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מצד שני

הואיל

והחברה ערכה מכרז פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל לחברת נתיבי הגז
הטבעי לישראל בע"מ (( )INGL/TENDER/2019/23להלן" :המכרז") ,והסוכנות
הגישה הצעה למכרז;

והואיל

והחברה מעוניינת להתקשר עם הסוכנות לצורך קבלת השירותים נשוא המכרז,
לרבות כל השירותים המפורטים בנספח א' להסכם זה (להלן" :השירותים");

והואיל:

ומוסכם על שני הצדדים ,כי בהתאם לבחירתו ולהעדפתו האישית של הסוכנות,
הסוכנות ישמש כקבלן עצמאי בביצוע השירותים על פי ההסכם ,וכי אין ולא יהיו,
במישרין או בעקיפין ,כל יחסי עובד מעביד בין החברה ו/או מי מטעמה לבין
הסוכנות;

והואיל

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

והואיל

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

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2נספחי ההסכם
 2.1נספח א' – התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש;
 2.2נספח ב' – הצעת המחיר של הסוכנות למכרז;
 2.3נספח ג' – ערבות ביצוע;
 2.4נספח ד' – מסמכי המכרז (למעט נספח הצעת המחיר).

 .3הגדרות ,פרשנות ותחולה
 .3.1במסמך הסכם זה שיקרא להלן "ההסכם" תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
"החברה""/נתג"ז"
"הסוכנות"
"מסמכי המכרז"

-

"ההצעה הכספית"
"ההסכם"

-

"השירותים"
"הממונה" או "נציג
החברה"

-

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.
מי שנבחר על ידי החברה לביצוע השירותים וחתם כצד על הסכם זה.
ההזמנה להציע הצעות שפרסמה החברה לצורך קבלת השירותים ,על נספחיה,
לרבות הסכם זה וכל מסמך אחר שהבקשה מפנה אליהם במפורש גם בהעדר
צירופם.
הצעת המחיר של הסוכנות במסגרת המכרז.
מסמך זה על כל נספחיו חתומים על ידי החברה והסוכנות ,וכל מסמך אחר
שההסכם מפנה אליהם במפורש אף אם לא צורף.
שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל ,בהתאם לנספח מפרט השירותים וכן לפי כל
תנאי ההסכם.
אחראית המנהל בחברה ,או נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי שתודיע
החברה ליועץ בכתב .החברה תהא רשאית להחליף את הממונה בכל עת
בהודעה בכתב שתשלח ליועץ.

"המערכת הממוחשבת"
 מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול נסיעות לחברות ולארגונים עסקייםשתספק הסוכנות לחברה לצורך הזנת נתונים על נסיעות וקבלת הצעות מחיר
לשירותים ,כולם או חלקם.

"יום" " /ימים"
"מפרט השירותים"
או "נספח מפרט
השירותים"
.3.2
.3.3
.3.4

.3.5

ימים קלנדאריים (כולל ימי ו' ,שבת ,ערבי חג וחג וימי שבתון).
מפרט השירותים אשר צורף כנספח ג' למסמכי המכרז.

כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
התייחסות מפורשת בנספח חתום על ידי הצדדים שבו תנאים מיוחדים שצורפו להסכם,
המשנה מההסכם לעניין מסוים ,גוברת על ההסכם לגבי אותו עניין מסוים בלבד.
הוראות ההסכם שמטבען או על פי 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 הסוכנות לפי הדין ,אלא להוסיף עליהן בלבד.

 .4הצהרות כלליות של הסוכנות ובדיקות מוקדמות
הסוכנות מצהירה ומתחייבת כדלקמן:
 .4.1כל המידע שנמסר על ידי הסוכנות בהצעתה במכרז הינו נכון ,מלא ומדוייק במועד
חתימת הסכם זה ויישאר כך במהלך כל תקופת ההסכם וכי כל המסמכים שהוצגו על
ידה במסגרת הליך המכרז תקפים ליום חתימת הסכם זה וימשיכו לעמוד בתוקפם
במהלך כל תקופתו;
 .4.2כי אין לה ולא ידוע לה על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על
ידה והיא מקיימת את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין (כדרישת מינימום) ו/או לפי
ההסכם ,ותמשיך למלאם בכל תקופת ההסכם על הארכותיו;

.4.3

.4.4

.4.5
.4.6

.4.7

היא תבצע את כל השירותים על פי הוראות ההסכם וכל דין .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,בכל הקשור להספקת השירותים ,הסוכנות תמלא במלואן אחר הוראות
חוק שירותי תיירות ,התשל"ו 1976-ותקנות שהותקנו מכוחו ,חוק הפיקוח על מצרכים
ושירותים ,התשי"ח , 1957 -חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א –  1981ותקנות שהותקנו
מכוחו ,חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח , 1988 -חוק המכר התשמ"ח , 1968 -הוראות
הדין בדבר רישוי מכל סוג שהוא וכל הוראת דין רלוונטית אחרת ,ותמשיך למלא אחר
ההוראות האמורות במשך כל תקופת ההסכם.
היא בעלת הידע המקצועי ,הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום השירותים ,כל
הרישיונות  ,האישורים ,ההיתרים התקפים הנדרשים לפי חוק ,לרבות בקשר עם קניין
רוחני (זכויות יוצרים ,פטנטים ,מדגמים ,סימני מסחר וזכויות דומות אחרות);
לרשותה כל כח האדם ,הציוד ,המשאבים והחומרים המתאימים לביצוע ההסכם;
אם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הקשורה בסוכנות ו/או מי מטעמה
בקשר לאמור בהסכם זה מתחייבת הסוכנות לנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה
מוקדם ככל הניתן ,ולהודיע על כך מיידית לחברה;
כי לפני הגשת ההצעה בדקה כל מידע רלוונטי הקשור לביצוע ההסכם ,הבינה היטב את
כל דרישות ההסכם על נספחיו ,וכי יש בידה למלא אחר מלוא התחייבויותיה על פי
ההסכם ,ולוחות הזמנים שבו ,ברמה מקצועית גבוהה ,והכל כמפורט בהסכם ובהצעה
ובבקשה להצעות ,וכי ההסכם והתמורה על פיו הוגנים ומניחים את הדעת והיא מוותרת
על כל טענה שיש ,או שתהיה לה ,כלפי החברה בגין כל גורם המשפיע על כדאיות
הצעתה.

