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 ותחולה פרשנות הגדרות .1

 :במכרז זה, תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם .1.1
 

 .משרדי החברה ומתקני החברה באשר הם - "אתר"

 "בקשה 
 להצעות"

הצעות, בקשת החברה לקבלת הצעת מחיר, בכל דרך ובכלל זה מכרז או סבב  -
רפה לבקשה זו, לרבות יהכוללת כחלק בלתי נפרד כל מסמך ומפרט שהחברה צ

 הסכם זה וכל מסמך אחר שהבקשה מפנה אליהם במפורש אף אם לא צורפו לה.
מסמך זה וכן כל מסמכי המכרז על כל נספחיהם חתומים על ידי החברה  - "ההסכם"

, וכל מסמך אחר אשר המכרז ו/או ההסכם מפנים אליהם במפורש אף ספקוה
  אם לא צורפו. 

 פי תנאי המכרז.-שהחברה הודיעה להם כי הם הזוכים עלבמכרז  מציעים -  "/ים"הזוכה

 "החברה" או 
 "נתג"ז"

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או וועדת המכרזים של החברה בהרכבה  -
 לרבות צוות מטעמה שמונה לשם בדיקת ההצעות. כפי שהוא מעת לעת,

פי המכרז שצירופם נדרש על  הצעת מציע במכרז הכוללת את כל המסמכים - "הצעה"
ונספחיו כשהם מלאים כנדרש וחתומים כדין, בצירוף מסמך זה וכל הבהרה או 

 תיקון לו.

 "הצעת המחיר" 
 או "כתב כמויות"

היקף, סוג העבודה והתמורה נשוא מכרז המפרט את פס הגשת הצעת מחיר וט -
המצ"ב. החברה רשאית לפי שיקול דעתה ' אנספח בנוסח שיגיש המציע  זה,

 .הצעת המחיר בהתאם לצרכיה הבלעדי לשנות את טופס
, הכל על נספחיו  ספק/ים של חלפים ואביזרים למבערים רתלבחי פומבימכרז  - "המכרז"

 כמפורט במסמך זה להלן.

במסמכי נציג החברה לצורך ביצוע ההסכם ובעל הסמכויות המסוימות המוקנות לו  - "הממונה" 
 המכרז.

לחוק משק הגז  2המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל, כהגדרתה בסעיף  - "מערכת ההולכה"
 .2002 –הטבעי, התשס"ב 

 ויתר המוצרים' א כנספח"ב המצהמוצרים המפורטים בהצעת המחיר  כל - "טובין"ה
הטכניים הקיימים, לרבות כל שירות ועבודה הנלווים לאספקתם, הנדרשים לפי 

 תנאי הסכם זה.

 חתם כצד על הסכם זה.ר שואי החברה לביצוע השירותים ל ידעכזוכה מי שנבחר  - "ספק"ה
"השירותים" או 

 "העבודות" 
המפורט  וכל שירות אחר , הובלה, מתן אחריותמשלוח, אריזה, רישוםאספקה,  -

במסגרת אספקת הטובין כמפורט  לחברה הספקשיעניק  במסמכי המכרז,
 .'חבנספח 

 )כולל ימי ו', שבתות, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון(.  קלנדארייםימים  משמעם - "יום" / "ימים"
 

 אומרכזי התחזוקה" 
 - "מחסני החברה"

, חיפה )להלן: 16מרכזי תחזוקה בכתובות: )א( רחוב מרקוני  3לחברה קיימים 
"(; מחסן דרום"(; )ב( פארק תעשיות רותם, מישור רותם )להלן: "צפון מחסן"

(. החברה שומרת לעצמה "מחסן מרכז, א.ת כנות )להלן: "14)ג( רחוב האדום 
 את הזכות לשנות את כתובת האזורים מעת לעת.

 לצרכי פרשנות. תשמשנהכותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא  .1.2

של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים  בכל מקרה .1.3

עדר קביעה אחרת מפורשת של יהמהווים את ההסכם או נספחים לו, שאינם ניתנים ליישוב ובה

סדר העדיפות באחד ממסמכי ההסכם, סדר עדיפות בין ההוראות יהיה בסדר חשיבות יורד )כל 

, עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו ברשימה הוראה במסמך קודם ברשימה שלהלן

 שלהלן(:
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 סדר העדיפות לעניין תשלום: :סדר העדיפות לעניין אופן ביצוע השירותים

 התשלום תנאי, התמורה) להסכם 13 סעיף  .א ה.הנחיות מקצועיות של הממונ .א

 (חשבונית והגשת
כתב  –נספח א'  ספקה של המחיר הצעת .ב .נספחי ההסכם )ללא נספחי הבקשה להצעות( .ב

 )עם מחירים( ספקהכמויות של ה

 .הבקשה להצעות ושאר מסמכי ההסכם .ג  .תנאי ההסכם .ג

  .ספקהבקשה להצעות והצעת ה .ד

 :לעיל 1.3  למרות האמור בסעיף  .1.4

במסגרת הצעתו מיטיבות עם החברה מעבר לדרישות הבקשה  ספקמקום שהתחייבות ה .1.4.1

במסגרת הצעתו, אך בכל מקרה לא תהיינה  ספקלהצעות, תחייבנה התחייבויות ה

ולא יהיה תוקף  המכרז פחותות מההתחייבויות בהתאם למסמכי ספקהתחייבויות ה

ו/או הצעתו מההסכם לרבות הבקשה להצעות, אלא  ספקלכל הסתייגות או סטייה של ה

 .אם אושרה במפורש בכתב על ידי החברה

תייחסות מפורשת בנספחי ההסכם ו/או בנספח חתום על ידי הצדדים שבו תנאים ה .1.4.2

 14 ם לפי סעיף שינויימיוחדים שצורפו לבקשה להצעות ו/או להסכם, לרבות בהוראת 

 .להלן, המשנה מההסכם לעניין מסוים גוברת על ההסכם לגבי אותו עניין מסוים בלבד

במקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם בכל עניין  .1.4.3

 הנוגע לבטיחות, תקבע ההוראה המחמירה.

ע השירותים או סיום הוראות ההסכם שמטבען או עפ"י האמור בהן חלות לאחר סיום ביצו .1.5

ההתקשרות מכל סיבה שהיא )אף טרם סיום השירותים(, לרבות ומבלי למעט, התחייבות לעניין 

 .סודיות, תמשכנה לחול על אף סיום ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא

ממספר יחידים ו/או חברות ו/או שותפויות וכיו"ב, חייב כל אחד מהם במלוא  ספקמורכב ה .1.6

 .לפי הסכם זה ביחד ולחודההתחייבויות 

לפי הדין, אלא להוסיף עליהן בלבד. כל  ספקאין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות ואחריות ה .1.7

תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר לא יגרעו ו/או ישנו מההסכם ומזכויות החברה 

 .לפיו, אלא אם הסכימה להם החברה במפורש ובכתב ספקוהתחייבויות ה

בהסכם כי הוראה היא מעיקריו אין בכך לגרוע מעצם יסודיותן של הוראות אחרות מקום שנקבע  .1.8

  .בהסכם, לפי נסיבות העניין

הוצאות ישירות בהסכם זה משמען הוצאות, אם הוכחו, לדוגמא בגין כוח אדם, ללא רווח והפסד  .1.9

 והוצאות עקיפות לדוגמא כהוצאות מימון, הוצאות כלליות וכיו"ב.

 מוקדמות ובדיקות ספקה של כלליות הצהרות .2

ויש לו את כל הידע, הניסיון,  העבודות והשירותים נשוא מכרז זה היטב את כל מכיר ספקה .2.1

כמו  בהתאם לתנאי הסכם זה וכל דין. םתוהכישורים והיכולת )לרבות היכולת הכספית( לבצע א

חות הזמנים מתחייב לשנע ולבצע את משלוחי הטובין לחברה, לפי דרישתה ובכפוף ללו ספקכן, ה

 .'זבנספח המפורטים 

 בהסכם בהתקשרותו לכך חשש או דין או הסכם הפרת או מניעה כל על לו ידוע ולא לו אין כי .2.2

 לפי וכן( מינימום)כדרישת  דין כל לפי כנדרש שלהלן התנאים כל את מקיים הוא כי, ובביצועו

)גם  נוספת תקופה ובכל שיהיו ככל, הארכותיו על ההסכם תקופת בכל למלאם וימשיך, ההסכם

 :ההסכם/או ו דין כל לפי נדרשת אם( השירותים ביצוע השלמת לאחר
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 הניסיון, המקצועי הידע בעל והוא, במכרז המצוינים הסף תנאי כל לגביו מתקיימים .2.2.1

, האישורים, הרישיונות, הזכויות כל ובעל השירותים בתחום גבוהה מומחיות ורמת

 ; חוק לפי הנדרשים התקפים וההסמכות, ההיתרים

היכולת לגבות ו, דין כל לפי נדרשים אם"ב וכיו רישיונות בעלי, האדם כוח כל לרשותו .2.2.2

 מכלמטעמו בעת תקלה,  שירותיםבביצוע ה יםעוסקה יותח אדם חלופי בעת היעדרוובכ

להשיגו  ספק. כל קנס שיוטל בגין היעדר קיומו של רישיון, היתר או אישור שעל הסיבה

שירותים על ידו ו/או באמצעות מי מטעמו, או בגין הפרת תנאיהם וכיו"ב, לצורך מתן ה

 ; ספקיחולו על ה

  .העבודות לביצוע המתאים הפיננסי הכושר בעל הוא .2.2.3

ו/או מי מטעמו בקשר לאמור  ספקתיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע העבודות הקשורה ב באם .2.3

 ידי על לרבותלנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה מוקדם ככל הניתן,  ספקלעיל מתחייב ה

"ד עו"ט ושכ משפטיות הוצאות לרבות, וההוצאה תשלום בכל יישא וכן משפט לבית פניה

 . זה קטן בסעיף האמור בשל, שייגרמו ככל, שייגרמו, ומומחים

 כמפורט 1976-"זתשלה, ציבוריים גופים עסקאות בחוק המפורטים התנאים בכל עומד הוא כי .2.4

, בהסכם עמו להתקשר מהחברה המונעים תנאים קיימים לא כי ומצהיר, למכרז 'ד בנספח

, לעת מעת, החברה על המקובל נוסח"י ועפ"ל הנ לחוק בהתאם תצהיר כך על וימציא ויחזור

 . החברה לבקשת

 לרשם חובות לו אין וכיאו תעודת עוסק מורשה, לפי העניין,  ההתאגדות תעודת את צירף הוא כי .2.5

