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 .1הגדרות ,פרשנות ותחולה
1.1

במסמך הסכם זה שיקרא להלן "ההסכם" תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
"החברה""/נתג"ז"  -חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.
"הספק"

 -מי שנבחר ע"י החברה לביצוע השירותים וחתם כצד על הסכם זה.

"אתר"

 -כל אתר בו מבוצעים השירותים או חלק מהם.

"מכרז"

 המכרז שפרסמה החברה למתן שרותי דפוס העתקות אור ,הכולל כחלק בלתינפרד כל מסמך ומפרט שהחברה צרפה למכרז ,לרבות הסכם זה וכל מסמך אחר
שהמכרז מפנה אליהם במפורש אף אם לא צורפו לו.

"השירותים"

 שרותי דפוס והעתקות אור ,לרבות כל העבודות והשירותים כנדרש לפי תנאיהמכרז וההסכם על כל נספחיו ,לרבות מפרט השירותים (נספח א' למכרז),
שיבצע הספק לפי ההסכם ולפי כל דין ואספקת כל שירות וכל הדברים הנלווים
והמקובלים האחרים לצורך השלמת השירותים כך שימלאו לשביעות רצונה
המלא של החברה אחר המטרה והשימוש שנקבעו להן לפי ההסכם וכל דין.

"הממונה"

 הגב' נאוה ברק ,או נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי שתודיע החברה לספקבכתב ,ולענייני בטיחות בעבודה ממונה הבטיחות של החברה .החברה תהא
רשאית להחליף את הממונה בכל עת בהודעה בכתב שתשלח לספק.

"יום" " /ימים"

 -ימים קלנדאריים (כולל ימי ו' ,שבת ,ערבי חג וחג וימי שבתון).

1.2
1.3

כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
הוראות ההסכם שמטבען או עפ"י האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע השירותים או סיום ההתקשרות
מכל סיבה שהיא (אף טרם סיום השירותים) ,לרבות ומבלי למעט ,התחייבות לעניין סודיות ,ימשיכו לחול
על אף סיום ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא.
אין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות ואחריות הספק לפי הדין ,אלא להוסיף עליהן בלבד .כל תנאי
ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר לא יגרעו ו/או ישנו מההסכם ,זכויות החברה והתחייבויות הספק
לפיו ,אלא אם הסכימה להם החברה במפורש ובכתב.

1.5

מקום שנקבע בהסכם כי הוראה היא מעיקריו אין בכך לגרוע מעצם יסודיותן של הוראות אחרות
בהסכם ,לפי נסיבות העניין.
הוצאות ישירות בהסכם זה משמען הוצאות ,אם הוכחו ,בגין כח אדם ,וחומרים אך ללא הפסד רווח
והוצאות עקיפות כהוצאות מימון ,הוצאות כלליות וכיו"ב.

1.4

1.6

 .2הצהרות כלליות של הספק ובדיקות מוקדמות
הספק מצהיר ומתחייב כלהלן:
 2.1כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו מקיים את כל
התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין ו/או לפי ההסכם ,וימשיך למלאם בכל תקופת ההסכם על הארכותיו
אם יהיו ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם (גם לאחר השלמת ביצוע השירותים):
 2.1.1הוא בעל הידע המקצועי ,הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום השירותים ,וברשותו כל
הרישיונות ,האישורים ,ההיתרים ,וההסמכות התקפים הנדרשים לפי חוק;
 2.1.2לרשותו כל כח האדם והחומרים המתאימים; לרבות היכולת לגבות בכוח אדם בעת היעדרות של
כוח האדם העוסק בביצוע השירותים ,מסיבה כלשהי;
 2.1.3הוא בעל כושר פיננסי ,אישור עוסק מורשה וניהול ספרים;
 2.2כי באם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הנובעת מן הספק ו/או מי מטעמו בקשר לאמור
ישא בכל תשלום והוצאה שיגרמו בשל האמור בסעיף קטן זה.
 2.3כי הוא עומד בכל התנאים המפורטים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ז 1976-ומצהיר כי לא
קיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים שלעיל המונעים מהחברה
להתקשר עמו בהסכם.
 2.4כי לפני הגשת הצעתו בדק כל מידע רלוונטי הקשור לביצוע ההסכם ,וכי יש בידו למלא אחר מלוא
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2.5
2.6

התחייבויותיו על פי ההסכם ,ולוחות הזמנים שבו ,ברמה מקצועית גבוהה וכי ההסכם והתמורה על פיו
הוגנים ומניחים את הדעת והוא מוותר על כל טענה שיש ,או שתהיה לו ,כלפי החברה בגין כל גורם
המשפיע על כדאיות הצעתו.
גילה הספק או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם ,ימסור על כך מיד
הודעה לממונה.
כי הצעתו שלמה והוא יבצע את כל השירותים על פי הוראות ההסכם וכל דין והוא נוטל אחריות בלעדית
כלפי החברה לשירותים ותוצרם.

 .3טיב השירותים
 3.1הספק יבצע את כל ההכנות והסידורים הסבירים הדרושים למתן השירותים בהתאם להסכם זה.
 3.2הספק יבצע את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר כמקובל מספק מומחה בתחומו ,תוך מילוי
הוראות כל דין ותקינה החלים על מתן השירותים או אספקתם ,ישקיע ממיטב זמנו ,מרצו ,ניסיונו,
אמצעיו ומיומנויותיו לצורך אספקת השירותים ולשביעות רצונה המלאה והסבירה של החברה .הספק
מתחייב לעשות כל דבר הנדרש והסביר שספק סביר אחר המומחה בתחומו היה עושה לצורך מתן
השירותים בהתאם להסכם זה.
 .4היקף השירותים
4.1

תדירות והיקף ביצוע השירותים יהיה בהתאם לצרכי החברה ,מעת לעת.

