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בין:
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
ממגדל עתידים ,ת.ד ,58177 .קרית עתידים ,ת"א 6158101
(להלן" :החברה"" /המזמין")
מצד אחד;
לבין:
____________________
ח.פ_________________ .
מרח' ___________________________________
(להלן" :הספק")
מצד שני;

הואיל:

והחברה ערכה מכרז פומבי מס' TENDER/INGL/2022/20לאספקת מוצרי מזון וכיבוד
(להלן" :המכרז" ו"-המוצרים" ,בהתאמה) ,הכל כמפורט במסמכי המכרז;

והואיל:

והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז ,בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו (להלן" :הצעת
הספק");

והואיל:

והספק מצהיר ומתחייב ,כי יש בידו את הידע ,הניסיון ,המומחיות ,הציוד וכח-האדם
הנדרשים לשם קיום מלוא התחייבויותיו על-פי הסכם זה לשביעות רצונה המלא של
החברה ,הכל כמפורט ובכפוף לתנאי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם באופן שאם הצעתו של הספק
תבחר על-ידי החברה ,יחולו בין הצדדים הוראות הסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא ,נספחים ופרשנות
.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

הכותרות שבראש כל סעיף נועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם.

.3

הוראות הסכם זה תיחשבנה כמשלימות זה את זה וכבאות להוסיף אלו על אלו.

.4

במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין ,יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה
מביניהן ,אלא אם תקבע החברה אחרת.

.5

מסמכי המכרז על נספחיו והצעת הספק (לרבות ,כל שיפור שלהם במסגרת שלבי המכרז השונים)
(להלן בס"ק זה" :המסמכים המשלימים") מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה .עניינים ,תנאים
והתחייבויות המופיעים במסמכים המשלימים ,גם אם לא נכללו בגוף ההסכם ,הנם חלק בלתי
נפרד ומחייב מן ההסכם .כל נושא או עניין הנזכר בהסכם זה וכן ,נזכר במסמכים המשלימים (או
איזה מהם) ואשר מוסדר בהסכם זה ,באופן שונה מהאופן בו הוא מוסדר במסמכים המשלימים,
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יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחינת החברה .במקרה של מחלוקת בשאלה מהו ההסדר העדיף
תכריע החברה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט והחלטתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזה כי:
.6

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון ,ההסמכות ,המיומנות והמקצועיות הנדרשים לצורך
אספקת המוצרים וביצוע יתר ההתחייבויות הנלוות על-פי הסכם זה וכי אין מניעה להתקשרותו
של הספק בהסכם זה.

.7

בידיו כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על-פי כל
דין לניהול עסקו ולביצוע מלוא התחייבויותיו על-פי ההסכם ונספחיו והוא אחראי לכך שכל
האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים יישארו בתוקף לאורך כל התקופה בה הסכם זה יהיה
בתוקף .כמו כן ,במשך כל תקופת ההסכם ימלא הספק אחר הוראות כל דין הקשור באספקת
ובהובלת המוצרים ,כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת .על-פי דרישת המזמין ,הספק ימציא למזמין את
כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות כאמור וזאת ,תוך לא יאוחר מחלוף ( 7שבעה) ימים ממועד
דרישת המזמין.

.8

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה ,כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים המצורפים
אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות
הנדרשים לצורך ביצוע הסכם זה ו/או העלולים להשפיע על קיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ,ולא
תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם אי ידיעה ,חוסר ו/או טעות ו/או
פגם בקשר לנתונים ו/או לעבודות הקשורים בהליך.

.9

אין כל מניעה להתקשרותו של הספק בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו
על-פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על-פי ההסכם או על-פי כל דין.

.10

אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה לא תיגרע בכל צורה
או אופן שהוא במקרה בו הספק נעזר בצד ג' כלשהו בקשר עם התחייבויותיו על-פי הסכם זה .מבלי
לגרוע מהאמור ,הספק יהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה ,סוכנים או של
כל צד שלישי בו ייעזר ,לצורך קיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה ויישא באחריות מלאה כלפי
החברה בגין המעשים והמחדלים של כל הגורמים כאמור לעיל.

.11

הוא ישתף פעולה באופן מלא ומקצועי עם המזמין ועם כל גורם אחר מטעמו ,בקשר לביצוע
התחייבויותיו לפי הסכם זה וכן ,כי ישמע להוראות המזמין ו/או מי מטעמו ויפעל בהתאם
להוראות כל דין ורשות מוסמכת.

.12

המוצרים אשר יסופקו על-ידו בהתאם להסכם זה ,יהיו בהתאם להזמנה בכתב אשר תשלח לו על-
ידי המזמין ויעמדו בכל דרישות מסמכי ההליך.

.13

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
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התקשרות מסגרת והעדר בלעדיות
.14

ידוע לספק כי הסכם זה מהווה הסכם מסגרת בלבד כאשר אספקת המוצרים על-ידי הספק תעשה
בהתאם להזמנות שיוצאו לו על-ידי המזמין מעת לעת ,ככל שיוצאו ,אולם המזמין אינו מחויב
להזמין מהספק את המוצרים ו/או חלקם ,בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה,
והספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות ,שינוי,
הפחתה ,היקף או תדירות ההזמנות.

.15

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי לא יחול מינימום של הזמנה ,וכי החברה תהא רשאית
להזמין את המוצרים בהתאם לצרכיה ,ולא תשלם תוספת תמורה בגין השלמה למינימום של
מוצרים בהזמנה ו/או של מחיר.

