הסכם למתן שירותי חשבות שכר
שנערך ונחתם בתל אביב ,ביום ___ בחודש _______ בשנת 2019
בין
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מרח'  ,2184מגדל עתידים ,קומה ,33
תל אביב  ,6158101ת.ד 58177
(להלן" :החברה")
מצד אחד;
לבין
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(להלן" :הספק")

מצד שני

הואיל

והחברה ערכה מכרז פומבי לבחירת קבלן למתן שירותי חשבות שכר לחברת נתיבי הגז
הטבעי לישראל בע"מ (( )INGL/TENDER/2019/26להלן" :המכרז") ,והספק הגיש הצעה
למכרז;

והואיל

ולאחר שועדת המכרזים של החברה החליטה לקבל את הצעתו והחברה מעוניינת
להתקשר עם הספק 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 הספק ,הספק ישמש
כקבלן עצמאי בביצוע השירותים על פי ההסכם ,וכי אין ולא יהיו ,במישרין או בעקיפין,
כל יחסי עובד-מעסיק בין החברה ו/או מי מטעמה לבין הספק ו/או מי מטעמו;

והואיל

והספק 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:
.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 .2נספחי ההסכם
 2.1נספח א' – מפרט השירותים
 2.2נספח ב' – תנאים מסחריים
 2.3נספח ג' – תנאים כלליים
 2.4נספח ד' – אישור זכויות חתימה
 2.5נספח ה' – בוטל
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 2.6נספח ו' – תנאי ביטחון
 2.7נספח ז' – (בוטל)
 2.8נספח ז'( – 1בוטל)
 2.9נספח ח' – התחייבות לשמירת סודיות והגנת פרטיות (הספק)
 2.10נספח ח' – 1התחייבות לשמירת סודיות והגנת פרטיות (המועמד המוצע)
 2.11נספח ט' – הצעת המחיר של הספק למכרז
 2.12נספח י' – ערבות ביצוע
.3

הגדרות ,פרשנות ותחולה
במסמך זה על נספחיו שיקרא להלן "ההסכם" ובנספחיו תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצדם:
"אתר"  -כל אתר בו יבוצעו השירותים או כל חלק מהם.
"השירותים"  -שירותי חשבות שכר ,כמפורט במפרט השירותים (נספח א') שיבצע הספק לפי
ההסכם ולפי כל דין.
"חשב השכר"  -חשב השכר שהוצג כמועמד המוצע מטעם הספק במסמכי המכרז מטעם הספק.
"חשב השכר המחליף" – חשב השכר המחליף את חשב השכר במקרה של העדרות ,אשר בעל ניסיון
בעבודה מטעם המציע אצל חברות אחרות ,ואשר במסגרת זו ערך בעצמו ,מטעם הספק תלושי
שכר עבור  50עובדים לפחות ,בתקופה של  12חודשים רצופים לפחות ,והכל לאחר .1.1.2015
"יום" " /ימים"  -ימים קלנדאריים (כולל ימי ו' ,שבת ,ערבי חג ,ימי חג וימי שבתון).
"מסמכי המכרז"  -ההזמנה להציע הצעות וכלל הנספחים לה.
"נציג החברה"  -מנהלת מחלקת משאבי אנוש של החברה או נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי
שתודיע החברה לספק בכתב .החברה תהא רשאית להחליף את נציג החברה בכל עת בהודעה
בכתב שתשלח לספק.

.4

.5

סדר קדימות מסמכי המכרז
 .4.1במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז ,ייעשה ניסיון ליישבה ,וככל שלא ניתן ,יהא סדר
העדיפות ביניהם כדלקמן:
 .4.1.1חוזה ההתקשרות;
 .4.1.2הנספחים לחוזה ההתקשרות;
 .4.1.3ההזמנה להציע הצעות;
 .4.1.4יתר מסמכי המכרז (הנספחים ,למעט הסכם ההתקשרות).
 .4.2בכפוף לאמור בסעיף  ,4.1מסמכי המכרז כפי שהוגשו ועודכנו במהלך המכרז ,ישמשו את
החברה על מנת להשלים את מסמכי ההסכם שייחתמו בין המציע שייבחר לבין החברה.
הצדדים הסכימו לכל תנאי ההסכם ונספחיו ,וחתמו על מסמכי ההסכם במועד שלהלן.
ולראייה באו הצדדים על החתום:

בשם הספק

בשם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

____________________ _______________

_______________________ _______________

____________________ _______________

_______________________ _______________

חותמת התאגיד________________________ :

חותמת התאגיד__________________________ :

שם מלא ותפקיד
שם מלא ותפקיד

שם מלא ותפקיד

חתימה

שם מלא ותפקיד

חתימה

חתימה
חתימה

תאריך _______________________________ :תאריך_________________________________ :
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נספח א' – מפרט השירותים
 .1בתקופת ההתקשרות ,הזוכה יספק לחברה שירותי חשבות שכר (להלן" :השירותים") ,אשר כוללים
את כל הפעולות הנדרשות לצורך הכנה והפקה כדין מידי חודש של כל תלושי השכר של עובדי החברה
ועובדי חברת "תיגבור" ,בטרם הוצאתם לעובדים ,ובין היתר:
 .1.1יישום הסכם השכר בין העובד למעסיק ע"פ חוזי ההעסקה ,ההסכם הקיבוצי ,נהלי החברה
והוראות מסוימות של התקשי"ר ורשות החברות.
 .1.2הקפדה ושיפור מתמיד של נוהל הכנת השכר בחברה.
 .1.3חישוב ועדכון רכיבי השכר השונים בהתאם לשינויי שכר החלים במשק ו/או בהתאם לשינויים
החלים במעמדו של העובד.
 .1.4טיפול בבירורי שכר אל מול העובד.
 .1.5טיפול ופיקוח על ביצוע הפרשת כספים לקופות השונות (פנסיה ,קרן השתלמות ,ביטוחים שונים)
לרבות מס הכנסה.
 .1.6אחריות על פיצויי פיטורין ,תשלומי פנסיה ותשלומים חריגים בתחום השכר.
 .1.7הפקת אישורים ותאום מול הרשויות הרלוונטיות לקבלת תגמולי מילואים ,תאונות עבודה ודמי
מחלה.
 .1.8ניתוח נתונים והכנת דוחות למעקב עבור החברה.
 .1.9הכנת תקציר פקודות יומן להנהלת החשבונות של החברה.
 .1.10הפקת דוחות חודשיים ושנתיים לרשויות המס.
 .1.11הפקת דוחות סטטיסטיים ,השוואתיים ,תקופתיים ומצטברים בנושא עלויות שכר בהתאם ועל
פי דרישות רשות החברות.
 .1.12מענה לדרישות הבהרה ממשרד אוצר בנושא תשלומי שכר.
 .1.13ביצוע הנחיות הממונה על השכר באוצר בנושאים כגון :מיון ,ספרור ותיוק מסמכי השכר ותלושי
השכר ,כולל טיפול בארכיב השכר וכד'
 .1.14וידוא תקינות הליך הזנת הנתונים במערכת השכר ואיתור חריגות ושגויים.
 .1.15עבודה מול מל"ם שכר והרפרנט המתאים.
 .1.16עדכון ועבודה בשיתוף פעולה מלא מול שאר הגורמים הרלוונטיים בחברה ,הגעה לישיבות
ופגישות שיזומן אליהם.
 .1.17כל פעולה נוספת הנדרשת לפי נוהג ,דין או הנחיות החברה לצורך מתן השירותים בצורה מלאה
ומיטבית לפי ההסכם.
 .2היקף השירותים המוערך יהיה כ  145שעות בחודש ("היקף השעות") .השירותים יינתנו לאורך חודש
העבודה בימים א'-ה' ,כשיום העבודה מתחיל בין השעות  ,8:00-9:00כאשר בשבוע הכנת המשכורות
בכל חודש יינתנו השירותים בימי עבודה מלאים (עד השעה  .)18:00עם זאת ,מובהר כי שעות וימי מתן
השירותים עשויות להשתנות על ידי החברה ,בהתאם לצרכיה .החברה שומרת לעצמה את הזכות
להרחיב ו/או לצמצם את היקף השעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאישור הגורמים
הרלבנטיים בחברה.
 .3הצעת המחיר שהוגשה על ידי הזוכה במכרז כוללת את כל האמור במפרט זה ולא תינתן כל תוספת בגין
מתן כל שירות שהוא הנכלל במפרט זה.
 .4מובהר כי היקפי השירותים הנקובים במפרט זה אינם מטילים על החברה מחויבות כספית כלשהי
כלפי הזוכה ,כל עוד היקף השירותים כולל הפקה של עד  160תלושי שכר בחודש ,לא תעודכן התמורה.
במידה ויעלה מעבר לכך ,ינהלו הצדדים מו"מ לגבי עדכון התמורה באופן פרופורציונאלי וסביר
והחברה שומרת על זכותה להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה בעד כ –  50%מבלי לשנות את
התמורה לזוכה בהתאם להסכם.
על החתום בשם המציע:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח ב'  -תנאים מסחריים
 .1תקופת ההסכם
 .1.1ההסכם בתוקף החל מיום חתימתו על ידי הצדדים ולמשך שלוש שניםשנתיים ( 36 24חודשים)
לאחר מועד זה ("תקופת ההתקשרות").
 .1.2לחברה נתונה האופציה לפי שיקול דעתה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך תקופה של
עד ארבע ( )4שנים נוספות ,עד שנתיים בכל פעם בנפרד ("תקופת ההתקשרות הנוספת").
ההתקשרות תוארך בכפוף להודעה מטעם החברה על החלטתה להאריך את ההתקשרות על
ידי מתן הודעה בכתב למציע לפחות  30ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת
ההתקשרות הנוספת ,לפי העניין .מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ,החברה רשאית על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת במהלך מתן השירותים ,לצמצם את מסגרת שעות עבודת כח
האדם של הספק המועסק לפי הסכם זה בהתאם לצרכיה ,בהודעה מראש לספק עד לגובה
חמישים אחוזים ( )50%מהסך הכולל של היקף ההתקשרות האמור לעיל ,מבלי שצמצום או
הרחבה כאמור יפגעו במחיר הבסיסי לשעת ו/או שבוע ו/או חודש עבודה ו/או תקופת עבודה
אחרת כלשהי של כח האדם האמור.
 .1.3מוסכם כי לספק לא תהיה עילה לבקש לשנות את מחירי הצעתו בנסיבות שלעיל והוא מוותר
מראש על כל טענה בקשר לכך .הקטינה או הרחיבה החברה את היקף השירותים הנדרשים
מעבר לחמישים אחוזים ( )50%כאמור בסעיף קטן זה ,תופחת או תתווסף התמורה כפי
שייקבע בהסכמת הצדדים ובאופן פרופורציונאלי ובהתאם להצעת המחיר שבנספח ט' ,כל
עדכון כאמור ייעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 .2התמורה
בתמורה לביצוע השירותים תשלם החברה לספק את התמורה המפורטת בנספח ט' להלן,
בהתאם לתנאי ואופן התשלום המפורטים בנספח ג' להלן .הצדדים רשאים לשנות את
התמורה בהתאם להוראות הסכם זה בלבד ,וכל שינוי כאמור ייעשה בכתב ובחתימת שני
הצדדים.
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נספח ג'  -תנאים כלליים
 .1הצהרות כלליות של הספק ובדיקות מוקדמות
הספק מצהיר ומתחייב כדלהלן:
.1.1

