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נספח א' למכרז

הסכם למתן שירותי תחזוקה ,תמיכה והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת
בתחנות המועצה
שנערך ונחתם ב______ ביום __ לחודש ________ שנת 2017
יום ______ '__ ,לחודש____ התשע"ז
בין:
המועצה להסדר ההימורים בספורט
תאגיד סטטוטורי מס' 500500384
מרחוב אודם  ,12פתח תקווה
(להלן" :המועצה")
מצד אחד;
ל ב י ן:
_________________
ח.פ_____________ .
מרחוב ____________
(להלן" :הספק")
מצד שני;
הואיל

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  4/17למתן שירותי תחזוקה ,תמיכה והתקנת
ציוד מחשוב ותקשורת בתחנות המועצה שהעתק ממנו מצ"ב כנספח  1להסכם
(להלן" :המכרז") ,הכל כמפורט במכרז המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

והספק הינו תאגיד אשר עסקו במתן שירותים כהגדרתם להלן והוא הגיש למועצה
הצעה לספק את השירותים בהצעתו במסגרת המכרז (להלן" :ההצעה") והצעתו
נבחרה על ידי המועצה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל:

והספק הינו בעל הידע ,הניסיון ,הכישורים ,כוח האדם המיומן היכולת ,המשאבים
והאמצעים הדרושים למתן השירותים ומילוי שאר התחייבויותיו למועצה,
בהתאם להוראות הסכם זה וכל דין;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים בהתאם לתנאים המפורטים
להלן הסכם זה.
לפיכך ,הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:

 .1מבוא ,כותרות ונספחים
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.
 .1.2כותרות הסעיפים נרשמו לנוחות המעיין ,ואין להסתמך עליהן בפרשנות הסכם זה.
 .2השירותים
הספק מתחייב לספק את השירותים כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות נספח ב' לחוברת
המכרז (להלן" :השירותים").
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 .3הצהרות ומצגי הספק
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .3.1כי כל הפרטים שמסר בהצעה אודותיו הינם מלאים ונכונים.
 .3.2כי הוא מנהל ספרים ופנקסי חשבונות כחוק.
 .3.3כי הוא רשום בכל רישום המתנהל על פי דין לצורך נושא ההתקשרות וקיימים ברשותו
כל הרישיונות הנדרשים על פי דין.
 .3.4להמציא למועצה אישור מפקיד מורשה על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
 1976ו/או מרואה חשבון שלו כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורישומים שעליו לנהל על פי
חוקי המס ,או אישור על כך שהוא פטור מלנהלם.
 .3.5ידועים לו פרטי ההתקשרות והוא יעניק את השירותים כמפורט במכרז.
 .3.6השירותים יינתנו בתיאום עם מנהל הפעילות מטעם המועצה.
 .3.7כי יש לו ניסיון ,מומחיות ,הכשרה ,הסמכה ,אישורים ,כוח אדם ואמצעים פיננסיים
הדרושים לביצוע השירותים בנאמנות ,זהירות ,מומחיות הגבוהה ביותר ,במלואם,
ובלוח הזמנים המוסכם וכי יקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם בנאמנות ,מבלי שהוא
נתון בניגוד עניינים כלשהו.
 .3.8כי קיבל את כל ההחלטות הנדרשות לצורך חתימתו וביצועו של הסכם זה והוא מצהיר
כי אין מניעה על פי כל דין ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו
על פי המכרז והסכם זה.
 .3.9כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות
מותנית) המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שייכרת עימו (אם יזכה) ,או העלולה
לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות
אחרת.
 .3.10כי הוא קיבל את מלוא המידע הרלבנטי לצורך הגשת הצעתו וההתקשרות בהסכם ,כי
בדק מידע זה באופן ישיר ,וכי על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל ,הוא רואה במחיר
המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם
יזכה) ,ובעבור כל חלוקת סיכון בין המועצה לבין הספק ,כפי שזו מופיעה בחוברת
המכרז.
 .3.11כי הינו מקיים וקיים ,לכל הפחות ,בשנתיים שקדמו למועד חתימת הסכם זה ,את כל
חובותיו כלפי עובדיו ,על פי דיני העבודה ,בכלל זה ,חוק שעות עבודה ומנוחה ,חסכון
פנסיוני ,חופשה שנתית ,מחלה ,שוויון זכויות בעבודה ,צווי הרחבה וכל ההסכמים
החלים על הספק כמעסיק לצורך אספקת העבודה והשירותים נשוא הסכם זה וכי ימשיך
לקיים את חובותיו כאמור לכל אורך תקופת ההסכם.
 .4תקופת ההסכם
 .4.1ההתקשרות בין הצדדים תהיה בתוקף למשך  12חודשים מהמועד בו הודיע לו המועצה
על תחילת הפעילות ,אשר תינתן בהתראה של  14ימים לפחות (להלן" :תקופת
ההסכם") .מובהר ומוסכם כי תקופת ההסכם תוארך באופן אוטומטי בארבע תקופות
נוספות בנות  12חודשים כל אחת (להלן" :תקופות האופציה") ,למעט אם נתנה המועצה
הודעה בכתב לספק עד לא יאוחר מ 30-יום לפני תום תקופת ההסכם ו/או כל תקופת
אופציה ,לפי העניין ,על רצונה באי הארכת תקופת ההסכם כאמור.
.4.2

