות הספק לטובין.
אספקה
 .1.1הספק יספק על חשבונו את הטובין למרכזי התחזוקה של החברה ובלוחות הזמנים המפורטים במפרט
השירותים (נספח א') ,אלא אם הסכימה נתג"ז מסיבות מיוחדות שהובאו בפניה ע"י הספק לדחות את מועד
האספקה למועד אחר שתקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר בזאת ,כי "אספקה" משמעה אריזה ,הובלה
ופריקה ,והיא תתבצע ללא כל תוספת תשלום ,למעט כמפורט אחרת בהסכם.
 .1.2כל אספקה תתואם מראש עם נתג"ז .אספקה מוקדמת למועד שנקבע בהזמנה לא תתקבל ללא תיאום ואישור
נתג"ז מראש.
 .1.3מועד מסירת הטובין יחול בעת אישור נתג"ז על קבלתם על גבי העתק תעודת המשלוח ,כאשר האישור הנ"ל
יהווה אישור לנכונות כמות הטובין שסופקה בלבד אלא אם ירשם אחרת על גבי העתק תעודת המשלוח ,אך בכל
מקרה האישור הנ"ל לא יהווה אישור או הסכמה מצד נתג"ז או מי מטעמה בדבר איכות הטובין ,עמידתם
בתנאי ודרישות הבקשה להצעות ,ההסכם ,ההזמנה והדין.
התמורה ,תנאי התשלום והגשת חשבונית
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 .5.1תמורת אספקת הטובין ומילוי כל התחייבויות הספק על פי ההסכם ,תשלם החברה את התמורה שבהצעת
המחיר של הספק המצ"ב כנספח ב' להסכם זה (בהפחתת סכום הנחה ,אם ניתנה) ,על שינוייה ,אם אושרו על ידי
החברה מעת לעת ,בצירוף מע"מ כשיעורו במועד התשלום (להלן" :התמורה") .התמורה תשולם לפי כמות
הטובין שהתקבלה בפועל ,בכפוף לכך שהוזמנה על ידי החברה ובכפוף להסכם .למען הסר ספק ,לא תשולם כל
תמורה בגין שירותים שיבוצעו בהתאם לסעיף  3לעיל.
 .5.2מוסכם בזה בין הצדדים כי למעט כמפורט אחרת בהסכם ,התמורה היא מלאה וסופית ,בלתי צמודה למדד ו/או
ריבית ,אינה ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הצעת הספק וביצוע השירותים לפי ההסכם ,במישרין ובעקיפין,
לרבות ומבלי למעט ,כל העלויות הקשורות באספקה ,לרבות העמסה ,פריקה והובלה ,ביצוע כל העבודות
הקשורות בכך ,חומרים ,בדיקות ,אחריות ,אריזה ,מסים ,היטלים ורישיונות ,אגרות וכל תשלום והוצאה
אחרים.
 .5.3התשלום יתבצע בתנאי תשלום של שוטף  1. +ימים ממועד הפקת חשבונית כאמור בסעיף  5.5להלן ומסירת כל
אישור הנדרש לפי תנאי הבקשה להצעות ,הסכם זה וההזמנה ,וכן את כל המסמכים הקשורים בשירותים לפי
ההסכם כנדרש באותו המועד ,לרבות כל האישורים הנדרשים עפ"י הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מ ,אלא
אם קבעה החברה במפורש אחרת.
 .5.1חשבונית מהספק תומצא לאחר אספקת הטובין כאמור בסעיף  1.1לעיל ,לכתובת הבאה :חברת נתיבי הגז
הטבעי לישראל בע"מ ,מגדל עתידים ,ק" ,32קריית עתידים ,ת"א .11581.1
 .5.5כל חשבונית תתייחס להזמנה האחרונה שהועברה לספק ולתעודת המשלוח הרלוונטית לה ,ותציין את כל אלה:
(א) תיאור הטובין ,מחיר הקנייה ,הנחה ומחיר סופי; (ב) מס' תעודת המשלוח .כן יצורף לחשבונית העתק תעודת
המשלוח הרלוונטית לה ,הנושאת אישור קבלה וחתימה של הגורם המוסמך בנתג"ז שקיבל את הטובין.
 .6שינוי ,תיקון או ביטול ההזמנה וההתקשרות
 .1.1נתג"ז רשאית לבצע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כל שינוי בהזמנה ,לרבות הקטנתה ,הגדלתה או ביטולה ,בהודעה
בכתב שתישלח עד  18שעות ממועד ההזמנה .הספק לא יהיה זכאי לתמורה ו/או פיצוי מעבר לתמורה בגין שינוי
כאמור בסעיף זה לעיל ,והספק מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם שינוי כאמור.