 חברה אינו הוא כי המציע מצהיר, כן כמו. המכרז מסמכי הוגשו בה לשנה שקדמו לשנים החברות

 ממועד ימים 30 תוך אם כי, יובהר. חוק מפרת כחברה רישום לפני בהתראה או חוק מפרת

 יהווה הדבר, המציע של ההתאגדות תעודת העתק נסח את ימציא לא המציע החברה דרישת

   .המציע עם ההתקשרות להפסקת עילה

 המדינה בבעלות המצויה הטבעי הגז הולכת מערכת עבור מבוצעים שהשירותים לו ידוע כי .2.6

 כי"ב, וכיו צנרת, קרקעיים על/או ו קרקעיים תת גז מתקני לרבות, בה שימוש זכות ושלחברה

 השירותים ממתן הנובעים במיוחד הגבוהים והבטיחותית הביטחונית לרגישות מודע הוא

 המוקד והפעלת עליה בסמוך הפועלים גורמים בזיהוי הנדרשת הזהירות ומידת זו למערכת

 .  הממונה והוראות החברה לנהלי בהתאם

בדק כל מידע  כןלפני הגשת הצעתו בדק את מקום ביצוע השירותים ודרכי הגישה אליהם ו כי .2.7

 לכל חקיקה לרבות, ומשפטי מויותכ לרבות, כלכלי, הנדסי ונתון מידע כל)לרבות  אחר רלוונטי

 מרצונו בדיקתם על ויתר או, במפורש בהסכם צוין לא אם אף, ההסכם לביצוע הקשור( סוגיה

 מלוא אחר למלא בידו יש כי, ממנו והנובע ההסכם דרישות כל את היטב הבין, החופשי

 הרחבה בגין לרבות, והתמורה ההסכם וכי גבוהה מקצועית ברמה, ההסכם פי על התחייבויותיו

 שנקבעו הזמנים לוחות, הדעת את ומניחים הוגנים, פיו על שינויים ביצוע או צמצום או

 מי/או ו החברה כלפי, לו שתהיה או, שיש טענה כל על מוותר והוא, סבירים הם לשירותים

 להעסקת הקשורות להגבלות בקשר לרבות, הצעתו כדאיות על המשפיע גורם כל בגין מטעמה

  .משנה קבלני

ויבצע את כל השירותים על פי הוראות ההסכם וכל דין והוא נוטל אחריות  שלמה הצעתו כי .2.8

בלעדית כלפי החברה לביצוע השירותים, לרבות של קבלני משנה מטעמו )ככל שיהיו( אף אם 

 אושרו על ידי החברה.

וראה או נודע לו והוא סבור כי קיימת סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין ה ספקגילה ה .2.9

ספק בפירושן הנכון, ימסור על כך מיד  ספקמהוראות ההסכם לבין הוראות אחרות או שהיה ל
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עדר קביעה מפורשת בהסכם יקבע ייל. בהלע 1.4-ו 1.3 הוראות סעיפיםהודעה לממונה ויחולו 

יפעל לפי הוראות הממונה. מחלוקת בקשר לאמור אינה  ספקלהלן וה 6.5כאמור בסעיף הממונה 

 ו/או מי מטעמו. ספקמהווה עילה לעיכוב או השהייה או האטה וכיו"ב במתן השירותים על ידי ה

מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם בשקידה וברמה מקצועית גבוהה,  כי הוא .2.10

והסטנדרטים הקבועים בהסכם, ובכלל בהתאם לתקנים הרלוונטיים ולכל הדרישות, ההוראות 

זה לעשות שימוש בכח אדם, ציוד וחומרים מתאימים מבחינת איכותם וכמותם לביצוע 

 העבודות.

בצע את כל העבודות באופן מוקפד וללא הפסקה עד להשלמתן בהתאם לפרטים כי הוא מתחייב ל .2.11

ות האמור, ישנע לאתר מבלי לגרוע מכללי וללוח הזמנים וכל יתר התנאים הקבועים בהסכם זה.

את הציוד ואת החומרים הנדרשים ויספק את כח האדם הדרוש לשם ביצוע העבודות בהתאם 

 לתנאי ההסכם.

מצהיר, כי הוא מודע ויקפיד להיות מעודכן ביחס לכל הדינים החלים על ביצוע העבודות  ספקה .2.12

 ויקיים אחר כל הוראות הדין בביצוע העבודות.

 יקיימו את כל הוראות הממונה במהלך כל תקופת ההסכם. וכל הפועלים מטעמו ספקה .2.13

 באתר כמפורט החברה של האתי הקוד להוראות בהתאם לפעול ומתחייב הבין, קרא הוא כי .2.14

 "(. ופרסומים"מכרזים  לשוניתתחת ) החברה

מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים שבביצוע העבודות ולכך שביצוע  ספקה .2.15

העבודות על ידו דורש נקיטה באמצעי זהירות קפדניים ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון 

המקובלות בחברה, כנדרש בהסכם זה על נספחיו וכנדרש על פי כל דין, ובכלל זה הגבלות 

 צוע עבודות ושימוש בציוד וכלי עבודה בקרבתה של המערכת.מהגבלות שונות בקשר עם בי

בחן ובדק בעיני מומחים את הפרויקט את מסמכי ההסכם, את הוראות הדין הרלוונטיות,  ספקה .2.16

ונתון רלוונטיים אחרים, ומצא אותם מתאימים וראויים למילוי כל  את העבודות וכל מידע

אים והנוהלים הקבועים על פי דין ובהיתרים הסכם זה )לרבות קיום כל התנ התחייבויותיו לפי

השיג, בדק והעריך באופן  ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, ה ובאישורים לביצוע העבודות(.

עצמאי ובסיוע מומחים ויועצים מטעמו את כל הגורמים והנתונים שעשויים להשפיע על ביצוע 

ם טכניים, סיכונים פיננסיים, סיכוני התחייבויותיו לפי ההסכם )לרבות תנאים גיאולוגיים, סיכוני

 תכנון ובנייה וכל סיכון אחר הכרוך בביצוע העבודות בהתאם לתנאי ההסכם(.

בנספח , את כלל הטובין המפורטים במחירונים 'זבנספח מתחייב לספק לחברה, כמפורט  ספקה .2.17

 למכרז. א'

 באתר כמפורט החברה של האתי הקוד להוראות בהתאם לפעול ומתחייב הבין, קרא הוא כי .2.18

 "(.ופרסומים"מכרזים  לשונית)תחת  החברה

 בטיחות וביטחון .3

וכל הבא מטעמו לביצוע השירותים יעמדו בכל נהלי והנחיות הביטחון של החברה וכל  ספקה .3.1

וכפי שיתעדכנו מעת לעת  'גבנספח גורם אחר שבחצריו מבוצעים שירותים לפי ההסכם, כמפורט 

 ויפעלו בהתאם להם. 

הוא בעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות בעבודותיו ולבטיחות  ספקמוסכם כי ה .3.2

 עובדיו וכל הבא מטעמו.  

וכל הבא מטעמו ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים לקראת ובביצוע  ספקה .3.3

, התקנות 1970-העבודות ויקיימו את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל
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הוראת דין אחרת הנוגעת לביצוע עבודות, לפי הדרישות המקצועיות המחמירות  מכוחה וכל

 ביותר כפי שתהיינה תקפות מעת לעת.

אחראי לוודא כי כל הבא מטעמו מבצע את השירותים לפי כל הדינים הנוגעים לבטיחות  ספקה .3.4

תינתנה, ולגהות בעבודה, לפי נהלי הבטיחות של החברה לרבות כל הנחיות מטעם החברה, ככל ש

הנוגעות לבטיחות בעבודה ולשימוש בציוד, כלים ובחומרים בזמן השהייה באתר, לרבות ציוד 

 מגן אישי רלוונטי.

במידה וידרש הספק לפרוק ציוד במתקני החברה באמצעות ציוד הרמה/הנפה וכו', אזי ידרש  .3.5

ההרמה/הנפה  הספק להציג רישיונות מתאימים להפעלה ושימוש, אישורי תקינות לציוד ואביזרי

 )תסקירי בודק מוסמך בתוקף(.

ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה באופן מלא וימלאו ללא  ספקמבלי לגרוע מהוראות ההסכם, ה .3.6

שיהוי אחר כל הוראותיה ודרישותיה של החברה ו/או של ממונה הבטיחות מטעמה ו/או של מי 

, ללא כל תמורה נוספת בעניינים הנוגעים לתחום הבטיחות ספקאחר שהוסמך מטעמה להורות ל

על פי הוראות ודרישות אלה. למען הסר ספק, הפרת האמור  ספקאו פיצוי עקב פעולות שנקט ה

ו/או מי מטעמו תיחשב כהפרת הסכם זה והחברה תהא זכאית לכל  ספקבסעיף זה על ידי ה

 הסעדים המוקנים לה על פי הסכם זה והדין לרבות בקשר לפיצויים.

חריות מלאה כלפי החברה ו/או מדינת ישראל וכל הבאים מכוחם מקבל על עצמו א ספקה .3.7

בגין הפרת  ספקלשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגד מי מהם ו/או נגד ה

 להסכם.  3לפי סעיף  ספקהתחייבויות ה

ולדאוג לביצוע ההנחיה על ידי כל  3סעיפי עובדיו את הוראות מתחייב להביא לידיעת כל  ספקה .3.8

 עובדיו.

 ספקה של כלליות והתחייבויות השירותים .4

 .'א בנספח יםהטובין המפורטעבור החברה את  ויספקיעניק שירותים  ספקה .4.1

 ספקה לבין החברה בין הקשר על אמון יהיה( אשר POCימנה גורם אחראי מטעמו ) ספקה .4.2

 ."(איש הקשר)להלן: "

 וכל, ספקל נמסרה כאילו תיראה ההסכם פי על הקשר לאיש שתימסר הודעה או הוראה כל .4.3

 .ספקה ידי על נמסרה כאילו תיראה הקשר איש ידי על שתימסר הודעה או הוראה

מובהר, כי איש הקשר יהיה אחראי לוודא קיום הוראות ההסכם ולפתרון בעיות המתעוררות  .4.4

 במהלך מתן השירותים.