כי כל המידע שנמסר על ידו בהצעתו במכרז הינו נכון ,מלא ומדוייק במועד חתימת הסכם זה ויישאר
כך במהלך כל תקופת ההסכם וכי כל המסמכים שהוצגו על ידו במסגרת הליך המכרז תקפים ליום
חתימת הסכם הסכם זה וימשיכו לעמוד בתוקפם במהלך כל תקופתו.

1.2

כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו והוא מקיים
את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין ו/או לפי ההסכם ,וימשיך למלאם בכל תקופת ההסכם על
הארכותיה אם יהיו ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם:
 .1.2.1הוא בעל הידע המקצועי ,הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום השירותים ,ברשותו כל
הרישיונות ,האישורים ,ההיתרים וההסמכות התקפים הנדרשים לפי חוק לביצוע השירותים;
 .1.2.2לרשותו כל כח האדם והציוד המתאימים; לרבות היכולת לגבות בכוח אדם בעת היעדרות של
כוח האדם העוסק בביצוע השירותים ,מסיבה כלשהי;
 .1.2.3הוא בעל הכושר הפיננסי לביצוע השירותים.

1.3

כי אם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הנובעת מן הספק ו/או מי מטעמו בקשר לאמור,
יישא בכל תשלום והוצאה שיגרמו בשל האמור בסעיף זה.

1.4

כי בדק כל מידע רלוונטי הקשור לביצוע ההסכם ,וכי יש בידו למלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי
ההסכם ,ברמה מקצועית גבוהה וכי ההסכם והתמורה על פיו הוגנים ומניחים את הדעת והוא מוותר
על כל טענה שיש ,או שתהיה לו ,כלפי החברה בגין כל גורם המשפיע על כדאיות התמורה.

1.5

גילה הספק או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם ,ימסור על כך
מיד הודעה לנציג החברה.

1.6

בשום מקרה לא יחולו יחסי עובד-מעסיק בין הספק או מי מטעמו ובכלל זה חשבי השכר מטעם הספק
לבין החברה .הספק בלבד יהיה אחראי ויישא בכל התשלומים בגין יחסי עובד-מעסיק ,ובכלל זה ישלם
את מלוא התנאים הנלווים ואת כל התנאים הסוציאליים המתחייבים על-פי חוק ,הסכם או נוהג ,ככל
שיידרש .ידוע לספק ,כי הצהרה זו הינה תנאי יסודי לחתימת הסכם זה.

1.7

הספק יעסיק עובדים ,ככל שיעסיק ,בהתאם להוראות החוק ויקיים את כל ההוראות המתייחסות
לתנאי עבודה ,לרבות ,בין היתר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הוראות מכוח חוק חופשה
שנתית ,התשי"א ,1951-הוראות מכוח חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-הוראות מכוח חוק הגנת
השכר התשי"ח , 1958-ובין השאר ,עמידה במועדי תשלומי שכר ,איסור הלנת שכר ואיסור ביצוע ניכויי
שכר שלא כדין ו/או העברה של סכומים המנוכים שלא כדין ,ניכוי כל הסכומים אותם חייב מעסיק
בניכוי ,ביצוע הפרשות כדין לקופות גמל (פיצויים ותגמולים כדין) ,תשלום הוצאות נסיעות ,תשלום דמי
מחלה ,תשלום דמי הברה ,הוראות מכוח חוק עבודת נשים התשי"ד ,1954-הוראות מכוח חוק חיילים
משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט ,1949-הוראות מכוח חוק עבודת נוער התשי"ג ,1953-הוראות
מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א ,1951-ובין היתר ,תשלום גמול שעות נוספות ו/או גמול עבודה
במנוחה שבועית ,הוראות ביחס לעבודת לילה ,תשלום דמי חגים ,מתן הודעה מוקדמת לפיטורים,
תשלום פיצויי פיטורים ,המצאת הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב ,2002-הכל על פי
כל דין ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלבנטיים ,וכן כל הסכם החל על היחסים שבין הספק
לבין עובדיו.
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 .2ביטחון
הספק ,חשב השכר מטעם הספק וכל הבא מטעמם לביצוע השירותים יידרשו לעמוד בכל נהלי
2.1
והנחיות הביטחון של החברה וכל גורם אחר שבחצריו מבוצעים שירותים לפי ההסכם ,כפי שיתעדכנו
מעת לעת ויפעלו בהתאם להם .במידה שיידרש על ידי החברה ,הספק יעסיק בביצוע השירותים רק
עובדים שקיבלו אישור ביטחוני מהחברה ו/או עברו בדיקה ביטחונית ,כאמור בנספח ו' להסכם.
2.2

הספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לאי מתן אישור ביטחוני
ו/או ביטול אישור שניתן בהתאם לנהלי החברה .מובהר ,כי עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות
הביטחון לא יוכל ליטול חלק בשירותים והספק יחליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד
בבדיקות הביטחון ,ללא תוספת תמורה.

2.3

במסגרת זו ובמידת הצורך יחויבו עובדי הספק ובכלל זה חשב השכר מטעם הספק לעבור הדרכות
ביטחון שונות כפי שתפורסמנה מעת לעת על ידי הנציג החברה.

2.4

הספק אחראי לוודא כי כל הבא מטעמו ובכלל זה ,חשב השכר מטעם הספק ,יפעל לפי נהלים ,הנחיות
והדרכות אלה לקראת ביצוע השירותים ובמהלכם ויהיה בעל סיווג ביטחוני מתאים לביצוע
השירותים על פיהם.

2.5

מובהר ,כי כניסת הספק ו/או מי מטעמו למקום ביצוע השירותים ותחילת ביצוע השירותים בו או
המשך מתן השירותים ,יכולה להיות מותנית במעבר בדיקות התאמה ביטחוניות ו/או תדריכי ביטחון
ו/או הדרכות מ טעם החברה ו/או גורם אחר שבחצריו מבוצעים השירותים ,מעת לעת ,לפי שיקול
דעתם הבלעדי של החברה או גורם אחר כאמור ובמתן אישור על ידם לכך.