 .1.2החברה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לבטל את ההתקשרות עם הספק ולהפסיק את תוקפו
של ההסכם ו/או לבטלו ,כולו או חלקו ,או להוציא חלק מהשירותים לפי הסכם זה מביצוע על ידי הספק ,מכל
סיבה שהיא (בין שקשורה בספק ובין אם לאו) ,וזאת על ידי מתן הודעה לספק של  11ימים מראש.
 .1.3בכל מקרה של אי עמידת הספק בהתחייבויותיו ,כולן או חלקן ,לפי הבקשה להצעות ו/או ההזמנה ו/או הסכם
זה ,לרבות בקשר עם אחריות ו/או איחור באספקה ,נתג"ז תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את
ההזמנה או לצמצם את היקפה ו/או לחלט סכומים המגיעים לספק ו/או ,במידה שההפרה לא תתוקן תוך  5ימי
עבודה ממועד הודעת החברה בכתב ,לבטל את ההסכם .זאת מבלי לגרוע מכל זכות וסעד השמורים לנתג"ז לפי
תנאי הבקשה להצעות ו/או ההסכם ו/או הדין.
 .1.1מבלי לגרוע מכל זכות וסעד השמורים לנתג"ז לפי תנאי ההזמנה ,ההסכם והדין ,ביטלה נתג"ז את ההזמנה,
כולה או חלקה ,מהעילות המנויות בסעיף  1.3לעיל ,הספק לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או אכיפה ו/או סעד
אחר ,ונתג"ז תהא רשאית להזמין אצל ספק אחר ,על חשבון הספק ,את הטובין שהזמנתם בוטלה ולגבות
מהספק את ההפרש בין ערכם החוזי של הטובין שהזמנתם בוטלה לבין ערכם של הטובין שהוזמנו אצל אחר
בתוספת תקורה בשיעור של  15%מהעלות בפועל.
 .1.5בכל אחד מהמקרים שלהלן נתג"ז תהא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או את ההסכם מיד וללא הודעה מוקדמת
והספק מרשה לנתג"ז באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של נתג"ז,
כל טובין השייכים לנתג"ז ללא צורך בקבלת רשות מהספק:
הספק עבר עבירה פלילית הקשורה לנתג"ז ו/או לשירותים לפי הסכם זה; כניסה להליכי פשיטת רגל או החלטה
על פשיטת רגל או פשיטת רגל של הספק; פירוק הספק; במידה שהוגשה בקשה למינוי כונס נכסים לספק;
הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים לספק; אי ביצוע פסק דין כנגד הספק תוך  15יום מיום הינתנו; פטירת הספק;
שינוי בשליטה על נכסי הספק; אי קיום חובות הספק בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה ,צווי ההרחבה
ו/או ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף השירותים לפי הסכם זה; במידה שבשתי הזדמנויות ,יתגלה כי
הטובין שסופקו אינם עומדים בתנאי הבקשה להצעות ו/או ההזמנה ו/או ההסכם ו/או בדרישות החברה; הספק
העביר לאחר חיובים ו/או זכויות הכלולים בהסכם ,כולם או חלקם ,ללא אישור מוקדם של החברה; כאשר בידי
החברה הוכחות להנחת דעתו של היועץ המשפטי של החברה ,שהספק או מי מטעמו נתן או הציע לאדם אחר
כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לניהול המכרז ,חתימת הסכם זה או ביצועו; אם
יינקטו נגד הספק הליכים משפטיים אשר לדעת החברה מקשים ו/או עלולים להקשות על ביצוע התחייבויותיו
לפי ההסכם ; אם יוטל עיקול על מרבית נכסי הספק או על חלק משמעותי ממלאי הטובין שלו והעיקול האמור
לא בוטל תוך  1.ימים ממועד הטלתו; הספק חדל לנהל את עסקיו; הספק הודיע לחברה כי אין ביכולתו לפרוע
את חובותיו; ה סתבר לחברה כי קיימת אי התאמה משמעותית בין הוראות הסכם זה ו/או הוראות החברה לבין
אופן ביצוע השירותים על ידי הספק.
שימוש בזכות החברה לפי סעיף  1.5זה לא יגרע מחובת הספק להשלים ,לדרישת החברה ,כל התחייבות שהוא
חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה ,במועד.