אם המועצה תממש את מי מתקופות האופציה ותאריך את ההתקשרות בינה לבין
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הספק ,יחולו לגבי כל תקופת אופציה כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים.
 .4.3על אף האמור בכל מקום אחר ,בכלל זה ,בהסכם זה ,המועצה רשאית להודיע לספק,
בכל עת ,ומכל סיבה שתראה לנכון ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל נימוק ,כי היא
מפסיקה את ההסכם כולו או הזמנה מסוימת במסגרת הסכם זה (להלן" :סיום
מוקדם") .המועצה תמסור לספק הודעה בכתב על מימוש זכותה על פי סעיף זה ,לפחות,
שלושים ( )30יום לפני מועד הסיום המוקדם (להלן" :הודעה על סיום מוקדם").
 .4.4בכל מקרה בו ניתנה הודעה על סיום מוקדם ,מתחייב הספק להשלים את ביצוען של
השירותים ,והספק יהיה זכאי לתשלום התמורה ,כמפורט להלן ,עבור השירותים שיבצע,
בפועל ,בהתאם להוראות המועצה עד למועד הסיום המוקדם ולא יהיה זכאי לסעדים
אחרים כלשהם.
 .4.5על אף האמור בכל מקום אחר ,בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן ,תהא
המועצה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ,ואף בלא הודעה מוקדמת של  30יום,
כאמור:
 .4.5.1אם הספק קיבל החלטה על פירוק או או שנעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית
או כשהוא עושה סידור עם/או לטובת נושיו ולדעת המועצה הדבר פוגם ביכולתו
של הספק לבצע את השירותים.
 .4.5.2אם התבקשה לגביה הספק בקשה לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או במקרה
שהוצא צו כינוס נכסים כנגד הספק ו/או על רכושו ו/או על כל חלק הימנו
וההליך/צו לא בוטל תוך  45ימים.
 .4.5.3אם הספק הפר הפרה יסודית או הפרה אחרת ולא תיקן את ההפרה האחרת
בתוך שבעה ימים מהמועד שבו ניתנה לו על כך התראה בכתב; מבלי לגרוע
ממשמעות המושג "הפרה יסודית" בדין הפרת ההוראות הבאות הנה הפרת
יסודית :סעיפים  11 ,10 ,9 ,8 ,3 ,2ו 13 -להסכם זה.
 .4.6הספק יהיה רשאי לסיים הסכם זה בהודעה בכתב למועצה .מובהר ,כי סיום כאמור יכנס
לתוקף רק ביום  31בדצמבר של השנה העוקבת את שנת ההודעה ,היינו תינתן למועצה
הודעה מוקדמת שלא תפחת מ –  12חודשים.
 .4.7סיום או ביטול הסכם זה מכל טעם שהוא ,בכלל זה ,סיום מוקדם ,לא יגרע מאחריות כל
צד על פי הוראות הסכם זה ,ובכלל זה ,לגבי הספק ,לעבודות ואספקה שבוצעו על ידו,
וכן לא יגרע מהתחייבויות כל צד על פי הסכם זה שמטבען שורדות את סיום ההסכם,
בכלל זה ,לשמירה על סודיות.
 .4.8על אף האמור לעיל או בכל מקום אחר ,אם יבוטל ההסכם ,רשאית המועצה לעכב את
התשלומים שטרם שולמו לספק עד לגיבוש ובירור נזקי המועצה וקיזוזם מכל תשלום
(שאם לא כן היה מגיע לספק) ו/או סכום שיחולט מכל ערבות.
 .5התמורה ואופן תשלומה
 .5.1בתמורה לשירותים ויתר התחייבויות הספק תשלם המועצה לספק תמורה כמפורט
בהצעת הספק המצורפת בנספח  2להסכם זה (נספח ג' לחוברת המכרז) ,בתוספת מע"מ
(כנגד המצאת חשבונית מס) .מובהר ,כי התמורה בהסכם זה על נספחיו מוסכמת ,קבועה
ואינה ניתנת לשינוי ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
 .5.2הספק לא יהא זכאי לדרוש כל תמורה נוספת אף לא בגין כל שינוי הכרוך בחובות החלות
עליו כמעביד ובכלל זה חופשה ,ביטוח לאומי ,קרן פיצויים ,מחלה ,הבראה ,מילואים,
דמי נסיעה ,וכיוצא באלו הוצאות אשר ישולמו על ידו בלבד.
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 .5.3התמורה ו/או תשלום כלשהו לספק לא יהיו צמודים לדבר אלא אם יקבע אחרת,
במפורש ,בהסכם זה או בנספח לו.
 .5.4תשלום יתבצע אך ורק לאחר מסירת חשבונית מס כדין בסכום שאושר על ידי המועצה
ולאחר מסירת האישורים הנדרשים על פי כל דין ,בכלל זה ,אישור ניהול פנקסים וניכוי
מס במקור.
 .6זכויות קניין ומסמכים
 .6.1המסמכים וכן כל שלב ו/או חלק מהשירותים ,הציוד והחומרים (שיספק הספק למועצה,
אשר הוכנו באופן ייעודי וייחודי עבור המועצה ו/או על בסיס מידע סודי שלה) ,יהיו
שייכים למועצה והם מוקנים לה בזה בקניין מלא גמור ובלעדי .מפורש בזאת כי זכויות
