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חוזה
שנערך ונחתם בפתח תקווה ביום __________ לחודש ________________ שנת _____________
המועצה להסדר ההימורים בספורט
מרח' אודם  ,12פתח תקווה
באמצעות מורשי החתימה מטעמה ,ה"ה ________________ ו_____________ -
(תכונה להלן – "המועצה")
מצד אחד

בין:

לבין:

שם:
מספר זיהוי:
כתובת:
דואר אלקטרוני:
באמצעות מורשי
ה"ה

החתימה,

(להלן – "הספק" או "הספק הזוכה")
מצד שני
הואיל

והמועצה פרסמה מכרז לקבלת שירותים מקצועיים בתחום יישום אבטחת מידע במערכות
המועצה ,שמספרו ( 12/18להלן – "המכרז");

והואיל

והספק הזוכה הגיש את הצעתו למכרז;

והואיל

וועדת המכרזים של המועצה החליטה לקבל את הצעת הספק הזוכה;

והואיל

והספק הזוכה מצהיר בזה כי הוא בעל הידע המקצועי ,הטכני הארגוני והפיננסי ,משאבי
האנוש ,הציוד והאמצעים לאספקת השירותים המקצועיים המוגדרים במכרז ובחוזה זה
(להלן – "השירותים") ,בהתאם לכל התנאים הקבועים במכרז ובחוזה זה;

והואיל

והספק הזוכה מצהיר כי הוא בדק את כל הפרטים נשוא המכרז ונשוא חוזה זה ,לרבות כל
התנאים והנסיבות הקשורים לאספקת השירותים ,וכי פרטים אלה ידועים לו היטב;

והואיל

והספק הזוכה מצהיר כי הוא קרא את כל המסמכים המהווים חלק מהמכרז ,הבינם וקיבל
את מלוא ההסברים אשר ביקש לגביהם;

והואיל

והספק הזוכה מתחייב לספק את השירותים ,בהתאם לדרישות ולהתחייבויות הכלולות
במכרז ובחוזה זה ,על נספחיהם;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר ולהגדיר את יחסיהם המשפטיים בקשר למתן השירותים ,כמפורט
בתנאי חוזה זה;

לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים
א.

המבוא לחוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד ממנו.

ב.

הכותרות בחוזה זה ניתנות לצורכי נוחות בלבד ,ולא ייעשה בהן כל שימוש לשם פרשנות תנאיו
של חוזה זה.
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ג.

.2

כל מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,ותנאי המכרז ייחשבו כתנאים בחוזה זה,
לכל דבר ועניין .ההוראות שבמסמכי המכרז באות להשלים את ההוראות שבחוזה זה ולא
לסתור אותן או לגרוע מהן.

הגדרות
לעניין חוזה זה ,תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצדם כדלקמן:
"המועצה" – המועצה להסדר הימורים בספורט – תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח הוראות החוק
להסדר ההימורים בספורט ,תשכ"ז – .1967
"המכרז" – מכרז פומבי מס'  12/18לאספקת שירותים בתחום יישום אבטחת המידע במערכות
המידע של המועצה ,אשר פורסם על ידי המועצה ,ואשר תנאיו ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי
חוזה זה.
"השירותים" – שירותים מקצועיים בתחום יישום אבטחת המידע ,כמפורט בחוברת המכרז
ובחוזה זה.
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.4

השירותים נשוא חוזה זה
א.

הספק יספק למועצה את השירותים ,כהגדרתם לעיל .אספקת השירותים תהיה בהתאמה עם
תקן  ISO27001או כל תקן ישראלי רשמי אחר המגדיר סטנדרטים בתחום אבטחת המידע,
בין אם יבוא במקומו או בנוסף לו.

ב.

השירותים יכללו ,בין היתר ,את הפעולות הבאות :הטמעה של מוצרי אבטחת מידע ,תפעול
ובקרה של מוצרי אבטחת מידע ,עריכת ביקורות טכנולוגיות ביחס לתפקוד של מערכי אבטחת
המידע ,טיפול בהתראות אבטחת מידע וביצוע משימות נוספות בתחום זה ,כפי שתטיל
המועצה על הספק ,מעת לעת.

ג.

אספקת השירותים תהיה בהתאם לתכנית העבודה השנתית של המועצה בתחום אבטחת
המידע ,ועל-פי הוראות והנחיות שיקבל הספק מאת מנהלת אבטחת המידע של המועצה .בכל
מקרה ונסיבות ,היקף השירותים לא יחרוג ממכסה שנתית של  2,400שעות עבודה ולא תשולם
לספק תמורה בעד שעות עבודה שהושקעו בחריגה כאמור ,אלא אם קיבל הספק אישור מראש
ובכתב לכך ,מאת מנכ"ל המועצה.

תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה
תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה הוא למשך שנה אחת ממועד כריתתו .המועצה תהיה רשאית ,על
פי שיקול דעתה ,להאריך את תוקף ההתקשרות ,על-פי חוזה זה ,בתקופה של שנה אחת בכל פעם.
ככל שלא תימסר הודעה אחרת לספק ,תוקף ההתקשרות יתחדש באופן אוטומטי לתקופה נוספת
כאמור ,וזאת עד תקופה מצטברת של חמש שנים שעם סיומה יפקע תוקף החוזה גם ללא מסירת
הודעה מראש .הודעה על הפסקת ההתקשרות תימסר לספק תשעים יום מראש.

.5

הצהרות הספק הזוכה
א.

הספק הזוכה מצהיר ומתחייב בזה:
()1

כי הוא בעל הידע המקצועי ,הטכני ,הארגוני והפיננסי ובעל כח האדם והאמצעים
הדרושים לשם אספקת השירותים נשוא חוזה זה ,בטיב ובאיכות המעולים ביותר
ובהתאם לכל התנאים הקבועים במכרז ובחוזה זה.

()2

כי הוא יודיע למועצה ,מיידית ,על כל שינוי אשר חל אצלו ,ואשר יש בו כדי להשפיע על
המשך עמידתו בתנאי הסף הקבועים במכרז.

()3

כי הוא ידאג לקבל כל הרשאה שתידרש ,על פי דין ,על מנת לספק את השירותים נשוא
חוזה זה ,ויודיע למועצה מיידית על כל מניעה משפטית אשר נוצרה ולפיה לא יוכל
הספק הזוכה להמשיך ולספק את השירותים ,כאמור.
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ב.

הספק הזוכה מתחייב בזה ,כי במסגרת מתן השירותים ,הוא ימלא בקפדנות ובדקדקנות
אחרי כל הוראה שתימסר לו על ידי המועצה ,לרבות הוראות אשר תימסרנה לספק הזוכה
בכתב ,במסמכים אשר אינם מהווים חלק מחוזה זה.

ג.

הספק הזוכה לא יהיה רשאי להזמין ,על חשבון המועצה ,את שירותיו של כל יועץ ו/או מומחה
בקשר למתן השירותים נשוא חוזה זה ,אלא אם קיבל לכך את אישורה המפורש של המועצה,
מראש ובכתב .כמו -כן ,ולמען הסר כל ספק ,מובהר בזה כי הספק הזוכה ו/או מי מטעמו לא
יהיו מוסמכים להתקשר בכל התקשרות שהיא בשמה של המועצה ,לרבות ובדגש על כל
התקשרות אשר יש בה כדי להטיל חיובים כספיים.

ד.

במהלך מתן השירותים ,על פי חוזה זה ,רשאי הספק הזוכה להעניק את שירותיו המקצועיים
גם לגורמים אחרים ,ובלבד שלא יהיה בהענקת שירותים מקצועיים ,כאמור ,כדי לפגוע במתן
השירותים למועצה על פי חוזה זה.

ה.

הספק הזוכה יימנע בקפדנות מכל ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים על פי חוזה זה,
והוא יודיע למועצה בכתב על כל עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ואשר יש להם נגיעה
לשירותים המקצועיים שהוא נותן למועצה.

התמורה בגין מתן השירותים
א.

כנגד מתן השירותים ,יהיה הספק הזוכה זכאי לגבות מהמועצה שכר בהתאם לתעריף שנקב
בהצעתו במכרז ,ובלבד שהגבייה תהיה בגין ביצוע בפועל של שעות עבודה (להלן – "התמורה").

ב.

מובהר כי התמורה ,כאמור ,היא סופית ומוחלטת ,והיא כוללת ומגלמת בתוכה תשלום ו/או
החזר הוצאות מכל מין וסוג שהם ,אשר הוציא הספק הזוכה במסגרת מתן השירותים .לפיכך
לא יהיה הספק הזוכה זכאי לקבל מאת המועצה כל החזר הוצאות ו/או הפרשי הצמדה ו/או
הפרשי ריבית ו/או כל תשלום נוסף מעבר לתמורה ,אלא אם נקבע הדבר במפורש בחוזה זה.

ג.

התמורה לא תשתנה גם במקרה של הארכת תוקף חוזה זה ,ולא יצטברו עליה הפרשי הצמדה
ו/או ריבית ו/או התייקרויות כלשהם.