 5מתוך 11

 .1.1בכל מקרה של סיום ההתקשרות או הוצאת חלק מהשירותים לפי הסכם זה מביצוע על ידי הספק מכל סיבה,
לספק לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין סיום ההתקשרות  /הוצאת חלק
מהשירותים מביצוע כאמור ,למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם לספק על פי
ההסכם בגין השירותים שביצע עד מועד הפסקת ההתקשרות  /הוצאת חלק מהשירותים מביצוע כאמור ו/או
בגין שירותים שהושלמו על ידי הספק לאחר מי מהמועדים הנ"ל בהוראת החברה .זכות הספק לקבלת תשלום
לפי תנאי התשלום שבסעיף  5לעיל ,בשינויים המחויבים ,כפופה לאישור החברה את חלק השירותים שביצע
בפועל.
 .2תקופת ההתקשרות והארכתה
 .7.1הסכם זה יהא בתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים ועד תום שנתיים מהמועד האמור (להלן" :תקופת
ההסכם").
 .7.2לחברה נתונה אופציה (זכות ברירה) ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם במשך של עד
 1שנים (להלן" :תקופת האופציה") ,עד שנתיים בכל פעם בנפרד .בתקופת האופציה יחולו כל הוראות ההסכם,
בשינויים המחויבים.
 .7.3הארכת תקופת ההסכם כאמור לעיל תיעשה ע"י מתן הודעה בכתב חתומה ע"י החברה לספק (להלן" :הודעת
המימוש") 3. ,יום לפני גמר תקופת ההסכם .הודעת המימוש תחייב את הצדדים לכל דבר ועניין ועם מסירתה
ע"י החברה לספק יפעל הספק מיד ,ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף ,לביצוע השירותים.
 .7.1שישים ( )1.ימים לפני מועד גמר תקופת ההסכם ,ימסור על כך הספק התראה בכתב לחברה.
 .7.5עדכון התמורה  -מוסכם כי התעריפים שבהצעת המחיר של הספק (נספח ב') (בהפחתת סכום הנחה ,אם ניתנה
על ידי הספק) יעודכנו החל ממועד התחלת שנת ההתקשרות השנייה ,במועד התחלת כל שנת התקשרות ,כך
שיוצמדו ל 5.%-מהשינוי שחל במדד המחירים לצרכן ול 5.%-מהשינוי שחל בשער הדולר .המדד ושער הבסיס
יהיו המדד והשער הידועים במועד חתימת הסכם זה והמדד והשער הקובע יהיו המדד והשער האחרונים
הידועים במועד ביצוע ההצמדה.
 .8אופציה להגדלת ההתקשרות
לחברה נתונה אופציה (זכות הברירה) ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להגדיל בכל עת ומכל סיבה שהיא את היקף
השירותים לפי הסכם זה בשיעור של עד  5.%מהיקף השירותים המקורי לפי הסכם זה ,מבלי שהגדלה כאמור תפגע
במחירים המפורטים בהצעת המחיר של הספק (נספח ב').
 .3בטיחות וביטחון
 .9.1בטרם כניסה למתקן של נתג"ז יעבור הספק תדריך בטיחות ע"י נתג"ז ובזמן השהייה במתקן יישמע לכל
הוראות עובדי נתג"ז וכל מי מטעמה ויוודא כי כל מי מטעמו מבצע את השירותים לפי הסכם זה ובהתאם לכל
הדינים הנוגעים לבטיחות וגהות בעבודה .עובדי הספק וכל מי מטעמו יידרשו לעמוד בדרישות ונהלי הביטחון
והבטיחות של נתג"ז וכל גורם אחר שמתקן נתג"ז נמצא בחצריו ולקבל אישור כניסה מטעמם.
 .9.2מוסכם כי הספק הוא בעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות בשירותים ולבטיחות עובדיו וכל הבא
מטעמו.
 .11אחריות וביטוח
 .1..1מבלי לגרוע מתנאי הבקשה להצעות ,ההסכם ,ההזמנה והדין ,הספק אחראי לפי הדין ל ( -א) כל נזק ו/או הפסד
ו/או אובדן ,לרבות לגוף ו/או לרכוש ,שייגרם על ידי הספק ו/או מי מטעמו ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל הקשור
במתן השירותים לפי הסכם זה (בין תוך הפרת הוראות הסכם זה ובין שלא) ,לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או
לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לחליפיהן ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים ,וכן,
(ב) לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ישירים כתוצאה מאי התאמה שהתגלתה בטובין או בכל חלק מהם ,ובכלל
זה הנובעים מאופן ייצורם ו/או מטיב החומרים מהם יוצרו ו/או מאיחור במסירתם ,שנגרמו לנתג"ז ו/או
למדינת ישראל ו/או למי מטעמן ו/או לצד ג' כלשהו ,לרבות המועסקים ידי הספק וכל מי מטעמו.
 .1..2הספק מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג' ,מיד עם דרישתם
הראשונה ,בגין כל נזק שהוא אחראי לו לפי סעיף  1..1לעיל (שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכללו כל סכום מכל סוג
שמי מהנ"ל יחויב לשלמו ,לרבות הוצאות ,לרבות בשל תביעה ולרבות שכר טרחה ,לרבות של מומחים ,ולרבות