2.6

לצורך ביצוע השירותים יעסיק הספק רק עובדים שיקבלו אישור ביטחוני של החברה ו/או כל מי
שבחצרו מבוצעים השירותים כאמור ,ככל שיידרש כאמור לעיל .מובהר ,כי עובד שלא יעמוד בהצלחה
בבדיקות הביטחון ,בהכשרות ובבחינות מקצועיות לכשירות ובהדרכות ,שתבוצענה מעת לעת ,לא
יוכל ליטול חלק במתן השירותים והספק יחליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד
בבדיקות הביטחון ,בהכשרות ובבחינות המקצועיות לכשירות ובהדרכות אלה ,ללא תוספת תמורה.

2.7

מועסק מטעם הספק שבוטל אישורו הביטחוני כאמור ,אחראי הספק להרחקתו ממקום ביצוע
השירותים.

2.8

הספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי שבשטחו יבוצעו השירותים בקשר לכל
דבר מהאמור לעיל ,שנעשה בהתאם לנהלי מי מהם.

 .3טיב השירותים
הספק ו/או מי מטעמו ובכלל זה חשב השכר וחשב השכר המחליף יבצעו את השירותים ברמה המקצועית
הגבוהה ביותר כמקובל על ידי חשב מומחה בתחומו ,תוך מילוי הוראות כל דין ותקינה החלים על ביצוע
השירותים ,וישקיע ממיטב זמנו ,מרצו ,ניסיונו ,אמצעיו ומיומנויותיו לצורך ביצוע השירותים לשביעות
רצונה המלאה והסבירה של החברה.
 .4כוח אדם לביצוע השירותים
 4.1במשך תקופת ההסכם מקבל הספק על עצמו לבצע עבור החברה את השירותים על ידי חשב
השכר מטעם הספק ובמידת הצורך בסיוע כ"א נוסף מטעמו ויעמיד חשב שכר מחליף כמפורט
בסעיף  .4.4להלן ,כפי שאושר מראש ע"י החברה.
 4.2הספק מתחייב לנהוג בכל תקופת ההסכם ,לגבי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים לפי
הסכם זה ,בהתאם לאמור בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו.
 4.3הספק מצהיר ,כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק ,לרבות ביטוח
חבות מעסיקים ,ביטוח צד ג' וכיוצא בזאת ,וכי ביטוחים אלה יעמדו בתוקפם ,או יוארכו
כנדרש במשך כל תקופת ההסכם.
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 4.4מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה ,הספק מתחייב לספק את השירותים לחברה
באמצעות חשבי השכר מטעמו ואינו רשאי להחליפם לאורך כל תקופת ההתקשרות ,אלא
בנסיבות חריגות מטעמים מיוחדים בכפוף לאישור מראש ובכתב של החברה ,ובתנאי
שהמחליף שיוצע על ידו הינו בעל הכשרה וניסיון תואמים לדרישות החברה ולפי שיקול דעתה.
החברה לא תסרב להחלפת כ"א אלא מטעמים סבירים וענייניים כאמור לעיל .בנוסף לאמור
לעיל ,במקרים חריגים ובכפוף להודעה ולאישור מראש על ידי הממונה מטעם החברה ,ובלא
יותר מ 45-ימים במהלך כל שנת התקשרות ,אלא אם החברה תסכים לתקופה ארוכה יותר,
יהיה רשאי הספק למלא את התחייבויותיו למתן שירותים באמצעות חשב שכר מחליף .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של החברה ,החברה תהא רשאית ,מסיבות סבירות,
לדרוש מהספק להפסיק העסקתו של חשב השכר או חשב השכר המחליף מטעם הספק או
מועסק אחר בקשר לביצוע השירותים לפי ההסכם ,או להחליפו באחר ,אף אם אושר על ידי
החברה בעבר ,ולפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי והספק מתחייב להפסיק העסקה כאמור או
לבצע החלפה כאמור ,לפי העניין ,מיד עם קבלת הדרישה ולא יאוחר מ 14 -יום מקבלתה
(למעט בשל טעמי אמינות ,הפרת הדין וכיו"ב).
 4.5בכל מקרה ,הספק אחראי ,כי בתיאום עם נציג החברה בהתאם לנסיבות העניין ,מתן
השירותים לחברה ורציפותם לא תפגע בשל היעדרות מועסק מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה
של הפסקת העסקה כאמור לעיל.
 .5סמכויות נציג החברה
 5.1הספק יבצע את השירותים עבור החברה ועל פי הנחיותיה ו/או הנחיות נציג החברה ו/או כל גורם
אחר אשר הוסמך על ידי החברה לצורך כך על פי הודעה שתימסר לספק אם וככל שתינתן ,בשיתוף
פעולה איתו.
 5.2נציג החברה רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבדוק ,בנוכחות הספק ,כל דבר בקשר
לביצוע ההסכם על ידו והספק מתחייב לסייע לנציג החברה לשם כך ולשתף עמו פעולה באופן מלא
ובכל דרך סבירה.
 5.3הוראות והחלטות נציג החברה הן סופיות ומחייבות את הספק ממועד מסירתן לספק ו/או מי
מטעמו והספק ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק עליהן.
 5.4הסמכות למתן ההנחיות שלעיל נועדה רק כאמצעי להבטיח כי הספק יקיים את ההסכם במלואו.
לנציג החברה אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות הספק לפי ההסכם והדין בקשר
עם ביצוע השירותים .למען הסר ספק ,לנציג החברה נתונות רק הסמכויות כמפורט בהסכם זה
ו/או שהוסמך להן במפורש על ידי החברה ,למעט הוראות בהן נקבע כי סמכות כלשהי תופעל על
ידי החברה בלבד.
 .6לוחות זמנים
 6.1היקף ההתקשרות כולל  28ימים בשנה בהם יורשה הספק שלא לספק שירותים לחברה מכל סיבה
שהיא ,לרבות חופשה ,מחלה וחג ,בתיאום מראש ובאישור הממונה (להלן" :ימי ההיעדרות
המורשים") .יובהר ,כי ככלל לא יאושרו היעדרויות בשבוע שבו מתבצע תהליך הכנת תלושי השכר.
מובהר כי הספק יחויב שלא לספק שירותים ולא להגיע למשרדי החברה ,על חשבון ימי ההיעדרות
המורשים המוקצים לו בהתאם להסכם זה ,בימים בהם נמצאת החברה בחופשה מרוכזת (בד"כ
בתקופת החגים) ,למעט אם אושר לו אחרת ע"י החברה.
 6.2בכל היעדרות מעבר לימי ההיעדרות המורשים ,בשל אירוע חריג שלא מאפשר את הגעתו של חשב
השכר ,וכל היעדרות שלא נעשתה באישור הממונה ,ימסור על כך הודעה כתובה לממונה מטעם
החברה מיד עם הי וודע לו על האמור ויעמיד לרשותה של החברה את חשב השכר המחליף ,אשר
יספק את השירותים באותם תנאים לפי ההסכם ונספחיו והכל בכפוף לאישור מראש על ידי
הממונה מטעם החברה ובמגבלות האמורות בסעיף  4.4לעיל.
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 6.3הספק מצהיר כי יבצע את השירותים במסגרת ולפי לוחות הזמנים שנקבעו לביצועם בהסכם ,וכפי
שיעודכנו ,אם יעודכנו בהסכמה בין החברה והספק ,ומתחייב כי לרשותו כח האדם ,הציוד ,כלי
העבודה ,החומרים ,המידע וכיו"ב המתאימים לשם כך .הספק ידווח לנציג החברה בכתב על כל
עניין הקשור בשירותים שיש חשש כי ישפיע על התקדמות ביצועם או חריגה מלוחות הזמנים
להשלמתם.
 .7התמורה ,תנאי התשלום והגשת חשבונית
 7.1תמורת ביצוע כלל השירותים ומילוי כל התחייבויות הספק על פי ההסכם תשלם החברה ריטיינר
חודשי כאמור בהצעת המחיר שהגיש הספק ,כפי שאושרה ע"י החברה כאמור בנספח ט' לעיל
בצירוף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום ,בהתאם לביצוע השירותים בפועל ע"י הספק (להלן:
"התמורה").
 7.2התמורה היא ממצה וסופית ,בלתי צמודה למדד ו/או ריבית אלא אם נקבע אחרת בהסכם ,אינה
ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הגשת הצעת הספק וביצוע השירותים על פי ההסכם ,במישרין
ובעקיפין ,לרבות ומבלי למעט ,כל העלויות הקשורות בבדיקות ,אחריות ,מסים ,היטלים ,היתרים,
רישיונות ,אגרות ,שכר עבודה ו/או ייעוץ ,רכב ,נסיעות וחניה ,לינה ,אש"ל ,טלפון ,ביטוחים
ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,הוצאות משפטיות ,הוצאות ניהוליות ומשרדיות ,עלויות
חד פעמיות ושוטפות וכל תשלום והוצאה אחרים ,ללא קשר למספר השעות שהושקעו במתן
השירותים .כל שינוי בהיקף השירותים ו/או התמורה המגיעה לספק ,כפופה לאישור מראש ובכתב
של החברה.
 7.3הספק מצהיר כי התמורה כוללת גם את שכרם של חשב השכר מטעם הספק וככל שרלוונטי ,חשב
השכר המחליף ושל יתר עובדיו או של כל גורם אחר הנותן שירותים או ייעוץ לספק ,וכי למעט
התמורה הקבועה בהסכם זה לא תישא החברה בסכום נוסף כלשהו.
 7.4הספק יישא לבדו בכל תשלומי המס ותשלומי החובה בגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדים.
הספק מתחייב לשלם ולהפריש במועדם כל תשלום ו/או הפרשה החלים עליו על פי כל דין בקשר
להעסקת עובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תשלום כל המיסים
בגין שכר עבודה כאמור (מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכיו"ב) ,וכן תשלום כל ההיטלים
והאגרות הנובעים מהעסקת העובדים ,בהתאם לכל דין ,כפי שיהיה בתוקף במועד חתימת הסכם
זה וכפי שיתוקן ו/או ישונה מעת לעת ,וישולמו לכל עובד כל התנאים הנלווים המגיעים לו על פי כל
דין ,הסכם אישי ,הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה .ידוע לספק כי הצהרה זו הינה תנאי יסודי
לחתימת ההסכם.
 7.5בסוף כל חודש יגיש הספק לנציג החברה דו"ח על ביצוע השירותים באותו החודש הכולל דיווח
השעות אותן ביצע במהלך כל יום והמטלות וסטאטוס הטיפול בשירותים שנמסרו לביצועו,
בפורמט שיקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן" :דו"ח העבודה") .דו"ח העבודה
ייבדק על ידי נציג החברה ויאושר ו/או יינתנו הערות לדו"ח על ידי החברה בתוך  30יום ממועד
קבלתו מהספק.
 7.6יחד עם דו"ח העבודה יגיש הספק לנציג החברה חשבון לתשלום.
 7.7החברה תשלם בשיטת "שוטף  30 +יום" ממועד קבלת החשבון (או החשבון המתוקן ,לפי העניין),
כפוף לאישור נציג החברה על קבלת כל השירותים בהתאם ללוחות הזמנים ובניכוי ימי ההיעדרות
העולים על ימי ההיעדרות המורשים כאמור בסעיף  ,6.16.1וזאת באופן יחסי (פרו-רטה)
מהתמורה לה זכאי הספק בעבור ביצוע השירותים .עם קבלת התשלום יעביר הספק לחברה
חשבונית מס.
 7.8התשלום בגין החודש האחרון בתקופת ההתקשרות (להלן" :התשלום הסופי") יאושר בהתאם
לאמור בסעיף  7.5לעיל ,אך ישולם לספק רק לאחר מתן אישור החברה בכתב על השלמת
השירותים ובכפוף לקבלת כל המסמכים הקשורים בשירותים .הספק לא יהיה זכאי לתשלומי
הצמדה וריבית בתקופה שחלה ממתן אישור לדו"ח העבודה והגשת החשבון הסופי ועד למועד
התשלום לפי סעיף זה.
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 7.9כל תשלום יבוצע על ידי החברה בכפוף לכך כי הספק המציא 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 באחריותו הבלעדית של הספק .במקרה
זה לא תשולם כל הצמדה ו/או ריבית מסוג כלשהו אלא אם נקבע אחרת בהסכם .מכל חשבון
רשאית החברה להפחית כל סכום ששולם לספק לפי ההסכם ו/או המגיע לחברה מהספק עד למועד
התשלום ו/או שהחברה רשאית לקזזו.
 7.10מובהר ,כי אישור תשלום כלשהו לרבות התשלום האחרון ,אין בהם משום הסכמת החברה ונציג
החברה לטיב השירותים שנעשו.
 7.11במידה ותמצא החברה ,כי שולם לספק סכום לפי ההסכם בטעות או שהיא רשאית לקזזו לפי
ההסכם ו/או הדין ו/או שתלויה וקיימת דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר למעשה ו/או
מחדל שבאחריות הספק לפי ההסכם ,תהא החברה רשאית לעכבו ו/או לקזזו מכל תשלום המגיע
לספק בהודעה מראש של  7ימים לספק ,מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לה לפי ההסכם והדין.
 .8עדכון התמורה בשל הארכת התקשרות
מוסכם כי בעת מימוש האופציה כאמור בנספח ב' לעיל ,מחירי השירותים שבהצעת המחיר
שבנספח ט' להלן כפי שאושרו ע"י החברה יעודכנו לגבי כל אחת משנות ההתקשרות הנוספות ,לפי
העניין כלהלן:
עדכון התמורה כאמור בסעיף זה יבוצע אחת לשנה במועד תחילת שנת ההתקשרות הנוספת (החל
מהשנה השניה להתקשרות) ,כך שהתמורה שבהצעת המחיר שבנספח ט' להלן תהיה צמודה
לשמונים אחוזים ( ) 80%מהשינוי שחל במדד המחירים הרשמי לצרכן המפורסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת ההסכם שקדמה לה .מדד הבסיס לביצוע העדכון הראשון
יהא המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה ,ואילו המדד הקובע לצורך החישוב יהא המדד הידוע
ביום הראשון של שנת ההתקשרות הנוספת .מלבד עדכון התמורה בסעיף זה ,לא יחול כל שינוי
בתמורה שנקבעה בהסכם זה ,אלא במקרה של עדכון היקף השירותים ביותר מחמישים ()50
אחוזים ,בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף להסכמת הצדדים בכתב ובחתימתם.
 .9ביטול ההתקשרות או השירותים על ידי החברה וביצוע על ידי אחר
 9.1החברה רשאית ,בכל שלב ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לבטל את ההתקשרות ולהפסיק את
תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו ,והחברה תהא גם רשאית להוציא חלק מהשירותים מביצועם על
ידי הספק ,והכל מכל סיבה שהיא ,על ידי מתן הודעה בכתב לספק של  45 30ימים מראש.
 9.2החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם במקרה של הפרתו על ידי הספק ,או הפרת התחייבויותיו
לפי ההסכם או מסמכי המכרז ,שלא תוקנה לשביעות רצונהבמלואה של החברה בתום  20ימים
מיום קבלת התראה בכתב מהחברה.
 9.3בכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות בכתב וללא כל הודעה
מוקדמת :פשיטת רגל של הספק; פירוק הספק או כניסה להליכי פשיטת רגל או החלטה על פשיטת
רגל; עם הגשת בקשה למינוי כונס נכסים לספק; אי ביצוע פסק דין נגד הספק לפי הדין; שינוי
בשליטה על נכסי הספק למעט אם ניתנה התחייבות בכתב על ידי בעלי השליטה בחשב בנוסח
המקובל על החברה כי שינוי בשליטה כאמור לא ישפיע כלל על מתן השירותים לפי הסכם זה;