בעלות ,זכויות יוצרים וזכויות אחרות לגבי מסמכים ,שירותים ,ציוד וחומרים (שיספק
הספק למועצה ,אשר הוכנו באופן ייעודי וייחודי עבור המועצה ו/או על בסיס מידע סודי
שלה) יהיו של המועצה בכל עת ולכל צורך ועניין ,אשר בתוקף זכותה זו רשאית לעשות
בהם כל שימוש .בכפוף להוראות הסכם זה ,הספק מוותר בזה מראש על כל זכות
במסמכים ,שירותים  ,ציוד וחומרים ,בכלל זה ,זכות יוצרים ומוותר על זכות התביעה
בגין זכות מוסרית ,לו הייתה .התמורה על פי הסכם זה ,כוללת אף את ההעברה למועצה
של זכויות יוצרים וזכות אחרת כלשהי במסמכים ,שירותים ,ציוד וחומרים ,ככל שיהיו
בהם לספק ,זכויות כלשהן .מובהר ,כי האמור לעיל לא יחול בקשר עם העברת קניין
רוחני קיים של הספק למועצה ,אשר תהיה מתן זכות שימוש בלבד לצרכי המועצה בכל
תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.
 .6.2פג תוקפו של הסכם זה ,הסתיים ,בוטל מכל סיבה שהיא או המועצה דרשה כן במהלך
קיום ההסכם ,חייב הספק למסור למועצה ,בתוך ( 7שבעה) ימים ,ממועד התפוגה ,הסיום
או הביטול ,את המסמכים וכל תוצרי השירותים שברשותו ,באופן שהמועצה תוכל
לעשות בהם כל שימוש שהוא .בכלל זה ,ימסור הספק ,תוכניות המשקפות את העבודות
שבוצעו ( )AS MADEבליווי אישור ,בכתב ,חתום על ידי הספק ,לפיו לא השאיר ברשותו
או ברשות אדם אחר כל מסמך.
 .6.3בכל מקרה של אובדן מסמך או כל חומר שרות אחר ,מתחייב הספק להודיע על כך
למועצה ,לאלתר.
 .6.4אי ביצוע תשלום כלשהו או אי ביצוע התחייבות אחרת על ידי המועצה ,לא יגרע
מזכויותיה של המועצה על פי סעיף  6זה ,אשר ישרדו את ביטולו של ההסכם מטעם
כלשהו והחיובים או הזכויות על פיו לא יהיו שלובים או מותנים בביצוע חיובים או
הענקת זכויות אחרים כלשהם.
 .6.5הספק מתחייב כי בביצוע השירותים על ידו לא יפר ולא יפגע בזכויות יוצרים ,פטנטים,
מדגמים ,סימני מסחר או זכויות דומות .הספק אחראי לכל תשלום בקשר לזכויות קניין
רוחני של צדדים שלישיים בהם יעשה שימוש במסגרת השירותים ,בכלל זה ,בציוד
וחומרים שיסופקו למועצה.
 .7כוח עליון
" .7.1כוח עליון" לצורך האמור בסעיף זה ,יכלול אך ורק גיוס כללי במדינה ,מלחמה ,אסון
טבע באתר מסוג שיטפון ,דליקה ,רעידת אדמה ,מעשה טרור באתר או פינוי האתר על
ידי המועצה מכל סיבה שהיא ,לתקופה העולה על  72שעות ,ובלבד שהיה בכל אלה משום
מניעת ביצוע השירותים ,בפועל .מחסור בחומרי גלם ,שביתה או אי התייצבות עובדים
בשל כל סיבה שהיא או מעשים מחדלים אצל קבלני משנה ,לא יחשבו כנסיבות של "כוח
עליון" בהסכם זה.
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 .7.2לא תינתן ארכה לביצוע מעשה או פעולה או שירות שיש לבצעם ו/או להשלימם עד למועד
כלשהו ,הקבוע בהסכם זה ,אלא בשל איחור הנובע מכוח עליון .במקרה שבו יחול עיכוב
בביצוע השירותים בשל כוח עליון ,יידחה המועד לסיום השירותים בפרק זמן שייקבע על
ידי המועצה ,על פי שיקול דעתה ,בתנאי שבתוך  48שעות מהתחלת האירוע המעכב יודיע
על כך הספק למועצה בכתב ,ויציין בהודעה ,כאמור ,את ההשפעה המשוערת של האירוע
המעכב על מועד סיום השירותים או השלב הקרוב בהתאם ללוח הזמנים .המועצה
רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתן ארכה בכתב לביצוע פעולה או שירות כלשהם,
מכל סיבה שהיא.
 .7.3על אף מסירת ההודעה ,כאמור בסעיף 7.2לעיל ,ימשיך הספק בביצוע התחייבויותיו ללא
הפסקה ,בהיקף המקסימאלי האפשרי באותן נסיבות של הכוח העליון ,הרלבנטי
ובתמורה הנקובה בהסכם זה אלא אם כן נסיבות הכוח העליון אינן מאפשרות זאת,
באופן סביר ,חרף מאמציו .הסתיים האירוע של כוח עליון ,ינקטו הצדדים בכל הצעדים
על מנת להדביק את הפיגור בשירותים .הספק יישא על חשבונו בהוצאות שיידרשו
להשלמת השירותים במועד שיקבע על ידי המועצה.
 .7.4הספק מסכים כי לא תשולם לו תמורה נוספת או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שייווצר
בעקבות כוח עליון ,אם ייווצר.
 .7.5על אף האמור לעיל ,תהא המועצה רשאית ,בכל עת ,לאחר חלוף שבועיים ימים מתחילתו