 .5כוח אדם לביצוע השירותים
5.1

5.2

הספק מתחייב לנהוג בכל תקופת ההסכם ,לגבי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים לפי הסכם זה,
בהתאם לאמור בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו ,לרבות כלל החוקים הקשורים
בעבודה והעסקה החלים במדינת ישראל ,תקנות וצווים ,כפי שיהיו מעת לעת ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,לרבות ומבלי למעט :חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ,1959-חוק שעות עבודה ומנוחה,
תשי"א ,1951-חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ,1951-חוק דמי מחלה ,תשל"ו ,1976-חוק חופשה
שנתית ,תשי"א ,1950-חוק עבודת נשים ,תשי"ד ,1954-חוק שער שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו ,1965-חוק
עבודת הנוער ,תשי"נ ,1953-חוק החניכות ,תשי"נ ,1953-חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה),
תשי"א ,1951-חוק הגנת השכר ,תשי"ח ,1958-חוק פיצויי פטורין ,תשכ"נ ,1963-חוק הביטוח הלאומי
(נוסח משולב) ,תשנ"ח ,1995-חוק שכר מינימום ,התשמ"ו ,1987-חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה),
התשס"ב ,2002-וכן את האמור 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
המתאים הרלבנטי למתן השירותים והשירותים ,או כפי שהסכמים אלה יוארכו ,או יתוקנו בעתיד,
לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.
הספק מצהיר כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק ,לרבות ביטוח חבות
מעבידים ,ביטוח צד ג' וכיוצא בזאת ,ויישאר כזה במשך כל תקופת ההסכם.

 .6סמכויות הממונה – נציג החברה
 6.1הספק יבצע את השירותים עבור החברה ועל פי הנחיותיה ו/או הנחיות הממונה אם וככל שינתנו ו/או כל
גורם אחר אשר הוסמך על ידי החברה לצורך כך עפ"י הודעה שתימסר לספק ,בשיתוף פעולה עמם.
 6.2הממונה רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי לבדוק ,בנוכחות הספק ,כל דבר בקשר לביצוע ההסכם
על ידו והספק מתחייב לסייע לממונה לשם כך ולשתף עמו פעולה באופן מלא ובכל דרך סבירה.
 6.3הוראות והחלטות הממונה יינתנו לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי לפי עקרונות מקצועיים מקובלים
בתחום השירותים .אין באמור כדי לגרוע מכל התחייבויות הספק במסגרת הצעתו אשר ימשיכו לחול
במלואן כלפי החברה .הוראות והחלטות הממונה הן סופיות ומחייבות את הספק ממועד מסירתן לספק
ו/או מי מטעמו והספקן ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק עליהן .הספק לא ישא באחריות
להשלכות כל הוראות והחלטות כאמור במידה ומסר על כך הסתייגות בכתב לממונה מיד לאחר קבלתן
מהממונה.
 6.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של מחלוקת רשאי הספק לפנות אל החברה בכתב על מנת שהצדדים
יישבו את המחלוקת בתוך  10ימים מקבלת ההודעה ,ובמידה ולא הגיעו להסכמה להפעיל את מנגנון
יישוב המחלוקות כמפורט בסעיף  20להלן.
 6.5הסמכות למתן ההנחיות שלעיל נועדה רק כאמצעי להבטיח כי הספק יקיים את ההסכם במלואו .אין
במתן ההנחיות או בהעדרן לרבות ע"י גוף מטעם החברה ,לגרוע ו/או לשנות בדרך כלשהי מהתחייבויות
ואחריות הספק לפי ההסכם והדין .לממונה אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות הספק
לפי ההסכם והדין בקשר עם ביצוע השירותים .למען הסר ספק ,לממונה נתונות רק הסמכויות כמפורט
בהסכם זה ו/או שהוסמך להן במפורש ע"י החברה ,למעט הוראות בהן נקבע כי סמכות כלשהי תופעל ע"י
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החברה בלבד.
6.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הספק מתחייב לבצע את השירותים בשיתוף פעולה עם הממונה וכל
גורם אח ר מטעם החברה ו/או אחר שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכל הוראותיהם,
אם וכלל שינתנו מעת לעת.

 .7לוחות זמנים ודו"ח על ביצוע עבודה
 7.1הספק מצהיר כי ידוע לו שלוחות הזמנים במסגרתם עליו לבצע את השירותים הם בכל שעות פעילות
החברה ובהתאם ללוחות הזמנים שיוגדרו ע"י הממונה ,מעת לעת ,לצורך השירותים ,וכי יבצע את
השירותים בהתאם להם ,ומתחייב כי לרשותו כח האדם המתאים לשם כך .הספק ידווח לממונה בכתב
על כל עניין הקשור בשירותים שיש חשש כי ישפיע על התקדמות ביצועם או חריגה מלוחות הזמנים
להשלמתם (לרבות מסירת מועד מעודכן ליישום).
 .8התמורה ,תנאי התשלום והגשת חשבונית
 8.1מובהר ,כי המחיר שננקב בהצעת המחיר של הספק כפי שאושרה ע"י החברה מהווה המחיר המוסכם בין
הצדדים (בכפוף להנחה אם ניתנה).
 8.2תמורת ביצוע כלל השירותים ומילוי כל התחייבויות הספק על פי ההסכם ,תשלם החברה את התמורה
שבהצעת מחיר הספק כפי שאושרה ע"י החברה (לרבות הנחה אם ניתנה) שצורפה להסכם (נספח ד')
ונחתמה בידי החברה והספק ,בצירוף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום ("התמורה") ,בהתאם לביצוע
השירותים בפועל ע"י הספק.
 8.3התמורה לעיל היא ממצה וסופית ,אינה ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הגשת הצעת הספק וביצוע
השירותים על פי ההסכם ,במישרין ובעקיפין ,לרבות ומבלי למעט ,כל העלויות הקשורות בבדיקות,
אחריות ,מסים ,היטלים ,היתרים ,רישיונות ,אגרות ,שכר עבודה ,רכב ונסיעות ,לינה ,אש"ל ,טלפון,
ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,הוצאות משפטיות ,הוצאות ניהוליות ומשרדיות ,עלויות
חד פעמיות ושוטפות וכל תשלום והוצאה אחרים .למעט מס ערך מוסף .הספק מוותר בזה ויתור סופי
ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מעבר לסכום התמורה .כל שינוי כלפי מעלה בהיקף השירותים ו/או
התמורה המגיעה לספק ,כפופה לאישור מראש ובכתב של החברה.
 8.4הספק מצהיר כי התמורה כוללת גם את שכרם של עובדיו או של כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ
לספק  ,וכי למעט התמורה הקבועה בהסכם זה אין הוא זכאי לכל תשלום ,החזר או תמורה נוספים מכל
סוג שהוא בעבור עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין ,אלא אם נקבע במפורש אחרת.
 8.5בסוף כל חודש ,יגיש הספק לממונה דו"ח על ביצוע השירותים .דו"ח העבודה ייבדק ע"י הממונה ויאושר
ע"י החברה בתוך  30יום ממועד קבלתו מהספק .הספק מסכים ומאשר ,כי אישור החברה מהווה תנאי
מוקדם לביצוע כל תשלום בגין התמורה .בהעדר אישור ו/או הערות מטעם החברה לדו"ח כאמור במהלך
תקופה זו ,יחשב הדו"ח כמאושר בתוך  31יום ממועד קבלתו מהספק.
 8.6הספק יגיש חשבון לתשלום בתום כל חודש בגין החודש החולף עפ"י דו"ח העבודה המאושר ,כמפורט
בסעיף  8.5לעיל.
 8.7החברה תבצע את התשלום בשיטת "שוטף  30 +יום" ממועד קבלת החשבון על רצופיו בחברה ,כפוף
לאישור הממונה על קבלת כל השירותים בהתאם ללוחות הזמנים .עם קבלת התשלום יעביר הספק
לחברה חשבונית מס.
 8.8כל תשלום יבוצע ע"י החברה בכפוף לכך כי הספק המציא לחברה את כל המסמכים הקשורים בשירותים
לפי ההסכם ,לרבות כל האישורים הנדרשים עפ"י הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מ ,שאם לא יומצאו
עלול ביצוע התשלום להתעכב באחריותו הבלעדית של הספק .לא תשולם כל הצמדה ו/או ריבית מסוג
כלשהו אלא אם נקבע אחרת בהסכם .מכל חשבון יופחתו כל סכום ששולם לספק לפי ההסכם ו/או המגיע
לחברה מהספק עד למועד התשלום ו/או שהחברה רשאית לקזזו.
 8.9מובהר כי אישור תשלום כלשהו לרבות התשלום האחרון ,אין בהם משום הסכמת החברה והממונה לטיב
העבודה שנעשתה.
 8.10במידה ותמצא החברה כי שולם לספק סכום לפי ההסכם בטעות או שהיא רשאית לקזזו לפי ההסכם
ו/או הדין ו/או שתלויה וקיימת דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר למעשה ו/או מחדל שבאחריות
הספק לפי ההסכם ,תהא החברה רשאית לעכבו ו/או לקזזו מכל תשלום המגיע לספק בהודעה מראש של
 7ימים לספק ,מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לה לפי ההסכם והדין.
 .9תקופת ההתקשרות והארכתה
 9.1ההסכם בתוקף החל מיום חתימתו על ידי הצדדים ועד  36חודשים לאחר מועד זה .לחברה נתונה
האופציה ,לשיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם בעוד שנתיים נוספות ,שנה בכל פעם
בנפרד (להלן" :שנת ההתקשרות הנוספת") ,ע"י מתן הודעה בכתב על כך לספק  30יום לפחות לפני תום
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9.2
9.3