 .5טיב השירותים וביצועם ומידת מעורבות החברה
 .5.1הסוכנות ת בצע את כל ההכנות הדרושות והסידורים הדרושים למתן השירותים בהתאם
להסכם זה.
 .5.2החברה תתקין בתוך שלושה ( )3ימים ממועד חתימת ההסכם מערכת ממוחשבת
ייעודית ,לניהול נסיעות לחברות ולארגונים עסקיים שניתנת להפעלה ממחשבי החברה
ושתשמש את החברה לביצוע ההזמנות לכרטיסי הטיסה והמלונות.
 .5.3הסוכנות ת בצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה כמקובל מסוכנות מומחית
בתחום ,תוך מילוי הוראות כל דין ותקינה החלים על מתן השירותים .נציגי המציע
ותשקיע ממיטב זמנו ,מרצו ,ניסיונו ,אמצעיו ומיומנויותיו לצורך אספקת השירותים
בהתאם להסכם ,להצעה ולבקשה להצעות ,לשביעות רצונה המלא של החברה.
 .5.4ידוע ליועץ כי מתן השירותים עשוי להיות כרוך ,לעיתים ,בעבודה בלוח זמנים קצר
ואינטנסיבי.
 .6כוח אדם ומקום לביצוע השירותים
 .6.1הסוכנות מחויבת לספק את השירותים לחברה באמצעות נציגיה (סוכן הנסיעות והסוכן
הנוסף) שהוצעו במכרז ואינה רשאית להחליפם לאורך כל תקופת ההתקשרות ,אלא
בנסיבות חריגות מטעמים מיוחדים ,בכפוף לאישור מראש ובכתב של הממונה ,ובתנאי
שהמחליף שיוצע על ידה הינו בעל הכשרה וניסיון תואמים לדרישות החברה ולפי שיקול
דעתה.
 .6.2הסוכנות מתחייבת לספק ,על חשבונה ,את כל כח האדם הדרוש לביצוע השירותים
וההשגחה עליו ,ביעילות ,באיכות ובלוחות הזמנים שנקבעו לשירותים .הסוכנות תעסיק
בביצוע השירותים רק כח אדם מהימן ,בעל ניסיון ,מומחיות ומיומנות גבוהה בעל ידע
ואמצעים טכניים המתאימים לשירותים ,ובכלל זה בעל כל הרישיונות וההסמכות ,ככל
שנדרש לביצוע השירותים.

.6.3

.6.4

.6.5

.6.6

הסוכנות מתחייבת לנהוג בכל תקופת ההסכם ,לגבי המועסקים מטעמה 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 ,וכן האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או
המיוחדים ,שהם ברי תוקף בענף המתאים הרלבנטי למתן השירותים ,או כפי שהסכמים
אלה יוארכו ,או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של החברה ,החברה תהא רשאית לדרוש
מהסוכנות להפסיק העסקתו של מועסק בקשר לביצוע השירותים לפי ההסכם ,לרבות
סוכן הנסיעות ,או להחליפו באחר ,אף אם אושר על ידי החברה בעבר ,ולפי שיקול דעתה
המקצועי הבלעדי ובלבד שיעשה מטעמים סבירים שימסרו לסוכנות ,והסוכנות נדרשת
להפסיק העסקה כאמור או לבצע החלפה כאמור ,לפי העניין ,מיד עם קבלת הדרישה.
אדם שהופסקה העסקתו בקשר למתן השירותים לחברה לא תחזור הסוכנות להעסיקה
בקשר לשירותים ,במישרין או בעקיפין .אין באמור להשתמע או להעניק ליועץ זכות
להחליף מועסקים ו/או בעלי מקצוע ששמם ננקב כמי שיעסקו בביצוע השירותים או
התחייבו בהן ביחד עם הסוכנות.
בכל מקרה ,הסוכנות אחראית  ,כי בתיאום עם הממונה בהתאם לנסיבות העניין ,מתן
השירותים לחברה ורציפותם לא תפגע בשל היעדרות מועסק מכל סיבה שהיא ,לרבות
במקרה של הפסקת העסקה כאמור לעיל.
ביצוע השירותים יעשה במשרדי הסוכנות ,וכן בכל אתר ככל שנדרש באופן סביר לביצוע
השירותים כפי שיוסכם בין הצדדים.