.16

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,למזמין שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם ספקים אחרים לשם
אספקת המוצרים כולם ו/או כל חלק מהם ,והספק מוותר על כל זכות התנגדות ,טענה ,דרישה
ו/או תביעה בשל כך ,ומצהיר ,כי ידוע לו שהמזמין רשאי לרכוש מוצרים כדוגמת המוצרים מאת
ספקים אחרים ,ללא כל הגבלה.

.17

מובהר ומוסכם במפורש ,כי אין בהסכם זה כדי להקנות לספק בלעדיות כלשהי.

תקופת ההסכם
.18

תקופת ההתקשרות לפי ההסכם תהיה למשך  12חודשים לאחר מועד חתימתו על ידי הצדדים
(להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה").

.19

לחברה מוקנית האופציה להאריך ובהתאם לצרכי החברה את תקופת ההסכם ב 3-תקופות
התקשרות נוספות של עד  12חודשים כל אחת וזאת עד ל 36-חודשים נוספים סה"כ ממועד סיום
תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן ביחד ולחוד ,לפי העניין" :תקופת ההתקשרות הנוספת").

.20

מימוש תקופת ההתקשרות הנוספת יהיה במתן הודעת החברה בכתב לספק עד  30יום לפני תום
התקופה הראשונה או תום תקופת ההתקשרות הנוספת שמומשה ,לפי העניין .הודעת החברה
תנקוב בתקופה ההתקשרות הנוספת שהחברה מממשת ,ללא צורך בחתימת הצדדים על מסמך
נוסף כלשהו .עם מסירת הודעת החברה על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור יפעל הספק מיד
לביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.

.21

למרות האמור לעיל ,המזמין רשאי בכל עת לבטל הסכם זה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,במתן הודעה
לספק ( 30שלושים) יום מראש ובכתב ,מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה ומבלי שהמזמין
יהיה חייב לנמק את עילת ההפסקה כאמור ,והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר
לכך .בנוסף ,החברה תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי סיום מיידי לאחר מתן הודעה לספק,
במקרה בו תהיה חייבת לעשות כן בהתאם להוראת כל דין או רשות מוסמכת.

הזמנת המוצרים ואספקתם
.22

המוצרים יסופקו למזמין בהתאם להזמנות במתכונת שתיקבע על-ידי המזמין (להלן:
"ההזמנה/ות") אשר תועברנה לספק מעת לעת ותכלולנה ,בין היתר ,את כמות המוצרים הנדרשת,
יעד ומועד אספקתם וכל נתון אחר שיידרש בקשר עם אספקת המוצרים.
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.23

מבלי לגרוע מן האמור ,אספקת המוצרים תבוצע על-ידי הספק בהתאם להוראותיו של המזמין
בדבר ,לרבות אך מבלי למעט ,סדרי העבודה ,כללי ונהלי המשמעת ,הבטיחות והביטחון החלים
והנהוגים בחברה ,ובהתאמה לכל חוק לרבות ונהליו של המזמין (כפי שימסרו לספק מעת לעת).

.24

טעינה ופריקה של המוצרים תעשה בהתאם להנחיות המזמין ועל-פי נהלים פרטניים אשר יקבעו
על ידו מעת לעת .מבלי לגרוע מהאמור ,הספק מצהיר ומתחייב כי פריקת האספקה בשטחי משרדי
החברה תיעשה רק לאחר בדיקה של הנהג ,בהתאם להוראות והנחיות הבטחון של המזמין ,אשר
יתעדכנו מעת לעת.

.25

הספק יספק את המוצרים ,תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר אצל
המזמין ,תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת אצל המזמין והוא יפעל כמיטב
יכולתו על-מנת למנוע תקלות והפרעות ,מכל סוג שהוא למזמין.

.26

הספק מתחייב כי כל הפריטים אשר יסופקו על-ידו בהתאם להסכם זה ,יישאו היתרי כשרות
כמפורט בהסכם זה על נספחיו .מובהר כי באספקת המוצרים על-פי הסכם זה ,על הספק לקיים
את הוראות חוק איסור הונאה בכשרות ,התשמ"ג.1983-

.27

כל אימת שחל שינוי כלשהו בכשרויות המוצרים ,כולם או חלקם ,על הספק לדווח על כך בכתב
לחברה ,באופן מיידי וללא דיחוי ולהמציא תעודת כשרות חדשה בתוקף .למען הסר ספק ,מובהר
בזאת כי במקרה של שינוי כלשהו בכשרויות המוצרים ,כולם או חלקם ,חברה שומרת על זכותה
שלא לקבל את השינוי שבוצע.

.28

הספק יספק את ההזמנות בתיאום מול רוכש המזון /מחסן המזון של המזמין.

.29

הספק יצרף לכל משלוח של המוצרים ,תעודת משלוח בה יצוינו סוג וכמות המוצרים שנשלחו
(להלן" :תעודת משלוח").

.30

הספק ימסור את תעודת המשלוח לאישור המזמין ולבדיקת התאמת המשלוח להזמנה הרלבנטית.
חתימת המזמין ,תהווה הוכחה לכאורה שהכמות המצוינת בתעודה נתקבלה במלואה ותהא תקפה
אך ורק אם כללה את שמו המלא של החותם מטעם המזמין ותפקידו בצירוף חותמת המזמין.

.31

אלא אם נקבע אחרת בהליך ,הספק יספק את המוצרים המוזמנים ישירות למשרדי החברה
באתריה השונים ,הכל בהתאם לדרישת החברה ועל חשבון הספק .מובהר כי על הספק להיות ערוך
לאספקה שבועית אחת לפחות ,לכל אחד מאתרי החברה.

.32

המזמין יהיה רשאי לסרב לקבל כל כמות ו/או סוג מוצר שלא צוין במפורש בהזמנה הרלבנטית.