ההתקשרות או שנת ההתקשרות הנוספת .על הארכת ההסכם כאמור יחולו כל הוראות הסכם זה לרבות
בקשר עם התמורה .עם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת ההתקשרות יפעל הספק
מיד לביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה .במידה ויוארך ההסכם בתקופות התקשרות נוספות
כאמור לעיל ,החל מתחילת השנה הרביעית להתקשרות תוצמד התמורה למדד המחירים הרשמי לצרכן
המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .עדכון התמורה כאמור בסעיף זה יבוצע אחת לשנה
במועד תחילת שנת ההתקשרות הנוספת (החל משנת ההתקשרות הרביעית כאמור לעיל).
 60יום לפני תום תקופת ההסכם ו/או שנת ההתקשרות הנוספת ,אם מומשה על פי ההסכם ,ימסור על כך
הספק התראה בכתב לחברה.
במקרה של הארכת ההתקשרות כאמור לעיל תעודכן התמורה אחת לשנה ,החל מהשנה השלישית
להתקשרות ,במועד תחילת שנת ההתקשרות הנוספת כך שהתמורה שבהצעת המחיר תהיה צמודה
לשמונים אחוז ( )80%מהשינוי שחל במדד המחירים לצרכן המפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה לעומת תקופת ההסכם שקדמה לה .מדד הבסיס לביצוע העדכון הראשון יהא המדד הידוע
במועד חתימת ההסכם לשנת ההתקשרות הנוספת ואילו המדד הקובע לצורך החישוב יהא המדד הידוע
ביום הראשון של שנת ההתקשרות הנוספת.

 .10ביטול ההתקשרות או השירותים ע"י החברה וביצוע ע"י אחר
 10.1החברה רשאית בכל שלב ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לבטל את ההתקשרות עם הספק ולהפסיק
את תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו ,כולו או חלקו ,או להוציא חלק מהשירותים מביצועם על ידי הספק,
מכל סיבה שהיא (בין שקשורה בספק ובין אם לאו) ,או להוציא חלק מהשירותים מביצועם על ידי הספק
וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לספק של  30ימים מראש.
10.2