 .7סמכויות הממונה – נציג החברה
 .7.1הסוכנות ת בצע 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 על פי הודעה
שתימסר ליועץ ,בשיתוף פעולה עמם.
 .7.2הוראות והחלטות הממונה יינתנו לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי לפי עקרונות
מקצועיים מקובלים בתחום השירותים .אין באמור כדי לגרוע מכל התחייבויות
הסוכנות במסגרת המכרז אשר ימשיכו לחול במלואן כלפי החברה .הוראות והחלטות
הממונה הן סופיות ומחייבות את הסוכנות ממועד מסירתן והסוכנות תמלא אחריהן
ללא דיחוי אף אם היא חולקת עליהן.
 .7.3הסמכות למתן ההנחיות שלעיל נועדה רק כאמצעי להבטיח כי הסוכנות תקיים את
ההסכם במלוא ו .אין במתן ההנחיות או בהעדרן לרבות על ידי גוף מטעם החברה ,לגרוע
ו/או לשנות בדרך כלשהי מהתחייבויות ואחריות הסוכנות לפי ההסכם והדין .לממונה
אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות הסוכנות לפי ההסכם והדין בקשר
עם ביצוע השירותים.
 .8לוחות זמנים ודו"ח על ביצוע עבודה
הסוכנות ת בצע את השירותים לפי לוחות הזמנים שיקבעו על ידי הממונה ,באופן סביר,
בהתאם להיקף השירות/העבודה האמורה ולמידת שביעות רצון הממונה ,ובהתאם לנספח
מפרט השירותים .הסוכנות תדווח לממונה בכתב על כל עניין הקשור בשירותים שיש חשש
כי ישפיע על התקדמות ביצועם או חריגה מלוחות הזמנים להשלמתם (לרבות מסירת מועד
מעודכן ליישום).
 .9ערבות ביצוע
 .9.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיה של הסוכנות על פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום
כלשהו על ידי החברה ,המציאה הסוכנות לחברה טרם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית
אוטונומית ובלתי מותנית ,על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה
רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א – ,1981

צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן ,על סך שמונה עשר אלף  ,)₪ 18,000( ₪הערבות
החתומה מצ"ב כנספח ג' להסכם (להלן" :ערבות הביצוע").
 .9.2ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לשלושים ימים לאחר תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף 11
ותוארך עם ההודעה על מימוש האופציה בהתאם.
 .9.3בכל מקרה בו לא עמדה הסוכנות בהתחייבויותיה על פי ההסכם ,או אם ביקשה החברה
לממש את זכויותיה לקבל סכומים שהסוכנות חייבת בהם על פי ההסכם ,תהא החברה
זכאית לחלט את ערבות הביצוע ,כולה או חלקה .למען הסר ספק מובהר ,כי אין בגובה
ערבות הביצוע לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיה של הסוכנות.
 .10התמורה ,תנאי התשלום והגשת חשבונית
 .10.1בתמורה למתן השירותים ומילוי כל התחייבויות הסוכנות על פי הסכם זה ,תשלם
החברה לסוכנות דמי הטיפול (עמלה) באופן הבא:

.10.2

.10.3
.10.4

.10.5

.10.6

 .10.1.1עמלה על בסיס מחיר קבוע בשקלים חדשים ,בעבור ביצוע הזמנת כרטיס
טיסה וביטוח לכל מהלך השהות בחו"ל לכל נוסע (התמורה תחושב לפי
מכפלת כרטיסי הטיסה שהוזמנו באותה נסיעה).
 .10.1.2דמי הטיפול הם לכרטיס ,גם אם יכיל מספר קטעי טיסה ולכל השירותים
הנלווים לטיסות גם אם יכורטסו בכרטיסים נפרדים .טיסות שיכלו להיכלל
בכרטיס אחד אם פוצלו למספר כרטיסים ייחשבו ככרטיס אחד לצורך חישוב
התמורה.
 .10.1.3עמלה על בסיס מחיר קבוע בשקלים חדשים ,בעבור ביצוע הזמנת שירותי
הקרקע (הכוללים חלק או כל השירותים הבאים ,לפי דרישת החברה ,באותה
נסיעה :מלון ,השכרת רכב ,שירותי הסעות לשדה התעופה וממנו ,כרטיסי
רכבת ואמצעי תחבורה אחרים) .שירותי הקרקע ישולמו כיחידה אחת לכל
נוסע (התמורה תחושב לפי מכפלת הנוסעים שלהם הוזמנו שירותי קרקע
באותה נסיעה) .פיצול שהייה רצופה במלון למספר שהיות ,תחושב מבחינת
דמי הטיפול כהזמנה אחת התשלום יתבצע עבור שירותים שהוזמנו בפועל על
ידי החברה (ולא עבור הצעות מחיר שלא הוזמנו).
למניעת ספק מובהר בזאת ,כי התמורה לסוכנות אינה כוללת את מחיר השירות או את
דמי השינוי או הביטול שעשוי לגבות נותן השירות בפועל (להלן" :התמורה לנותן
השירות בפועל") .התמורה לנותן השירות בפועל תשולם על ידי החברה באמצעות
הסוכנות ,אשר ת עביר את התשלום לנותן השירות בפועל .במקרים אלה תתווסף
התמורה לנותן השירות בפועל לתמורה (דמי הטיפול) שתשלם החברה לספק.
לא יתבצע עדכון מחירים ,אלא בתקופת האופציה כמפורט בסעיף תקופת ההתקשרות,
או אם יסכימו על כך הצדדים במכתב ובמפורש.
התמורה בגין השירותים הינה ממצה וסופית ,ללא קשר למספר השעות שהושקעו במתן
השירותים ,למעט מס ערך מוסף .הסוכנות מוותרת בזה ויתור סופי ומוחלט על כל טענה
ו/או תביעה מעבר לסכום התמורה .למעט התמורה שלעיל אין הסוכנות זכאית לכל
תשלום ,החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור עבודתה ושירותיה ,במישרין או
בעקיפין ,לרבות עבור שירותי המערכת הממוחשבת ,טיפול באשרות כניסה ,ביטוחים
ותכולות שירותים נוספים המפורטים בנספח מפרט השירותים ,שכר הסוכנים ,שכר כל
גורם אחר הנותן שירותים או ייעוץ לסוכנות ,הוצאות ,טלפון ,עבודה משרדית ,ביטוחים
ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות וכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים
לביצוע השירותים ,החזר הוצאות ,מיסים ועלויות שונות.
הסוכנות תגיש חשבון חודשי לתשלום בגין מתן השירותים עם פירוט הנסיעות ורכיבי
העמלה .החברה תבצע את התשלום בשיטת שוטף  30 +ממועד קבלת החשבון על
ריצופיו בחברה ,ודו"ח עם פירוט מספק של השירותים ואופן חישוב סכום החשבון
לתשלום ,ובלבד שניתן אישור הממונה לחשבון .עם קבלת התשלום תעביר הסוכנות
לחברה חשבונית מס.
הסוכנות מצהירה  ,כי התמורה כוללת גם את שכרם של עובדיו או של כל גורם אחר
הנותן שירותים או ייעוץ.