של כוח עליון לבטל הסכם זה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ולספק לא תהיה
זכות לסעד כלשהו למעט זכותו לתשלום עבור שירותים שבוצעו על ידו עד לאירוע הכוח
העליון ועלויות ישירות ,ככל שיהיו לו.
 .8בטוחה
 .8.1הספק יעביר למועצה במועד שנקבע במכרז ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת
התחייבויותיה על פי ההסכם ,בסכום של ( 150,000מאה וחמישים אלף) ש"ח ,בנוסח
המצורף להסכם זה כנספח .3
 .8.2המועצה רשאית אך לא חייבת ומבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לה על פי הסכם
זה ו/או על פי דין ,ובכפוף להודעה מראש לספק של  14ימים ,לחלט את הערבות כולה או
חלק ממנה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובגין כל הפרה של התחייבות ,מצג או מקום שבו
קמה אחריות של הספק כלפי המועצה על פי הסכם זה ,הסכם אחר או על פי דין ,והסכום
שיחולט על ידי המועצה יהיה פיצוי מוסכם .מובהר ,כי חילוט הערבות יהיה בהתאם
לנזקים שנגרמו למועצה.
בכל מקרה בו תחליט כאמור המועצה על חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,ימציא הספק
למועצה ,תוך  7ימים ממועד חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,ערבות חדשה על מלוא
סכום הערבות ,אשר תחול בתנאים ובסכומים כמפורט בנספח  3להסכם זה.
 .8.3הערבות תהיה בתוקף ברציפות מיום החתימה על הסכם זה ועד חלוף  90ימים לאחר
סיום תקופת ההסכם .הספק אחראי למסור למועצה ערבות שתחליף כל ערבות שמועד
תוקפה עומד להסתיים ,לכל המאוחר 60 ,ימים לפני שיפוג תוקפה של ערבות קיימת .לא
מסר הספק ,במועד ,ערבות ,בכלל זה ,ערבות המחליפה ערבות קודמת תהא המועצה
רשאית ,בנוסף לכל סעד העומד לרשותה ,לחלט את הערבות הבנקאית שברשותה .סכום
שיחולט ,בשל אי החלפת ערבות ,כאמור ,ישמש כפיקדון ויחולו עליו התנאים החלים על
ערבות על פי הסכם זה בשינויים המחויבים.
 .8.4למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסעדים אחרים להם זכאית המועצה.
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 .9שיפוי
הספק מתחייב לפצות ולשפות את המועצה ,נושאי משרה בה ,עובדיה ו/או מי מטעמה,
בגין כל נזק ,אבדן ,תשלום ו/או הוצאה (בכלל זה ,הוצאות משפטיות ושכר טרחת
עורכי דין) ,וזאת כתוצאה מרשלנות של הספק ,עובדיו ,קבלני משנה ו/או אחרים
מטעמו או ברשותו ,בכלל זה ,בכל מקרה בו ייטען הספק ,מי מעובדיו או צד שלישי כי
מתקיימים או התקיימו יחסי עובד-מעביד בין המועצה לבין הספק ,עובדיו או מי
מטעמו ובכל מקרה בו תטען הפרה של זכות צד כלשהי של צד שלישי בכלל זה ,זכויות
קניין רוחני ,בקשר עם השירותים ,אספקת ציוד ו/או חומרים ,והכל מיד עם דרישתה
הראשונה של המועצה (להלן" -דרישה") .התחייבות הספק לשיפוי כאמור תהיה בכפוף
לכך שהמועצה יידעה את הספק על כל טענה המקנה למועצה זכות לשיפוי כאמור
בסמוך לאחר שנודע לה על הטענה כאמור ואפשרה לספק להתגונן בפניה  .המועצה לא
תתפשר על טענה כאמור ללא הסכמת הספק בכתב .
למען הסר ספק ,מובהר כי על אף האמור לעיל ובכל דין ,הספק לא יישא באחריות לכל
נזק עקיף או תוצאתי של המועצה ,לרבות אובדן רווחים ,הכנסה ,נתונים ,מסמכים או
מידע.
 .10ביטוח
 .10.1הזוכים יפקידו בידי המועצה תוך שבעה ( )7ימים ממועד מתן הודעות הזכייה ולא יאוחר
ממועד חתימתם על ההסכם ,את אישורי הביטוח כנדרש בהסכם כאמור בסעיף 14.6
למכרז ,ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה.
 .10.2הספק מצהיר ומתחייב כי יש לו ויהיו לו בתוקף בכל הזמנים הרלוונטיים ,ובתקופת
ההסכם ,ביטוחי חבויות לכיסוי מלוא אחריותו על פי הסכם זה ועל פי דין ועל פי המפורט
באישור הביטוח .אם בידי הספק ביטוח על בסיס תביעה ,הספק מתחייב לחדש את
הפוליסה לתקופה של שנתיים מסיום הסכם זה ותקופת האופציות ,ככל שתמומשנה.
 .10.3מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הספק לערוך
ולקיים ,על חשבונו ,למשך כל תקופת ההסכם ,את הביטוחים בהתאם לתנאים
ולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח  ,4והמהווה חלק
בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הספק" ו/או "אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין),
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.
 .10.4מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת
הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק .הספק מצהיר ומאשר כי יהיה
מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות
כאמור.
 .10.5כן מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו ,למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר
הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,תשלומים לביטוח לאומי.
 .10.6ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה ויכללו סעיף לפיו מוותרים
המבטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המועצה .כן יכללו
הביטוחים כאמור הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,אלא
בהודעה למועצה  60יום מראש ובכתב (בדואר רשום).
 .10.7מיד בתום תקופת הביטוח ,מתחייב הספק להמציא לידי המועצה אישור עריכת ביטוח
מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל
עוד הסכם זה בתוקף.
 .10.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף  1לאישור עריכת הביטוח
(ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר) ,מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק
ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני המועצה אישור עריכת ביטוח בגינו ,במועדים כאמור
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ולמשך שנתיים נוספות ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.
 .10.9הספק פוטר את המועצה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא
על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי המועצה ו/או לאתרים ו/או המשמש לצורך מתן
השירותים ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה
בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .10.10הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 .11שמירת סודיות
 .11.1בהסכם זה יהיה למונח "מידע סודי" ,בין היתר ,הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:
מידע שאינו נחלת הכלל ,בכלל זה ,נתונים ביחס למועצה ,שיטות עבודה וביצוע
השירותים ,כמויות ,מחירים ,נתונים ,נהלים ,פעולות של המועצה וחברות אחרות
הקשורות עימה ביחסים משפטיים ו/או אחרים ,מידע על לקוחות של המועצה ,וכן כל
מידע טכני ,מסחרי או עסקי אחר .מידע סודי לא יכלול מידע ,כפי שהספק יוכל להוכיח
בראיות בכתב ,שהינו ( )1נחלת הכלל או אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת הוראות
הסכם זה ע"י הספק או מי מטעמו; ו/או ׁׁ( )2שהיה ברשות הספק כדין טרם קבלתו
מהמועצה; ו/או ( )3פותח על ידי הספק באופן עצמאי; ו/או ( )4שהספק קיבל אותו מצד
ג' שאינו חב חובת סודיות כלפי המועצה.
 .11.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק לא ימסור לאחר ולא יפרסם מידע סודי ,ובכל מקרה
בו על הספק למסור מידע סודי על פי דרישתה המפורשת של רשות מוסמכת או בהתאם
לחובה מפורשת בדין ,יודיע על כך למועצה בהזדמנות הראשונה ובכל מקרה ,לא ימסור
את המידע לפני שייתן למועצה זמן סביר להסכים בכתב לגילוי או להתנגד כדין למסירת
המידע וינקוט בכל פעולה כדין ,בכלל זה ,עריכת מסמכים ,חתימתם וכיוצא באלה כדי
לסייע למועצה בהתנגדותה למסירת מידע.
 .11.3הספק מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מעובדיו ו/או קבלני משנה
שלו ,אשר יעסקו במתן השירותים האמורים למועצה ,ובאותה מידה שהמידע הסודי
חיוני לצורך ביצועה על ידם (להלן" :מקבל מידע מורשה") .מובהר כי העסקת קבלני
משנה על ידי הספק כפופה לקבלת אישורה בכתב של המועצה להעסקה כאמור .הספק
מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש במידע פנים ,כאמור בהסכם זה,
על כל מקבל מידע מורשה ,אשר מידע סודי כאמור יגיע לידיעתם .הספק ינקוט בכל