קנס ,ריבית והצמדה ,ובלבד שבמקרה של תביעה החברה הודיעה לספק עם קבלת תביעה כאמור אצלה ומסרה
את מסמכי התביעה לספק ובכך אפשרה לספק אפשרות סבירה להתגונן מפניה .הצדדים ישתפו פעולה זה עם זה
בקשר עם תביעה כאמור כמידת יכולתם הסבירה ובהיעדר ניגוד עניינים).
 .1..3נתג"ז ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן לא ישאו באחריות כלשהי לכל הפסד ו/או נזק מכל סוג או סיבה,
לרבות לגוף ו/או לרכוש של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או
לצד ג' ,בשל ביצוע הסכם זה ו/או הוראות שניתנו על פיו ,והספק פוטר בזאת את נתג"ז ומדינת ישראל ומי
מטעמן מכל אחריות שהיא בקשר לכך.
 .1..1הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד נתג"ז ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן
בגין הפסד ו/או נזק כאמור לעיל ,לרבות הפסד ו/או נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שיערכו על ידו
(או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה) ,אם נערכו על ידו ,והוא פוטר
בזאת את נתג"ז ו/או מדינת ישראל מכל אחריות להפסד ונזק כאמור ומכל אחריות.
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 .1..5מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי הסכם זה והדין ,הספק יבטח עצמו בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ,החל
ממועד ההתקשרות וכל משך תקופת ההתקשרות בפוליסות "חבות המוצר" בגין חבותו עפ"י דין בגבול אחריות
שלא יפחת מ $5,...,...-למקרה ולתקופת הביטוח ובתנאים שלא יפחתו מתנאי "ביט  "2.13ובנוסף את
פוליסות ביטוח אחריות מעבידים וביטוח צד ג' כמפורט באישור הביטוח המצ"ב כנספח ג' להלן ,על חשבונו
וללא תוספת תמורה .למען הסר ספק ,הביטוחים דלעיל הם חלק בלתי נפרד מההתקשרות ,הם בגדר דרישה
מינימאלית של החברה ועל הספק לערוך ולקיים כל ביטוח נוסף ו/או משלים שלדעתו נדרש בקשר עם מתן
השירותים מטעמו.
 .1..1הספק ימסור לדרישת נתג"ז ,בכל עת ,את אישור הביטוח המצ"ב כנספח ג' להלן ,תקף מאת מבטחיו לביטוחים
שלעיל ומתחייב לבצע כל שינוי שידרשו נתג"ז ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן באישור הביטוח של הספק
מכל סיבה שהיא .אי המצאת אישור הביטוח במועד שלעיל אינו פוטר את הספק מהתחייבות כלשהי לפי
ההסכם  .נתג"ז תהא רשאית למנוע את ביצוע ההזמנה אם הספק לא מסר לה את אישור הביטוח כנדרש והספק
מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך.
 .1..7הספק משחרר את נתג"ז ו/או מדינת ישראל מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים וכן מצהיר כי בבדיקת
הביטוחים ע"י נתג"ז ו/או מדינת ישראל ,במידה ותעשה כזו ,אין כדי לגרוע מכל חובה המוטלת על הספק ,על פי
הסכם זה ו/או על פי דין.
 .1..8הבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות הספק לפי הסכם זה.
 .11קיזוז ,עיכבון ופיצוי מוסכם
 .11.1הפר הספק תנאי מתנאי הבקשה להצעות ו/או ההסכם ו/או ההזמנה ו/או במקרה של דרישות תשלום ו/או
תביעות שהוגשו כנגד נתג"ז בגין נזקים שהספק אחראי להם לפי הסכם זה ,תהא לנתג"ז הזכות ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לעכב כל נכס של הספק שבשליטתה ו/או לקזז כל סכום המגיע ממנה לספק ,מבלי שיהיה באמור
כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי ההסכם .אין באמור כדי לגרוע מכל זכות וסעד השמורים לנתג"ז לפי
הבקשה להצעות ,ההסכם ,ההזמנה והדין.
 .11.2החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לגבות בכל דרך ,פיצוי מוסכם מראש מאת הספק בגין איחור
באספקת הטובין בהתאם להוראות הסכם זה ,של יום ומעלה ממועד האספקה שנקבע בהזמנה – בשיעור של 2%
מערך הטובין שחל לגביהם איחור או מערך כלל ההזמנה במידה שהיא אינה ניתנת להפרדה ,עבור כל יום
איחור ,ועד לערך מצטבר של  2.%מערך כלל ההזמנה .הפיצוי יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק .ערך הטובין
או ההזמנה בס"ק זה כולל את כל המסים וההיטלים החלים על הטובין .הצדדים מצהירים כי הפיצוי המוסכם
מהווה תשלום ראוי ומוסכם מראש שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה על ידם לחברה כתוצאה מסתברת של
ההפרה .אין באמור כדי לגרוע מכל זכות וסעד השמורים לחברה לפי ההסכם והדין.