 .10.7כל תשלום יבוצע על ידי החברה בכפוף לכך שהסוכנות המציאה לחברה את כל
המסמכים הקשורים בשירותים לפי ההסכם ,לרבות כל האישורים הנדרשים על פי
הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מ ,שאם לא יומצאו עלול ביצוע התשלום להתעכב
באחריותה הבלעדית של הסוכנות .מכל חשבון יופחתו כל סכום ששולם לסוכנות לפי
ההסכם ו/או המגיע לחברה מהסוכנות עד למועד התשלום ו/או שהחברה רשאית לקזזו.
 .10.8מובהר ,כי אישור תשלום כלשהו לרבות התשלום האחרון ,אין בהם משום הסכמת
החברה והממונה לטיב השירותים שנעשו.
 .10.9מובהר ,כי החברה לא תישא בכל תשלום בגין הזמנה אשר לא ניתן לגביה אישור מאת
נציג החברה מראש ובכתב .החברה לא תהיה חייבת בתשלום כלשהו לסוכנות או בכיסוי
הוצאותיה או בקיום התחייבות שהסוכנות נתנה בשמה של החברה לצד שלישי ,אם
הסוכנות פעלה ללא קבלת אישורה המוקדם בכתב ,כאמור בהסכם זה.
 .10.10הסוכנות תהיה אחראית מלאה ובלעדית לכל פעולה שתבוצע ללא אישור כאמור או תוך
חריגה מאישור ,ותשפה א ת החברה בגין כל הוצאה ,תשלום ,עלות או נזק שייגרמו
לחברה בקשר עם פעולה זו.
 .10.11במידה ותמצא החברה ,כי שולם לסוכנות סכום לפי ההסכם בטעות או שהיא רשאית
לקזזו לפי ההסכם או הדין ,או שתלויה וקיימת דרישה או תביעה כלפי החברה בקשר
למעשה או מחדל שבאחריות הסוכנות לפי ההסכם ,תהא החברה רשאית לעכבו או
לקזזו מכל תשלום המגיע לסוכנות ,מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לה לפי ההסכם והדין.
 .11תקופת ההתקשרות
 .11.1תקופת ההתקשרות תהיה ההתקשרות עם הסוכנות תהיה למשך שלוש שנים מיום
חתימת ההסכם ע"י החברה (להלן" :תקופת ההתקשרות") .חצי השנה הראשונה תהיה
תקופת ניסיון והחברה תהיה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה אם להמשיך את
ההתקשרות מעבר לכך ,אם לאו ,או להאריך את תקופת הניסיון בחצי שנה נוספת.
 .11.2לחברה נתונה האופציה לפי שיקול דעתה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך תקופה
של עד ארבע ( )4שנים נוספות ,עד שנתיים בכל פעם בנפרד ("תקופת האופציה").
ההתקשרות תוארך בכפוף להודעה מטעם החברה על החלטתה להאריך את ההתקשרות
על ידי מתן הודעה בכתב לסוכנות לפחות  30ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או
תקופת האופציה ,לפי העניין.
 .11.3בתקופת האופציה יחולו כל הוראות ההסכם ,בשינויים המחויבים .העמלה תוצמד למדד
ותעודכן רק בעת מימוש האופציה .עם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את
תקופת ההסכם תפעל הסוכנות מיד לביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.
 .12ביטול ההתקשרות או השירותים על ידי החברה וביצוע על ידי אחר
 .12.1החברה רשאית בכל שלב ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לבטל את ההתקשרות עם
הסוכנות ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו ,כולו או חלקו ,או להוציא חלק
מהשירותים מביצועם על ידי הסוכנות ,מכל סיבה שהיא (בין שקשורה בסוכנות ובין אם
לאו) לרבות ומבלי לגרוע ,גם לאחר שנתבקשו הצעות מחיר .החברה רשאית להוציא
חלק מהשירותים מביצועם על ידי הסוכנות.
 .12.2בכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות בכתב וללא כל הודעה
מוקדמת :פשיטת רגל של הסוכנות; פירוק הסוכנות או כניסה להליכי פשיטת רגל או
החלטה על פשיטת רגל; עם הגשת בקשה למינוי כונס נכסים ליועץ; אי ביצוע פסק דין
כנגד הסוכנות לפי הדין; שינוי בשליטה על מניות הסוכנות .אין באמור לעיל לגרוע
מזכות החברה לביטול ההסכם בגין כל הפרה של התחייבויות הסוכנות בהסכם שלא
תוקנה במלואה לשביעות רצונה של החברה בתוך  14ימים מקבלת התראה בכתב ,או
לביטול מיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית.
 .12.3שימוש בזכות החברה לפי סעיף  12.1ו 12.2 -להסכם לא יגרע מחובת הסוכנות להשלים
כל התחייבות שהיא חבה בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה ,לרבות השלמת
שירותים בגין נסיעות שנמסרו לטיפולה.