יבצע את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, באיכות וטיב משובחים ובצורה  ספקה .4.5

 מומחה בתחומו, וכמפורט להלן: ספקיעילה כמקובל מ

שירותים וימלא אחר כל הוראות הביצוע דין ותקינה החלים על חוק, הוראות כל  ימלא .4.5.1

 , אף אם לא צוינו במפורש בהסכם;  הממונה והגופים המנחים מקצועית

השלמת השירותים לצורך  מיטב זמנו, מרצו, ניסיונו, אמצעיו ומיומנויותיוישקיע מ .4.5.2

ברה ובלוחות הזמנים שנקבעו להם על ידי החברה ולפי של הח ה המלאשביעות רצונל

 שיקול דעתה הבלעדי; 

סביר אחר המומחה בתחומו היה עושה לצורך ביצוע  ספקיעשה כל דבר הנדרש והסביר ש .4.5.3

 הסכם זה אף אם לא צוין במפורש בהסכם; השירותים בהתאם ל

יאמץ ויקיים, לרבות על ידי קבלני משנה מטעמו, נהלים לאבטחת איכות ובקרת איכות  .4.5.4

הנהוג בידי קבלנים המבצעים   GOOD INDUSTRY PRACTICEוכל נוהל אחר על פי

זהיר, מיומן ואחראי  ספקשירותים כדוגמת השירותים המבוצעים לפי הסכם זה וכפי ש
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ה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים לאדם, לרכוש או לסביבה ולשם ביצוע עבודה הי

מדויקת ואמינה. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים לוודא קיום 

 ועל חשבונו. ספקהוראות סעיף קטן זה על ידי ה

 מפורשות בהתאם לצרכי החברה ולאחר קבלת קריאה והוראות והעבודות והשירותים יבוצע .4.6

בנוסף לקבלת  כי , מאת הממונה, במועדים שייקבעו על ידו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. יובהר

 אישור הממונה, יידרש הזוכה לקבל אישורים נוספים ולבצע תיאום, ע"פ נהלי החברה.

 ספקאחריות ה .5

לחברה אחריות מלאה לכל המערכות,  ספק, יעניק ה'זבנספח במשך כל תקופת ההתקשרות, כמפורט 

כפי  על חשבונו, חליףו/או י תקןי , ובכלל זהשסיפק ,הציוד, העבודות והשירותים על כל רכיביהם

תקן כל יוכן  ,אשר נמצאו לקויים, פגומים או בלתי תקינים או רכיב כל ציוד וללא הגבלה, שיידרש

, והכל לשביעות במערכות חיצוניותוד ו/או הצי תוכתוצאה משילוב המערכ , לרבותגרםיתקלה שת

  .רצונה המלאה של החברה

 סמכויות הממונה .6

 שתינתנהככל  ,יבצע את השירותים עבור החברה ועל פי הנחיותיה ו/או הנחיות הממונה ספקה .6.1

ו/או על פי כל גורם אחר אשר הוסמך על ידי החברה לצורך כך עפ"י הודעה שתימסר  ,מעת לעת

 מלא עמם., ובשיתוף פעולה ספקל

וכן קר ולבדוק את אופן ואיכות מתן השירותים בכל עת לב םרשאיו/או מי מטעמו  מונההמ .6.2

מתחייב  ספקנשוא הסכם זה. ה במתן השירותיםלבדוק כל דבר אחר אשר לדעת הממונה קשור 

 לאפשר לממונה לבצע הבדיקות הנ"ל ולסייע לממונה בכל דרך סבירה לפי דרישת הממונה.

ו. במלוא יקיים את ההסכם ספקאמצעי להבטיח כי הכרק נחיות שלעיל נועדה הסמכות למתן הה .6.3

לגרוע ו/או לשנות בדרך י החברה ו/או מי מטעמה ל ידאין במתן ההנחיות או בהעדרן לרבות ע

 לפי ההסכם והדין. ספקכלשהי מהתחייבויות ואחריות ה

נות מקצועיים מקובלים לפי עקרוולפי שיקול דעתו הבלעדי  תינתנההוראות והחלטות הממונה  .6.4

בתחום השירותים ובהתאם להוראה המחמירה ביותר המטיבה עם החברה. האמור יחול גם 

במקרה של העדר התייחסות בהסכם ו/או נספחיו ו/או הבקשה להצעות. אין באמור כדי לגרוע 

לחול במלואן כלפי החברה גם במידה והן  תמשכנהבמסגרת הצעתו אשר  ספקמכל התחייבויות ה

רחיבות על היקף השירותים וההתחייבויות הנדרשים בבקשה לקבלת הצעות ו/או בהסכם. מ

ו/או מי מטעמו  ספקממועד מסירתן ל ספקממונה הן סופיות ומחייבות את הההוראות והחלטות 

 ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק עליהן.  ספקוה

לפי ההסכם והדין בקשר עם  ספקואחריות הלממונה אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות  .6.5

ביצוע השירותים. למען הסר ספק, רק לממונה נתונות הסמכויות כמפורט בהסכם זה ו/או 

י בהן נקבע כי סמכות כלשהי תופעל על ידי החברה, למעט הוראות ל ידשהוסמך להן במפורש ע

 החברה בלבד. 

 תעודת אספקה \תעודת משלוח  .7

תעודת )להלן: " הפרטים הבאים ייכתבו הןשבח או תעודות אספקה תעודות משלו יערוך ספקה .7.1

 :"(משלוח

 סוג הטובין; .7.1.1

 ;אספקההאו \תאריך הרכישה ו .7.1.2

 ;מס' תעודת המשלוח .7.1.3

 ;שם הרוכש .7.1.4



 

 
 

 

 

 29 מתוך 9 עמוד

 

 

 

 הרלוונטיות; הטובין שסופקו והכמויות/תיאור הפריט .7.1.5

 ;מחיר הקנייה .7.1.6

 ;ומחיר סופי )לפי העניין( הנחה .7.1.7

 .חתימה של הגורם המוסמך בחברה .7.1.8

 י החברה.ל ידהמשלוח תהא כתובה באופן ברור והיא תנאי לביצוע התשלום ע תעודת .7.2

 כוח אדם  .8

מתחייב, כי כל העסקה של אנשים מטעמו )עובדים ו/או קבלני משנה(, החלפתם או הוספה  ספקה .8.1

עליהם מותנית בקבלת הסכמה מפורשת מראש של החברה ו/או הממונה לפי שיקול דעתם 

 זהותם )"המועסקים"(. הבלעדי, בדבר עצם העסקתם ו

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה, לחברה ו/או לממונה, שמורה הסמכות הבלעדית והינה  .8.2

. האמור יחול ג' בנספחכמפורט כניסה למי מבין המועסקים למתקני החברה, רשאית שלא לאשר 

 או החברה להעסקת מועסקים נוספים או החלפתם. ספקגם במקרה של בקשת ה

 העסקת קבלני משנהאיסור  .9

לא יעביר ולא ימחה איזו מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, אלא אם ניתנה לו  ספקה .9.1

הסכמת החברה מראש ובכתב, הן ביחס לזכויות או להתחייבויות המועברות והן ביחס לזהות 

 .הנעבר

יתנה לו הסכמת לא יעביר את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לקבלן משנה, אלא אם נ ספקה .9.2

החברה מראש ובכתב, הן ביחס לסוג העבודות המועברות והן ביחס לזהות קבלן המשנה. החברה 

רשאית לסרב ליתן הסכמה כאמור או לחזור בה מהסכמה שניתנה כאמור לפי הבנתה ושיקול 

דעתה הבלעדיים באשר לדרוש ולרצוי לשם ביצוע העבודות בהתאם להוראות ההסכם, ובכלל זה 

 .להעסקתו של קבלן משנה בהתבסס על ניסיונה ביחס ליכולותיו של אותו קבלן לסרב

נתנה החברה את הסכמתה לביצוע העבודות, כולן או מקצתן, על ידי קבלן משנה, יחולו הוראות  .9.3

על פי ההסכם ועל פי כל דין גם על קבלן המשנה. אין במתן הסכמה  ספקההסכם והתחייבויות ה

לפי ההסכם והוא ימשיך לשאת באחריות  ספקתו והתחייבויותיו של הכאמור כדי לשנות מאחריו

 .מלאה לכל מעשה או מחדל של כל מבצעי העבודות ובכלל זה של קבלני המשנה

החברה רשאית להמחות לצד שלישי את זכויותיה ו/או את התחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן  .9.4

 .או מקצתן

 התמורה, תנאי התשלום והגשת חשבונית .10

על פי ההסכם תשלם החברה את התמורה  הספקומילוי כל התחייבויות  אספקת הטוביןת תמור .10.1

התמורה "(. התמורה)להלן: "ניתנה ש ככל ,הנחה( בהפחתת סכום נספח א') הצעת המחירשב

 להתקיימות הוראותבכפוף  ,על ידי החברה בפועל התקבלהונרכשה שהטובין כמות תשולם לפי 

 הסכם. ה

סופית, אינה ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל", לרבות ומבלי למעט, כל העלויות  הינהתמורה ה .10.2

, ('זלנספח  2)למעט כמפורט בסעיף  משלוח הטובין למרכזי התחזוקה בחברההקשורות בייצור, 

הובלה, ביצוע כל העבודות הקשורות בכך, חומרים, בדיקות, ופריקה  ,אספקה לרבות העמסה

כל תשלום ו , משכורות, ביטוחים, דלקורישיונות, אגרות םאחריות, אריזה, מסים, היטלי

או ריבית אלא בלתי צמודה למדד ו/כמו כן, התמורה הינה  למעט מס ערך מוסף.והוצאה אחרים, 

למכרז,  בנספח א'יובהר, כי במידה שיתעדכנו המחירונים המפורטים . אם נקבע אחרת בהסכם

תעודכן התמורה באופן אוטומטי )מיום עדכון המחירון( בתוספת שיעור ההנחה המוצע על ידי 

  למכרז. בנספח א'המציע 
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ומסירת  הפקת החשבונית המרכזתימים ממועד  30צע בתנאי תשלום של שוטף + תבהתשלום י .10.3

סמכים כל המוכן את וההזמנה,  , הסכם זהבקשה להצעותהכל אישור הנדרש לפי תנאי 

הקשורים בשירותים לפי ההסכם כנדרש באותו המועד, לרבות כל האישורים הנדרשים עפ"י 

 אלא אם קבעה החברה במפורש אחרת. , הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מ

לישראל  לכתובת הבאה: חברת נתיבי הגז הטבעיבסוף כל חודש יומצאו המרכזות החשבוניות  .10.4

 .  6158101 ת"א קריית עתידים,, 32ומה ק ,מגדל עתידים, בע"מ

שהוזמנו והועברו לחברה בחודש  משלוחהת וותעוד ותהזמנכל התתייחס למרכזת כל חשבונית  .10.5

  החולף.