הפרתו היסודית של ההסכם.
 9.4בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או שירות כלשהו מכל סיבה ,לספק לא תהיה כל זכות לטענה
או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת ביצוע השירותים על ידו ,למעט זכותו לקבל
אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם לספק על פי ההסכם בגין השירותים שביצע עד
מועד הפסקת ההתקשרות ו/או השירותים ו/או שהשלימם לאחר מכן בהוראת החברה.
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 9.5במקרה של סיום השירותים ו/או ההתקשרות מכל סיבה ,ימציא הספק לחברה תוך  7ימים כל
מידע שהוא ו/או מי מטעמו קיבל או הפיק בקשר עם השירותים ,וכן כל חומר ו/או טובין שנרכש
על ידו לפי ההסכם לשירותים באופן שלא יגרום לעיכוב המשך השירותים ,בכפוף לקבלת התמורה
בגינו לפי ההסכם .הספק לא יתנגד בדרך כלשהי להתקשרות מכל סוג עם חשב אחר במקומו
וישתף עם החברה והספק האחר פעולה באופן מלא כדי להבטיח העברה יעילה ,מלאה ,תקינה
ומסודרת של השירותים .לאחר קבלת אישור החברה כי כל המידע נמסר לה בהתאם להתחייבות
הספק שלעיל ,ישמיד הספק כל עותק של המידע אם נשאר בידיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,עותקים על אמצעי אחסון מכל סוג ,בכפוף לכל דין.
 .10היעדר ניגוד עניינים ,אי קבלת טובות הנאה והקוד האתי של החברה
 10.1הספק מצהיר ומתחייב ,כי אין בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינו ובין החברה.
 10.2אם תמצא החברה כי נוצר מצב של חשש לניגוד עניינים בין הספק ובין החברה ,תהא החברה
רשאית לבטל ההסכם לאלתר.
 10.3הספק מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד עניינים אפשרי.
הספק ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית להסרת ניגוד
העניינים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה ,ויפעל בהתאם להנחיות החברה.
 10.4הספק מצהיר ,כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים שבאתר האינטרנט של
החברה בכתובת :והוא מאשר שיפעל בהתאם להוראותיו.
 10.5הספק נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני המשנה שלו ,נציגיו ,סוכניו ומי מטעמו
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע הסכם זה ,לרבות השירותים
על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא קיומה של
התחייבות זו ואכיפתה.
 10.6הספק מצהיר ומתחייב בחתימתו על הסכם זה כי אינו מקבל וכי לא יקבל כל תמורה ,תשלום,
עמלה או תגמול כלשהו אחר מכל גורם שהוא ,לרבות חברות ביטוח ,ברוקרים וכד' ,בגין מתן
שירותיו לחברה.
 .11סודיות ואבטחת מידע
 11.1הספק מתחייב לפעול לפי חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ולפי כל דין בשמירה על פרטיות העובדים
וסודיות המידע שיובא לידיו במסגרת ההסכם ולנהוג בהתאם להנחיות החברה בנושא סודיות ואבטחת
מידע במסגרת ביצוע השירותים כפי שימסרו לספק מעת לעת .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק
מאשר כי הובא לידיעתו כי כל מידע סודי ,כולו או חלקו ,בקשר לחברה ,עשוי להיחשב כ"מידע פנים"
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות
לה השלכות פליליות .הספק מצהיר כי ידועות לו המגבלות המשפטיות החלות מכוח חוק זה על שימוש
במידע פנים כאמור ,והוא וכל הבא מטעמו לא יעשו כל שימוש במידע הסודי באופן המפר את הוראות
דיני ניירות ערך .הספק ימסור מיד וללא דיחוי הודעה לחברה בכל מקרה שבו מידע חסוי כאמור נחשף
על ידו ו/או על ידי מי מטעמו או שהובא לידיעתו על כך.
 11.3עמידה בדרישות החוק להגנת הפרטיות –הספק מצהירה כי הוא עומד במועד חתימה על ההסכם ,וכי
ימשיך לעמוד בכל תקופת ההתקשרות ,בדרישות החוק להגנת פרטיות ,התשמ"א –  1981והתקנות
מכוחו.
 11.4הספק ימסור לחברה נוסח התחייבות לשמירה על סודיות ושמירה על פרטיות (נספח ח' להסכם) ,חתום
על ידו ועל ידי כל הבאים מטעמו בקשר עם ביצוע השירותים ,ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים
לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל הבא מטעמו ואכיפתה.
 .12זכויות קניין והעדר עיכבון
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 12.1זכות קניין ,לרבות קניין רוחני ,בכל מסמך ו/או מידע מכל סוג הקשור לביצוע ההסכם ו/או
השירותים לרבות תוצריהם ו/או הנובע מהם בין שיוצר על ידי הספק ו/או מי מטעמו ובאין אם
לאו ,תהיה נתונה לחברה ו/או למדינת ישראל בלבד האמור בסעיף זה לא יחול לגבי תוצרים
קיימים שהוכנו על ידי הספק או צד ג' לפני תחילת ההסכם והליכי המכרז ושלא בעבור מתן
השירותים לחברה ובכלל זה ידע מקצועי know how ,מתודולוגיות ,רעיונות ומיומנויות של
הספק ,שפותחו על ידו כאמור.
 12.2הספק מוותר בזאת על כל זכות בקשר לאמור בסעיף זה ובכלל זה על זכות עיכבון לפי הדין על
רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת ישראל ,לרבות ומבלי למעט מסמכים ,מידע וכל תוצרי
השירותים בין שיוצרו על ידי הספק ו/או מטעמו ובין אם לאו .אין באמור כדי לגרוע מחובת
החברה לשלם את התמורה לספק ובמועדה בכפוף למילוי כל התחייבות הספק לפי ההסכם.
 12.3הספק יהיה האחראי הבלעדי אשר הוא אחראי לה על פי דין בגין הפרה של זכויות קניין כאמור
בסעיף  12.1בשל מעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו וישפה את החברה מיד עם דרישתה
הראשונה ,בגין כל ההוצאות הוצאה ,הפסד או נזק שייגרמו לה עקב תביעה או דרישה בגין הפרה,
כתוצאה מהחלטה של רשות מוסמכת או של ערכאה שיפוטית שביצועם לא עוכב ,או פשרה
בהסכמת הספק שתינתן אלא מטעמים מנומקים וסבירים שנקבעו בפסק דין ובלבד שאם
התקבלה אצל החברה הודעה על תביעה או דרישה כאמור מסרה אותה לספק עם קבלתה על מנת
לאפשר לו להתגונן מפניה וכי לא תתפשר עם צד שלישי ,אלא לאחר קבלת הסכמתו של הספק
שתינתן אלא מטעמים סבירים שינומקו.
 12.4סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.
 .13היעדר יחסי עובד – מעסיק ושליחות
 13.1החברה מתקשרת עם הספק על בסיס ראייה ומצג מצד הספק והצהרתו :כי הוא מבצע את
ההסכם כהסכם למתן שירות בתמורה כשהספק ו/או מי מטעמו ובכלל זה חשב השכר וככל
שרלוונטי ,חשב השכר המחליף מטעם הספק ,אינו עובדו של החברה וכי לפי מצב הדברים בפועל
הספק הוא קבלן עצמאי ובלתי תלוי המנהל עסק עצמאי משלו ,על כל המתחייב והמשתמע מכך,