 .17התחייבות לאי הקפאת או עצירת ביצוע השירותים
מוסכם כי לאור חשיבות השירותים לפי הסכם זה לחברה ,מתחייב הספק כדלהלן למרות כל זכות הנתונה לו לפי כל
דין:
(א) הספק מוותר בזאת על זכות ביטול הסכם זה ומתחייב כי בכל מקרה לא יקפיא או יחדל מביצוע השירותים לפי
הסכם זה גם אם יהיה סבור שהחברה הפרה את ההסכם לרבות בהפרה יסודית ,ובמקרה כדוגמת זה יוכל
הספק לפעול לאכיפת התחייבות החברה או לקבלת פיצויים בגין הפרת ההסכם אך לא לבטלו.
(ב) כי יימנע מביצוע כל פעולה שיש בה כדי לעכב את ביצוע השירותים לפי ההסכם ומביצוע פנייה לקבלת סעד שיש
בו כדי לעכב את ביצוע השירותים ויימנע מכל סעד עצמי ,לרבות עכבון וכיו"ב ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו
לקבלת סעד אחר לפי הדין.
 .19יישוב מחלוקות
 .13.1בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הסכם זה שהצדדים לא הצליחו ליישבה במשא ומתן בתום לב תוך עשרה ()1.
ימי עבודה מיום שהודיע צד להסכם למשנהו בכתב על קיומה של מחלוקת כאמור ,פרטיה ודרישתו על מנת
לסיימה ,תהיה לבתי המשפט בתל אביב-יפו סמכות השיפוט הבלעדית.
 .13.2הספק מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו עפ"י הבקשה להצעות ,ההסכם וההזמנה באופן רצוף ומלא ללא כל
הפסקה ו/או עיכוב ו/או דחייה וכיו"ב גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים ,וכי מחלוקת ,לרבות קיום מגעים
לצורך יישוב המחלוקת ו/או פניה לבית משפט או נקיטת הליך אחר ע"י מי מהצדדים ,לא יהוו בשום מקרה
עילה לעיכוב ו/או דחייה בביצוע התחייבויות הספק על פי הבקשה להצעות ו/או ההסכם ו/או ההזמנה ו/או
לעיכבון על נכס שמגיע לנתג"ז ו/או למדינת ישראל מהספק אף אם נמסר על ידי מי מהן לצורך ביצוע הסכם זה.
 .13.3מוסכם כי הצדדים יפעלו באופן סביר על מנת לפתור כל מחלוקת באם התעוררה ,בלוחות זמנים קצרים
הסבירים לנסיבות המקרה.
 .14יחסי קבלן עצמאי  -מזמין והעסקת כח אדם וקבלני משנה
 .11.1היחסים שבין נתג"ז לבין הספק וכל מי מטעמו הם יחסי מזמין  -קבלן עצמאי במובן חוק חוזה קבלנות,
התשל"ד ,1971-על כל המתחייב והמשתמע מכך ,לרבות לעניין התמורה ,שהיא לפי תעריפים מיוחדים
המותאמים למעמד הספק כקבלן עצמאי ,והזכויות והחובות ההדדיות .אין ולא יתקיימו בין נתג"ז ו/או מדינת
ישראל לבין הספק וכל הבאים מטעמו יחסי עובד  -מעביד ו/או יחסי שליחות ו/או שותפות .הספק נושא בלעדית
באחריות ובחובות המעביד לרבות בקשר עם תשלום שכר מינימום ,העסקת עובדים זרים ,תשלום על חשבונו
וניכוי במלואם את כל המסים ותשלומים אחרים החלים עליו לפי כל דין בגין עבודת המועסקים לצורך ביצוע
הסכם זה.
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 .11.2הספק פוטר בזאת מראש את החברה ואת מדינת ישראל מכל אחריות הנובעת מיחסי עובד-מעביד ומתחייב
לפצות את החברה ו/או את מדינת ישראל בגין כל הוצאה ,תשלום או נזק שייגרמו לחברה ו/או למדינת ישראל
מיד עם דרישתן הראשונה אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד-מעביד
בין החברה לספק ו/או מי מהמועסקים לצורך ביצוע הסכם זה .הספק אחראי בלעדית לכל זכות ,נזק ופיצוי
המגיעים על פי כל דין למועסקים לצורך ביצוע הסכם זה וכן לשלמם במועד.
 .11.3אין באמור בסעיף  11זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדין.
 .11.1הספק מתחייב לנהוג בכל תקופת ההסכם לגבי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים לפי ההסכם בהתאם
לקבוע בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו ,וכן בהתאם לקבוע בהוראות ההסכמים
הקיבוציים הכלליים ו/או המיוחדים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל
הסכם קיבוצי אחר שנערך והוא בר תוקף בענף הרלוונטי למתן השירותים ,או כפי שהסכמים אלה יוארכו או
יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.
 .11.5מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה ,הספק מתחייב ,כי כל העסקה של קבלני משנה בקשר עם הסכם זה,
מותנית בקבלת הסכמה מפורשת מראש של החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בדבר עצם העסקתם וזהותם.
אין באמור משום מצג ו/או התחייבות כלשהם למתן הסכמת החברה ,אם בכלל ,להעסקת קבלני משנה .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של החברה ,החברה תהא רשאית לדרוש מהספק להפסיק העסקתו של