ת אישור ו, הנושאהמקוריותת המשלוח ותעודכאמור  פנהצורת שיגיש הספק המרכזת לחשבונית .10.6

 . קבלה וחתימה של הגורם המוסמך בנתג"ז, שקיבל את הטובין

כי אישור תשלום כלשהו לרבות התשלום האחרון, אין בהם משום הסכמת החברה מובהר  .10.7

  או טיב הטובין שסופקו. והממונה לטיב השירותים שבוצעו

לפי הסכם זה, כנגד כל  ספקהחברה תהיה רשאית לקזז כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, המגיע ל .10.8

 . ספקסכום המגיע לחברה מאת ה

ויותיו על פי ההסכם, כולן או חלקן, זכאית החברה לפי לא עמד בהתחייב ספקבמקרה בו ה .10.9

שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין לרבות ומבלי למעט, 

ז, חילוט ערבות או חלקה, גביית הפיצוי המוסכם אם נקבע בהסכם, ומבלי שיהיה ועיכבון, קיז

ו לפי ההסכם והדין לרבות השלמת ביצוע מכל התחייבויותי ספקבאמור כדי לשחרר את ה

 השירותים שלא הוצאו מידיו ושביצע קודם לכן.  

 עדכון התמורה בשל הארכת התקשרות .11

, מחירי הטובין שבהצעת המחיר להלן 13 בסעיף כמפורט האופציה מימוש בעת כי מוסכם .11.1

יעודכנו לגבי כל ( כפי שאושרו על ידי החברה ספק)בצירוף הנחה אם ניתנה על ידי  'א שבנספח

  אחת מתקופות ההתקשרות הנוספות, לפי העניין כלהלן:

; ממועד תחילת השירותים 25 -בסעיף זה יבוצע החל מתחילת החודש ה כאמורהתמורה  עדכון

עדכון התמורה יבוצע בתדירות של אחת לשנה בלבד במועד תחילת תקופת ההתקשרות הנוספת, 

מהשינוי שחל במדד  100% -תהיה צמודה ל 'א שבנספחכך שהתמורה שבהצעת המחיר 

המחירים הרשמי לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת 

ההסכם שקדמה לה. מדד הבסיס לביצוע העדכון הראשון יהא המדד הידוע במועד חתימת הסכם 

התקשרות  זה ואילו המדד הקובע לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום הראשון של תקופת

הנוספת לגביה מבוצע העדכון. עדכון דומה יתבצע בראשית כל שנה של מימוש אופציה, בכפוף 

החודשים שקדמו לה.  12לכך שהחברה מימשה את זכותה להרחבת ההתקשרות ביחס לתקופת 

מלבד עדכון התמורה בסעיף זה, לא יחול כל שינוי בתמורה שנקבעה בהסכם זה במשך כל אחת 

  קשרות הנוספות.מתקופות ההת

 אופצייה לשינויים, תוספות והפחתות .12

רשאית לבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל שינוי בהזמנה, לרבות הקטנתה, הגדלתה או  החברה .12.1

שעות. הספק לא יהיה זכאי לתמורה ו/או פיצוי מעבר  48ביטולה, בהודעה בכתב ומראש של 

לתמורה בגין שינוי כאמור בסעיף זה לעיל, והספק מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם שינוי 

 כאמור.

בטל את ההתקשרות עם הספק בכל שלב, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להחברה רשאית  .12.2

או להוציא חלק מהשירותים לפי  , כולו או חלקו,ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו
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י וזאת על יד(, ובין אם לאו ספקמכל סיבה שהיא )בין שקשורה בהסכם זה מביצוע על ידי הספק, 

 ש.מרא ימים 7מתן הודעה לספק של 

ו/או  בקשה להצעותהבכל מקרה של אי עמידת הספק בהתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי  .12.3

יומיים, על , לרבות בקשר עם אחריות ו/או איחור באספקה העולה ו/או הסכם זה ההזמנה

לחלט /או והיקפה את או לצמצם  לבטל מיד את ההזמנהלפי שיקול דעתה הבלעדי  נתג"ז רשאית

ימי עבודה ממועד הודעת  7ו/או, במידה שההפרה לא תתוקן תוך  קלספ המגיעיםסכומים 

תנאי לפי וסעד השמורים לנתג"ז זכות כל . זאת מבלי לגרוע מהחברה בכתב, לבטל את ההסכם

 ו/או הדין. ו/או ההסכם הבקשה להצעות

והדין, ביטלה נתג"ז  ההסכםמבלי לגרוע מכל זכות וסעד השמורים לנתג"ז לפי תנאי ההזמנה,  .12.4

ע ולעיל, הספק לא יהיה זכאי לתב 12.3 בסעיףהמנויות ת ההזמנה, כולה או חלקה, מהעילות א

אחר, על חשבון הספק, ספק רשאית להזמין אצל תהא פיצוי ו/או אכיפה ו/או סעד אחר, ונתג"ז 

את הטובין שהזמנתם בוטלה ולגבות מהספק את ההפרש בין ערכם החוזי של הטובין שהזמנתם 

 בוטלה לבין ערכם של הטובין שהוזמנו אצל אחר. 

רשאית לבטל את ההזמנה ו/או את ההסכם מיד וללא תהא  החברהבכל אחד מהמקרים שלהלן  .12.5

על פי  ,בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיאבאופן ז "נתגמרשה ל והספקהודעה מוקדמת 

 הספק:מרשות   קבלתב ללא צורךנתג"ז שייכים להכל טובין  ,נתג"זשיקול דעתה הבלעדי של 
כניסה )ב( ; שירותים לפי הסכם זהל/או ו נתג"זלפלילית הקשורה  עבירהעבר  הספק)א( 

)ד( ; הספקפירוק )ג( הספק; פשיטת רגל של או  להליכי פשיטת רגל או החלטה על פשיטת רגל
יום מיום  15תוך  אי ביצוע פסק דין כנגד הספק)ה(  ;ספקבקשה למינוי כונס נכסים ל וגשהה

בעניין  הספקאי קיום חובות )ח( שינוי בשליטה על נכסי הספק; )ז( פטירת הספק; )ו( הינתנו; 
זכויות עובדים לפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה ו/או ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף 

במידה ובשתי הזדמנויות, יתגלה כי הטובין שסופקו אינם )ט( השירותים לפי הסכם זה; 
הספק )י( החברה; בדרישות ההזמנה להצעות ו/או ההזמנה ו/או ההסכם ו/או  עומדים בתנאי

ללא אישור מוקדם של חיובים ו/או זכויות הכלולים בהסכם, כולם או חלקם,  העביר לאחר
כאשר בידי החברה הוכחות להנחת דעתו של היועץ המשפטי של החברה, שהספק )יא(  ;החברה

או מי מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר 
אם יינקטו נגד הספק הליכים )יב( זה או ביצועו;  לניהול סבב ההצעות, חתימת הסכם

משפטיים אשר לדעת החברה מקשים ו/או עלולים להקשות על ביצוע התחייבויותיו לפי 
אם יוטל עיקול על מרבית נכסי הספק או על חלק משמעותי ממלאי הטובין שלו )יג( ; ההסכם

)טו( ; עסקיוחדל לנהל את  הספק )יד( ;הטלתוימים ממועד  10והעיקול האמור לא בוטל תוך 
נסתבר לחברה כי קיימת אי )טז( הספק הודיע לחברה כי אין ביכולתו לפרוע את חובותיו; 

ו/או גורם אחר  ראש צוות התחזוקההתאמה משמעותית בין הוראות הסכם זה ו/או הוראות 
 .הספקעל ידי  שירותיםלבין אופן ביצוע ה מהחברה

זה לא תגרע מחובת הספק להשלים, לדרישת החברה, כל  12.5שימוש בזכות החברה לפי סעיף 
 התחייבות שהוא חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה במועד.

לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית  ספק, להתקשרות מכל סיבהבכל מקרה של סיום ה .12.6

מורה אשר זכותו לקבל אך ורק את חלק הת למעט, סיום ההתקשרותאו אחרת כנגד החברה בגין 

ו/או ההתקשרות עד מועד הפסקת שביצע  שירותיםההסכם בגין העל פי  ספקעל החברה לשלם ל

 .שהשלימם לאחר מכן בהוראת החברה

 והיקפה  הארכתהההתקשרות,  תקופת .13

חודשים לאחר מועד חתימתו על ידי הצדדים  12יהיה בתוקף למשך  הספקההסכם שייחתם עם  .13.1

 "(.  התקופה הראשונה)להלן: "

לחברה מוקנית האופציה להאריך את ההסכם, מעת לעת, לתקופות קצובות שכל אחת מהן לא  .13.2

חודשים או  12גם  אחודשים בהתאם לצרכי החברה )תקופה כזו יכולה להיות לדוגמ 24תעלה על 



 

 
 

 

 

 29 מתוך 12 עמוד

 

 

 

תקופת הראשונה )להלן: "חודשים נוספים ממועד סיום התקופה  48פחות(, וזאת סה"כ עד 

 "(.ההתקשרות הנוספת

יום לפני תום  30עד  ספקהחברה בכתב ל תימוש תקופת ההתקשרות הנוספת יהיה במתן הודעמ .13.3

הודעת החברה  התקופה הראשונה או תום תקופת ההתקשרות הנוספת שמומשה, לפי העניין.

ההתקשרות הנוספת שהחברה מממשת, ללא צורך בחתימת הצדדים על מסמך תנקוב בתקופה 

מיד  ספקחברה על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור יפעל הנוסף כלשהו. עם מסירת הודעת ה

 לביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.

יום לפני תום התקופה הראשונה ו/או כל תקופה נוספת אם מומשה כאמור, ימסור על כך  90 .13.4

 התראה בכתב לחברה.  ספקה

 ביטול ההתקשרות או השירותים על ידי החברה וביצועם על ידי אחר    .14

, ספקבטל את ההתקשרות עם הרה רשאית בכל שלב, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להחב .14.1

, רכישת כל ציוד, לרבות ספקעל ידי ה םחלק מהשירותים מביצוע או להוציא כולה או חלקה,

ם מיי 30של  ספק, על ידי מתן הודעה בכתב ל(ובין אם לאו ספקמכל סיבה שהיא )בין שקשורה ב

 מראש. 

להשלים, לדרישת החברה, כל  ספקיגרע מחובת ה להסכם לא 15לפי סעיף שימוש בזכות החברה  .14.2

התחייבות שהוא חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה, לרבות השלמת שירותים כולם או 

 חלקם שנמסרו לביצועו, במועדם.