האמצעים הנחוצים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או כל חלק ממנו לכל גורם,
שאינו זכאי לכך על פי תנאי הסכם זה.
 .11.4התחייבויותיו של הספק על פי סעיף  11זה ,הינן בלתי מוגבלות בזמן וימשיכו לחול גם
לאחר סיום מתן השירותים מכל סיבה שהיא .כמו כן ,כל התחייבויותיו של הספק על פי
סעיף  11זה הנן בלתי חוזרות וישרדו את ביטולו ,תפוגתו או סיומו של הסכם זה .על אף
האמור בכל מקום אחר ,אחריותו של הספק על פי סעיף  11זה הנה בלתי מוגבלת.
 .11.5הספק מתחייב להימנע מפרסום התקשרותו עם המועצה בהסכם זה וכן ,להימנע
מפרסום תוכנו של הסכם זה ,כולו או חלקו ,למעט אם ניתנה לכך הסכמתה ,מראש
ובכתב ,של המועצה.
 .12תהליך סיום התקשרות/תקופת חפיפה עם ספק מחליף
במועד סיום ההתקשרות בין הצדדים על פי הוראות הסכם זה ,מכל סיבה שהיא,
מתחייב הספק לפעול לפי הכללים הבאים:
 .12.1הספק ישתף פעולה עם הספק המחליף ,על מנת לבצע העברה של תהליכי עבודה ושירות
כך שפעילות המועצה לא תיפגע.
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 .12.2תקופת החפיפה בין הספקים תעמוד על שלושה חודשים במטרה להשיג העברת אחריות
מסודרת בין הספק לבין הספק המחליף (להלן" :תקופת החפיפה") ,ובכלל זה-
 .12.2.1הספק מתחייב כי ילווה את הספק המחליף באופן מלא בכל תקופת החפיפה.
 .12.2.2המועצה רשאית לדרוש ,על פי שיקול דעתה ,כי מומחה המעבדה לתיקון הציוד
של המועצה ילווה במשך  5ימים במהלך תקופת החפיפה ,את אנשי מעבדת
הספק המחליף וידריך אותם בכל תהליך התיקון של הציוד .עלות מומחה
המעבדה מטעם המועצה תיקבע בהסכמה בין המועצה לספק.
 .12.3למען הסר ספק ,הספק ימשיך לספק את השירותים עד להודעת המועצה בכתב על
תחילת תקופת החפיפה.
 .12.4ספירות מלאי יבוצעו טרם תחילת תקופת החפיפה ,כדלקמן:
 .12.4.1הספק יבצע ספירת מלאי מדויקת ברמה מספרים סידוריים של כל הציוד הקיים
אצלו ברמת המכלולים עצמם (לוחות אם יספרו גם הם ברמה סיריאלית).
 .12.4.2הספק יבצע ספירת מלאי מספרית מדויקת לכל חלקי החילוף של כל הציוד
הקיים אצלו.
 .12.4.3המועצה תבצע ספירת מלאי מלאה של כלל הציוד המותקן בתחנותיה ותמסור
את ספירת המלאי לספק ולספק המחליף.
הספק המחליף יכניס ויגדיר את כול הציוד שבתחנות במערכותיו .מובהר ,כי
הוראות סעיף זה יחולו על הספק בקשר עם תחילת מתן השירותים על פי הסכם
זה ותחילת החפיפה עם הספק הקיים של המועצה למועד חתימת הסכם זה.
 .12.4.4בסיום ספירות המלאי ואישור קבלת הציוד של הספק המחליף תבוצע
התחשבנות של המועצה מול הספק לגבי כל החוסר של ציוד שלא אותר ,לרבות
חוסרים של חלקי חילוף ,אשר אמורים להימצא אצל הספק ונמסרו לו מיצרן
הציוד לצורך פעולתו השוטפת.
 .12.5מיד עם הכרזה על תחילת תקופת החפיפה ,הספק יהפוך להיות ספק מגבה (ראה תפקידי
ספק מגבה בסעיף  12.6להלן).
 .12.6החל מתחילת תקופת החפיפה ,כל הטיפול בתחנות המועצה יהיה באחריות הספק
המחליף ובליווי לפי דרישה של המועצה של הספק ,בין היתר כדלקמן:
 .12.6.1למוקד המועצה תינתן האפשרות ,במקרים בהם הוא נוכח לדעת כי הספק
המחליף אינו עומד ב  SLA -הנדרש לתיקון התקלה ,להוציא קריאה לטיפול,
אשר תופנה לספק והוא מתחייב לתקנה בהתאם ל SLA -המוגדר במכרז.
 .12.6.2במקרים בהם המועצה/הספק המחליף יתקשו לתקן את הציוד במעבדת הספק
המחליף ,תתבצע פניה מרוכזת לספק לתיקון המסופים במעבדותיו.
 .12.7העברת הציוד (מכלולים מלאים וציוד חלפים) מהספק לספק המחליף תתבצע כדלקמן-
 .12.7.1העברה תבוצע ב  3פעימות:
א .פעימה ראשונה  -העברת ציוד בכמות שתיקבע (הערכת המועצה היא כי כ-
 1/3מהציוד הקיים במחסני הספק ואצל הטכנאים יעבור בדיקת תקינות
וישלח לספק המחליף) בתוך כ  30יום מההכרזה על הספק המחליף ועד
לתחילת תקופת החפיפה.
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ב .פעימה שניה – כ 1/3 -נוסף מהציוד הקיים יועבר לספק המחליף בתוך
חודש מתחילת תקופת החפיפה.
ג .פעימה שלישית – בתאריך הסיום המלא ,היינו בתום תקופת החפיפה,
תועבר שארית הציוד.