 .12.4בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או עבודה כלשהי מכל סיבה בהתאם להוראות סעיף
 12זה ,לסוכנות לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין
הפסקת ביצוע השירותים ,למעט זכותה לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על
החברה לשלם לה על פי ההסכם בגין השירותים שביצעה עד מועד הפסקת ההתקשרות
ו/או העבודה ו/או שהשלימה לאחר מכן בהוראת החברה.
 .12.5אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם ו/או
הדין.
 .13העדר ניגוד עניינים ,אי קבלת טובות הנאה והקוד האתי של החברה
 .13.1הסוכנות מצהירה ומתחייבת כי אין בביצוע הסכם זה על ידה כדי ליצור ניגוד עניינים
כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינה ובין החברה .הסוכנות
חתמה על הצהרה והתחייבות בנושא ניגוד עניינים כנספח ז' למסמכי המכרז והיא תהיה
תקפה לכל אורך ההתקשרות.
 .13.2הסוכנות מצהירה ומתחייבת לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים.
הסוכנות מתחייבת שאין לה ,ולא יהיה לה במהלך תקופת ההסכם ניגוד עניינים ו/או
חשש לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא בקשר למתן השירותים לחברה.
 .13.3ככל ש ייווצרו מצבים שבהם יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך ביצוע השירותים או
כתוצאה מהם ,ביחס ליועץ ו/או למי מטעמה ,הסוכנות מתחייבת להודיע על כך באופן
מיידי לחברה .הסוכנות ת נקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין
ותדאג מיידית להסרת ניגוד העניינים במסגר ת מתן השירותים על פי הסכם זה ,ותפעל
בהתאם להנחיות החברה.
 .13.4אם תמצא החברה כי נוצר מצב של חשש לניגוד עניינים בין הסוכנות ובין החברה ,תהא
החברה רשאית לדרוש לנקוט צעדים כדי להסיר את ניגוד העניינים ,או לבטל את
ההסכם לאלתר ,לפי שיקול דעתה.
 .13.5הסוכנות מצהירה ,כי קראה והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים
שבאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ingl.co.il :והיא מאשתר שתפעל בהתאם
להוראותיו.
 .13.6הסוכנות נדרשת להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיה ,קבלני המשנה שלה ,נציגיה,
סוכניה ומי מטעמה 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.
 .14סודיות ,הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
 .14.1הסוכנות מתחייבת לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא סודיות ואבטחת מידע
במסגרת ביצוע השירותים כפי שימסרו ליועץ מעת לעת .הסוכנות תמסור לחברה נוסח
התחייבות לשמירה על סודיות (נספח א' להסכם) ,חתומה על ידה ועל ידי כל הבאים
מטעמה בקשר עם ביצוע השירותים ,והיא אחראית לנקוט בכל האמצעים הדרושים
לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל הבא מטעמה ואכיפתה.
 .14.2עמידה בדרישות החוק להגנת הפרטיות – הסוכנות מצהירה כי היא עומדת במועד
חתימה וכי תמשיך לעמוד בכל תקופת ההתקשרות ,בדרישות החוק להגנת פרטיות,
התשמ"א –  1981והתקנות מכוחו.
 .15זכויות קניין והעדר עיכבון
 .15.1כל המסמכים והמידע מכל סוג שימסרו לסוכנות ו/או למי מטעמה ,בין במישרין ו/או
בעקיפין ,במהלך ביצוע ההסכם והעתקיהם ,הנם רכוש החברה וימסרו לצורך מטרת
ביצוע השירותים בלבד .הסוכנות תחזיר לחברה כל מסמך ,וכן כל דבר וחומר שרכש
הסוכנות לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילמה החברה ,מיד בגמר השירותים ו/או עם
מסירת דרישתה ומכל סיבה.