.33

המוצרים שיסופקו על-ידי הספק יהיה באיכות ובטיב מעולים ,בהתאמה מלאה לדרישות כל דין
ו/או תקן ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים.

.34

אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לרבות בהתייחס
לאיכות המוצרים ,לא תיגרע בכל צורה ו/או אופן שהוא במקרה בו הספק נעזר במוצרים ו/או
שירותים כלשהם מצד ג' כלשהו בקשר עם התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

.35

אספקת המוצרים ,איכותם והתאמתם לדרישות המזמין ו/או מי מטעמו ,תהיה נתונה לפיקוחו של
מפקח שימונה על-ידי המזמין (כהגדרתו להלן) אשר ישמש כנציגו של המזמין ויהיה מוסמך
להכריע מטעמו בכל שאלה שתתעורר בקשר עם ביצוע הסכם זה והן כחלק מהעבודה השוטפת.
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.36

מובהר ,כי במקרה בו לא יעמוד הספק במחויבותו לספק לחברה את כל המוצרים אשר ביחס
אליהם תוצאנה לו הזמנות ,לרבות כתוצאה מחוסרים במוצרים המפורטים בהזמנות מכל סיבה
שהיא ,תהא חברה רשאית לרכוש את המוצרים ממציעים ו/או ספקים אחרים על-פי שיקול דעתה
הבלעדי ועל-פי צרכיה ,ללא מחויבות מצידה למחיר הזול ביותר .במצב דברים זה ישא הספק ,אשר
התחייב כלפי חברה לאספקת המוצרים ,בהוצאות אשר נגרמו ו/או יגרמו לחברה בגין הפער בין
מחיר הספק לחברה עבור אותו מוצר כאמור בהצעה האחרונה לבין המחיר אותו שילמה חברה
בפועל בגין המוצר .זאת ,מבלי לפגוע בכל סעד אחר אשר יעמוד לרשות חברה בהתאם לכל דין
והסכם.

.37

לא מילא הספק אחר הוראות המזמין כאמור לעיל או כמפורט בהסכם זה ,יהא המזמין רשאי
לבצע כל פעולה שתידרש במקום הספק והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל
הנזקים שיגרמו למזמין עקב כך ו/או לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר
בהתאם להסכם זה ו/או על-פי כל דין.

.38

הספק ימציא למזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה ,אישורים המעידים על עמידת המוצרים
בהוראות כל דין ותקן.

.39

הספק ימלא אחר הוראות כל דין הקשור בייצור ,באספקת ובהובלת המוצרים ,כפי שיהיו בתוקף,
מעת לעת .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,יהיו ברשותו של
הספק כל האישורים ,הרישיונות והנתונים שלהלן והוא ימציא לידי המזמין אסמכתאות תקפות
להנחת דעתו המעידות על כך וזאת בתוך ולא יאוחר מחלוף ( 7שבעה) ימים ממועד הדרישה:
רישיון עסק ,רישיון יצרן בתוקף; אישור מוביל; מפרטי מוצרים וכיוצ"ב.

.40

הנחיות משרד הבריאות ,השירותים הווטרינריים והגנת הצומח במשרד החקלאות הינן מחייבות
לכל ענין ודבר.

.41

המזמין יהיה רשאי לשנות מעת לעת את נוהלי האספקה כאמור על-פי שקול דעתו הבלעדי ,בהודעה
מראש ובכתב לספק.

.42

החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להרחיב את היקף ההתקשרות עם הספק ובכלל זה ,להזמין
מהספק גם מוצרים נוספים אשר אינם מפורטים בנספח א' וזאת ,בכפוף להסכמה מראש ובכתב
בין הצדדים בדבר מחיר המוצרים הנוספים ,בהתאם למחירוני הספק.

.43

במידה והודיע יצרן על הפסקת ייצור דגם מוצרי מסוים אשר נדרש בהליך ,באופן שאין לספק
אפשרות להשפיע על המשך הייצור או על האספקה ,ידווח על כך הספק לעורך ההליך באופן מיידי.
ככל שיש בידי הספק מלאי נוסף של המוצר שייצורו הופסק ,יהיה חייב הספק להמשיך ולספק את
הציוד עד ניצול כל המלאי שיש אצלו ,בהתאם לדרישת החברה .במקרה של הפסקת ייצור בפועל,
וכן במקרים נוספים לפי שיקול דעת החברה שבהם היא סבורה שאין באפשרות הספק לספק מוצר
מסוים ,תעמוד לחברה הזכות לבחור באחת מדרכי הפעולה הבאות או בכל דרך אחרת המותרת
לפי הוראות כל דין ,מבלי שתהיה לספק כל טענה כנגד החברה :לדרוש מהספק לספק במקום הדגם
שייצורו הופסק ,ציוד שתכונותיו עולות או זהות (על פי בדיקת וקביעת החברה) על תכונות המוצר
שבהצעת הספק ,במחיר של הדגם המקורי; להתקשר עם אחר לקבלת המוצר שאותו אין הספק
מסוגל כבר לספק; להפסיק ההתקשרות מול הספק.

.44

התחייבויות והצהרות הספק בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת התחייבות
או הצהרה כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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טיב המוצרים ובקרת איכות
.45

המוצרים שיסופקו על-ידי הספק יהיה באיכות ובטיב מעולים ,בהתאמה מלאה לקבוע בהסכם זה
ובהתאם לדרישות כל דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים .המוצרים יועברו לבעלות החברה עם
אספקתם לחברה או תשלום החברה עבורם ,לפי המוקדם ,כשהם נקיים מכח זכות צד שלישי.