 טוביןממנו  תזמין החברה , כילספק מבטיחה אינה במכרז הזכייה למען הסר ספק, מובהר כי .14.3

 ממנו רכישת טובין אי בדבר הספק מטעם טענה כל תישמע כלשהו. כמו כן, לא מינימאלי בהיקף

  כלשהו. בהיקף

, מסמכי המכרזבהתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי ההסכם ו/או  ספקבכל מקרה של אי עמידת ה .14.4

חשש לניגוד  בשל/או  ספקלרבות בקשר ללוחות זמנים, או גריעה מתכולת השירותים של ה

עניינים, החברה תהיה רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב בין היתר 

בהיקף השירותים הצפויים, לוחות זמנים ועוד, לפנות לקבלנים אחרים בין שהגישו את 

הצעותיהם לביצוע השירותים ובין אם לאו, בכל הליך שתמצא לנכון ו/או מבלי לקיים הליך 

מוותר מראש על כל  ספק, והלכן, או לפצל את ביצוע השירותים בין קבלנים שונים כלשהו קודם

  ועילת תביעה כלשהי כלפי החברה כתוצאה מכל החלטה של החברה כאמור לעיל.  .טענה

לא יהיה זכאי לכל  ספקלהסכם וה 14החברה לא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי סעיף  .14.5

/או עבודה כלשהי מכל פי דין ו/או ההסכם בשל כך. בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו-פיצוי על

לא תהא כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת  ספקסיבה, ל

ביצוע השירותים על ידו, למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם 

על פי ההסכם בגין השירותים שביצע עד מועד הפסקת ההתקשרות ו/או העבודה ו/או  ספקל

לקבל תשלום הינה לפי תנאי התשלום בסעיף  ספקשהשלימם לאחר מכן בהוראת החברה. זכות ה

 עיל, בשינויים המחויבים, וכפופה לאישור החברה את חלק השירותים שבוצע בפועל. ל 10

 כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.  לעיל 14באמור בסעיף אין  .14.6

 היעדר ניגוד עניינים ואי קבלת טובות הנאה  .15

כלשהו, בין  ענייניםניגוד חשש לבביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור מצהיר ומתחייב כי אין  ספקה .15.1

 החברה.  במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו ובין 

 א החברה, תההחברהובין  ספקהבין  ענייניםניגוד חשש לכי נוצר מצב של  החברהאם תמצא  .15.2

  רשאית לבטל ההסכם לאלתר.
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מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד עניינים אפשרי.  ספקה .15.3

ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג להסרה מיידית של  ספקה

 ניגוד העניינים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ויפעל בהתאם להנחיות החברה.

לחברה, בכל עת לקראת חתימת  ספקבין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל, ימסור ה .15.4

ו, כל מידע הקשור בהיותו בעל מניות/ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף הסכם זה או במהלך ביצוע

העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל תחום קרוב אחר, 

המתחרה בעסקי החברה ו/או המשמש לקוח החברה ו/או שלחברה יחסים עסקיים או קשרים 

 בשל עיסוקה.מסוג אחר 

' ונספח עדר ניגוד עניינים בנוסח יעל הצהרה על ה ספקיחתום הבמועד החתימה על הסכם זה  .15.5

 .למכרז

קיימות נסיבות, בין כי  יגיע לידיעת החברהאם הצדדים, כי  למרות האמור לעיל מוסכם על .15.6

שנוצרו במהלך ביצוע השירותים ובין שהתקיימו במועד חתימת הסכם זה, אשר לפי שיקול דעתה 

 ספקו/או המועסקים מטעם ה ספקינים או חשש לכך בין הענימצב של ניגוד הבלעדי מקימות 

בקשר למתן השירותים לפי הסכם זה, אשר לא ניתן לשיקול דעתה הבלעדי של החברה להימנע 

את לבטל  א החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהממנו באמצעים סבירים ומקובלים

את אותו חלק שבגינו  ספקו/או לגרוע מתכולת השירותים של ה לאלתר או חלק ממנו ההסכם

, ומבלי לגרוע מכל ספקלמתקיים חשש לניגוד עניינים, ללא תשלום תמורה ו/או פיצוי מכל סוג 

מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה  ספקזכות המוקנית לחברה מכוח הדין והסכם זה. ה

 ום עבור שירות שבוצע ו/או הושלם על ידו לפי ההסכם.בגין האמור בסעיף קטן זה בכפוף לתשל

, 1977-ח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"זומכ ספקבנוסף לחובות והאיסורים החלים על ה .15.7

 ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן: ספקה

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ו/או לבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות  .15.7.1

בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה, עבורו ו/או עבור אדם ו/או עסקו 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 

השירותים לפי הסכם זה, ו/או על החלטה ו/או מעשה במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע 

ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה 

ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך ההתקשרות בהסכם זה ו/או כל חוזה ו/או הזמנה 

 הנובעים ממנו.

ו/או יפעל מטעם מאן לרבות מי שביצע מטעמו שירותים לפי הסכם זה לא ייצג  ספקה .15.7.2

דהוא כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו, בעניין המסוים שבו עסק 

ו/או מי מטעמו עבור החברה במסגרת ביצוע הסכם זה, אלא אם קיבל את  ספקה

אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט 

נים. התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא הגבלת זמן גם האם אין בכך חשש לניגוד עניי

 לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה. 

לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או  ספקה .15.7.3

עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור 

חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו וכן לא יעשה כן להליך ההתקשרות בהסכם ו/או כל 

 לאחר חתימת הסכם זה.
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לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או  ספקה .15.7.4

ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה עובד החברה ו/או מי מטעמה 

 ת הסכם זה.   מלאכותית ו/או לא תחרותית וכן לא יעשה כן לאחר חתימ

במסגרת הליכי ההתקשרות של החברה ו/או כל חוזה  לעיל 15.7בסעיף בניגוד לאמור  ספקפעל ה .15.8

ו/או מי מטעמו פעלו בניגוד לאמור  ספקהנובעים מהם, ו/או התעורר חשד סביר כי הו/או הזמנה 

לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו  15.7 בסעיף 

בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: 

יך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את לא לקבל את הצעתו בהל "הליך ההתקשרות"( ו/או

זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם /ההזמנה הנובעים מהליך 

 ההתקשרות.  

, נציגיו, סוכני ומי מטעמועובדיו, קבלני המשנה כל נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת  ספקה .15.9

החברה ו/או בביצוע הסכם זה לרבות מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם 

השירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא 

 קיומה של התחייבות זו ואכיפתה. 

 סודיות ואבטחת מידע .16

מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע  ספקה .16.1

 . על ידי החברה מעת לעת ספקהשירותים כפי שימסרו ל

לעשות כל פרסום בדבר ביצוע השירותים עבור החברה אלא אם  ספקכמו כן, כן חל איסור על ה .16.2

 דעתה הבלעדי.קיבל את הסכמתה מראש ובכתב ובתנאים שקבעה החברה לפי שיקול 

להסכם חתומים על ידו וכן על  'הבנספח כמפורט ימסור לחברה נסחי התחייבות לסודיות  ספקה .16.3

זה אלא באישור החברה  ידי כל כ"א המועסק מטעמו במתן השירותים. לא יערך כל שינוי בנספח

ומבלי שיהיה בכך כדי להוות מצג ו/או  של החברה מראש ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי

 התחייבות לביצוע שינוי כאמור.

מתחייב להביא את התחייבותו בסעיף זה לידיעת כל המועסק מטעמו בביצוע השירותים  ספקה .16.4

ימת במלואה על ידו וכל יואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא כי התחייבות זו מקו

 הבא מטעמו ואכיפתה. 

תמשיך לעמוד בתוקפה ללא הגבלת זמן לאחר סיומו של הסכם זה מכל  ספקשל ההתחייבות זו  .16.5

 סיבה שהיא והיא מעיקרי ההסכם.

 מעביד ושליחות –העדר יחסי עובד  .17

מבצע את הוא כי והצהרתו:  ספקמצד הראייה ומצג  על בסיס ספקהעם  תהחברה מתקשר .17.1

אינו עובד של  ספקכר כשההנדון כחוזה קבלנות לעשיית מלאכה ו/או למתן שירות בשההסכם 

עצמאי ובלתי תלוי המנהל עסק עצמאי  ספקהוא  ספקהחברה וכי לפי מצב הדברים בפועל ה

משלו, על כל המתחייב והמשתמע מכך, כי לא ביקש לשמש כעובד של החברה וכי הוא מתחייב 

 להישאר כך בכל תקופת ההסכם. 

זה לא ייצור בשלב כלשהו יחסים של על בסיס האמור מסכימים הצדדים כי אין ביניהם והסכם  .17.2

ו/או כל המועסק על ידו ו/או כל הבא מטעמו  ספקמעביד בין החברה ו/או מדינת ישראל ל-עובד

לרבות בקשר עם תשלום התמורה וכל הזכויות והחובות ההדדיות. לכן מוסכם בין הצדדים כי 

לעיל ועל כן נקבעת עצמאי כאמור  ספקכ ספקהתמורה לפי הסכם זה מותאמת והולמת למעמד ה

לפי תעריף מיוחד הגבוה באופן ניכר מהשכר שהיה מקבל בגין המלאכה ו/או השירות אילו היה 

 מקבלה כ"עובד". 
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מצהיר כי הינו המעביד של כל המועסקים על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם זה וכי הוא  ספקה .17.3

ונה להם על פי כל דין, ובכל בלבד נושא באחריות הבלעדית כלפיהם, לכל זכות נזק ופיצוי הנת

החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הסכם מיוחד ו/או צווי 

הרחבה וכיו"ב וכמפורט בהסכם זה, החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת 

 לעת ויבצע כל תשלום המתחייב על פיהם במלואו ובמועדו. 

ו/או כל המועסק ו/או הבא מטעמו יחסי  ספקמו בין החברה ו/או מדינת ישראל לאין ולא יתקיי .17.4

ו/או מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל  ספקשליחות ו/או שותפות וה

ו/או מי מטעמו  ספקמטרה, במישרין או בעקיפין. אף הוראה בהסכם לא תתפרש כמסמיכה את ה

מטעמה ו/או להקנות לו מעמד של נציג החברה בעניין כלשהו או  להופיע בשם החברה ו/או מי

 למטרה כלשהי. 