10.3
10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

בכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות בכתב וללא כל הודעה מוקדמת:
פשיטת רגל של הספק; פירוק הספק או כניסה להליכי פשיטת רגל או החלטה על פשיטת רגל; עם הגשת
בקשה למינוי כונס נכסים לספק; אי ביצוע פסק דין כנגד הספק לפי הדין; שינוי בשליטה על נכסי הספק
ובלבד שניתנה התחייבות בכתב ע"י בעלי השליטה בספק בנוסח המקובל על החברה כי שינוי בשליטה
כאמור לא ישפיע כלל על מתן השירותים לפי הסכם זה .אין באמור לעיל לגרוע מזכות החברה לביטול
מיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית .שלא תוקנה במלואה לשביעות רצונה של החברה בתוך  7ימים
מקבלת התראה בכתב.
שימוש בזכות החברה לפי סעיף  10להסכם לא יגרע מחובת הספק להשלים כל התחייבות שהוא חב בה
כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה ,לרבות השלמת שירותים שנמסרו לטיפולו ,במועדם.
במקרה של ביטול ההסכם כולו ו/או חלקו ,לרבות גריעה מתכולת העבודה של הספק בשל חשש לניגוד
עניינים ,החברה תהיה רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב בין היתר בהיקף
העבודה הצפוי ,לוחות זמנים ועוד ,לפנות לספקים אחרים בין שהגישו את הצעותיהם לביצוע השירותים
ובין אם לאו ,בכל הליך שתמצא לנכון ו/או מבלי לקיים הליך כלשהו קודם לכן ,או לפצל את ביצוע
השירותים בין ספקים שונים ,הכול מבלי שתהיה לספק עילת תביעה כלשהי נגד החברה כתוצאה מכל
החלטה או החלטות כאמור.
מימשה החברה את זכותה לפי סעיף  10.2לעיל או בשל אי קיום התחייבות כלשהי מהתחייבות הספק
לפי הסכם זה ,שמורה לה הזכות להשלים את ביצוע השירותים בכל דרך שתראה לנכון ובמועדים
הנדרשים לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולחייב את הספק במלוא הפרש המחיר וכן ההוצאות
הסבירות שנגרמו לה עקב קיזוז הסכומים המגיעים לספק בגין כך.
החברה לא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי סעיף  10להסכם והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי
על-פי דין ו/או ההסכם בשל כך .בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או עבודה כלשהי מכל סיבה ,לספק
לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת ביצוע השירותים על ידו,
למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם לספק על פי ההסכם בגין השירותים
שביצע עד מועד הפסקת ההתקשרות ו/או העבודה ו/או שהשלימן לאחר מכן בהוראת החברה .זכות
הספק לקבל תשלום לפי תנאי התשלום בסעיף  8לעיל בשינויים המחויבים כפופה לאישור המונה את
חלק השירותים שביצע בפועל.
במקרה של סיום השירותים ו/או ההתקשרות מכל סיבה ,ימציא הספק לחברה תוך  7ימים כל מידע
שהוא ו/או מי מטעמו קיבל או הפיק בקשר עם השירותים ,וכן כל חומר ו/או טובין שנרכש על ידו לפי
ההסכם לשירותים באופן שלא יגרום לעיכוב המשך השירותים בכפוף לקבלת התמורה בגינו לפי ההסכם.
הספק לא יתנגד בדרך כלשהי להעסקת ספק אחר במקומו וישתף עם החברה והספק האחר פעולה באופן
מלא כדי להבטיח העברה יעילה ,מלאה ,תקינה ומסודרת של השירותים .לאחר קבלת אישור החברה כי
כל המידע נמסר לה בהתאם להתחייבות הספק שלעיל ,ישמיד הספק כל עותק של המידע אם נשאר
בידיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,עותקים על אמצעי אחסון מכל סוג ,בכפוף לכל דין.
אין באמור בסעיף  10זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.
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 .11העדר ניגוד עניינים ואי קבלת טובות הנאה
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

הספק מצהיר ומתחייב כי אין בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינו ובין החברה.
אם תמצא החברה כי נוצר מצב של חשש לניגוד אינטרסים בין הספק ובין החברה ,תהא החברה רשאית
לבטל ההסכם לאלתר.
הספק מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד אינטרסים אפשרי.
הספק ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית להסרת ניגוד
האינטרסים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה ,ויפעל בהתאם להנחיות החברה.
במועד החתימה על הסכם זה יחתום הספק על הצהרת העדר ניגוד עניינים בנוסח נספח ב' להסכם.
למרות האמור לעיל מוסכם על הצדדים ,כי אם יגיע לידיעת החברה כי קיימות נסיבות ,בין שנוצרו
במהלך ביצוע השירותים ובין שהתקיימו במועד חתימת הסכם זה ,אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי
מקימות מצב של ניגוד עניינים או חשש לכך בין הספק ו/או המועמד המוצע מטעם הספק ו/או
המועסקים מטעם הספק בקשר למתן השירותים לפי הסכם זה ,אשר לא ניתן לשיקול דעתה הבלעדי של
החברה להימנע ממנו באמצעים סבירים ומקובלים ,תהא החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל
את ההסכם ו/או חלק ממנו לאלתר ו/או לגרוע מתכולת העבודה של הספק את אותו חלק שבגינו
מתקיים חשש לניגוד עניינים ,ללא תשלום תמורה ו/או שיפוי מכל סוג לספק ,ומבלי לגרוע מכל זכות
המוקנית לחברה מכוח הדין והסכם זה .הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור
בסעיף  11.5זה בכפוף לתשלום עבור עבודה שבוצעה ו/או הושלמה על ידו כמפורט בסעיפים  10.3ו10.6 -
לעיל.
 11.5.1פעל הספק בניגוד לאמור בסעיף  11.3לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של החברה ו/או כל חוזה
ו/או הזמנה הנובעים מהם ,ו/או התעורר חשד סביר כי הספק ו/או מי מטעמו פעלו בניגוד לאמור
בסעיף  11להסכם החברה שומרת לעצמה את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו
בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה:
"הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא
את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה /ההזמנה הנובעים מהליך
ההתקשרות.
 11.5.2הספק נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני המשנה שלו ,נציגיו ,סוכניו ומי מטעמו
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע הסכם זה לרבות
השירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא
קיומה של התחייבות זו ואכיפתה.