.46

בידי הספק יהיו בכל עת כל האישורים ו/או תעודות ו/או דו"חות המוכיחים את עמידת המוצרים
המסופקים למזמין בדרישות כאמור ,כשהם תקפים במשך כל תקופת ההסכם והספק יציגם
למזמין מיד עם דרישת המזמין לכך.

.47

הספק יהא אחראי לאיכות המוצרים ויחליף את כל המוצרים הפגומים ו/או שאיכותם לא הייתה
לשביעות רצונו של המזמין ו/או שהנם בניגוד לאמור בהסכם זה באחרים חדשים תחתם ,מבלי
שיהיה זכאי לכל תמורה שהיא וזאת ,בתוך ( 10עשרה) ימי עסקים מהיום שהמוצרים הפגומים
נמסרו לו ,ובלבד שאין מדובר בפגם אשר נובע מאחסנה לקויה של המוצרים בחברה.

.48

אספקת המוצרים ,איכותם והתאמתם לדרישות המזמין ו/או מי מטעמו ,תהיה נתונה לפיקוחו של
מפקח שימונה על-ידי המזמין (כהגדרתו במסמכי ההליך) אשר ישמש כנציגו של המזמין ויהיה
מוסמך להכריע מטעמו בכל שאלה שתתעורר בקשר עם ביצוע הסכם זה .פעילותו של המפקח
תעשה בכפוף להוראות כל דין.

.49

לא מילא הספק אחר הוראות המזמין כאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי לבצע כל פעולה שתידרש
במקום הספק והספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל הנזקים שיגרמו למזמין
עקב כך ו/או לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר בהתאם להסכם זה ו/או
על-פי כל דין.

.50

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ,בקיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה יפעל הספק בהתאם
לקבוע בהוראות כל דין ומבלי לגרוע בהוראות חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) תשע"ו ,2015
והתקנות מכוחו.

נציג הספק
.51

הספק ימנה נציג אשר לו תהיה הסמכות המלאה לפעול בשם הספק ולייצגו בכל פעולה הקשורה
למתן השירותים לחברה על-פי הסכם זה (להלן" :נציג הספק").

.52

היה ולדעת החברה נציג הספק אינו מתאים לתפקידו ,מכל סיבה סבירה שהיא ,או שהוא אינו
מתנהג כראוי ,ימונה ללא דיחוי ,ובתוך לא יותר מ 7-ימים מיום פניית החברה ,נציג חלופי במקומו,
בכפוף לאישור החברה בדבר זהותו של נציג הספק החלופי .אין בסמכויות כאמור לעיל המסורות
בידי החברה על מנת להטיל עליה מחויבות או אחריות מכל מין וסוג שהוא.

.53

נציג הספק יעמוד לרשות החברה ככל שיידרש ויהיה זמין עבורה בכל עת ומקום סבירים שיידרש.

תעודת משלוח \ תעודת אספקה
.54

הספק יערוך תעודות משלוח או תעודות אספקה שבהן ייכתבו הפרטים הבאים (להלן" :תעודת
משלוח"):
 .54.1סוג הטובין;
 .54.2תאריך הרכישה ו\או האספקה;
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 .54.3מס' תעודת המשלוח;
 .54.4שם הרוכש;
 .54.5תיאור הפריט/הטובין שסופקו והכמויות הרלוונטיות;
 .54.6מחיר הקנייה;
 .54.7הנחה (לפי העניין) ומחיר סופי;
 .54.8חתימה של הגורם המוסמך בחברה.
.55

תעודת המשלוח תהא כתובה באופן ברור והיא תנאי לביצוע התשלום על ידי החברה.

תמורה ותנאי התשלום
.56

בתמורה לקיום כל התחייבויות הספק על-פי הסכם זה ,תשולם לספק תמורה כמפורט בנספח א',
בהתאם לכמות המוצרים שסופקה בפועל (להלן" :התמורה") ,כמפורט להלן.

.57

למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית כנגד קיום מלוא
התחייבויות הספק על-פי הסכם זה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע ,העלויות הנובעות מהעסקת עובדים,
שימוש בציוד ובאביזרים ,שחרור ממכס ,אחסנה ,הובלה ואספקה של מוצרים ,מיסים והיטלים
(במידה וישנם) וכן ,כל הוצאה אחרת הכרוכה באספקת המוצרים ,במישרין או בעקיפין .הספק לא
יהא זכאי לכל תמורה שהיא מעבר לזו המפורטת בנספח א' ,למעט מע"מ שיתווסף לכל תשלום על
פי שיעורו במועד האספקה של כל הזמנה.

.58

במהלך תקופת ההסכם התעריפים המפורטים בהצעת המחיר של הספק (נספח א') יעודכנו החל
משנת ההתקשרות השניה ,במועד תחילת כל שנת התקשרות ,כך שיוצמדו למאה אחוזים ()100%
מהשינוי שחל במדד המחירים הרשמי לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים והמדד הקובע יהא המדד
האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה.

.59

בסיום כל חודש ולא יאוחר מה 10 -בחודש שלאחריו ,יערוך ויגיש הספק דרישת תשלום אשר
תכלול את כל הפרטים אשר ייקבעו על-ידי החברה ,לרבות את כל תעודות המשלוח שנחתמו
ואושרו ע"י החברה או מי מטעמה כמפורט להלן (להלן" :דיווח חודשי") .על בסיס הדיווח החודשי,
יגיש הספק לחברה חשבון חודשי לתשלום מלווה בחשבונית מס כדין בגין המוצרים אשר סופקו
על ידו בפועל באותו חודש בהתאם להוראות הסכם זה (להלן ביחד" :החשבון").

.60

החשבוניות המרכזות יומצאו לכתובת הבאה :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,מגדל
עתידים ,קומה  ,32קריית עתידים ,ת"א 6158101

.61

כל חשבונית מרכזת תתייחס לכל ההזמנות ותעודות המשלוח שהוזמנו והועברו לחברה בחודש
החולף.