כי לא ביקש לשמש כעובד של החברה וכי הוא מתחייב להישאר כך בכל תקופת ההסכם .על בסיס
האמור מסכימים הצדדים כי אין ביניהם והסכם זה לא ייצור בשלב כלשהו יחסים של עובד-
מעסיק בין החברה ו/או מדינת ישראל לספק ו/או כל המועסק על ידו ו/או כל הבא מטעמו לרבות
התמורה וכל הזכויות והחובות ההדדיות .לכן מוסכם בין הצדדים כי התמורה לפי הסכם זה
מותאמת והולמת למעמד הספק כקבלן עצמאי כאמור לעיל ועל כן נקבעה לפי תעריף מיוחד
הגבוה ,בסך המוערך על ידי הצדדים בסכום הכפול מהשכר שהיה מקבל בגין המלאכה ו/או
השירות אילו היה מקבלה כ"עובד".
 13.2הספק מצהיר ,כי הינו המעסיק של המועסקים על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם ובכלל זה
חשב השכר וכי הוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעסיק על פי חוק
ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הסכם מיוחד ו/או צווי הרחבה וכיו"ב החלים על העובדים במפעל
ו/או בענף בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת לעת .כמעסיק העובדים מטעמו ,מתחייב הספק
למלא את מלוא חובותיו במועד כלפי הספק ו/או עובדיו האחרים בהתאם להוראות החוק ,ולשלם
ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה החלים עליו על פי דין בקשר להעסקת עובדיו ,לרבות כל
תשלומי המס ,ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ"י דין בגין תשלום שכר העבודה
והזכויות לספק או למי מהעובדים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת .הספק יציג לחברה כל אסמכתא
שתידרש על ידה בכל הנוגע להפרשות ו/או תשלומים שביצע בגין עובדיו ובכל הנוגע לזכויות
העובדים .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהא הספק אחראי לתשלום גמול שעות נוספות ,גמול
ימי חגים ,פיצויי פיטורין ,תגמולים ,הבראה ,חופשה שנתית ,דמי מחלה וכיוצא בזה .כמו כן,
הספק מתחייב לערוך ביטוח פנסיוני בהתאם להוראות הדין בעניין זה ,לרבות ביטוח בגין אבדן
כושר עבודה .כמו כן ,עובדי הספק יבוטחו בביטוח לאומי באמצעות הספק ועל-חשבונו .הספק
ישלם את הסכומים המתאימים למשרדי הביטוח הלאומי ולכל רשויות המס ורשויות המדינה
בכלל ,והכל בהתאם למועדים הקבועים בחוק לשם כך.
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 13.3אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל לספק ו/או כל המועסק ו/או הבא מטעמו יחסי
שליחות ו/או שותפות והספק ו/או מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל
מטרה ,במישרין או בעקיפין.
 13.4למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לחברה
ו/או מי מטעמה להורות ,לפקח או להדריך את הספק ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסים של עובד-
מעסיק בין החברה לספק ו/או כל הבא מטעמו של הספק ,אלא אך אמצעים להבטיח ביצוע
הוראות הסכם זה במלואן על ידי הספק .על כן לא תהיינה לספק ו/או למי מטעמו זכויות כלשהן
של עובד והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת מהחברה בקשר לביצוע הסכם זה
או סיומו מכל סיבה שהיא.
 13.5הספק פוטר בזאת מראש את החברה ו/או את מדינת ישראל מכל אחריות הנובעת מיחסי עובד-
ומעסיק כלפיו וכלפי מי המועסק על ידו ו/או מטעמו.
 13.6הספק מאשר בזאת כי הסכמת החברה להתקשר עימו בהסכם זה מבוססת על כל האמור לעיל
ולהלן ,והוא מתחייב בזאת שלא לטעון נגדה ו/או נגד מדינת ישראל כל טענה בניגוד לכך ואף לא
לפתוח בכל הליך משפטי – או אחר – אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד
מעסיק (ו/או קבלת זכויות כשל עובד) בין החברה ו/או מדינת ישראל לבין הספק ו/או מי מעובדיו
ו/או מי מטעמו.
 13.7למען הסר ספק ,הן הספק והן עובדיו ו/או מי מטעמו יהיו מנועים מלהגיש תביעות כלשהן נגד
החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מדינת ישראל ,לרבות מנהליה ו/או בעלי מניותיה בכל עילה או
עניין אשר על פי טבעם וטיבם כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד ומעסיק .הספק מתחייב כי בכל
תביעה או הליך מכל סוג אשר יוגשו ע"י מי מעובדי הספק כנגד החברה ו/או מי מטעמו ו/או מדינת
ישראל בגין עילה או עניין כאמור ,יצהיר הספק כי העובד הרלוונטי הוא עובד שלו ולא של החברה,
ויעמוד בכל דרך אפשרית על מחיקתה של החברה מן ההליך והסרת אחריות מעל החברה.
 13.8לפיכך ,הספק מתחייב בזאת לשפות ולפ צות את החברה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל
הוצאה ,הפסד ,תשלום ,חבות או קנס ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד ,שהחברה תחויב בהם בקביעה של רשות מוסמכת ,ערכאה שיפוטית שלא עוכב
ביצועה ,או בפשרה שהושגה לאחר קבלת הסכמתו של הספק שתינתן אלא מטעמים מנומקים
וסבירים בכל מקרה של הגשת תביעה ו/או דרישה בניגוד לאמור בסעיף  13זה.
 13.9אם על אף כל האמור לעיל ,ייקבע על ידי בית הדין לעבודה או גורם אחר ,לרבות על פי פניית
הספק או חשב השכר או חשב השכר המחליף כל גורם אחרכל גורם אחר ,כי הספק או חשב השכר
או חשב השכר המחליף כל גורם אחר מי מטעמו הגיש שירותיו לחברה כ"עובד" ו/או זכאי לזכויות
כלשהן מן החברה בקשר עם יחסי עבודה ,וזאת למרות האמור בהסכם זה ולמרות הסכמתם
המודעת ההפוכה של הצדדים מאז ומתמיד ,וכי לכן מגיעים לספק כנותן שירותים או למי מטעמו
תנאים ו/או זכויות סוציאליות למיניהן כשל "עובד" ,כי אז מסכימים הצדדים כי התשלומים
ששולמו לספק שולמו מתוך טעות משותפת וכן מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע לספק או
לחשב השכר או לחשב השכר המחליף ,לפי העניין ,כ"עובד" הינו בשווי מחצית מהתמורה
הקבלנית הממוצעת ששולמה לספק החל ממועד תחילת ההתקשרות בגין שירותיו בכל שנה ושנה
משנת ההתקשרות או חלק ממנה ,בהתאמה ("השכר המוסכם לעובד").
13.10הספק יהיה חייב להשיב לחברה ,ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות הסכם זה ,לפיהן
הספק ו/או מי מטעמו הינו עובד שכיר של החברה או זכאי לזכות כלשהי בקשר ליחסי עבודה ,את
כל התשלומים העודפים שקיבל מן החברה מעל לשכרו המוסכם כעובד ,כהגדרתו לעיל ("הסכום
העודף") וזאת למפרע בגין כל תקופת ההתקשרות עם החברה.
13.11כל סכום עודף שהספק יהיה חייב בהשבתו כאמור לעיל ,יישא ריבית פסוקה והפרשי הצמדה
למדד הידוע של יוקר המחיה שביום התשלום לספק לעומת המדד הידוע ביום השבת הסכום
לחברה.
 .14אחריות ושיפוי