 .12.7.2הציוד כולו והמכלולים יועברו לספק המחליף לאחר שעברו תיקון ובדיקת
תקינות במעבדה של הספק.
 .12.7.3ציוד אשר לא עבר את בדיקת התקינות של הספק ,יוגדר כציוד לגריטה ויפסל
רק לאחר אישור המועצה במרוכז.
 .12.8תשלום לספק במהלך בתקופת החפיפה:
 .12.8.1עד ליום ההחלפה ,עליו תינתן לספק הודעה בכתב של המועצה ,תשולם לספק
התמורה בגין כל עלויות השירות בהתאם למפורט בנספח .2
 .12.8.2החל מיום ההחלפה ועד לתום תקופת החפיפה וסיום מתן השירותים על ידי
הספק ,תשלם המועצה לספק בכל חודש עלות בסיס המחושבת לפי בסיס של
 100קריאות בחודש בין אם בוצעו קריאות ובין אם לא .היה ובוצעו יותר מ100 -
קריאות לספק ,תשלם המועצה לספק תוספת עבור כל קריאה בהתאם לתעריף
המפורט בנספח  .2מובהר ,כי קריאות שירות במקרה זה הינן כל קריאה לטיפול
שטח או דרישה לטיפול מעבדה.
 .13העברת זכויות וחובות הספק
הספק לא יהיה זכאי ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה ,להעביר ו/או להמחות ו/או
לשעבד ו/או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,בין בתמורה
ובין שלא בתמורה ,לאדם ו/או לגוף אחר .מובהר בזאת ,כי היה והספק יעשה כן ,תהא
פעולתו בטלה ומחוסרת תוקף ,והוא יפצה או ישפה את המועצה על כל נזק שייגרם לה
כתוצאה מכך (אפילו יהיו לנזק זה גורמים נוספים).
 .14תרופות וסעדים למועצה
 .14.1זכויות המועצה והסעדים למועצה ,על פי הסכם זה ועל פי דין הם מצטברים ואין בכל
הוראה בהסכם זה כדי לשלול זכותה של המועצה לכל סעד או תרופה על פי ההסכם ו/או
על פי דין .המועצה תהא רשאית לבחור על פי שיקול דעתה הבלעדי באילו תרופות
וסעדים לעשות שימוש.
 .14.2אם הספק לא יקיים התחייבות כלשהי המוטלת עליו בהתאם לתנאי הסכם זה ,חרף
התראה מראש ובכתב של  7ימים ,ולא נקבע לה פיצוי מוסכם אחר בהסכם זה ו/או
במסמכי המכרז ,ישלם הספק למועצה פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בסך עשרת אלפים
( )10,000ש"ח בגין כל אי קיום כזה ,בנפרד (להלן" :פיצוי מוסכם").
 .14.3הספק מצהיר בזאת ,כי הפיצוי המוסכם הנו הנזק שניתן באופן סביר לצפותו במועד
החתימה על הסכם זה .הספק ישלם את הפיצוי המוסכם מיד עם דרישתה הראשונה של
המועצה.
 .14.4המועצה רשאית לנכות ,לחלט ,להפחית או לקזז מסכום כלשהו שיגיע ממנה לספק בין
לפי הסכם זה ,ובין בדרך אחרת כלשהי ,בין שהסכום ,קצוב ובין שאינו קצוב ,כל סכום
המגיע ו/או שיגיע לה ו/או העשוי להגיע לה מאת הספק בקשר עם הסכם זה ,או אחרת.
זאת ,ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי או הקיזוז .למען הסר ספק,
מובהר כי הוראות הסכם זה בקשר עם עיכוב ו/או קיזוז של תשלומים חלות אך ורק על
ההתקשרות עם הספק על פי הסכם זה ואינן חלות על התקשרויות אחרות עם הספק,
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ככל שישנן.
 .15שונות
 .15.1הסכם זה משקף נאמנה ובשלמות את כל המוסכם בין הצדדים ,והוא בא במקום ומבטל
כל סיכום ,מו"מ ,מצג ,הבטחה ,זיכרון דברים או כל הסכם אחר שקדמו לו ,ככל שהיו
כאלה.
 .15.2שינוי או תיקון הסכם זה יחייבו רק אם ייעשו במסמך בכתב שיישא את חתימת שני
הצדדים.
 .15.3הסכם זה וכל הוראה מהוראותיו ,לא יחשבו כמעניקים זכות לצד שלישי כלשהו
כלפי איזה מהצדדים לו.
 .15.4מובהר בזאת כי לא יתקיימו בין המועצה לבין הספק ו/או בין המועצה לבין מי מטעמו
של הספק יחסי עובד ומעביד כלשהם .הספק מתחייב ,כי במקרה שייקבע על ידי ערכאה
מוסמכת כלשהי כי חרף הסכמה זו מתקיימים יחסי עובד ומעביד כאמור ,ישפה היא את
המועצה בגין הוצאות מכל מין וסוג שייגרמו לה בעקבות הקביעה האמורה ,בהתאם
להוראות סעיף  9להסכם.
 .15.5אי עשיית שימוש על ידי המועצה בכל זכות המוקנית לה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין
לא תיחשב כויתור מצדה אלא אם כן היא הודיעה אחרת בכתב ובמפורש.
 .15.6סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוקנית לבתי המשפט
המוסמכים באזור תל אביב – יפו בלבד.
 .15.7כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה אלו הרשומות בראש ההסכם.