ד.

הספק הזוכה יגיש למועצה ,עד ה –  5בכל חודש שוטף ,חשבון בגין שירותים אשר ניתנו על
ידי הספק למועצה בפועל במהלך החודש הקודם .החשבון ייבדק על ידי סמנכ"ל המועצה
לענייני טכנולוגיה או על ידי מי שיוסמך לכך על ידו ,ויאושר או יוחזר לספק הזוכה לצורך
תיקונו .בדיקת החשבון ואישורו  /החזרתו לצורך תיקונים יושלמו בתוך שלושים מן המועד
שבו יגיש הספק את החשבון (או חשבון מתוקן שנדרש הספק להגיש במקומו) לאישור .למען
הסר ספק ,מובהר בזה כי בדיקת החשבון תכלול גם בדיקה של ביצוע מושלם בפועל של
השירותים אשר בגינם נדרש התשלום .במקרים בהם יתברר כי קיים פער בין האמור בדרישת
התשלום לבין הביצוע בפועל של העבודות בגינן הוגש החשבון ,או שהעבודות כאמור בוצעו
שלא בהתאם לדרישות האיכות של המועצה ,תהיה המועצה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לעכב
את פירעון החשבון ,כולו או חלקו ,עד להשלמת הטעון תיקון ,ובלבד שהמועצה תמסור לספק
פירוט מדויק של הליקויים ו/או החוסרים שעליו לתקן ו/או להשלים ,כאמור.

ה.

בכפוף לאמור בסעיף קטן ג' לעיל ,התשלומים ישולמו לספק בתנאי "שוטף  – "30 +דהיינו –
בתוך שלושים ימים מתום החודש הקלנדרי שבמהלכו אושר כל חשבון לתשלום .הספק הזוכה
לא יהיה זכאי לתוספת הפרשי הצמדה או ריבית בגין התקופה שממועד הגשת החשבון לאישור
ועד לביצוע התשלום בפועל ,בהתאם להוראות סעיף זה .העברת התשלום לספק לאחר המועד
הנקוב בסעיף זה ,תזכה את הספק בתוספת ריבית בשיעורים הקבועים על ידי החשב הכללי
באוצר ,עבור תשלומי חובות שבפיגור.

ו.

במעמד החתימה על חוזה זה ,וכתנאי לקבלת תשלום כלשהוא ,ימציא הספק הזוכה למועצה
את כל המסמכים המפורטים להלן:
()1

העתק נאמן למקור של תעודת עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – 1976
(להלן – "חוק מע"מ").

()2

אישור מפקיד מורשה ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,תשל"ו –  ,1976או מרואה חשבון או מיועץ מס ,לפיו
הספק הזוכה מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרישומים שעליו לנהל על

4
פי פקודת מס הכנסה ועל פי חוק מע"מ ,וכמו כן שהספק הזוכה נוהג לדווח לפקיד
השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי כל דין.
()3
.7

אישור בדבר פטור מניכוי או שיעור ניכוי מס במקור מהתשלומים לספק הזוכה.

משאבי אנוש
א.

הספק הזוכה יעמיד ,לצורך מתן השירותים ,במשרה מלאה ,משאבי אנוש מספיקים לקיום
התחייבויותיו.

ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן א' לעיל ,יעמיד הספק לצורך מתן השירותים את
המומחה מטעמו שנבחר במסגרת הליכי המכרז (להלן – "המומחה") .לא פעל הספק כאמור,
יחולו הכללים כאמור להלן:
( )1במקרה בו ההחלטה לא להעמיד את המומחה לטובת מתן השירותים היא החלטה
מודעת של הספק ,שאינה נובעת מאילוצים שאינם בשליטתו ,יראו בכך הפרה
יסודית של הסכם זה ,אשר תקנה למועצה ברירת ביטול מיידית ,ללא מתן הודעה
מוקדמת ,וזאת בנוסף לזכות לקנוס את הספק בסכום התמורה עבור שלושה חודשי
עבודה של מומחה במשרה מלאה ( 45שעות עבודה בשבוע).
( )2במקרה בו אי העמדת המומחה לטובת מתן השירותים נובעת מנסיבות שאינן
תלויות בספק (לרבות התפטרות של המומחה) ,תהיה המועצה רשאית לנקוט את
אחד האמצעים כדלקמן:
 .1לבטל את חוזה ההתקשרות עם הספק ,במתן הודעה בכתב ,שלושים יום
מראש ולבחור במקומו ספק אחר או;
 .2לבחור מומחה אחר מתוך רשימת המומחים שהגיש הספק בשלב המכרז;
 .3לקבל מאת הספק הצעה למומחה אחר מטעמו ,שיהיה בעל ניסיון מקצועי
דומה לזה של המומחה הפורש ,ולשקול אם לאפשר את החלפת המומחה
הפורש במומחה המוצע.
( )3ההוראות דלעיל (בסעיף (7ב) זה) תחולנה במשך עשרים וארבעה חודשים ממועד
החתימה על חוזה זה .למען הזהירות ,מובהר אין באמור בסעיף קטן ( )3זה כדי
לגרוע מן האמור בסעיף ג' שלהלן ,אשר יהיה בתוקף ,כמו שאר חלקי הסכם זה ,גם
לאחר חלוף  24חודשים ממועד החתימה על חוזה זה.