קבלן משנה או עובד בקשר עם הסכם זה ,או להחליפו באחר ,וזאת מבלי שהחברה תהיה חייבת לנמק את
החלטתה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,והספק יבצע הפסקת העסקה או החלפה כאמור ,לפי העניין ,מיד עם קבלת
הדרישה .אדם או תאגיד שהופסקה העסקתו כאמור לא יועסק על ידי הספק בקשר עם ההסכם ,במישרין או
בעקיפין.
 .12היעדר קבלת טובות הנאה וניגוד עניינים
הספק ,עובדיו והבאים מטעמם לא יעניקו ולא יקבלו ,במישרין או בעקיפין ,כל טובת הנאה לכל ומכל אדם בקשר עם
ההשתתפות במכרז ובביצוע ההסכם ולא יימצאו בניגוד עניינים עם החברה בקשר לנושא ההתקשרות.
 .16היעדר בלעדיות
מובהר בזאת ,כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות ביצוע השירותים לפי הסכם זה ו/או כל חלק מהם על
ידי הספק ,והחברה רשאית להתקשר בכל עת עם ספק אחד או יותר נוספים לצורך ביצוע השירותים או חלק מהם,
וכן להזמין את הטובין מספקים אחרים  /נוספים ,בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות ממציעים
אחרים למכרז  .מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,מובהר כי במידה שהספק לא יעמוד בלוח הזמנים לביצוע
השירותים לפי הסכם זה ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו שבהסכם זה ו/או לא יתאפשר לו לספק פריטים מסויימים,
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ,להזמין את הטובין מספקים אחרים.
 .12איסור העברה
אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי החברה ,הספק לא יהיה רשאי להמחות ו/או להסב ו/או לשעבד חיוב
ו/או זכות הכלולה בהסכם זה ,כולם או חלקם ,במישרין או בעקיפין .נתג"ז רשאית לבצע כל אחת מהפעולות
שבסעיף זה כלפי ממשלת ישראל ו/או חליפה לפי הדין ו/או צדדים קשורים של נתג"ז באמצעות מתן הודעה לספק.
 .18סודיות
הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,במישרין או בעקיפין ,כל ידיעה
וחומר מקצועי שיגיעו אליו בקשר עם ההסכם ו/או ביצועו ,לרבות מסמכי הבקשה להצעות וההזמנה ,ללא הגבלת
זמן ,אף אם ההסכם בוטל ,אלא אם המידע הנ"ל הינו מידע שבבחינת נחלת הכלל ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב
מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ,או אם נמסר לספק כדי שיימסר על ידו לצד ג' לצורך ביצוע השירותים
לפי הסכם זה.
 .13שונות
 .19.1התייחסות מפורשת בנספח שצורף להזמנה ,המשנה מהסכם זה לעניין מסוים ,גוברת על הסכם זה לגבי אותו
עניין מסוים בלבד .במקרה של סתירה או אי התאמה בין איזה ממסמכי המכרז ,שאינה ניתנת ליישוב לפי
שיקול דעתה הבלעדי של נתג"ז ,יחול סדר העדיפות שלהלן )1 :ההזמנה;  )2ההסכם;  )3הבקשה להצעות; )1
הצעת הספק.
 .19.2לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בבקשה להצעות ו/או בהסכם ו/או בהזמנה ו/או בדין במקרה
מסוים ,לא יהיה בכך תקדים ,השתק או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות לפי הבקשה להצעות ,ההסכם,
ההזמנה ,הדין וכנובע מהן למקרה המסוים או למקרה אחר.
 .19.3הסכם זה על תנאיו ונספחיו מגלם וממצה את כל המוסכם בין הצדדים לו ,והוא מבטל כל מצג ,הבנה או
הסכמה שנעשו קודם למועד ההסכם .כל שינוי ו/או תוספת להסכם ,להזמנה ולתנאים המצורפים לה יהיו חסרי
תוקף אלא אם יערכו בכתב ויחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.
 .19.1כל המסמכים מכל סוג שהוא שנמסרו ויימסרו לספק ע"י נתג"ז במהלך המכרז וביצוע ההסכם והעתקיהם,
הינם רכוש נתג"ז ויימסרו לצורך מטרת ביצוע ההסכם בלבד .הספק יחזירם לנתג"ז מיד עם דרישתה ומכל
סיבה.
 .19.5הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו תישלח בכתב עפ"י הכתובות המפורטות בראשית ההסכם (אלא אם
ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת) ,ותיחשב כמתקבלת :אם נשלחה בדואר – תוך  3ימים מהמשלוח ,בפקס -
עם קבלת אישור קבלה אצל השולח ,ובמסירה אישית – בעת המסירה.
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הספק מצהיר ומאשר כי קרא את כל מסמכי המכרז לרבות הסכם זה ,המהווים חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו כלפי
נתג"ז ,הבין את תכנם ומסכים להם.