 .15.2זכות הקניין וה קניין רוחני ,בכל מסמך ו/או מידע מכל סוג הקשור לביצוע ההסכם ו/או
השירותים לרבות תוצריהם ו/או הנובע מהם בין שיוצר על ידי הסוכנות ו/או מי מטעמה
ובאין אם לאו ,תהיינה נתונות לחברה ו/או למדינת ישראל בלבד.
 1.1הסוכנות מצהירה ומ תחייבת כי נתונות לה זכויות הקניין הרוחני הנדרשות לפי כל דין
לגבי המערכת הממוחשבת הייעודית וכן להפעלתה ,וככל שנדרש להתקנתה ,במחשבי
החברה וכי אין כל מניעה לפי תנאי הרישיון או לשימוש בה על ידי החברה לצורך הנדרש
למתן השירותים ולביצוע ההזמנות כאמור במפרט השירותים  .האמור בסעיף זה יוסיף
להתקיים לכל אורך תקופת ההתקשרות והאופציה.
 .15.3הופרו זכויות קניין רוחני במהלך או בקשר למתן השירותים ,או בניגוד לאמור בסעיף 15
זה ,תהיה הסוכנות האחראית הבלעדית בגין הפרה זו ותשפה 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 לסוכנות עם קבלתה על מנת לאפשר לה להתגונן מפניה.
 .15.4סעיף זה להסכם יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת
זמן.
 .16העדר יחסי עובד – מעביד ושליחות
 .16.1החברה מתקשרת עם הסוכנות על בסיס והצהרתה :כי היא מבצע את ההסכם הנדון
כספק עצמאי המנהלת עסק עצמאי משלה ,על כל המתחייב והמשתמע מכך ,והיא,
הסוכנים ומי מטעמה אינם ולא יהיו עובדי החברה.
 .16.2על בסיס האמור מסכימים הצדדים כי הסכם זה לא ייצור בשלב כלשהו יחסים של
עובד-מעביד בין החברה ו/או מדינת ישראל לסוכנות ו/או כל המועסק על ידה ו/או כל
הבא מטעמה לרבות בקשר עם תשלום התמורה וכל הזכויות והחובות ההדדיות .לכן
מוסכם בין הצדדים כי התמורה לפי הסכם זה מותאמת והולמת למעמד הסוכנות כספק
עצמאי כאמור לעיל ונקבעה לפי תעריף מיוחד הגבוה באופן ניכר מהשכר שהיה מקבל
בגין השירות אילו הייתה מקבלה כ"עובד".
 .16.3הסוכנות מצהירה כי הינה המעביד של כל המועסקים על ידה ו/או מטעמה בקשר עם
הסכם זה וכי היא בלבד נושאת באחריות הבלעדית כלפיהם ,לכל זכות נזק ופיצוי
הנתונה להם על פי כל דין ,ובכל 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.
 .16.4אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד–מעביד בין
החברה ו/או מדינת ישראל לסוכנות ו/או מי מהמועסקים על ידה ו/או מטעמו ,בכל עת,
לרבות לאחר סיום הסכם זה ,ומכל סיבה (להלן" :יום הקביעה") ,מוסכם כי הסוכנות
ת פצה את החברה ו/או מדינת ישראל ,לפי העניין ,לפי הגבוה מבין הבאים להלן( :א) כל
סכום ו/או הוצאה שהחברה ו/או מדינת ישראל ,לפי העניין ,יחויבו לשלם בגין כך ,או (ב)
בסכום ההפרש שבין התמורה המיוחדת המשולמת לסוכנות בגין ביצוע התחייבויותיה
לפי הסכם זה לבין שכרו של "עובד" שחלים בגינו יחסי עובד-מעביד ויחושב כלהלן:
השכר שהיה משולם ל"עובד" מתוך הסך הכולל של התמורה המיוחדת המשולמת
לסוכנות כקבלן עצמאי לפי הסכם זה הוא בסך של  60%בתוספת מע"מ כשיעורו בדין
במועד כל תשלום וכולל בתוכו את כל ההטבות והתשלומים הסוציאליים (לרבות לצרכי
פרישה) וכל התשלומים הנלווים מכל סוג (לרבות נסיעות ,הבראה ,ביגוד וכיו"ב) .היתרה
שבין תשלומי החברה בפועל לסוכנות לבין שכר "העובד" שלעיל ,מהווה הלוואה צמודה
למלוא מדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית כדין ,אשר מועד פירעונה חל ביום הקביעה
שלעיל ועד להשבתו המלאה מהסוכנות לחברה.
 .16.5אין באמור לעיל לגרוע מכל זכות מוקנית אחרת לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדין.
הסוכנות אחראית בלעדית לכל זכות ,נזק ופיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על
ידה ו/או מטעמה.