-מכל אחריות הנובעת מיחסי עובדו/או מדינת ישראל פוטר בזאת מראש את החברה  ספקה .17.5

 כלפיו וכלפי מי המועסק על ידו ו/או מטעמו. ומעביד 

 ספקה. ה ו/או הדיןאין באמור לעיל לגרוע מכל זכות מוקנית אחרת לחברה בהתאם להסכם ז .17.6

   ו/או מטעמו. פיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ידוואחראי בלעדית לכל זכות, נזק 

 ושיפוינזיקין  .18

יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או  ספקלפי כל דין, ה ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .18.1

ו/או מי  ספקהוצאה כספית ו/או תביעה, מכל סוג, לרבות לגוף ו/או לרכוש, שייגרם על ידי ה

מטעמו, במעשה או במחדל, בקשר עם ביצוע השירותים ו/או במהלכם ו/או כתוצאה מהם ו/או 

ו/או למי מטעמן ו/או לחליפיהן, לרבות /או למדינת ישראל ו/או לעובדיהן כנובע מהם לחברה ו

 ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או למי אחר מטעמו ו/או לצדדים שלישיים.  ספקל

לא ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן כי החברה  ,הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש .18.2

 , לרבותק מכל סוג או סיבהבשום תשלום, הוצאה, הפסד, אובדן או נז ושאיולא  םאחראי והיי

, לעובדיו, לבאים מכוחו ו/או מועסקים על ידו ו/או ספק, לרבות לגוףשייגרמו לרכוש ו/או ל

ו/או הוראות הסכם זה תוך כדי ועקב ביצוע  'או לצד גו/של החברה  האו באים מכוחו/לעובדים 

מכל אחריות מטעמן ו/או מדינת ישראל ו/או מי משחרר בזה את החברה  ספקוה יושניתנו על פ

  שהיא בקשר לכך.

ולפצות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג', מיד עם  שפותמתחייב ל ספקה .18.3

דרישתם הראשונה, בגין כל לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה כספית ו/או תביעה, 

 לעיל.  18.1 שהוא אחראי להם כאמור בסעיף 

 הוא מעיקרי ההתקשרות ואי קיום האמור בו יהווה הפרה יסודית של ההסכם. 18סעיף  .18.4

 חביטו .19

בחברת ביטוח  עצמו יבטח קבלןההדין,  על פי הסכם זה ועל פי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי .19.1

חבות עפ"י דין ובתנאים  עוד קיימת לקבלןממועד ההתקשרות וכל  מוכרת ובעלת מוניטין, החל

 הקבלן יחזיק בביטוחים הבאים: .ההתקשרות למועד העדכניים", ביטשלא יפחתו מתנאי "

 ביטוח למקרה ולתקופת הביטוח;₪  20,000,000בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מעבידים

למקרה ולתקופת הביטוח; ביטוח חבות המוצר ₪  500,000בגבול אחריות של  צד ג' אחריות כלפי

. תמורה תוספת וללא חשבונו עלוהכל  למקרה ולתקופת ביטוח;₪  1,000,000בגבול אחריות של 

 ומדינת"ז נתגיכללו את התנאים הבאים: )א( הביטוחים מורחבים לשפות את  קבלןביטוחי ה

מחדלי הספק והבאים מטעמו; )ב( הפוליסות הנ"ל קודמות  בגין אחריותם למעשי ו/או ישראל

הזכות  הפוליסות כוללות ויתור על"ז ו/או מדינת ישראל; )ג( נתגלכל ביטוח שנערך על ידי 
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ו/או  נההנ"ל לא תבוטל ותכנגד החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמם; )ד( הפוליס ףלתחלו

לעשות כן  הכוונה"ז הודעה בדואר רשום על נתגל שינוי לרעה, אלא אם כן תימסר ןלא יחול בה

בנוסח המצ"ב  פי דרישה ראשונה של נתג"ז ימציא הספק אישור ביטוח עליום מראש.  60לפחות 

  .זה"ז הכולל את כל הדרישות כאמור בסעיף לנתג 'ב נספחכ

 .נמחק .19.2

שמש לביצוע כמו כן, מתחייב הקבלן לערוך ביטוח לציוד הקבלן )ובמפורש לרבות כלי רכב( המ .19.3

השירותים כנגד כל הסיכונים. ביטוח זה יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין ומי 

 מטעמו וכן כלפי כל הגורמים האחרים המעורבים בפרויקט ו/או בשירותים.

למרות האמור לעיל, הקבלן רשאי שלא לבטח את רכושו כאמור בסעיף זה לעיל אולם הפטור 

 יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו. להסכם זה  19.5 בסעיףהאמור 

מובהר ומוסכם בזאת כי חובת עריכת הביטוחים המפורטים לעיל, חלה על הקבלן וכן על כל  .19.4

קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזה משירותי הקבלן על פי הוראות ההסכם, 

שיקיימו הביטוחים המפורטים והקבלן מתחייב לפעול מול קבלני המשנה המועסקים על ידו, כך 

 לעיל ויפעלו בהתאם להוראות סעיף זה.

החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד  .19.5

שייגרם לרכוש בבעלות ו/או באחריות הקבלן שיובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לאתר 

ור מבוטח ובין אם לאו )היה ונערכה פוליסת ביטוח בגין ו/או לחצרי החברה, בין אם הרכוש האמ

הרכוש, ייכלל בה סעיף מפורש בדבר ויתור על הזכות התחלוף כלפי החברה ו/או מדינת ישראל  

ו/או הבאים מטעמם(, והקבלן פוטר בזאת את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמם מכל 

 נזק ו/או הפסד שייגרם לו כאמור. 

 והודעה על שינוי בשליטה או בעלות     העברהאיסור  .20

 לא יהיה רשאי להעביר בכל דרך ספקאלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי החברה, ה .20.1

, לרבות בהמחאה, הסבה או שעבוד, חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם, כולם או שהיא

שבסעיף זה כלפי מדינת  חלקם, במישרין או בעקיפין. החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות

 ישראל ו/או חליפה על פי דין.

מתחייב להודיע לחברה על כל  ספקה -הינו חברה  ספקאמור לעיל, במקרה בו המהמבלי לגרוע  .20.2

מההון, זכות ההצבעה  50% -שינוי בשליטה או בבעלות בו. שליטה לעניין זה, החזקה של יותר מ

הינו  ספק. במקרה בו הספקנות את מנכ"ל האו הזכות למ ספקאו הזכות למנות דירקטורים ב

או יותר מהשותפות מוחזקים באופן  50%מתחייב להודיע על כל שינוי שבגינו  ספקשותפות, ה

 שונה מזה אשר עובר לחתימת תנאי הסכם זה.

 יישוב מחלוקות והתחייבות לאי נטישת השירותים ועיכובם .21

ן בכל מחלוקת בקשר להסכם והבקשה לבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית הייחודית לדו .21.1

 להצעות ויחול בה הדין הישראלי בלבד. 

כי גם במקרה של כל מחלוקת בין הצדדים לרבות בעת פניה ליישובה, ימנע  ספקמוסכם על ה .21.2

מלבצע כל פעולה שיש בה: כדי לעכב את ביצוע השירותים במלואם, ברציפות וללא הפסקה או 

לעכב העברת התפקיד ו/או השירותים לצד ג' ו/או יימנע להשהותם או לדחותם וכיו"ב ו/או 

מפניה לקבלת סעד שיש בו לעכב את ביצוע השירותים בקשר עם מערכת ההולכה ו/או יימנע מכל 

 סעד עצמי לרבות עכבון וכיו"ב, זאת מבלי לגרוע מזכותו לקבלת סעד אחר לפי הדין.

מחלוקת באם התעוררה בלוחות זמנים מוסכם כי הצדדים יפעלו באופן סביר על מנת לפתור כל  .21.3

 קצרים הסבירים לנסיבות כל מקרה. 
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 חוזה שאינו לטובת צד שלישי .22

הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי, וכל הוראה בו לא תתפרש ככזו שנועדה להקנות זכויות לצדדים 
 שלישיים כלשהם. 

 שונות .23

ה להם שימסרו לו על ידי וכן כל שינוי ו/או הבהר המכרזיאשר בחתימתו את מסמכי  ספקה .23.1

ימים מקבלתם מהחברה. שינוי ו/או הבהרה ו/או תיקון  7 -החברה ויחזירם לחברה לא יאוחר מ

 .ספקשלא יוחזרו כאמור ייחשב תוכנם כמאושר על ידי ה

לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין למקרה מסוים, אין בכך תקדים,  .23.2

יות אלה או על התחייבויות עפ"י ההסכם ו/או הדין וכנובע מהם, למקרה השתק  או ויתור על זכו

 המסוים או למקרה אחר.

והם  הםמגלמים וממצים את כל המוסכם בין הצדדים לוההסכם על נספחיהם  מסמכי המכרז .23.3

ל שינוי ו/או תוספת כ .הסכם מבטלים כל מצג, הבנה או הסכמה שנעשו אם בכלל, קודם למועד

תמו על ידי כל המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחלהסכם ולתנאים 

 .   הצדדים להסכם

הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב ע"פ הכתובות המפורטות להלן )אלא אם  .23.4

ימים  3תוך  –ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת( ותחשב כמתקבלת: אם נשלחה בדואר 

בעת המסירה,  –עם קבלת אישור קבלה אצל השולח, במסירה אישית  –מהמשלוח, בפקס 

באתר ו/או  ספקביום לאחר שליחת הדוא"ל. מסירת הודעה למנהל העבודה מטעם ה –בדוא"ל 

 . ספקלנציג מוסמך אחר מטעמו תחשב כמסירת הודעה ל
 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 :בשם החברה      :ספקבשם ה

 

 ____________________ ___________ ____________________ ___________ 
 חתימה שם מלא ותפקיד חתימה שם מלא ותפקיד 

 ____________________ ___________ ____________________ ___________ 
 חתימה שם מלא ותפקיד חתימה שם מלא ותפקיד 

 
 חותמת התאגיד:  _______________             חותמת התאגיד:  _______________    

 
 תאריך: ______________                    תאריך: ______________



 

 
 

 

 

 29 מתוך 18 עמוד

 

 

 

 'אנספח 

 (ספקכתב כמויות ומחירים )הצעת ה
 
 

 (יצורף ע"י החברה בעת חתימת ההסכם)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

 29 מתוך 19 עמוד

 

 

 

 אישור ביטוח –נספח ב' 
 

           לכבוד
       "( החברה)להלן: " הטבעי לישראל בע"מנתיבי הגז 

 תאריך:..........................