 12מתוך 26

.15

.16

.17

.18

 14.1הספק יישא באחריות המוטלת עליו לפי דין לכל נזק ,מכל סוג ,לרבות לגוף ו/או לרכוש,
שייגרם על ידי הספק ו/או מי מטעמו ,עקב מעשה או מחדל במתן השירותים (בין תוך הפרת
הוראות הסכם זה ובין שלא) ,לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן
ו/או לחליפיהן ,וכן לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים .אחריות
הספק בגין נזקים עקיפים לא תעלה על סך התמורה ששולמה לו בפועל מכח הסכם זה ב12 -
החודשים אשר קדמו למועד היווצרות עילת התביעה .מגבלת האחריות לא תחול במקרה של
זדון .למען הסר ספק ,תביעות של חשב השכר או חשב השכר החלופי כנגד החברה בגין יחסי
עובד-מעביד ,תביעות של עובדי החברה או כח אדם חיצוני בקשר לשכר או לתשלומים אחרים,
ייחשבו לנזקים ישירים.
 14.2החברה תהיה רשאית להחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,האם נזק כאמור שניתן לתיקון
יתוקן על ידי הספק (באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונה המלא והסביר של החברה) ו/או על
חשבון הספק ו/או אחרת.
 14.3הספק משחרר בזה את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן מכל אחריות שהיא בקשר
לנזק שהספק נדרש לבטחו לפי הסכם זה ו/או כספקחשב סביר בתחום פעילות זה.
 14.4הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ,בגין כל
נזק ו/או הוצאה שנגרמו להם ,שהוא אחראי להם כאמור לעיל מיד עם דרישתה הראשונה,
לרבות הוצאות שכ"ט ,ייצוג משפטי ומומחים שהינן סבירות בנסיבות העניין כתוצאה
מהחלטה של רשות מוסמכת או של ערכאה שיפוטית שביצועם לא עוכב ,או פשרה בהסכמת
הספק שתינתן אלא מטעמים מנומקים וסבירים ,ובלבד שהחברה הודיעה לספק עם קבלת
תביעה כאמור אצלה על מנת לאפשר לספק אפשרות סבירה להתגונן מפניה.
ביטוח
הספק יקיים ביטוחים של חבות מעבידים ,אחריות צד ג' ואחריות מקצועית כמקובל
לשירותים מסוג זה ויציג אישורים לגבי קיומם של הביטוחים בפני החברה ,לפי דרישתה.
החברה תהיה רשאית לדרוש הקמת או הרחבת ביטוח על חשבונו של הספק.
ערבות ביצוע
 16.1להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי
החברה ,המציא הספק 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 –  ,1981צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן ,על סך
עשרים וחמישה אלף  ,)₪ 25,000( ₪הערבות החתומה מצ"ב כנספח י' להסכם (להלן" :ערבות
הביצוע").
 16.2ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לשלושים ימים לאחר תקופת ההתקשרות כאמור ותוארך עם
ההודעה על מימוש האופציה בהתאם.
 16.3בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,או אם ביקשה החברה לממש את
זכויותיה לקבל סכומים שהספק חייב בהם על פי ההסכם ,תהא החברה זכאית לחלט את ערבות
הביצוע ,כולה או חלקה ובלבד שנתנה לספק הודעה על כוונתה לחלט את הערבות חמישה ( )5ימים
מראש  .למען הסר ספק מובהר ,כי אין בגובה ערבות הביצוע לשמש כל הגבלה או תקרה
להתחייבויותיה של הספק.
קיזוז ועיכבון
 17.1החברה תהיה רשאית לקזז בהודעה מראש לספק של  7ימים ,כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב,
כנגד כל סכום המגיע לחברה מאת הספק.
 17.2למרות האמור בכל דין ,הספק לא יהיה רשאי לנקוט בזכות עיכבון או קיזוז כלפי החברה ו/או
מי מטעמה.
איסור המחאת זכויות והודעה על שינוי בשליטה או בעלות
 18.1אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי החברה ,הספק לא יהיה רשאי להעביר בכל דרך,
לרבות בהמחאה ,הסבה או שעבוד ,חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם ,כולם או חלקם,
במישרין או בעקיפין .החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף זה כלפי מדינת
ישראל ו/או חליפה על פי דין.
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 18.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה בו הספק הינו חברה  -הספק מתחייב להודיע על כל שינוי
בשליטה או בבעלות בו .שליטה לעניין זה ,החזקה של יותר מחמישים אחוז ( )50%מההון,
זכות ההצבעה או הזכות למנות דירקטורים בחשב או הזכות למנות את מנכ"ל הספק .במקרה
בו הספק הינו שותפות ,הספק מתחייב להודיע על כל שינוי שבגינו חמישים אחוז ( )50%או
יותר מהשותפות מוחזקים באופן שונה מזה אשר עובר לחתימת תנאי הסכם זה.
 .19היעדר בלעדיות
מובהר בזאת ,כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות בביצוע השירותים ו/או כל חלק מהם על ידי
הספק והחברה רשאית להתקשר עם חשב אחד או יותר נוספים לצורך ביצוע השירותים ו/או חלק מהם.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מובהר כי במידה והספק לא יעמוד בזמינות לביצוע השירותים לפי לוחות
הזמנים שבהסכם זה ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה לבצע
את השירותים בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה על חשבונה ,לרבות חשב אחר וזאת בכל דרך שתמצא לנכון
לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין .אין באמור כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי ההסכם והדין.
 .20יישוב מחלוקות
 20.1לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון במחלוקת ויחול עליה הדין
הישראלי.
 20.2הספק מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו על פי ההסכם באופן רצוף ומלא ללא כל הפסקה ו/או
עיכוב ו/או האטה ו/או השהייה ו/או דחייה וכיוצא באלה מיוזמתו גם במקרה של מחלוקת בין
הצדדים או נקיטת הליך בעניין מחלוקת על ידי מי מהצדדים ,לא יהוו בשום מקרה עילה לעיכוב
ביצוע התחייבויות הספק לפי ההסכם ו/או לעיכבון על נכס שמגיע לחברה ו/או למדינת ישראל
מהספק אף אם נמסר על ידי מי מהן לצורך ביצוע ההסכם.
 20.3מוסכם כי הצדדים יפעלו באופן סביר על מנת לפתור כל מחלוקת אם התעוררה בקשר עם ההסכם
ינסו הצדדים בתוך שבועיים ימים בטרם פנייה לערכאות.
 20.4אין באמור כדי לגרוע מזכות הספק לקבל הפרשי הצמדה וריבית כדין בגין תמורה שלא שולמה לפי
הסכם זה בשל מחלוקת כאמור לעיל ,החל מהיום שבו זכאי הספק לקבלה לפי הוראות הסכם זה.
 .21שונות
 21.1לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם 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.
 21.2ההסכם על נספחיו מגלם וממצה את כל המוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל מצג ,הבנה או
הסכמה שנעשו אם בכלל ,קודם למועד הסכם .כל שינוי ו/או תוספת להסכם ולתנאים
המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.
 21.3הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו תישלח בכתב על פי הכתובות המפורטות להלן (אלא
אם ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת) ותיחשב כמתקבלת :אם נשלחה בדואר – תוך  3ימים
מהמשלוח ,בפקס – עם קבלת אישור קבלה אצל השולח ,במסירה אישית – בעת המסירה.
מסירת הודעה לספק בכיר מטעם הספק תיחשב כמסירת הודעה לספק.
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נספח ד'  -אישור זכויות חתימה
אישור זכויות חתימה בשם הספק
אני ,עו"ד  /רו"ח __________________ ,מ.ר _____________ .מאשר בזאת כי ה"ה:
__________________ ת.ז .מס' __________________
ו _________________-ת.ז .מס' __________________
אשר חתמו לעיל בשם חברת _____________________ ,ח.פ( ___________ .להלן" :הספק")
מוסמכים לחייב את הספק בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.
_______________
עו"ד  /רו"ח
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נספח ה' -בוטל
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נספח ו'  -תנאי ביטחון
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
הנדון :התחייבות לעמידה בתנאי ביטחון
אני הח"מ ___________________,
כדלהלן:

ח"פ  /שותפות _________________ (להלן" :הספק") מתחייב ומצהיר

 .1במידה שאדרש ,אבצע השירותים נשוא ההסכם רק על ידי עובדים שיקבלו אישור ביטחוני של מהחברה לאחר העברת
טפסים ממולאים כנדרש של שאלון לבדיקת ביטחון ,הכולל חתימה על כתב ויתור סודיות רפואית והסכמה למסירת
מידע מהמרשם הפלילי .מובהר בזאת ,כי לביצוע השירותים יאושרו עובדים שעברו תהליך בדיקה ביטחונית לרמה
שתיקבע על ידי החברה.
 .2במידה שאדרש ,אגיש לחברה מיד לאחר הודעה על בחירתי לביצוע השירותים ,רשימה של כל העובדים שבדעתי לבצע
באמצעותם את השירותים.
 .3במידה שאדרש ,אתאם עם מנהל הביטחון של החברה מועד להתייצבות כלל העובדים המיועדים ,למילוי טפסים
בנוכחותו או מי מטעמו.
 .4לחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי לאשר את הספק והעובדים או לא לאשר מבלי שתהיה חייבת לנמק החלטותיה.
 .5למען הסר ספר מובהר ,כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר העסקת עובד הספק או להפסיק העסקת העובד לאחר
שאושרה העסקתו .לא תהיה לספק כל טענה באשר לאמור לעיל והספק מוותר מראש על כל דרישה לפיצוי או שיפוי
בגין הוצאות שיהיו לו בגין האמור.
 .6הטיפול באישור הביטחוני להעסקה של עובדי הספק יבוצע באמצעות מנהל הביטחון של החברה או מי מטעמו .לצורך
זה ,במידה שיידרש ,יגיש הספק את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק לא יאוחר מ 14 -יום טרם מועד התחלת ביצוע
השירותים .במידה ובמהלך ביצוע השירותים יבקש להעסיק עובדים נוספים יגיש הספק למנהל הביטחון את רשימת
העובדים לא יאוחר מ 14-יום לפני המועד שבדעתו להתחיל להעסיקם.
 .7במקרה הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד ,יבוצע הדבר על חשבון הספק.
 .8הספק מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים הקשורים בשירותים יחזיקם בארון/כספת נעולים במבנה סגור.
 .9הספק מתחייב כי בתום השירותים יוחזרו אל החברה כל המסמכים והרשומות שהגיעו לידי הספק בקשר ובמהלך
ביצוע השירותים ובכלל זה מסמכים ,דיסקים ,מדיה אופטית וכל פריט ואמצעי אחר ששימש את הספק לצורך ביצוע
השירותים.
 .10הנחיות נוספות:
 .10.1הספק לא יאפשר גישת אנשים שאינם מורשים לעסוק בשירותים אל מסמכי העבודות.
 .10.2אין לפרסם פרטים הקשורים לשירותים ללא אישור בכתב ממנהל הביטחון של החברה.
 .10.3חתימה על הצהרות סודיות  -עובדי הספק יחתמו על הצהרות סודיות לפי דרישת החברה.
 .10.4כל חריגה מהנהלים שבנספח זה תיעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל הביטחון ,כמו כן מתחייב הספק
לדווח מיידית למנהל ביטחון החברה על תקלות בשמירה על נהלי נספח זה.
 .11מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הספק ,כי ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין תחולת החוק להסדרת
הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח – ( 1998להלן" :החוק") ומתוקף כך כפופה להוראות השב"כ והמשטרה (להלן:
"גופי הביטחון ") בכל הנוגע לביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות ,כהגדרתן בחוק ,ולאבטחה פיזית
של המתקנים .לפיכך ,מובהר בזאת ,למען הסר כל ספק ,שביצוע השירותים כפוף לאישור גופי הביטחון או מי מהם
וכי יתכן שיחולו שינויים עקב הוראות גופי הביטחון .במקרה כאמור תורה החברה לספק לבצע את השינויים
המתחייבים מהוראות גופי הביטחון והספק מתחייב לעשות כן.
ולראייה באנו על החתום בשם הספק:
שם מלא