ולראייה באו הצדדים על החתום
____________________________
המועצה להסדר ההימורים בספורט
על ידי[ :שם  +תפקיד]
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הספק__________ :
על ידי[ :שם  +תפקיד]
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נספח  – 1מסמכי המכרז
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נספח  – 2ההצעה הכספית
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הערה  :אין להשתמש בנוסח זה לצורך ערבות המכרז
נספח  - 3כתב ערבות ביצוע
לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
מרחוב אודם  ,12פתח תקווה 49170
(להלן" :המועצה")
ג.א.נ,.

תאריך________________ :

הנדון :ערבות בנקאית מס' _________

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של עד ( 150,00מאה וחמישים אלף) ש"ח (להלן:
"סכום הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ (להלן" :הספק") בקשר
עם ההסכם שנחתם עימו בעקבות זכייתו במכרז מס' ___ למתן שירותי תחזוקה ,תמיכה והתקנת ציוד מחשוב
ותקשורת בתחנות המועצה ,וזאת להבטחת התחייבויותיו של הספק כלפיכם ,במסגרת ההסכם.
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה .מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ____  ,2017אשר
פורסם ביום _______ ,שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.
אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב ,כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל,
מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא ,או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות
מהחברה.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו
בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על
סכום הערבות ,בתוספת הפרשי ההצמדה.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל ,וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד
לתאריך האמור ועד בכלל .דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע לסניפנו שבכתובת__________________________ :
בנק_________________ :
תאריך______________________ :
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נספח  - 4אישור עריכת ביטוח
לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
מרחוב אודם  ,12פתח תקווה
(להלן" :המועצה""/המזמין""/המבוטח השני")
מאת :שם חברת הביטוח _________________________ סניף/מח'______
א.ג.נ,.
הנדון :נספח אישור על קיום ביטוחים (להלן" :האישור")
סימוכין :הסכמכם עם .........................................................................
(להלן" :הספק""/הקבלן""/המבוטח (הראשי)")
למתן שרותי תחזוקה ,תמיכה והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת בתחנות המועצה
(להלן" :השרות(ים)/נשוא הביטוח") (נקוב במטבע ש"ח או דולר ארה"ב)
הרינו לאשר כי ערכנו ביטוחים לנשוא הביטוח לתקופת הביטוח מ _________ -עד_________,
כדלהלן:
.1

ביטוח רכוש "אש מורחב" ,מורחב בין היתר ל"כל הסיכונים" בערך כינון לציוד לרבות במעבר,
בטעינה ,בפריקה ובהתקנה וניסוי.

.2

ביטוחי חבויות ,שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח השנתית לא יפחתו מסכומי גבולות
אחריות למקרה ובמצטבר ,בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח,
או בסכום ב  ,₪כנקובים להלן:
לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור (צד ג' גוף ורכוש) שמונה מיליון  .₪כן ישופו
2.1
המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה
ביטוח .הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות
למעשי ו/או מחדלי המבוטח ומי מטעמו ,לרבות בגין רכוש שעובדים בו ,שייחשבו צד ג'
לענין נשוא הביטוח.
לביטוח חבות מעבידים (במידה שמועסקים עובדים) :חמישה מליון דולר ארה"ב,
2.2
לחבותו החוקית של המעסיק בגין מוות ,פגיעה גופנית או מחלה של כל מועסק ,וכן
ישפה את המזמין היה שנטען לעניין קרות תאונת עבודה כי נושא בחובת מעביד כלשהי.
לביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר (אפשר משולב) :ארבעה מיליון  .₪הביטוח
2.3
ישפה בשל רשלנות ,טעות או השמטה או הנובע מביצוע הפעילות נשוא ההסכם כל סכום
שיחויב לשלמו על פי דין עקב דרישה או תובענה נגדו .הביטוח יורחב על מנת לכלול בין
היתר :א) כיסוי במשך תקופת גילוי ל  12חדשים לאחר מועד ביטול או תום תקופת
הביטוח .ב) התאריך למפרע לכיסוי יחול מהמוקדם בין מועד תחילת ההתקשרות
המקורית או כל היערכות מוקדמת לנשוא הביטוח .ג) בטלים סייגים (במידה
שקיימים) :חריגה מסמכות בתום לב ,אבדן מסמכים ואמצעי מידע ,הוצאת דיבה ולשון
הרע.

הרחבות ותנאים מיוחדים :מוצהר ומוסכם כי לענין נשוא הביטוח בלבד ,היקף הביטוחים שערכנו
למבוטח לא יצומצמו מתנאי "ביט" התקפים בתחילת תקופת הביטוח ,או chubb menorah
 ,Israeli it 2008וכי נכללו/יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן:
 )1ביטוחי חבות כפופים לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד
מיחידי המבוטח בנפרד .ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב/התביעה  -למעט נגד מזיק בזדון
 נגדכם ומי מטעמכם ,ומבטחיכם. )2לא יהא תוקף לביטול או צמצום כיסוי ,אלא לאחר שנמסור לכם התרעה  60יום מראש בדואר
רשום.
 )3זכויותיכם לא תפגענה מחמת :א) פגם בהיתר/ברשיון עסק כעילה בלעדית; ב) אחריות מבוטח
אחר ל :הודעת מקרה ביטוח במועד ו/או לאי קיום תנאי פוליסה בתום לב מצדכם; וכן לדמי
ביטוח וקיזוז ,ולהשתתפויות עצמיות (במידה שיחולו) ,אלה לא יחולו עליכם.
 )4הביטוחים הינם בחזקת "ביטוח ראשוני" ,ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחיכם לשאת
בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א –  1981ואנו מוותרים על כל טענה
של שיתוף או ביטוח כפל.
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התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם.
במקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו
התנאים שלטובתכם.

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור
באישור זה.
ולראיה באנו על החתום:
שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח____________ :חתימה _________ תאריך _____

חותמת מקורית של חברת הביטוח
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