 .16.6אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל לסוכנות ו/או כל המועסק ו/או הבא
מטעמה יחסי שליחות ו/או שותפות והסוכנות ו/או מי מטעמה אינם נציגי ו/או שלוחי
החברה בכל עניין ולכל מטרה ,במישרין או בעקיפין .אף הוראה בהסכם לא תתפרש
כמסמיכה את הסוכנות ו/או מי מטעמו להופיע בשם החברה ו/או מי מטעמה ו/או
להקנות לה מעמד של נציג החברה בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.
 .16.7הסוכנות פוטרת בזאת מראש את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות הנובעת
מיחסי עובד-ומעביד כלפיה וכלפי מי המועסק על ידה ו/או מטעמה.
 .17אחריות ,נזיקין ושיפוי
 .17.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הסוכנות בקשר עם אספקת השירותים לפי ההסכם ,הסוכנות
תהיה אחראית לפי כל דין לכל האמור להלן אם נגרם על ידה ו/או מי מטעמו ,במעשה או
במחדל ,בקשר עם ביצוע השירותים ו/או במהלכם ו/או כתוצאה מהם ו/או כנובע
מהם:
 .17.1.1לכל נזק שיגרם לחברה ו/או למי מטעמה ,לסוכנות ו/או למי מטעמה ,לרבות
קבלני המשנה מטעמה ו/או לכל צד ג' אחר; וכן,
 .17.1.2לכל נזק שיגרם לרכוש ,בין של החברה ו/או של צד ג';
 .17.1.3לכל נזק אחר לפי הדין ובכלל זה באחריות מקצועית;
 .17.2הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש ,כי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי
מטעמן לא יהיו אחראיות ולא יישאו בשום תשלום ,הוצאה ,הפסד ,אובדן או נזק מכל
סוג או סיבה שייגרמו ליועץ ,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
הסוכנות שניתנו על פיה והסוכנות משחררת בזה את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי
מטעמן מכל אחריות שהיא בקשר לכך.
 .17.3הסוכנות מתחייבת לשפות ולפצות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן מיד
עם קבלת החלטה או פס"ד שלא עוכב ביצועם ,בגין כל נזק ו/או הפסד ,הוצאה או
תביעה שייגרמו ,לרבות שכ"ט עו"ד ,במישרין ,לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או
לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או למערכת ו/או לצד ג' כלשהו ,לרבות עובדי הסוכנות ו/או
מי מטעמה ,בשל מעשה או מחדל של הסוכנות ,של עובדיה ו/או של מי שפועל בשמה ו/
או מטעמה שהסוכנות אחראי להם לפי ההסכם ו/או כל דין ובכלל זה עקב מילוי ו/או אי
מילוי התחייבויות הסוכנות על פי הסכם ו/או הדין ,והכל אם יגרמו עקב מעשה ו/או
מחדל של הסוכנות ו/או הפרת התחייבויותיו לפי הסכם זה.
 .17.4השיפוי הנזכר לעיל ,משמעו שהסוכנות תשלם 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 תחזיר למי מהם כל סכום שנדרשו לשלם כתוצאה מהחלטה ו/או מפס"ד
שביצועם לא עוכב ,ובלבד שהחב רה הודיעה ליועץ מיד עם קבלת תביעה כאמור אצלה
ומסירת מסמכי התביעה ליועץ ,על מנת לאפשר ליועץ אפשרות סבירה להתגונן מפניה.
הצדדים ישתפו פעולה כלל שניתן וסביר בנסיבות העניין.
 .17.5אף 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.
 .17.6סעיפי האחריות הנם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .18ביטוח
 .18.1מבלי לגרוע מאחריות הסוכנות לפי ההסכם והדין ,הסוכנות מבוטחת על ידי חברת
ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ,בביטוח מעבידים ,ביטוח כלפי צד שלישי וביטוח אחריות
מקצועית ,החל ממועד ההתקשרות וכל משך תקופתה בפוליסות ביטוח המקובלות
בתחום זה .הביטוחים ייערכו על חשבונה של הסוכנות (ובכלל זה תשלום הפרמיות
וההשתתפויות העצמיות) ,ללא תוספת תמורה.

 .18.2הסוכנות מתחייבת למסור לחברה ,לפי דרישתה ,אישורי ביטוח תקפים מאת מבטחיה.
החברה תהא רשאית למנוע את תחילת השירותים ו/או המשכם אם הסוכנות לא מסר
לה את אישור הביטוח כנדרש.
 .18.3הסוכנות 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 לה על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי הסוכנות.
 .19קיזוז ועיכבון
 .19.1החברה תהיה רשאית לקזז בהודעה מראש ליועץ של  7ימים ,כל סכום ,קצוב ושאינו
קצוב ,כנגד כל סכום המגיע לחברה מאת הסוכנות.
 .19.2למרות האמור בכל דין ,הסוכנות לא יהיה רשאי לנקוט בזכות עיכבון או קיזוז כלפי
החברה ו/או מי מטעמה.
 .20איסור המחאת זכויות והודעה על שינוי בשליטה או בעלות
 .20.1אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי החברה ,הסוכנות לא תהיה רשאית 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.
 .20.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הסוכנות מתחייבת להודיע על כל שינוי בשליטה או בבעלות
בה .שליטה לעניין זה ,החזקה של יותר מחמישים אחוז ( )50%מההון ,זכות ההצבעה או
הזכות למנות דירקטורים ,או את מנכ"ל הסוכנות .במקרה בו הסוכנות הינה שותפות,
הסוכנות מתחייבת להודיע על כל שינוי שבגינו חמישים אחוז ( )50%או יותר מהשותפות
מוחזקים באופן שונה מזה אשר עובר לחתימת תנאי הסכם זה.
 .21היעדר בלעדיות
 .21.1מובהר בזאת ,כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות בביצוע השירותים ו/או כל
חלק מהם על ידי הסוכנות והחברה רשאית להתקשר עם ספק אחד או יותר נוספים
לצורך ביצוע השירותים ו/או חלק מהם.
 .21.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מובהר כי במידה והסוכנות לא תעמוד בזמינות לביצוע
השירותים לפי לוחות הזמנים שבהסכם זה ו/או בהצהרותיה והתחייבויותיה בהסכם
זה ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה לבצע את השירותים בעצמה ו/או על ידי מי
מטעמה על חשבונה ,לרבות ספק אחר וזאת בכל דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה
הבלעדי ולפי הדין .אין באמור כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי ההסכם והדין.
 .22יישוב מחלוקות
על ההסכם יחול הדין הישראלי ,ולבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית והייחודית
לדון בכל מחלוקת בקשר אליו.
 .23שונות
 .23.1ויתור ,מחילה או עי עמידה של החברה על זכויות המוקנות לה בהסכם ו/או בדין למקרה
מסוים ,אין בכך תקדים ,השתק או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות על פי ההסכם
ו/או הדין וכנובע מהם למקרה המסוים או למקרה אחר.
 .23.2ההסכם 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.