 .12סודיות ואבטחת מידע
הספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע השירותים כפי
שימסרו לספק מעת לעת .כמו כן ,הספק והחברה מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או
להביא לידיעת כל אדם ,במישרין או בעקיפין כל מידע לרבות חומר מקצועי שיגיעו אליהם בקשר עם ההסכם
ו/או ביצועו ,ללא הגבלת זמן ,אף אם בוטל המכרז ו/או ההסכם ,אלא אם עפ"י הדין הם מידע שבנחלת הכלל או
אם נמסרו לספק כדי שיימסרו על ידו לצד ג' לצורך ביצוע השירותים .הספק ימסור לחברה נוסח התחייבות
לשמירה על סודיות ואי שימוש בנספח ג' להסכם ,חתום על ידו ,ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא
את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל הבא מטעמו ואכיפתה.
 .13זכויות קניין והעדר עיכבון
 13.1כל המסמכים והמידע מכל סוג שימסרו לספק ו/או למי מטעמו ,בין במישרין ו/או בעקיפין ,במהלך
המכרז ו/או ביצוע ההסכם והעתקיהם ,הנם רכוש החברה וימסרו לצורך מטרת ביצוע השירותים בלבד.
הספק ישיב לחברה כל מסמך ,וכן כל דבר וחומר שרכש הספק לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילמה
החברה ,מיד בגמר השירותים ו/או עם מסירת דרישתה ומכל סיבה.
 13.2זכות קניין ,לרבות קניין רוחני ,בכל מסמך ו/או מידע מכל סוג הקשור לביצוע ההסכם ו/או השירותים
לרבות תוצריהם ו/או הנובע מהם בין שיוצר ע"י הספק ו/או מי מטעמו ובאין אם לאו ,תהיינה נתונות
לחברה ו/או למדינת ישראל בלבד .הספק מוותר בזאת על כל זכות בקשר לאמור בסעיף זה ובכלל זה
זכות עיכבון לפי הדין על רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת ישראל ,לרבות ומבלי למעט מסמכים,
מידע וכל תוצרי השירותים בין שיוצרו ע"י הספק ו/או מטעמו ובין אם לאו .אין באמור כדי לגרוע מחובת
החברה לשלם את התמורה לספק ובמועדה בכפוף למילוי כל התחייבות הספק לפי ההסכם.
 13.3הופרו זכויות קניין כאמור בהתאם לפס"ד סופי וחלוט ,יהיה הספק האחראי הבלעדי בגין הפרה זו וישפה
את החברה מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל ההוצאות והנזקים הישירים שייגרמו לה עקב תביעה או
דרישה בגין הפרה ,ובלבד שאם התקבלה אצל החברה הודעה על תביעה או דרישה כאמור מסרה אותה
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לספק עם קבלתה על מנת לאפשר לו להתגונן מפניה .אין באמור כדי לגרוע מחובת הספק לנקוט בפעולות
כאמור בסעיף  2.2לעיל.
 13.4סעיף  13להסכם יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.
 .14העדר יחסי עובד – מעביד ושליחות
 14.1החברה מתקשרת עם הספק על בסיס ראייה ומצג מצד הספק והצהרתו :כי הוא מבצע את ההסכם הנדון
כחוזה קבלנות לעשיית מלאכה ו/או למתן שירות בשכר כשהספק ו/או מי מטעמו אינו עובדו של המזמין
וכי לפי מצב הדברים בפועל הספק הוא קבלן עצמאי ובלתי תלוי המנהל עסק עצמאי משלו ,על כל
המתחייב והמשתמע מכך ,כי לא ביקש לשמש כעובד של החברה וכי הוא מתחייב להישאר כך בכל
תקופת ההסכם .על בסיס האמור מסכימים הצדדים כי אין ביניהם והסכם זה לא ייצור בשלב כלשהו
יחסים של עובד-מעביד בין החברה ו/או מדינת ישראל לספק ו/או כל המועסק על ידו ו/או כל הבא
מטעמו לרבות התמורה וכל הזכויות והחובות ההדדיות.
 14.2הספק מצהיר כי הינו המעביד של המועסקים על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם זה וכי הוא בלבד נושא
באחריות כל פיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הסכם
מיוחד ו/או צווי הרחבה וכיו"ב החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת לעת.
 14.3אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל לספק ו/או כל המועסק ו/או הבא מטעמו יחסי שליחות
ו/או שותפות והספק ו/או מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל מטרה ,במישרין או
בעקיפין.
 14.4למען הסר ספק ,מובהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת ע"י הסכם זה לחברה ו/או מי מטעמה להורות,
לפקח או להדריך את הספק ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסים של עובד-מעביד בין החברה לספק ו/או כל
הבא מטעמו של הספק ,אלא אך אמצעים להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ע"י הספק.
 14.5הספק פוטר בזאת מראש את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות הנובעת מיחסי עובד-ומעביד כלפיו
וכלפי מי המועסק על ידו ו/או מטעמו.
 14.6אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד-מעביד בין החברה ו/או
מדינת ישראל לספק ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו ,בכל עת ,לרבות לאחר סיום הסכם זה מכל
סיבה ,וככל שהחברה תחוייב ישירות בתשלום זכויות המועסקים על ידי הספק לפי הסכם זה ,בגין
תקופה בה שילמה החברה לספק את התמורה המוסכמת עבור השירותים לפי הסכם זה ,אזי מוסכם כי
הספק יפצה את החברה ו/או מדינת ישראל ,לפי העניין ,מיד עם דרישתה הראשונה של מי מהן בכל סכום
שתחויב בו החברה כאמור ובלבד שהחברה הודיעה לספק עם קבלת תביעה כאמור ומסרה לו את מסמכי
התביעה.
 14.7אין באמור לעיל לגרוע מכל זכות מוקנית אחרת לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדין .הספק אחראי
בלעדית לכל זכות ,נזק ופיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ידו ו/או מטעמו.
 .15נזיקין ושיפוי
 15.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק בקשר עם אספקת השירותים לפי ההסכם ,הספק יהיה אחראי לפי כל
דין לכל האמור להלן אם נגרם על ידו ו/או מי מטעמו ,במעשה או במחדל ,בקשר עם ביצוע השירותים
ו/או במהלכם ו/או כתוצאה מהם ו/או כנובע מהם:
 15.1.1לכל נזק ו/או חבלה ו/או תאונה לגוף שיגרם לחברה ,לעובדיה ו/או למי מטעמה ,לספק לעובדיו
ו/או למי מטעמו לרבות קבלני המשנה מטעמו ו/או לכל צד ג' אחר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל
של הספק או מי מטעמו במהלך ביצוע השירותים; וכן,
 15.1.2לכל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תאונה שיגרם לרכוש קבוע או נייד ,בין של
החברה ו/או של צד ג' אחר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק או מי מטעמו במהלך ביצוע
השירותים.
 15.1.3לכל נזק אחר לפי הדין ובכלל זה באחריות מקצועית ,במידה שאחריות כזו מוטלת על אדם לפי