ג.

החלפת המומחה (בנסיבות שאינן מפורטות בסעיף (7ב) לעיל) תיעשה באישור המועצה בלבד,
שיינתן בכתב ומראש.

ד.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המועצה תהיה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה ,לדרוש מאת
הספק להחליף את המומחה ,וזאת בשל סיבות הקשורות בתפקודו  /התאמתו המקצועית /
התנהגותו .פנייה כאמור תהיה בכתב ,תכלול את נימוקי המועצה לדרישתה ,והספק ייענה לה
בהקדם האפשרי ,ובכל מקרה לא יאוחר מששים ימים מן המועד בו הוגשה .לא נענה הספק
לדרישה כאמור ,יראו בכך הפרה יסודית של חוזה זה ,אשר תקנה למועצה ,פרט לכל סעד אחר
שהיא תהיה זכאית לו במקרה כזה ,את הזכות לבטל התקשרות זו עם הספק ,ולקבל את
השירותים מן המציע שדורג אחריו במכרז או באמצעות פרסום מכרז פומבי חדש ,הכול לפי
שיקול דעתה של המועצה ובהתאם לחובותיה על פי דין.

ה.

בכל מקרה של החלפת מומחה ,כאמור לעיל ,בין אם בחרה המועצה להמשיך ולקבל את
השירות מאת הספק הזוכה ובין אם בחרה המועצה לקבל את השירות מאת ספק חלופי ,יכלול
תשלום השכר שיקבל הספק במשך תקופת חפיפה של חודש ימים בין המומחה היוצא למומחה
הנכנס גם את תשלום השכר של המומחה הנכנס ,והספק לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום
בגין קיום החפיפה כאמור .בחרה המועצה להמשיך ולקבל את השירות מאת הספק הזוכה,
באמצעות מומחה חלופי מטעמו ,תשלם המועצה לספק הזוכה ,במשך חודש עבודתו הראשון
של המומחה החדש (לאחר תום חודש ה"חפיפה")  75%מן הסכום שנקב הספק הזוכה בהצעתו
עבור כל שעת עבודה.
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ו.

המומחה – עובד של הספק:
( )1למען הסר כל ספק ,מובהר בזה במפורש כי המומחה יהיה עובד של הספק ואין
כוונת הצדדים כי יתקיימו בין המומחה לבין המועצה יחסים של עובד ומעביד.
( )2הספק ישא במלוא עלויות שכרו של המומחה ,על-פי כל דין ,ובכלל זה יפריש את
מלוא התשלומים עבור זכויות סוציאליות ו/או תשלומים נלווים אחרים שיש
לשלמם בהקשר זה.
( )3בכל מקרה בו תהיה קביעה של בית-דין מוסמך ,כי התקיימו בין המועצה לבין
המומחה יחסים של עובד ומעביד ,וכתוצאה מכך תחויב המועצה לשלם סכום כסף
כלשהו ,ישפה הספק הזוכה את המועצה בגין מלוא הסכום בו חויבה ,על-פי פסק
הדין ,בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין שתשלם המועצה בסכום סביר
ומקובל ,וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה .הסכומים שישלם הספק,
כאמור ,ישאו הפרשי הצמדה וריבית שנתית בשיעור שיקבע החשב הכללי באוצר
בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית ,שתחושב מהיום שבו שילמה
המועצה את התשלומים בפועל ,ועד למועד שבו שיפה הספק את המועצה בגינם
בפועל.
( )4המועצה תודיע לספק ,בהקדם האפשרי ,על כל תביעה שתוגש נגדה כאמור ,על מנת
שתהיה לספק הזדמנות נאותה להתגונן בפניה.
( )5המועצה ,על פי שיקול דעתה ואם תסבור שאין בכך משום ניגוד עניינים ,תהיה
רשאית להטיל על הספק את ניהול ההגנה בפני התביעה ,גם מטעמה של המועצה,
והספק ישא בכל העלויות הכרוכות בכך.
( )6במסגרת ניהול הגנתו ,לא יטען הספק כל טענה אשר עומדת בסתירה לאינטרס
המועצה ,ובכלל זה טענות לפיהן המועצה היא המעסיקה בפועל של המומחה.
( )7האמור בסעיף (7ו) זה יחול גם ביחס לכל אדם אחר שהועסק מטעמו של הספק
במתן השירותים.
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ערבות לקיום החוזה
א.