 6158101,תל אביב 58177ת.ד -מקריית עתידים, מגדל עתידים

 א.ג.נ., 

 

)להלן: "העבודות"( שנחתם ביניכם לבין חלפים ואביזרים למבערים  לאספקת הסכםהנדון: 

 "(ספק________________ )להלן: "ה
 

 רים בזאת כי ערכנו על שם הספק את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם השירותים:  הננו מאש

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

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

 ובסה"כ לתקופת הביטוח. למקרה  ₪ 500,000סך של לא יפחתו מ: גבולות האחריות .ב

בגין פגיעה, אובדן ו/או נזק שייגרם לצד שלישי  הספקהפוליסה מכסה את חבותו על פי דין של  .ג

 , לעובדיה ולבאים מטעמה.חברהלכלשהו )גוף ו/או רכוש(, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

בקשר למעשים  לכלול את אחריות החברה, מדינת ישראל והבאים מטעמןמורחבת  הפוליסה .ד

 .הפועלים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ובגין הספקאו מחדלים של 

  מעבידים אחריותביטוח  .2

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

 .הביטוח לתקופת"כ ובסה למקרה₪  20,000,000 של בסך: האחריות גבולות .ב

וכל הבאים מטעמו על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק  ספקהמכסה את חבותו של  הפוליסה .ג

בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית כלשהי  הספקהאחריות למוצרים פגומים בגין חבות 

 למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותים.

 ותוטל היה נוספים כמבוטחים מדינת ישראל והבאים מטעמן,, החברה את תכלול הפוליסה .ד

 .הנפגע של מעבידים או כמעסיקים חבות עליהם

  המוצר חבותביטוח  .3

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

 ובסה"כ לתקופת הביטוח. למקרה ₪ 1,000,000יפחתו מסך של גבולות האחריות: לא  .ב

ו/או ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים  הספקבגין המוצרים המסופקים על ידי  .ג
 ו/או הנמכרים על ידי הספק בקשר עם התקשרות זו. המסופקים

 התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם אספקת .ד
 המוצרים ו/או מתן השירותים.

חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של  .ה
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר  הספקלא נערך על ידי 

 ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.
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בקשר  החברה, מדינת ישראל והבאים מטעמןאת אחריותה של  לכסותהפוליסה מורחבת  .ו
 ף אחריות צולבת.הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיבגין ו הספקלמעשי או מחדלי 

 

 :כל הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות להוראות הבאות

הננו מוותרים על הזכות לתחלוף כנגד מדינת ישראל, החברה, מנהליהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם,  .1
חברי דירקטוריון ו/או מי מטעמם, וכן כלפי כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו או 

 השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח. לוותר על זכות

הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל בטוח אשר נערך ע"י מדינת ישראל ו/או  .2
החברה והן מהוות ביטוח ראשוני ללא קשר לפוליסות ביטוח של מדינת ישראל  ו/או החברה,  

ף ביטוחיכם וללא זכות לדרוש ממבטחי ולעניין זה אנו מוותרים  על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתו
לחוק חוזה  59החברה ו/או מדינת ישראל ו/או הבאים מטעמן לשאת בנטל החיוב על פי סעיף 

 .1981 –הביטוח התשמ"א 

כל סעיף בפוליסות )אם קיים כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותינו, כאשר  .3
 –קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל ו/או החברה. סעיף רשלנות רבתי, ככל שקיים 

 מבוטל.

ישראל הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה או לא יחול בהן שינוי לרעה, אלא אם כן תימסר לידי מדינת  .4
 יום מראש.  60ו/או החברה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן לפחות 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הבטוח בהסכם עם הספקולפיכך לא 
 יחול בו או בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב כאמור לעיל. 

 וח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הספק בלבד.ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביט .5

ו/או הבאים מטעמו בתום לב לא יגרעו מזכותה של החברה  ספקאי קיום תנאי הפוליסות על ידי ה .6
 לקבלת שיפוי על פי הפוליסות הנ"ל.

תנאי הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מתנאי פוליסות במהדורת "ביט" התקפה במועד עריכת הביטוח או  .7
 המקביל לו. כל נוסח אחר

 

 האמור פי על שונו שלא כמה עד המקוריות הביטוח פוליסות של ולהסתייגויות לתנאים כפוף אישורנו
  זה, באישור

            __________________  __________________ 

 שם החותם ותפקידו                חותמת חברת ביטוח

 

 
 

 על החתום בשם הספק:חתימת המציע )לצורך המכרז(, ולראיה באנו 

 

 

 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 תנאי ביטחון -נספח ג' 
 

 לכבוד
 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "החברה"(

 
 

 הנדון: התחייבות לעמידה בתנאי ביטחון
 

 , ח.פ./ח.צ.[ספקשל ה ספק/ מועסק /  ספק]שם ההח"מ ___________________  יאנ
(, מתחייב ומצהיר כלהלן:"ספקה)להלן: "__________________   

ונותני השירותים מטעמו אלא אם נקבע אחרת ע"י  ספקכל הסכם דורש בדיקה ביטחונית של ה .1
 החברה. 

הפלילי ותקנת  חוק המרשםועובדיו נדרשים לעבור בדיקה של רישום פלילי, על בסיס  ספקה .2
 .1981-השבים, תשמ"א

צורך ודרישה של הגורמים המנחים את החברה, לרבות מערך הסייבר הלאומי, בנוסף ועל פי  .3
ועובדיו לעבור בדיקה ביטחונית מקיפה יותר. בדיקות אלו יבוצעו על ידי מחלקת  ספקיידרשו ה

 הביטחון של החברה.

כנדרש מהנחיות הגורמים המנחים, המחייב העסקת  מקרה הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד,ב .4
  .ספקהחשבון יבוצע הדבר על  חיצוני, מתחקר

יעברו את עובדים / קבלני משנה ש על ידימתחייב לבצע את העבודות נשוא ההסכם רק  ספקה .5
 .יקבלו אישור ביטחוני של החברה או מי מטעמההבדיקה הביטחונית ו

וכל הנותנים שירות לחברה מטעמו, למלא טופס  ספקלצורך בדיקת הרישום הפלילי, יידרש ה .6
 וטפסים אחרים שימסרו ממחלקת הביטחון. כמה למסירת מידע מהמרשם הפליליהס

וכל נותני  ספקבמקרה של צורך בבדיקת עובדים על בסיס הנחיות מערך הסייבר הלאומי, יידרש ה .7
  השירותים מטעמו למלא בנוסף טפסים כנדרש בהנחיות הרשות. 

, ספקהדעת הבלעדי לאשר את היהיה שיקול או לבעל החצר שבה נמצא מתקן החברה, לחברה  .8
 .הםהחלטותיאת לנמק  להם חובההיה ת, מבלי שםאו לא לאשר ספקהעובדים וקבלני המשנה של ה

, ציוד ואמצעי החברה או של בעל החצר אל מסמכיםמטעמו לא יאפשר גישת אנשים  ספקה .9
ו שבתחומה נמצא מתקן החברה אלא אם ניתן לנושא אישור על ידי הממונה מטעם החברה א

 .מחלקת הביטחון של החברה

מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין  ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .10
"( החוק)בסעיף זה להלן: " 1998–תחולת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח

והמשטרה )להלן בסעיף זה:  וראות מערך הסייבר הלאומי, משרד הביטחוןומתוקף כך כפופה לה
"( בכל הנוגע לביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, כהגדרתן בחוק, הביטחון גופי"

ולאבטחה פיזית של המתקנים. לפיכך, מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, שביצוע העבודות כפוף 
ות גופי הביטחון. במקרה לאישור גופי הביטחון או מי מהם וכי ייתכן שיחולו שינויים עקב הורא

 ספקלבצע את השינויים המתחייבים מהוראות גופי הביטחון וה ספקכאמור תורה החברה ל
 מתחייב לעשות כן.

 ולראייה באנו על החתום:
 

 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 מסמכי הבקשה להצעות ושונות –' דנספח 
 
 
 

 (. 395128על נספחיו )מספר מסמך:  למבעריםלבחירת ספק/ים של חלפים ואביזרים מכרז פומבי  .1

 הבהרה ו/או תיקון שנמסרו על ידי החברה במהלך ההליך. כל .2

 כל נספח אחר. .3
 

 )יצורף בעת החתימה על ההסכם בגמר ההליך(
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 התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש –' הנספח 
 לכבוד 

 "(החברה)" בע"מ לישראלחברת נתיבי הגז הטבעי 

 

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
]ח.פ./ מס' ______________ ]שם מלא[ הח"מ, מצהיר בזה בכתב בשם _________________  יאנ

"(, כדלקמן:ספקה)" שותפות[  
 

לעשות מתחייב/ת בזה, ללא הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא  .1
כל שימוש, לצורך עצמי או לצורך אחרים, בעצמי ו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, בכל 
מידע הנוגע ו/או הקשור לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ו/או בשם ועבור חברת נתיבי הגז 

לי "(, לרבות, מבהחברההטבעי לישראל בע"מ ובכלל זה בקשר למערכת ההולכה לגז טבעי )להלן: "
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 

יגיע ידי החברה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או 
לידינו בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל, מתוך שמיעה, ראיה או עיון 

 )להלן: "המידע הסודי"(. 

לצורך כתב התחייבות זה כולל, לשם הדגמה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בין  -" מידע סודי"
פן אחר, לרבות בע"פ( לרבות בקשר השאר, גם ידיעות ונתונים )בכתב, בקבצי מחשב או בכל או

למיקום ומאפייני מערכת ההולכה לגז טבעי, נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, 
תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, 

קצרת טווח וארוכת טווח של מחקרים, דיווחי מכירות, מחקרי ישימות, מחקרים ארגוניים, מדיניות 
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 

, ניתוחיים כלכלים ותנאי התקשרות עם החברה, קשרי מסחר, חישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים
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, 

וסוג שהוא, כל המסופים, והתקני התקשורת של החברה וארכיבי החברה, ליקויים וכשלים מכל מין 
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 

הפך להיות, שלא או הקשור בכך בכל צורה שהיא, למעט, כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או 
 עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת, מידע בנחלת הכלל.

בהקשר זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יובהר כי המידע הסודי, כולו או חלקו, עשוי להיחשב 
ואנו מודעים ומכירים  1968-"מידע פנים" בהתאם להגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

החלות מכוח חוק זה על שימוש במידע פנים, והננו מתחייבים שלא לעשות כל  במגבלות המשפטיות
 שימוש במידע הסודי באופן המפר את הוראות דיני ניירות ערך.