פקודת הנזיקין ו/או לפי כל חוק אחר ושמקורה במעשה ו/או מחדל של הספק ו/או בהפרת
הסכם זה ,ולנזקים שיגרמו כאמור לחברה במהלך מתן שירותי הספק.
 15.2הספק אחראי לתיקון כל נזק כאמור בסעיף  15.1.2לעיל ,באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונה המלא
והסביר של החברה ושל כל מי שנגרם לו נזק כאמור ושל אדם או רשות המוסמכים לפקח על התיקון.
במקרה של נזק לרכוש של החברה ו/או של צד ג' אשר מפאת טיבם וסוגם לפי שיקול דעתם הבלעדי של
החברה ו/או צד ג' ומכל סיבה עליהם לתקנו בעצמם ו/או על ידי מי מטעמם ,לא יתוקנו ע"י הספק אך על
חשבון הספק.
 15.3הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש ,כי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן לא יהיו
אחראים ולא ישאו בשום תשלום ,הוצאה ,הפסד ,אובדן או נזק מכל סוג או סיבה ,לרבות שייגרמו לרכוש
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ו/או לגוף ,לעובדיו ,לבאים מכוחו ו/או מועסקים על ידו ו/או לעובדים ו/או באים מכוחה של החברה ו/או
לצד ג' תוך כדי ועקב ביצוע ההתקשרות ו/או הוראות הספק שניתנו על פיה והספק משחרר בזה את
החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן מכל אחריות שהיא בקשר לכך
 15.4הספק מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן בגין כל נזק ו/או הפסד,
לרבות נזקי גוף ו /או רכוש ,אבדן ,חבלה ,הפסד ,הוצאה ,תביעה שייגרמו ,במישרין ,לחברה ו/או למדינת
ישראל ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או למערכת ו/או לצד ג' כלשהו ,לרבות עובדי הספק ו/או מי
מטעמו ,בשל מעשה או מחדל של הספק ,של עובדיו ו/או של מי שפועל בשמו ו /או מטעמו שהספק
אחראי להם לפי ההסכם ו/או כל דין ובכלל זה עקב מילוי ו/או אי מילוי התחייבויות הספק על פי הסכם
ו/או הדין ,והכל אם יגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או הפרת התחייבויותיו לפי הסכם זה.
 15.5השיפוי הנזכר לעיל ,משמעו שהספק ישלם במקום החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג'
כל סכום מכל סוג שמי מהן יחויב לשלמו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בין כפיצויים ,בין כהוצאות
לרבות שכ"ט סביר בנסיבות העניין לרבות של מומחים ו/או יחזיר למי מהם כל סכום שנדרשו לשלם
כתוצאה מהחלטה ו/או מפס"ד שביצועם לא עוכב ,ובלבד שהחברה הודיעה לספק מיד עם קבלת תביעה
כאמור אצלה ומסירת מסמכי התביעה לספק ,על מנת לאפשר לספק אפשרות סבירה להתגונן מפניה,
הצדדים ישתפו פעולה כלל שניתן וסביר בנסיבות העניין.
 15.6אף אחד מהצדדים לא יסכים להסכם כלשהו שיש בו כדי להטיל חובת שיפוי ו/או פיצוי על הצד האחר
להסכם מבלי לקבל את הסכמת הצד החייב בתשלום מראש ובכתב.
 .16ביטוח
 16.1מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי ההסכם והדין ,מתחייב הספק על חשבונו הוא לבצע ולקיים בחברת
ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ,החל ממועד ההתקשרות וכל משך תקופתה וכל עוד קיימת לו חבות על פי
הדין בפוליסות הנקובות להלן ,על חשבונו וללא תוספת תמורה את הביטוחים המפורטים בנספח ה',
לשלם את פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות במועדן ולוודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת
לעת כך שיהיו בתוקף כל משך תקופת השירותים.
 16.2בנוסף מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית כמפורט להלן ,כל עוד קיימת
לו חבות על פי דין ,ובכל מקרה למשך תקופה שלא תפחת מ 7 -שנים מיום סיום מתן שירותי הספק .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הספק כי במקרה של ביטול הפוליסה או אי חידושה ,על ידי
המבטח וכל עוד לא הושג כיסוי חליפי ,יפעיל הספק אופציה לרכישת תקופת גילוי מורחבת הנכללת
בכיסוי הנ"ל.
 16.3למען הסר ספק הביטוחים שלעיל הם חלק בלתי נפרד מההסכם והם וקביעת גבולות האחריות כמפורט
באישור הביטוח הנם בגדר דרישה מינימאלית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי
ההסכם ו/או הדין ,על הספק לבחון את חשיפתו לחבות ועל הספק לערוך ולקיים על חשבונו כל ביטוח
נוסף ו/או משלים שלדעתו נדרש בקשר עם ביצוע השירותים מטעמו ולקבוע את גבולות האחריות
בהתאם .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שיערוך הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות
תחלוף כלפי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או הבאים מטעמן .לעניין ביטוח חבויות משלים ו/או נוסף
יורחב שם המבוטח לכלול את החברה ומדינת ישראל ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 16.4הח ברה ו/או מדינת ישראל לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לרכוש הספק שיובא
על ידי הספק לאתר ו/או לחצרי החברה ,והספק פוטר בזאת את החברה ו/או מדינת ישראל מכל נזק ו/או
הפסד שייגרם לו כאמור
 16.5הספק 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 שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שיערכו על ידו (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה) ,והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מדינת ישראל מכל
אחריות לנזק כאמור.
 16.6בתוך  14יום מעת החתימה על ההסכם או לפני מועד תחילת מתן השירותים ,המוקדם מביניהם וכתנאי
מקדמי למתן השירותים ,מתחייב הסםק להציג לחברה אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב כנספח
ה' .בגל מקרה של אי התאמה מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים האמורים באופן מידי ולא יאוחר
מ –  3ימים מדרישת החברה ,על מנת להתאימם להוראות חוזה זה .אי המצאת אישור ביטוח במועד
שלעיל אינו פוטר את הספק מהתחייבות כלשהי לפי ההסכם ,לרבות ומבלי למעט ,לוחות הזמנים וכל
חובת תשלום החלה על הספק גם אם ימנע ממנו ביצוע השירותים .החברה תהא רשאית למנוע את
תחילת השירותים ו/או המשכם אם הספק לא מסר לה את אישור הביטוח כנדרש והספק מוותר על כל
טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך .הספק מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש
הביטוחים בהתאם לנספח זה ,וזאת לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