.62

לחשבונית המרכזת שיגיש הספק תצורפנה כאמור תעודות המשלוח המקוריות ,הנושאות אישור
קבלה וחתימה של הגורם המוסמך בנתג"ז ,שקיבל את הטובין.

.63

מובהר כי אישור תשלום כלשהו לרבות התשלום האחרון ,אין בהם משום הסכמת החברה
והממונה לטיב השירותים שבוצעו או טיב הטובין שסופקו
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.64

הספק יהיה זכאי לקבל מהחברה את סכום החשבון תוך  30יום מתום החודש שבו הוגש החשבון
על-ידי הספק ("שוטף  ,)"30 +ובתנאי שהחשבון אושר קודם לכן על-ידי החברה וכנגד חשבונית
מס כדין.

.65

כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין המוצרים ו/או אספקתם
יחולו באופן בלעדי על הספק וישולמו על ידו .החברה תנכה מכל תשלום לספק כל סכום אותו עליה
לנכות על-פי כל דין ,לרבות מיסים ,היטלים ותשלומי חובה אחרים ותשלומם כאמור יהווה ראיה
לביצוע מלוא התשלום המגיע לספק מהחברה.

.66

כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק  ,ימציא הספק למזמין את האישורים הבאים:
( )1תעודת עוסק מורשה בת תוקף על-פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו – ;1975
( ) 2אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת
קיומו של הסכם זה;
( )3אישור ניכוי מס במקור;
( )4כל אישור אחר הדרוש על-פי כל דין או על-פי דרישת המזמין.

העדר יחסי עובד  -מעסיק
.67

למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזה כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים ו/או מוצרים ,ואין בו
משום התקשרות לאספקת כוח-אדם ו/או הסכם עם קבלן כוח-אדם ,והספק מצהיר כי אינו קבלן
כ"א.

.68

מוסכם בזה כי אם חרף כוונת והסכמת הצדדים ,יקבע גורם מוסמך כי ההסכם ייחשב כהסכם
להעסקת כוח-אדם או הסכם עם קבלן כוח-אדם ,ישפה הספק את החברה בגין כל תשלום שתחויב
בו מעבר לקבוע בהסכם זה.

.69

הספק מצהיר כי הוא נותן שירותים גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית של החברה
ואין בכוונתו לעשות כן.

.70

הספק מצהיר כי אין ולא יהיו בין החברה ובין הספק ו/או כל הפועל בשמו ו/או במקומו ו/או
מטעמו יחסים של עובד ומעביד לכל מטרה שהיא וכן כי הוא מתחייב לשלם את כל התשלומים
עבור בטוח לאומי ,מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות להם זכאים עובדיו ו/או מי מטעמו על
פי כל דין .חברה לא תהא חייבת לספק ו/או לכל הפועל בשמו ו/או במקומו ו/או מטעמו כל
משכורת ,דמי חופשה או חופשה מכל סוג ,דמי מחלה או חופשת מחלה ,פיצויי פיטורין או פיצויי
פרישה וכן לא תהא חייבת בכל תשלום ו/או גמלה ו/או זכות ו/או טובת הנאה כלשהם המחייבים
ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד .הספק יפצה וישפה את חברה ,בגין כל סכום או חיוב בו
תחויב החברה בניגוד לאמור לעיל.

.71

הספק מתחייב להבהיר את האמור לעיל באופן מפורש וברור לכל עובדיו ו/או מי שיועסק על ידו
לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.72

מובהר בזאת ,כי הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בפרק זה הינם בבחינת תנאי יסודי
להתקשרות החברה עם הספק והתמורה אותה יקבל הספק על-פי הסכם זה ,חושבה בהתאם
להצהרותיו דלעיל.
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ביטול ההסכם עקב הפרה
.73

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא מתן
הודעה כלשהי לספק ,והספק מוותר על כל טענה ,תביעה ודרישה כספית או אחרת כלפי החברה או
מי מטעמה בשל כך:
א .הספק הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו פירוק או צו
הקפאת הליכים או מונה לו מנהל מיוחד או נאמן או מפרק (זמני או קבוע) ,בין באופן זמני ובין
באופן קבוע ,או שהוגשה נגדו בקשה למתן צו או מינוי כאמור ,או הוטל עיקול על חלק מהותי
מנכסי הספק או כל מצב דומה אחר שיש בו ,לדעת החברה ,חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של
הספק לבצע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,ואלה לא בוטלו תוך  30ימים.
ב .בפועל אין הספק מבצע את ההסכם.
ג .הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.

.74

בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הספק את ההפרה בתוך ( 7שבעה) ימים מיום שנדרש
לכך על-ידי המזמין או מי מטעמו .לא תיקן הספק את ההפרה כאמור ,תהא החברה רשאית לבטל
הסכם זה ללא מתן כל התראה נוספת ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה על-פי
ההסכם ועל-פי כל דין.

.75

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה לא תהא חייבת לשלם לספק סכום כלשהו בקשר להסכם עד
שיתבררו ויאושרו בכתב על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ,כל ההוצאות שידרשו לצורך ביצוע כלל
התחייבויותיו של הספק על-פי הסכם זה למשך יתרת תקופת ההסכם וכן דמי הנזק שנגרמו לחברה
בגין אי ביצוע כל או חלק מהתחייבויות הספק ,על-פי העניין ,בשל הפרת הספק את ההסכם כאמור,
וכל זאת מבלי לפגוע באיזה מזכויות החברה לרבות זכות קיזוז כל סכום שהספק חב בו או
שהחברה עומדת לשאת בו כתוצאה מההפרה.