בשם הספק:
שם מלא

חתימה

תפקיד

חותמת

תאריך

אישור זכויות חתימה בשם הספק
אני ,עו"ד  /רו"ח __________________ ,מ.ר _____________ .מאשר בזאת כי ה"ה:
_________________ ת.ז .מס' __________________
ו _________________-ת.ז .מס' _________________
אשר חתמו לעיל בשם חברת _____________________ ,ח.פ( ___________ .להלן" :הספק") ,מוסמכים לחייב את
הספק בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.
_______________
חתימה  +חותמת
בשם נתג"ז:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח א'  -מפרט השירותים
 .1תיאור השירותים:
 .1.1אספקה שוטפת לפי דרישה למרכזי התחזוקה של החברה המפורטים בסעיף  2.1להלן ,של גלילי הליום בנפח
של  1.ליטר ,בלחץ ] 2.. [bargוסוג חיבור  ,CGA580ובעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי ,המכילים
הליום בנפח של  8מ"ק ברמת ניקיון של  .99.999%במהלך אספקת הגלילים ,ייאספו מהחברה גלילים ריקים.
למען הסר ספק" ,אספקה" משמעה הובלה ,פריקה והעמסה.
 .1.2כל גליל יסופק בצירוף תעודת תקינות לחץ (הידרוסטטית) בתוקף ל 31-חודשים לפחות ממועד האספקה.
 .1.3זמן האספקה לא יעלה ,מרגע הודעת החברה לספק בעל פה ו/או בכתב ( 315ימים בשנה למעט יום הכיפורים),
על  5ימי עבודה במקרים רגילים ועל  21שעות במקרים דחופים.
מובהר ,כי התשלום בגין אספקה במקרה רגיל כלול במחיר ההצעה ולא תשולם בגינה תמורה נוספת.
 .1.1הגלילים שיסופקו יהיו רכוש החברה (גם לאחר סיום ההתקשרות) ,והשבת גלילים לספק נתונה לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
 .1.5בעת אספקת הגלילים תימסר לחברה תעודת  COCהמעידה על איכות ההליום שהגלילים מכילים .כמו כן ,על
גבי כל גליל שיסופק יימצא סימון להשתייכות ל.COC-
 .1.1ברשות החברה כ 5.-גלילי הליום בנפחים שונים שסופקו מספקים שונים .הספק יאסוף את הגלילים הנ"ל
ללא כל תמורה נוספת ויספק במקומם גלילי הליום העומדים בדרישות סעיף  1.1לעיל.
 .1.7הספק ימסור כל תיעוד שיש ברשותו ו/או שעליו לנהל לפי ההתקשרות לחברה ,לפי דרישתה.
 .1.8באחריות הספק לבדוק ,לתעד ולהתריע לא יאוחר מ 6 -חודשים מראש לחברה לפני פקיעת תוקף אישור על
ביצוע הבדיקה ההידרוסטטית לכל גליל.
 .1.3באחריות הספק ליזום החלפת כל גליל אשר תאריך התפוגה שלו עומד לפקוע ,לא יאוחר מ 9 -חודשים לפני
מועד הפקיעה.
 .1.11באחריות הספק לבדוק ולהנחות את החברה בעל פה ובכתב לגבי אופן אחסון הגלילים במקומות האחסון של
החברה ובכלל זה כי הגלילים מאוחסנים לפי כל התקנים הרלוונטיים והוראות יצרן וכיו"ב.
 .7אספקה למרכזים הלוגיסטיים של החברה
 .2.1להלן רשימת המרכזים הלוגיסטיים של החברה ,אליהם ומהם יבוצעו האספקה והאיסוף:
צפון – רח' מרקוני  ,11חיפה
מרכז – רח' האדום  ,11אזור תעשייה כנות
דרום – פארק תעשיות רותם ,מישור רותם
 .2.2מובהר ,כי החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להוסיף/לגרוע מרכזים לוגיסטיים או לשנות את פריסתם
מבלי שיהיה בכך כדי להשפיע על מחירי הצעתו של הספק.
 .9אומדן רכש שנתי
מרכז לוגיסטי צפון –  29גלילים;
מרכז לוגיסטי מרכז –  22גלילים;
מרכז לוגיסטי דרום –  2.גלילים.
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נספח ב'  -הצעת המחיר של הספק
(תצורף לאחר גמר המכרז)