 16.7הספק מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מדינת ישראל לשם שמירה ומימוש של זכויות החברה ו/או
מדינת ישראל על פי הביטוחים ,ובכלל זה להודיע בכתב למבטח ,מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי
לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי הספק.
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 16.8בכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח ע"י מבטחי הספק לרבות בגין נזק לרכוש החברה
ו/או מדינת ישראל ,יפוצו קודם כל החברה ומדינת ישראל על כל נזק ו/או אובדן שייגרם למי מהן ו/או
שהן עלולות להיות חייבות בו על פי פסק דין ,בוררות או החלטה של ערכאה מוסמכת אחרת .במידה
שהדבר יידרש להבטחת זכויות החברה ומדינת ישראל לגבי שיפויין לעניין כל נזק שלגביו הוצא ביטוח
כאמור ,מתחייב הספק מיד עם דרישה ראשונה של החברה ו/או מדינת ישראל ,למסור לחברת הביטוח
הודעה להנחת דעתה של החברה ו/או מדינת ישראל לשם הבטחת זכויותיהן לפי סעיף זה.
 16.9הספק 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
 .17קיזוז ,עיכבון ופיצוי מוסכם בשל הפרה
 17.1החברה תהיה רשאית לקזז בהודעה מראש לספק של  7ימים ,כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,המגיע לספק
לפי הסכם זה ,כנגד כל סכום המגיע לחברה מאת הספק.
 17.2במקרה בו הספק לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,כולן או חלקן ,זכאית החברה לפי שיקול דעתה
הבלעדי לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין לרבות ומבלי למעט ,עיכבון ,קיזוז ,ומבלי
שיהיה באמור כדי לשחרר את הספק מכל התחייבויותיו לפי ההסכם לרבות השלמת ביצוע השירותים
שלא הוצאו מידיו ו/או שביצע קודם לכן.
 .18איסור העברה והודעה על שינוי בשליטה או בעלות
 18.1אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב ע"י החברה ,הספק לא יהיה רשאי להעביר בכל דרך ,לרבות
בהמחאה ,הסבה או שעבוד ,חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם ,כולם או חלקם ,במישרין או
בעקיפין .החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף זה כלפי מדינת ישראל ו/או חליפה על פי דין.
 18.2מבלי לגרוע באמור לעיל ,במקרה בו הספק הינו חברה  -הספק מתחייב להודיע על כל שינוי בשליטה או
בבעלות בו .שליטה לענין זה ,החזקה של יותר מחמישים אחוז ( )50%מההון ,זכות ההצבעה או הזכות
למנות דירקטורים בספק או הזכות למנות את מנכ"ל הספק .במקרה בו הספק הינו שותפות ,הספק
מתחייב להודיע על כל שינוי שבגינו חמישים אחוז ( )50%או יותר מהשותפות מוחזקים באופן שונה מזה
אשר עובר לחתימת תנאי הסכם זה .ביצוע ההודעות הנדרשות מחברה ציבורית לרשויות המתאימות
ייחשבו כמילוי דרישת ההודעה עפ"י סעיף זה ובלבד שהספק מסר העתק ממנה במישרין לחברה עם
פרסומה.
 .19העדר בלעדיות
מובהר בזאת ,כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות לביצוע השירותים ו/או כל חלק מהן ע"י הספק
והחברה רשאית להתקשר עם ספק אחד או יותר נוספים לצורך ביצוע השירותים ו/או חלק מהן .מבלי לגרוע
באמור בסעיף זה ,מובהר כי במידה והספק לא יעמוד בזמינות לביצוע השירותים לפי לוחות הזמנים שבהסכם
זה ונספחיו ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה לבצע את השירותים
בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה על חשבונה ,לרבות ספק אחר וזאת בכל דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי
ולפי הדין .אין באמור לגרוע מכל זכות המוקנת לחברה לפי ההסכם והדין.
 .20יישוב מחלוקות
 20.1לבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית הייחודית לדון בכל מחלוקת בקשר להסכם והמכרז ויחול בה
הדין הישראלי.
 20.2מוסכם והספק מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו עפ"י ההסכם באופן רצוף ומלא ללא כל הפסקה
ו/או עיכוב ו/או האטה ו/או השהייה ו/או דחייה וכיו"ב מיוזמתו גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים
וקיומה לרבות פניה ליישוב המחלוקת כאמור בסעיף  20זה או נקיטת הליך אחר ע"י מי מהצדדים ,לא
יהוו בשום מקרה עילה לעיכוב ביצוע התחייבויות הספק לפי ההסכם ו/או לעיכבון על נכס שמגיע לחברה
ו/או למדינת ישראל מהספק אף אם נמסר ע"י מי מהם לצורך ביצוע ההסכם .מוסכם כי הצדדים יפעלו
בא ופן סביר על מנת לפתור כל מחלוקת באם התעוררה בלוחות זמנים קצרים הסבירים לנסיבות כל
מקרה .אין באמור כדי לגרוע מזכות הספק לקבל הפרשי הצמדה וריבית כדין בגין תמורה שלא שולמה
לפי הסכם זה בשל מחלוקת כאמור לעיל ,החל מיום שבו זכאי הספק לקבלה לפי הוראות הסכם זה.
 .21שונות
 21.1הוראות הבטיחות ,הביטחון ונהלי החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של הספק ו/או מי מטעמו אצל
הממונה בחברה .מובהר כי הוראות ונהלים אלה ניתנים לשינוי ע"י החברה בכל עת לפי שיקול דעתה
הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן הודעה לספק ו הספק מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק
בלתי נפרד מהתחייבויותיו בהסכם.
 21.2לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין למקרה מסוים ,אין בכך תקדים ,השתק
או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות עפ"י ההסכם ו/או הדין וכנובע מהם למקרה המסוים או
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למקרה אחר.
 21.3ההסכם על נספחיו מגלם וממצה את כל המוסכם בין הצדדים להם והם מבטלים כל מצג ,הבנה או
הסכמה שנעשו אם בכלל ,קודם למועד הסכם .כל שינוי ו/או תוספת להסכם ולתנאים המצורפים לו יהיו
חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.
 21.4הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב ע"פ הכתובות המפורטות להלן (אלא אם ניתנה
הודעה בכתב על שינוי כתובת) ותחשב כמתקבלת :אם נשלחה בדואר – תוך  3ימים מהמשלוח ,בפקס –
עם קבלת אישור קבלה אצל השולח ,במסירה אישית – בעת המסירה .מסירת הודעה למנהל העבודה
מטעם הספק באתר ו/או לנציג מוסמך אחר מטעמו תחשב כמסירת הודעה לספק.
החברה
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מקרית עתידים ,מגדל עתידים ,קומה 33
תל אביב