סודיות ואבטחת מידע
.76

הספק יחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף כנספח ב'.

.77

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לקיים באופן מלא את דרישות אבטחת המידע
הנהוגות בחברה על-פי מדיניות והנחיות הממונה על אבטחת המידע בחברה ,וכי יכלול במוקד
השירות את כל האמצעים המתאימים והנדרשים לצורך אבטחת המידע ,בהתאם לנהלי החברה
והנחיותיה.

.78

התחייבויות והצהרות הספק בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת התחייבות
או הצהרה כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ביטוח ואחריות
.79

הספק מצהיר ומאשר ,וכן (לפי העניין) מתחייב כלפי החברה לכך שהוא האחראי היחידי והבלעדי
לכל מעשה או מחדל הקשור ו/או נוגע לשירותים ו/או לאספקתם ,בין אם נעשו על ידו או על-ידי
מי מטעמו ,וכי הוא מתחייב לספק את המוצרים וכן לבצע פעולה אחרת הקשורה בהסכם זה,
במיומנות ובזהירות הנדרשת ,וכי החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא ,בין במישרין ובין
בעקיפין לדרך ביצוע התחייבויותיו על -פי הסכם זה או לכל פעולה אשר נלווית לביצוע
התחייבויותיו כאמור.
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.80

הספק מתחייב לערוך ,למשך כל תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה ,את הביטוחים הנדרשים
לצורך מתן השירותים.

.81

הספק ימציא למזמין בטרם תחילת הסכם זה ,את אישור קיום הביטוחים החתום על-ידי מבטחיו.
לקראת פקיעת אישור קיום הביטוחים ,או כל אישור שיחליף אותו ,רשאי המזמין לדרוש מהספק
אישור ביטוח עדכני.

איסור המחאה
.82

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לכל גורם
שהוא בכל דרך שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות על-ידי העברת השליטה בספק לבעלי
מניותיו ו/או לאחרים לרבות התקשרות עם קבלני משנה (למעט ספק מקצועי או ספק ממונה) מבלי
לקבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

.83

מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין יהא רשאי בכל עת להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי
ההסכם כולן או כל חלקן הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור הספק לכך וללא
כל תמורה ו/או פיצוי כלשהו .להסרת ספק וככל שיידרש ,חתימת הספק על הסכם זה תהווה אישור
והסכמה מראש לאמור בסעיף זה.

.84

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

פיקוח מטעם המזמין
.85

המזמין רשאי למנות מפקח מטעמו (לעיל ולהלן" :המפקח") כדי להשגיח ולפקח על אספקת
המוצרים ו/או כל התחייבות אחרת על-פי הסכם זה של הספק .המפקח יהא מוסמך להכריע בכל
שאלה הקשורה לאספקת המוצרים וביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה ,והספק מתחייב
לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא.

.86

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על-פי ההסכם ,רשאי
המפקח ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:

.87

א.

לערוך כל ביקורת ,חקירה ו/או בדיקה בקשר עם המוצרים ואספקתם.

ב.

לפסול משלוח של מוצרים (כולו או חלקו) בשל פגם ו/או חסר ו/או אי התאמה לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,ולהורות על אספקת מוצרים אחרים תחתם.

ג.

ליתן לספק כל הוראה אחרת בקשר עם המוצרים ואספקתם.

זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם למזמין ולמפקח מטעמו ,אין בה כדי להטיל חבות כלשהי
על המזמין ואין בה כדי לשחרר את הספק ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על-פי
ההסכם ,או להוות אישור לביצוען כראוי .שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את הספק
ממילוי איזו מהתחייבויותיו על-פי ההסכם.

פיצויים מוסכמים
.88

מבלי לגרוע מזכויות החברה לכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לה על פי הסכם זה ו/או על פי
כל דין ,המזמין יהא רשאי לקזז פיצויים מוסכמים קבועים ומוערכים מראש בשיעורים המפורטים

עמוד  11מתוך 17

להלן מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן שירותים למזמין ,זאת בכפוף לדיווח מהגורמים
המתאימים אצל המזמין ולאחר מתן התראה כתובה אחת מראש לספק.

.89

מרכיב השירות  /הנושא

תיאור המקרה

פיצוי מוסכם מראש

חוסר במוצרים שהוזמנו או
חוסר יכולת לספק מוצרים
שהוזמנו ללא הודעה מראש

כל סוג מוצר שיחסר

 ₪ 500על כל סוג של מוצר
שיחסר

אי עמידה באחד במפרט
הטכני של כל מוצר

כל חריגה שתמצא שאינה
עומדת במפרט הטכני
(משקל ,כשרות ,חוסר סימון
על האריזה וכו')

 ₪ 500על כל אי עמידה
שתמצא

למען הסר ספק מובהר כי במקרה של הטלת פיצויים מוסכמים על הספק בגין יותר מעילה אחת
מהעילות המנויות לעיל ,יחולו הוראות פרק זה במצטבר ולא בחילופין.

גביה וקיזוז
.90

נשא המזמין או מי מטעמו ,בתשלום כספי כלשהו החל על הספק ,בין על-פי ההסכם ובין על-פי כל
דין ,יהא הספק חייב להחזירו למזמין מיד כשיידרש לעשות כן ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית
כדין.

.91

המזמין רשאי לנכות ,לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לספק בין על-פי ההסכם ובין בדרך
אחרת ,כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת הספק ,קצוב או בלתי קצוב ,בין על-פי ההסכם ובין בדרך
אחרת ,ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי ,החילוט או הקיזוז כאמור ,והכול בכפוף
להוראות כל דין.