 11מתוך 11

נספח ג'  -אישור הביטוח
(ייחתם על ידי המבטח לאחר גמר המכרז)
תאריך ___________
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
א.ג.נ,.
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם ___________ (להלן" :הספק") את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם אספקת גלילי
הליום למתקני גז טבעי ,הכל כמוגדר בהסכם לביצוע השירותים הנ"ל בין החברה לבין הספק מיום ________ ,כמפורט להלן:
.1

.2

.3

ביטוח חבות המוצר בגין חבות הספק עפ"י דין וזאת בגבול אחריות שלא יפחת מ $5,...,... -ארה"ב למקרה ולתקופת
הביטוח .הפוליסה תהיה בעלת תחולה רטרואקטיבית שאינה מאוחרת ליום בו סופקו המוצרים הנ"ל או ניתן השירות גם אם
אספקת המוצרים או מתן השירות נעשו לפני החתימה על ההסכם שבנדון .הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של  1חודשים
לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח
זה ,אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה (למעט ביטול עקב אי תשלום).
הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של החברה ו/או מדינת ישראל ועובדיהן ומנהליהן כמבוטחים נוספים בקשר למעשי
ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל אחריותו החוקית של נותן השירותים בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך
תקופת הביטוח בגין מתן השירותים בכל המקומות בהם יינתנו על ידו השירותים בכל תחומי מדינת ישראל נשוא ההסכם
לעיל ,בגבול אחריות שלא יפחת מ $5..,... -ארה"ב למקרה ו $2,...,... -ארה"ב לשנת הביטוח.
הביטוח יורחב לשפות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי נותן
השירותים והבאים מטעמו ,בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת ,על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי
המבוטח.
תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
ביטוח אחריות מעבידים בשל אחריותו החוקית של נותן השירותים כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת
הביטוח בכל תחומי מדינת ישראל ,בגבול אחריות שלא יפחת מ $5,...,... -ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח .ביטוח זה לא
יכלול כל הגבלה בדבר ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן לפי הפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו גם בעת מתן השירותים
בהתאם להסכם עם החברה.
הביטוח יורחב לשפות את החברה ו/או מדינת ישראל במידה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי היא נושאת בחובות
מעביד כלפי עובדי נותן השירותים.
תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….

במידה ונותן השירותים ייתן את השירותים באמצעות קבלנים עצמאיים או קבלני משנה ,מורחבים הביטוחים הנ"ל לכסות את
אחריותם המלאה במסגרת פוליסות הביטוח כאילו היו נותן השירותים עצמו ,ושמו יתווסף לשם המבוטח כמבוטחים נוספים.
הביטוחים הנ"ל כוללים סעיף "ויתור על תחלוף" כלפי החברה ,מדינת ישראל ,עובדיהן ומנהליהן וכלפי כל יחיד מיחידי המבוטח
וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודה ובלבד שהוויתור לא יחול על אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
זדון.
הביטוחים הנ"ל ,לא יצומצמו ולא יבוטלו ,אלא אם תשלח לידי החברה הודעה על כך בדואר רשום ,לפחות  1.יום מראש.
הביטוחים הנ"ל הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי החברה ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות" .כל סעיף
בפוליסות (אם קיים כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
החברה ו/או מדינת ישראל.
רק המבוטח אשר שמו נקוב כ"נותן השירותים" בכותרת למסמך זה ישא בתשלום הפרמיה עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על-פי תנאי הפוליסות .ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על נותן השירותים.
תנאי הפוליסה הנ"ל לא יפחתו מתנאי ביט .2.13
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.
בכבוד רב,
_____________________
שם ותפקיד החותם

_____________________
חתימה וחותמת המבטח
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נספח ד'  -הבקשה להצעות
 .1הבקשה להצעות.
 .2כל הבהרה ו/או תיקון שנמסרו על ידי החברה במהלך קיום המכרז.
 .3כל נספח אחר.
(יצורפו לאחר גמר המכרז)
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נספח ה'  -הצעת הספק
(תצורף לאחר גמר המכרז)
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