הספק [השלם שם מלא של הספק]
_____________________________________
מרח' _________________________________
_____________________________________

טלפון 03-6270400 :פקס03-5611320 :

טלפון ______________ :פקס_____________ :

 21.5הספק מצהיר ומאשר כי קרא את כל מסמכי המכרז וההסכם ,המהווים חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו
כלפי החברה ,הבין את תכנם ומסכים להם.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:
בשם חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ

בשם הספק [לפי סעיף  21.4לעיל]
_______________________ _______________
שם מלא ותפקיד

_______________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

חתימה

_______________________ _______________

_______________________ _______________

חותמת התאגיד__________________________ :

חותמת התאגיד__________________________ :

תאריך______________________ :

תאריך_______________________ :

שם מלא ותפקיד

שם מלא ותפקיד

חתימה
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חתימה

אישור זכויות חתימה בשם הספק

נספח אישור זכויות חתימה

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.
_______________
עו"ד  /רו"ח
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נספח א'  -מפרט השירותים
(יצורף מתוך מסמכי המכרז)
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נספח ב' -הצהרה על העדר ניגוד עניינים
[ספק]
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")

אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.שותפות /ת"ז]
(להלן" :הספק") מצהירים בזה בכתב כדלקמן:

הננו נותנים תצהיר זה כ ספק/נותן שירותים __________ [הגדרת התפקיד] ב נתג"ז ובתוקף תפקיד נו
זה.
 . 1הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כספק/נותן שירותים
לחברה ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
 . 2בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם
או במהלך ביצועו ,כל מידע הקשור בהיותו בעל מניות/ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף העוסק בתחום
משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ,המתחרה בעסקי החברה ו/או המשמש לקוח החברה.
 . 3תפקיד ינו ו/או עיסוק ינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,עם תפקיד נו כספק/נותן שירותים ל חברה ואין בתפקיד ינו או
עיסוק ינו האחרים כדי לפגוע ביכולת נו ל בצע את תפקידנו כספק/נותן שירותים חברה .במקרה של
היווצר ות ניגוד עניינים תוך כדי תפקיד נו כספק/נותן שירותים לחברה  ,לרבות במהלך השתתפות נו
בישיבות ,הננ ו מתחייב ים להודיע על כך ל מנכ"ל  ,מיד כשי ו דע ל נו על ניגוד עניינים אפשרי .כן אנו
מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין ,לדאוג מיידית להסרת
ניגו ד העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה ו כמתחייב בחוק.
 . 4בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז  , 1977 -לא נציע ו/או
לא ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר
סיומו מכל סיבה ,עבורנ ו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה לרבות
המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של רשות
ובין בדרך אחרת ,במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי ההסכם ו/או על
החלטה ו/או מעשה ו/א ו מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
 . 5אנו ,לרבות מי שביצע מטעמו שירותים לפי ההסכם לא נייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או
בהליך מכל סוג שהחברה שותפה ל ו בעניין המסוים שבו טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת
ביצוע ההסכם ,אלא אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה
הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים .התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא הגבלת זמן גם
לאחר סיום ההסכם מכל סיבה.
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 . 6לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל חוזה
ו/או הזמנה הנובעים ממנו וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
 . 7לא שידלנו ו/או שי תפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית וכן
לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
 . 8אנו נהיה אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת ראש הצוות ,עובדינו ,קבלנ י המשנה שלנו ,נציגינו,
סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע
ההסכם לרבות השירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
.9

הננ ו מתחייב ים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.

 . 10אין באמור ב ה צהר תנו ז ו כדי לגרוע מחובות ינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלי נו בתוקף
תפקיד נו כנותן שירותים ל חברה.
 . 11הננו מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים לקיים את
כל הוראותיה.
ולראיה באנו על החתום בשם הספק:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ג' -התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
[ספק]
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
אנו הח"מ ,מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.שותפות  /ת"ז]
(להלן" :הספק") 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,
ד יווחי 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 .
התחייבותנו 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 מצהירים 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 אחראים 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 הספק:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ד'  -הצעת המחיר של הספק
(תצורף בעת החתימה על ההסכם בגמר ההליך)

19

נספח ה'  -אישור עריכת ביטוחי הספק
תאריך
___________
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
שכתובתה קרית עתידים ,מגדל עתידים ,ת.ד 58177
ת"א 6158101
הנדון :אישור עריכת ביטוחים בקשר עם הסכם למתן שירותי דפוס והעתקות אור( ,להלן:
"השירותים") מיום ___________ (להלן" :ההסכם") שנחתם בין החברה לבין
_______________ (להלן" :הספק")
.1
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם מתן
השירותים כמוגדר בהסכם שבנדון:

 . 1ביטוח אחריות מעבידים
א.
ב.
ג.

ד.

תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
גבולות האחריות :בסך של  $ 5,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הפוליסה מכסה את חבותו של הספק וכל הבאים מטעמו על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק
האחריות למוצרים פגומים בגין חבות הספק בגין בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית
כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותים.
הפוליסה תכלול את החברה ,עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם
חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

 .2ביטוח אחריות מקצועית
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
גבולות האחריות :בסך של  $ 2,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הספק ו/או הבאים מטעמו בגין
הפר חובה מקצועית ,שמקורה במעשה או מחדל ,רשלנות ,טעות או השמטה של הספק
ו/או מי מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר למתן השירותים .לרבות אחריותו
השילוחית של הספק בגין הפר חובה כאמור על ידי מי מטעמו.
תאריך רטרואקטיבי :לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים.
הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה בקשר עם:
אי יושר מצד עובדי הספק.
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.
אבדן מסמכים.
הפרת קניין רוחני – זכויות יוצרים ,סימני מסחר וגניבה ספרותית.
נזק כספי או פיננסי.
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ו .הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של  12חודשים 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 וזאת כנגד תוספת פרמיה.
ז .הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של החברה ,עובדיה ומנהליה בקשר למעשי או
מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
כללי
א.
ב.

ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות להוראות הבאות:
אנו מוותרים על הזכות לתחלוף כנגד החברה ,חברות בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל
עובדיהם ,בעלי מניותיהן וחברי הדירקטוריון ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמם .ויתור
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל בטוח אשר נערך ע"י החברה ו/או
מדינת ישראל והן מהוות ביטוח ראשוני ללא קשר לפוליסות בטוח של החברה ולעניין זה
אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כלפי מבטחיכם בדבר שיתוף ביטוחיכם .כל סעיף
בפוליסות (אם קיים כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו ,כאשר
קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפיכם.
הפוליסות 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.
אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הספק ו/או הבאים מטעמו בתום לב לא יגרעו מזכותה של
החברה לקבלת שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל.
מוסכם כי הספק 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
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_______________
תפקיד החותם