תפקיד
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חתימה

חותמת

תאריך

נספח ז' – (בוטל)
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נספח ז'( – 1בוטל)
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נספח ח'  -התחייבות לשמירת סודיות ושמירה על פרטיות (הספק)
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות והגנת פרטיות
אנו הח"מ ,מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.מס' שותפות]
("הספק") ,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 לספק על ידי החברה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה ,במישרין ו/או
בעקיפין ,ו/או יגיע לידי הספק 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 לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם
נושא הקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה שהיא ,למעט כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה
או הפך להיות ,שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו ,בנחלת הכלל.
התחייבויות הספק ,כאמור בכתב התחייבות זה ,לא יחולו על מידע סודי אשר מקבל המידע יוכיח כי הוא :נמצא
ברשותו לפני חתימת כתב התחייבות זה; נמצא בנחלת הכלל או הגיע לנחלת הכלל לאחר חתימת כתב התחייבות
זה ,שלא בגין הפרת התחייבות כלשהי על ידי מקבל המידע; התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי להחזיק בו
ולהעבירו; פותח על ידי מקבל המידע באופן עצמאי ,ללא קשר למידע הסודי; מידע שמסירתו מתחייבת לפי דין
ובתנאי שקודם למסירת המידע יודיע הספק לחברה על כך ויוועץ איתה ,ככל שניתן ,בדבר היקף המידע שמסירתו
מתחייבת.
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.
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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 ,כתוצאה מהחלטה של רשות מוסמכת או של
ערכאה שיפוטית שביצועם לא עוכב ,או פשרה בהסכמת הספק שתינתן אלא מטעמים מנומקים וסבירים ובלבד
שאם התקבלה אצל החברה הודעה על תביעה או דרישה כאמור ,מסרה אותה לספק עם קבלתה על מנת לאפשר
לו להתגונן מפניה .וזאת האמור בסעיף זה אינו מבלי לגרוע גורע וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת
ה עומדת 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 מודעים לכך כי במסגרת מתן השירותים עשויים לעבור לידי הספק נתונים המהווים מידע ו/או מידע רגיש
כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  ,1981אנו מתחייבים לשמור עליו ולא למוסרו לאף גורם שאינו נדרש
לצורך מתן השירותים ובפרט שלא למסרו לאף גורם מחוץ לספק .אנו מתחייבים לשמור ולקיים את כל הוראות
חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ולפעול לפי הנחיות החברה ביחס לאבטחת המידע שיועבר במסגרת מתן השירותים.
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.
התחייבויותי נו 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 אחראים לכל הפרה מצד עובדינו ו/או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה ,ואנו
מתחייבים להחתים כ ל 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.
אנו מתחייבים להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף ו/או הגיע לידם
בניגוד להוראות נספח 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 הספק:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך
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לכבוד

נספח ח' - 1התחייבות לשמירת סודיות (המועמד המוצע)

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות
אני הח"מ ,__________________________ ,ת.ז ,________________ .מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
הנני משמש בתפקיד _________________ ב _________________ -ותצהירי והתחייבות זו ניתנת כחלק
מהגשת הצעה במכרז פומבי מס'  INGL/TENDER/2018/26למתן שירותי חשבות שכר לחברה.
אני מתחייב בזה ,ללא הגבלת זמן ,לשמור בסודיות גמורה ,לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל שימוש,
לצורך עצמי או לצורך אחרים ,בעצמי 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 לספק על ידי החברה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה ,במישרין ו/או
בעקיפין ,ו/או יגיע לידיי 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 טוו ח 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 ש הוא ,כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או
בעקיפין לחבר ה ,וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם
נושא הקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה שהיא ,למעט כל מידע אשר אוכיח כי בעת גילויו
היה או הפך להיות ,שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלי ,בנחלת הכלל.
התחייבויות הספק ,כאמור בכתב התחייבות זה ,לא יחולו על מידע סודי אשר מקבל המידע יוכיח כי הוא :נמצא
ברשותו לפני חתימת כתב התחייבות זה; נמצא בנחלת הכלל או הגיע לנחלת הכלל לאחר חתימת כתב התחייבות
זה ,שלא בגין הפרת התחייבות כלשהי על ידי מקבל המידע; התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי להחזיק בו
ולהעבירו; פותח על ידי מקבל המידע באופן עצמאי ,ללא קשר למידע הסודי; מידע שמסירתו מתחייבת לפי דין
ובתנאי שקודם למסירת המידע יודיע הספק לחברה על כך.
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-והנני מודע ומכיר במגבלות המשפטיות החלות מכוח
חוק זה על שימוש במידע פנים ,והנני מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי באופן המפר את הוראות דיני
ניירות ערך.
התחייבותי 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 לי המידע ואשר חתמו על התחייבות
לשמירת סודיות ואי שימוש בנוסח נספח זה) ,אלא באישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה.
אני מצהיר בזה ומאשר כי המידע הסודי מהווה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה ,ומתחייב לא לעשות העתקים
מן המידע באופן כלשהוא ,אלא אם ניתן לי היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר האמור.
אני מצהיר בזה כי ידוע לנו כי התרשלותי בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידי 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 התחייבותי לשמירת סודיות כאמור לעיל והפרה יסודית
של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותי זאת.
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הנני מודע לכך שאי עמידתי בהתחייבויותיי כאמור בכתב התחייבות זה ,כולן או מקצתן ,עלול לגרום לחברה נזק,
ואני מתחייב לפצות ולשפות את החברה ,מייד עם קבלת דרישה הראשונה ,בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם
עקב הפרת התחייבויות כאמור , ,כתוצאה מהחלטה של רשות מוסמכת או של ערכאה שיפוטית שביצועם לא
עוכב ,או פשרה בהסכמת הספק שתינתן אלא מטעמים מנומקים וסבירים ובלבד שאם התקבלה אצל החברה
הודעה על תביעה או דרישה כאמור ,מסרה אותה לספק עם קבלתה על מנת לאפשר לו להתגונן מפניה .האמור
בסעיף זה אינו גורע 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.
הנני מצהיר בזה שמילוי התחייבויותיי על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות אחרים שאני צד
לו/ה או שהייתי צד לו/ה וכי לא התקשרתי ו/או אתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר את האמור בכתב
זה .ידוע לי ומוסכם עליי כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלי לחברה מכוח חוזה או מכוח
הדין.
אני מודעים לכך כי במסגרת מתן השירותים עשויים לעבור לידי נתונים המהווים מידע ו/או מידע רגיש כהגדרתו
בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  ,1981אני מתחייב לשמור עליו ולא למוסרו לאף גורם שאינו נדרש לצורך מתן
השירותים ובפרט שלא למסרו לאף גורם מחוץ לספק .אני מתחייבים לשמור ולקיים את כל הוראות חוק הגנת
הפרטיות ותקנותיו ולפעול לפי הנחיות החברה ביחס לאבטחת המידע שיועבר במסגרת מתן השירותים.
הנני מתחייב 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 בידיי ו/או ברשותי ו/או בשליטתי של כל
אדם אחר מטעמי  ,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 ידיי .כן הנני מתחייב שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל מסמך ו/או מידע כאמור ,אלא אם ניתן
לי אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור.
התחייבויותיי על פי מסמך זה יחייבו אותי על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או בשליטה בחברה ,שינוי מבנה
ארגוני ,שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר בחברה .לפיכך ,הנני נותן בזה את הסכמתי לקיום כלל
התחייבויותיי על פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה ,אשר במסגרת שינוי כאמור ,יועברו אליו כלל
התחייבויותיי על פי הסכם זה.
אני אהיה אחראים לכל הפרה מצד כל מאן דהוא אחר מטעמי של האמור בכתב התחייבות זה ,ואני מתחייב
להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמי 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 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 ואני מתחייב לבדוק ולוודא כל מידע בטרם
ייעשה בו שימוש.
אני מתחייב כי מי מטעמי שיהיה בידיו המידע לא יעביר את המידע שבידו לאדם ו/או לתאגיד ו/או לגוף אחר
אשר הוא יודע ,או שיש יסוד סביר להניח ,כי יעשו בו שימוש בניגוד לכתב התחייבות זה.
אני מתחייב להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף ו/או הגיע לידם
בניגוד להוראות נספח זה.
הנני מצהיר כי קראתי היטב כתב זה על כל חלקיו ,הבנתי את תוכנו ,והנני מתחייב לקיים כל הוראותיו ללא
הגבלת זמן.
ולראיה באתי על החתום:
שם מלא

תפקיד
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חתימה

תאריך

נספח ט'  -הצעת המחיר של הספק
[תצורף לאחר הליך בחירת הספק]
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נספח י' – 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" :הספק ") ,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  25אלף ש"ח (במילים :עשרים וחמישה אלף שקלים) (להלן " :סכום
הערבות ") שהחברה עשויה לדרוש מאת הספק בקש ר עם ההסכם שבין החברה לספק למתן
שירותי חשבות שכר (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
להוכיחה בכל אופן שהוא ,ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהספק .כמו כן,
מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הספק ו/או לפנות
בדרישה מוקדמת לספק ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה
על ידינו.
 . 3אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כ ל 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 תוקפה 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 ומראש 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
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