 .23.3הודעה 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 שלושה ( )3ימים מהמשלוח ,בפקס' – עם קבלת אישור קבלה אצל השולח ,במסירה
אישית – בעת המסירה .מסירת הודעה במשרדי הסוכנות ו/או לנציג מוסמך מטעמו
תחשב כמסירת הודעה לסוכנות.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
בשם חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ

בשם הסוכנות
____________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

____________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

_______________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

_______________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

חותמת התאגיד_______________ :

חותמת התאגיד_______________ :

תאריך______________ :

תאריך______________ :

נספח א'  -התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות
אנו הח"מ ,מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.מס'
שותפות] ("הסוכנות") ,כדלקמן:
אנו 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 לחברה ,לרבות המידע הסודי.
"המידע הסודי"  -מידע בדבר החברה ,לרבות מידע בדבר פעילותה ,עסקיה ,בעלי מניותיה ,לקוחותיה,
ספקיה ,עובדיה ונושאי המשרה שלה ,כל גוף או אדם הבא עם מי מהחברה במגע עסקי או אחר או כל עניין
אחר של החברה ,אשר יגיע ,יימסר ליועץ על ידי החברה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה,
במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או יגיע לידי הסוכנות בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים
לעיל ,מתוך שמיעה ,ראיה או עיון .המידע הסודי כולל ,בין השאר ,ידיעות ונתונים (בכתב ,בקבצי מחשב או
בכל אופן אחר ,לרבות בעל פה) נוסחאות ,רישומים ,תרשימים ,מסמכים ,תיאורים ,תוכניות ,תהליכים,
שיטות ,שיטות עבודה ,אסטרטגיה ,מפרטים ,מודלים ,דגמים ,שכלולים ,מחקרים ,דיווחי מכירות ,מחקרי
ישימות ,מחקרים ארגוניים ,מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה ,מכשירים ,מתקנים ,מוצרים
ושירותים ,תכונות מוצרים ושירותים ,שיטות שיווק ,רשימת לקוחות החברה ,מחירונים ,הנחות ,רשימת
ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם החברה ,קשרי מסחר ,חישובים
כלכליים ,ניתוחים פיננסים ,ניתוחיים כלכליים וחשבונאיים ,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 לש מש 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 שלנו ,בנחלת הכלל.
בהקשר זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,יובהר כי המידע הסודי ,כולו או חלקו ,עשוי להיחשב "מידע
פנים" בהתאם להגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ואנו מודעים ומכירים במגבלות
המשפטיות החלות מכוח חוק זה על שימוש במידע פנים ,והננו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע
הסודי באופן המפר את הוראות דיני ניירות ערך.
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 בנוסח נספח זה) ,אלא באישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה.
אנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מהווה 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' כלשהו ,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) בהתחייבויותינו כאמור בכתב התחייבות זה ,כולן
או מקצתן ,עלול לגרום לחברה נזק ,ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה ,מייד 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 לה 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/ה או שהיינו צד לו/ה וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר את
האמור בכתב 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 מייד 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 על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה
ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן 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.
התחייבויותינו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או בשליטה בחברה ,שינוי
מבנה ארגוני ,שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר בחברה .לפיכך ,הננו נותנים בזה את
הסכמתנו לקיום כלל 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 אח ראים לכל הפרה מצד עובדינו ו/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 זה.
מובהר ,כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו
בשיקול 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 עובדינו ו מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם ו/או
לתאגיד ו/או לגוף אחר אשר הם יודעים ,או שיש יסוד סביר להניח ,כי יעשו בו שימוש בניגוד לכתב
התחייבות זה.
הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו ,הבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו
ללא הגבלת זמן.
ולראייה באנו על החתום בשם הסוכנות:
שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך

נספח ב'  -הצעת המחיר של הסוכנות
[תצורף לאחר גמר ההליך המכרזי]

נספח ג' – נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מקרית עתידים ,מגדל עתידים ת.ד,58177 .
תל אביב יפו
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות ביצוע

 . 1על פי בקשת ______________ (להלן " :הסוכנות ") ,אנו הח"מ _______________,
שכתובתנו הרשמית היא ________________ ,ערבים בזה כלפי חברת נתיבי הגז
הטבעי לישראל בע"מ (להלן " :החברה ") בערבות אוטונומית ובלתי מותנית בכל תנאי
לתשלום כל סכום עד לסכום של  18אלף ש"ח (במילים :שמונה עשר אלף שקלים )
(להלן " :סכום הערבות ") שהחברה עשויה לדרוש מאת ה סוכנות בקשר עם ההסכם שבין
החברה ל סוכנות ל מתן שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל (להלן " :ההסכם ").
 . 2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  7ימים
מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את
דרישתכם או לה וכיחה בכל אופן שהוא ,ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל
מ הסוכנות  .כמו כן ,מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים
משפטיים נגד ה סוכנות ו/או לפנות בדרישה מוקדמת ל סוכנות ו/או לממש בטחונות
אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.
 . 3אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כל סכום
שייקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם
וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו
ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפ ה לגבי יתרת סכום
הערבות הבלתי ממומשת.
 . 4אנו נשלם לכם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  2לעיל.
 . 5אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהן ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים
להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש
ומ ראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למציע עפ"י הדין.
 . 6בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המתכנן כלפיכם
והינה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.
 . 7ערבות זו ניתנת להסבה על ידיכם לטובת מדינת ישראל.
 . 8ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ____________.
בכבוד רב,
________________
הבנק

נספח ד' – מסמכי המכרז