התחייבותי זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר )למעט  .2
עם המטרה אשר לשמה נמסר לי המידע עובדים הצריכים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר 

ואשר חתמו על התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש(, אלא באישור מפורש מראש ובכתב מאת 
 החברה.

אני מצהיר/ה בזה ומאשר/ת כי המידע הסודי מהווה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה,  .3
תן לי היתר מראש ובכתב של ומתחייב/ת לא לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהוא, אלא אם ני

 החברה ובכפוף לתנאי ההיתר האמור.

אני מצהיר/ה בזה כי ידוע לי כי התרשלותי בשמירת של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידי שיש  .4
בו כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהוא, עלול 
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מורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותי לשמירת לגרום לחברה נזקים ח
 סודיות כאמור לעיל והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותי זאת.

אי עמידת כל המועסק והבא מטעמו בקשר עם  ספקהנני מודע/ת לכך שאי עמידתי )ולעניין ה .5
ייבותי כאמור בכתב התחייבות זה, כולן או מקצתן, עלול ההסכם לגביו נחתמת התחייבות זו( בהתח

ד עם קבלת דרישה הראשונה, ילגרום לחברה נזק, ואני מתחייב/ת לפצות ולשפות את החברה, מי
בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או 

ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או  תרופה אחרת העומדת לחברה על פי דין
 שיפוי שתהא לחברה כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור.

אני מצהיר/ה בזה שמילוי התחייבויותיי על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות  .6
הסכם בעל פה או בכתב  אחרים שאני צד לו או שהייתי צד לו וכי לא התקשרתי ו/או אתקשר בכל

 הסותר האמור בהסכם זה. 

ידוע לי ומוסכם עלי כי האמור בכתב התחייבות זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלי לחברה מכוח  .7
 הסכם  או מכוח הדין. 

אנו מתחייב/ת כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכל סיבה שהיא או מייד עם דרישה ראשונה  .8
זיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידי ו/או מהחברה, בכל עת, להח

ברשותי ו/או בשליטת  כל אדם אחר מטעמי, 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 ידי. 

/ת שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל מסמך ו/או מידע כאמור, אלא אם ניתן לי כן אני מתחייב
 אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור.

התחייבותי על פי מסמך זה תחייב אותי על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או שליטה בחברה, שינוי  .9
ו/או כל שינוי אחר. לפיכך, הנני נותן/נת בזה את  מבנה ארגוני, שינוי שם, שינוי תחומי פעילות,

הסכמתי לקיום כלל התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה כלפי כל גוף ו/או חברה, אשר במסגרת 
 שינוי כאמור, יועברו אליו כלל התחייבויותיי על פי ההסכם. 

ק והבא מטעמו בקשר עם אי עמידת כל המועס ספקאני אהיה אחראי/ת לכל הפרה מצידי )ולעניין ה .10
ההסכם לגביו נחתמת התחייבות זו( ו/או כל מאן דהוא אחר מטעמי, של האמור בכתב התחייבות 

 זה.

מתחייב/ת להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין  ספקה .11
קבלנים עצמאים, על בביצוע ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבות זאת, בין כעובדים ובין כ

 מסמך "התחייבות לשמירת סודיות" בנוסח אשר תמציא לו החברה.

מובהר כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה לגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו  .12
 יהיו בשקול דעתה המוחלט של החברה. 

החברה של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו, עוד מובהר למען הסר ספק כי אין בגילוי על ידי           
משום מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים 

 לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.

אי עמידת כל המועסק והבא מטעמו בקשר עם ההסכם לגביו נחתמת  ספקאני מתחייב )ולעניין ה .13
התחייבות זו( כי אני ו/או מי מטעמי שיהיה בידיו המידע הסודי לא יעבירו את המידע הסודי שבידם 
לאדם ו/או לגוף ו/או לחברה אשר הם יודעים, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעשו בו שימוש בניגוד 

 לכתב התחייבות זה.

גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף ו/או מתחייב להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או  יאנ.  14
 לידם בניגוד להוראות נספח זה. הגיע
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הנני מצהיר/ה כי קראנו היטב כתב התחייבות זה על כל חלקיו, והבנתי את תוכנו, והנני מתחייב/ת 
 לקיים כל הוראותיו  ללא הגבלת זמן.

 

 :)לפי העניין( ספק/ המועסק מטעם ה ספקולראיה באנו על החתום בשם ה   
 
 
 

 
 
  

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 ספקבשם ה אישור זכויות חתימה - 'ונספח 
 
 

 

 אני, עו"ד / רו"ח __________________, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי ה"ה:

_________________ ת.ז. מס' -ו, _________________ ת.ז. מס' __________________

 .ח.פלעיל בשם חברֹת_____________________, _________________ אשר חתמו 

לבחירת ספק/ים של חלפים מכרז פומבי "( על ההסכם בקשר עם ספקה)להלן: " ___________

בכל דבר ועניין בקשר עם  ספקלחייב את ה , מוסמכים(395128)מספר המסמך:  למבעריםואביזרים 

 הסכם זה.  

 

 

 

           _______________    

 חתימה + חותמת           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 29 מתוך 27 עמוד

 

 

 

 מפרט השירותים והעבודות – 'זנספח 
 

 
 תיאור ביצוע ההתקשרות .1

 . למכרז בנספח א'כמפורט , ם למבעריםאביזרי ש ואספקתרכנועד ל ההסכם

 הטובין הכתובות למשלוח .2

 כמפורט להלן: םהממוקמישל החברה אחזקה המרכזי משלוחי הטובין בשעות הפעילות יבוצעו ל

 .14אזור מרכז: אזור התעשייה כנות, רחוב האדום  .2.1

באישור הממונה .16מרקוני רחוב חיפה, אזור צפון: באישור הממונה ובקשה מפורשת ל .2.2
 . מישור רותם : פארק תעשיותובקשה מפורשת לאזור דרום

 דרישות טכניות מהציוד ואיכות החומרים .3

שתרכוש החברה  טוביןעבור כל  חודשים 12נשוא מכרז זה תהא למשך  ספקהאחריות  .3.1

למכרז, ועבור כל השירותים  'א בנספח המפורטיםמתוך המחירונים  ספקהמאת 

עבור החברה, לרבות בתקופות ההתקשרות הנוספות, ככל  ספקהוהעבודות שיבצע 

שתהיינה. תקופת האחריות תחל מיום רכישת הציוד או מיום ביצוע העבודות, לפי העניין 

"(. בנוסף, המציע מחוייב לעמוד בהוראות תקופת האחריותביניהם )להלן: " כמוקדם

במידה ותקופת  היצרן עבור כל הטובין הנרכש, לרבות מתן ותקופת האחריות )גם

 חודשים(.  12-האחריות גדולה מ

להחליף את הטובין הפגום  ספקטובין פגום, מתחייב ה ספקפק היסלדעת החברה במידה ו .3.2

 בטובין תקין, וזאת ללא כל תמורה נוספת. 

 זמנים לוחות .4

 להלן:  המפורטותמתחייב להעניק לחברה שירות בשעות  הספק 

 . 17:00-ל 08:00ה' בין השעות -בימים א' .4.1

במידה שהדבר יידרש על ידי החברה, השירותים יתבצעו גם בימי שישי עד שלוש שעות  .4.2
 .לפני כניסת השבת

 בכל אזור ועשויים להשתנות מעת לעת. ספקלאנשי הקשר יימסרו  פרטי .4.3

, א.ת כנות, אלא אם צוין במפורש 14תהיה למחסן מרכז, שברחוב האדום  האספקה .4.4
ש"ח לפני מע"מ לכל  500דדת שערכה אינה עולה על אחרת. בגין אספקת הזמנה בו

שעות  6הפריטים או במקרים דחופים בהם תבקש החברה לקבל את אספקת המוצרים עד 
 ש"ח בתוספת מע"מ. 500ממועד ההזמנה, תשלם החברה עבור משלוח הטובין סך של 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 29 מתוך 28 עמוד

 

 

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים – 'חנספח 
 

 )מעטפה א'(         
 לכבוד 

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"החברה" / "נתג"ז"(
 

]ח.פ./ ______________ ]שם מלא[ אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ 
  שותפות/ ת"ז[

"( מצהירים בזה בכתב כדלקמן: המציע)להלן: "  
  ._________________ )להלן: "המציע"( -משמש בתפקיד _________________ ב הנני .1

 .מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע הנני .2

הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור  .3
 החברה ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.

בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל, אנו נמסור לחברה, בכל עת לקראת חתימת ההסכם  .4
או במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה, כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות / ני"ע / 

גוף  דירקטורים בתאגיד / בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל
 אחר רלוונטי, המתחרה בעסקי החברה. 

תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין  .5
על ידינו בעבור החברה, ואין בתפקידינו  שתבוצענהובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, עם העבודות 

על ידינו בעבור החברה.  שתבוצענהעבודות האו עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את 
 השתתפותנו במהלך לרבות, לחברה ותים תוך כדי ביצוע העבודבמקרה של היווצרות ניגוד עניינ

 ניגוד על לנו כשייוודע מייד, החברה"ל למנכ או לממונה כך על להודיע מתחייבים הננו, בישיבות
, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו, כן כמו. אפשרי עניינים
 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים ניגוד להסרת מיידית לדאוג

, לא נציע ו/או 1977-העונשין, התשל"ז בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק .6
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, עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר, כל טובת הנאה, לרבות 

כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או 
ובין בדרך אחרת, במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר להליך ההתקשרות 
ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של 

י מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך ההתקשרות נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מ
 ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו.

אנו, לרבות מי שביצע מטעמנו עבודות לפי הליך התקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו,  .7
ם לא נייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוי

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. 

תפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או לא שידלנו ו/או שי .8
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי / סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל 

  הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו, וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה,  .9
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית, וכן לא 

 נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.



 

 
 

 

 

 29 מתוך 29 עמוד

 

 

 

ו ומי מטעמנו אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינ .10
שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות השירותים 

 על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו. 

 הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.  .11

נו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותי .12
 תפקידנו כנותן שירותים לחברה. 

הננו מצהירים, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את  .13
 כל הוראותיה.

 ולראיה באנו על החתום בשם המציע:
 

 
 

 
 

 אימות חתימה

 
אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ 

הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _______________________ מר/גב' __________________ אשר 
אישי(  זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'____________________ / )המוכר/ת לי באופן

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 
 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
 
 

       ___________________  
      דחתימה וחותמת עו"

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
     
    