.92

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

שונות
.93

תוקפו של הסכם זה מותנה בחתימת המזמין עליו.

.94

לבית המשפט המוסמך ,שמקום מושבו בעיר תל אביב-יפו ,תהא הסמכות המקומית הייחודית
והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו ,והצדדים מוותרים מראש על זכותם לפנות
לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל אביב-יפו.

.95

הוראות הסכם זה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהא כל תוקף לכל מו"מ ,סיכום,
התחייבות ,הבטחה ,מצג או הסכם קודם ,אינפורמציה ,מחירים ,מסמכים ,כתבים ופרטים אחרים
שנמסרו לספק על-ידי החברה או מי מטעמה ,בין בכתב ובין בעל-פה ,אלא אם כן נכללו במפורש
בהסכם זה.

.96

לשינויים בהסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על-ידי הצדדים.
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.97

מחדל ,השהיה או ויתור על-ידי אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה לא יחשבו
כויתור ,כמניעה ,כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו על-פי הסכם זה בכל
עת שיחפוץ מבלי שיהיה מנוע מלעשות כן.

.98

כל הודעה בכתב שתשלח על-ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל תחשב
כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום  72שעות מעת שנמסרה
למשלוח בדואר רשום בבית הדואר .הודעה שהועברה בפקס יראו אותה כנתקבלה במועד העברתה,
אם צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
בשם הספק

בשם חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ

_______________________ _______________ _______________________ _______________

חתימה

שם מלא ותפקיד

חתימה

שם מלא ותפקיד

_______________________ _______________ _______________________ _______________

חתימה

שם מלא ותפקיד

חותמת_______________ :
תאריך______________ :

חתימה

שם מלא ותפקיד

חותמת_______________ :
תאריך______________ :

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מס' רשיון __________ ,מרחוב ____________ בעיר
__________________ ,מאשר בזאת כי החתימות הנ"ל הן של ה"ה _______________ו-
________________ אשר זיהו עצמם באמצעות ת.ז .שמספרן ________________ ו-
______________  /המוכרים לי אישית ,וכי חתימותיהם מחייבות את הספק לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד
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נספח א'
כתב כמויות ומחירים (הצעת הספק)
(יצורף ע"י החברה בעת חתימת ההסכם)
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נספח ב'  -התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה")
הנדון :התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים
הואיל :והח"מ( _______________ ,להלן" :מקבל המידע") עתיד להתקשר עם החברה לצורך מתן
שירותי_____________________________________ (להלן" :השירותים");
והואיל :ובמסגרת ו/או לצורך מתן/קבלת השירותים החברה עומדת לחשוף בפני מקבל המידע ובפני
עובדיו (או שיתגלה לנו באופן אחר) מידע סודי כמפורט בכתב התחייבות זה להלן;
והואיל :והמידע הסודי אותו עומדת לחשוף החברה בפני מקבל המידע או המידע הסודי לו עשוי מקבל
המידע להיחשף יכול ויהווה גם מידע פנים ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח( 1968-להלן:
"מידע פנים");
והואיל :והסכמת החברה להתקשר עם מקבל המידע ולחשוף את המידע הסודי בפני מקבל המידע רק
בתנאי מותנית וכפופה לכך שיתחייב לשמירת סודיות המידע הסודי ואי עשיית שימוש במידע
פנים.
לפיכך מקבל המידע מצהיר ומתחייב כאמור בכתב התחייבות זה (לעיל ולהלן" :כתב התחייבות זה")
כדלקמן:
 .1מידע סודי
בכתב התחייבות זה יהיה למונח "מידע סודי" ,בין היתר ,הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:
מידע או כל חלק ממנו ,בנוגע לעסקי החברה ,תכניותיה ,תקציבה ,סודותיה המסחריים ,דרך
פעולתה ,קניינה הרוחני ונתונים אודות פעילותה ,שהגיע לידי מקבל המידע ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע ,לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,נתונים מדעיים ,סטטיסטיים ,מסחריים ו/או טכניים ,פרטים בנוגע ליכולות
טכנולוגיות ,תהליכים וכל דוגמאות ,מסמכים ,מפרטים ,תכניות ,שרטוטים ,טבלאות ,תכניות
עסקיות ,רשימות של לקוחות ,נתונים בנוגע לשווקים ונתונים אחרים( ,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,
מחקרים  ,מדיניות של החברה ,רשימת לקוחות החברה ,מחירונים ,הנחות ,רשימת ספקים וכל גוף
אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרותו 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 גילוי ו היה או הפך להיות ,שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו ,בנחלת
הכלל.
 .2התחייבות לשמור על סודיות
 .2.1החברה תמסור למקבל המידע את המידע הסודי הנחוץ ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשם מתן
 /קבלת השירותים על ידי מקבל המידע .מובהר ,כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את
החברה לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשיקול דעתה המוחלט של החברה.
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 .2.2עוד 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.
 .2.3מקבל המידע מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא להעבירו לכל אדם או גוף,
ולא לעשות בו ,או בכל חלק ממנו ,כל שימוש ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בכל דרך שהיא ,אלא
לצורך השירותים.
 .2.4מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מתחייב מקבל המידע ,כי לא יפרסם את המידע הסודי ,ולא
יעבירו לצד שלישי כלשהו ,מכל סיבה שהיא ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 .2.5התחייבויות מקבל המידע ,כאמור בכתב התחייבות זה ,לא יחולו על מידע סודי אשר מקבל
המידע יוכיח כי הוא:
א .נמצא ברשותו לפני חתימת כתב התחייבות זה;
ב .נמצא בנחלת הכלל או הגיע לנחלת הכלל לאחר חתימת כתב התחייבות זה ,שלא בגין
הפרת התחייבות כלשהי על ידי מקבל המידע;
ג .התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי להחזיק בו ולהעבירו;
ד .מידע שיש לגלותו על פי דין או על פי הוראת רשות מוסמכת;
ה .פותח על ידי מקבל המידע באופן עצמאי ,ללא קשר למידע הסודי.
מידע סודי לא ייחשב ככלול בסייגים האמורים לעיל רק משום שמרכיבים יחידים או שילובים
מסוימים שלו מצויים בנחלת הכלל או ידועים למקבל המידע.
 .2.6מקבל המידע מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מעובדיו/יועציו אשר יעסקו
במתן  /קבלת השירותים האמורים לחברה  /מאת החברה ,ובאותה מידה שהמידע הסודי חיוני
לצורך ביצועם על ידם .מקבל המידע מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש
במידע פנים ,כאמור בכתב התחייבות זה ,על כל עובדיו/יועציו אשר מידע סודי כאמור יגיע
לידיעתם .מקבל המידע ינקוט בכל האמצעים הנחוצים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או
כל חלק ממנו לכל גורם שאינו זכאי לכך על פי תנאי כתב התחייבות זה .מקבל המידע יהיה
אחראי לכל הפרה מצד עובדינו ו/או כל מאן דהוא אחר מטעמו של בכתב התחייבות זה.
 .2.7מקבל המידע מתחייב שלא לעשות תעתיק ו/או שיכפול ו/או שעתוק ו/או שיחזור בכל דרך שהיא,
של כל חלק מהמידע הסודי ,מבלי לקבל אישור לכך ,מראש ובכתב ,מהחברה .עוד מתחייב מקבל
המידע להחזיר לחברה מיד עם סיום מתן  /קבלת השירותים על ידו או מיד עם דרישתה
הראשונה של החברה ,לפי המוקדם ,כל מסמך ,מפרט ,שרטוט ,טבלה ,דוגמה ,תכנית וכל נתונים
רשומים אחרים אשר הגיעו אליו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וכן כל רישומים ,דוחות ונתונים
רשומים אחרים ,אשר נוצרו על ידו או נצברו אצלו בקשר עם מתן  /קבלת השירותים.
 .2.8התחייבות מקבל המידע לשמירת הסודיות ואי-השימוש במידע הסודי הכלולה בהסכם זה אינה
מוגבלת בזמן.
 .3אי עשית שימוש במידע פנים
מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של מקבל המידע על פי כתב התחייבות זה ,מקבל המידע מתחייב ,כי
היה והמידע הסודי יהיה בגדר מידע פנים ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח( 1968-להלן" :חוק
ניירות ערך") ,לא ייעשה מקבל המידע כל שימוש במידע הסודי אשר עלול להוות שימוש במידע פנים
כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
 .4רישיון והסכמים עתידיים
 .4.1מקבל המידע מצהיר ,כי המידע הסודי הוא רכושה הבלעדי של החברה והוא מובא לידיעתו אך
ורק לשם מתן  /קבלת השירותים.
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 .4.2מקבל המידע מצהיר ומאשר בזה ,כי ידוע לו כי מסירת המידע הסודי לידיו ,על ידי החברה או
מי מטעמה ,אינה מהווה הענקת רשיון או כל זכות אחרת בקשר למידע הסודי ,והוא מתחייב
לא לנהוג במידע הסודי מנהג בעלים.
 .5פיצוי בגין הפרת התחייבויות מקבל המידע
מקבל המידע מתחייב כי ידוע לו כי התרשלות על ידו או על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו בשמירתו של
כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידו 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 .מקבל המידע מצהיר
ומאשר בזאת כי ידוע לו כי במקרה שיפר את התחייבויותיו דלעיל או כל חלק מהן ,הוא יהיה חייב
לפצות את החברה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה
מהפרת התחייבויותיו דלעיל ,וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים האחרים ,העומדים
לרשות החברה על פי כל דין ,עקב הפרת התחייבויותיו כאמור.
 .6ויתור
שום התנהגות מצד החברה לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה ,או על פי
כל דין ,או כויתור או כהסכמה מצידה להפרה או לאי-קיום של התחייבויות מקבל המידע על פי כתב
התחייבות זה ,או לשינוי תנאי מתנאי כתב התחייבות זה.
מקבל המידע מסכים מראש ,כי החברה תהא זכאית לכל סעד משפטי כלפיו במקרה של הפרה או
חשד להפרה של כתב התחייבות זה ,לרבות צו מניעה וצו לאיסוף המידע הסודי שיהיה בידי מקבל
המידע ומתחייב שלא להתנגד למתן צווים כנ"ל.
 .7הדין החל וסמכות מקומית
מוסכם ,כי הדין החל על כתב התחייבות זה הוא דין מדינת ישראל.
לבתי המשפט בתל-אביב יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית בקשר לכל מחלוקת אשר תתגלע בקשר
עם כתב התחייבות זה .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.
 .8תוקף ההתחייבות ושונות
מקבל המידע מתחייב כי עם סיום ההתקשרות עם החברה ,מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתה הראשונה,
בכל עת ,להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל ,המצוי בידי מקבל המידע ו/או
ברשותו ו/או בשליטו של כל אדם אחר מטעמו ,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 ידי מקבל המידע
התחייבויות מקבל המידע על פי מסמך זה ימשיכו לחייבו על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או בשליטה
בחברה ,שינוי מבנה ארגוני ,שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר בחברה.
מקבל המידע 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.
הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו ,הבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו
ללא הגבלת זמן.
__________
שם

________________
שם החברה

________________
תאריך

עמוד  17מתוך 17

______________
חתימה