להבטחת קיום מלא של התחייבויות הספק כלפי המועצה ,על פי חוזה זה ,ומבלי לגרוע מכל
זכות המוקנית למועצה ,על פי כל דין ו/או הסכם ,ימציא הספק הזוכה למועצה ,ערבות
בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת המועצה ,בנוסח המצורף לחוזה זה (להלן –
"ערבות הביצוע") ,וזאת כתנאי לכניסתו של חוזה זה לתוקף .ערבות הביצוע תהיה בסכום של
.₪ 20,000

ב.

ערבות הביצוע תינתן לשנה אחת ,עם הנפקתה ,ותוקפה יוארך על ידי הספק מדי שנה בשנה,
כל אימת שההתקשרות לפי הסכם זה בתוקף .חידוש הערבות יהיה באחריות הספק .סיים
הספק את מתן השירות לפני תום שנה ממועד הנפקת ערבות הביצוע ,תבוטל ערבות הביצוע
שהונפקה כנגד קבלת ערבות ביצוע מעודכנת שתעמוד בתוקף למשך שלושה חודשים מהמועד
בו ניתן לספק אישור מאת המועצה בדבר סיום ביצוע השירותים.

ג.

מוסכם כי המועצה תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,בפעם אחת או
במספר פעמים ,וזאת בכל פעם שהמועצה תהיה סבורה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,המוחלט
והבלתי ניתן לערעור ,כי הספק הזוכה לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או
חוזה זה ו/או במקרה בו נגרמו למועצה נזקים אשר מחובתו של הספק הזוכה לשפותה בגינם,
על-פי הוראות חוזה זה ועל-פי כל דין .מימוש הערבות יהיה מותנה בכך שהמועצה תמסור
לספק הודעה על כוונתה לממש את הערבות ,שבעה ימים מראש ,והספק לא תיקן את
הליקויים ו/או את ההפרות שבגינן החליטה המועצה לממש את הערבות ,בתוך מועד זה .סבר
הספק כי הליקויים אשר תוארו בהודעה – אין בהם כדי להצדיק את חילוט הערבות ,תינתנן
לספק הזדמנות נאותה להגיש את טיעונו למועצה בכתב ,וזאת בתוך שבעה ימים מן המועד בו
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מסרה לו המועצה את הודעתה ,כאמור ,ובמקרה זה יחול המועד לחילוט הערבות בתוך שבעה
ימים מן המועד שבו הגקיש הספק את טיעוניו ,ככל שאלה נדחו על ידי המועצה.
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ד.

למען הסר כל ספק ,מובהר בזה כי המועצה תהיה רשאית לקזז את נזקיה ואת הוצאותיה
מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לספק הזוכה ,אולם כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה
לממש את הערבות כאמור לעיל.

ה.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים למועצה ,במקרה של הפרת
החוזה על ידי הספק הזוכה.

אחריות ונזיקין
א.

הספק הזוכה אחראי כלפי המועצה וכלפי כל צד שלישי לכל נזק ישיר או עקיף שהספק אחראי
לו על פי כל דין; וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו למועצה ו/או לכל אדם ו/או
לכל רכוש ,בכל הכרוך והקשור באספקת השירותים על פי חוזה זה ו/או כתוצאה מהפרת
התחייבות של הספק הזוכה ,לפי חוזה זה ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק הזוכה
ו/או של עובדיו ו/או של כל הבאים מטעמו של הספק הזוכה.

ב.

מבלי לגרוע מהוראות ס”ק א’ לעיל ,מתחייב הספק הזוכה לשפות את המועצה בגין כל סכום
שהמועצה תיאלץ לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בס”ק א’ לעיל ,וזאת
על פי החלטה של רשות מוסמכת או על פי פסק-דין .המועצה תודיע לספק הזוכה ,מיד עם
היוודע לה דבר הגשתה של תביעה ו/או דרישה כאמור ,ותאפשר לזוכה להתגונן מפניה.
הוצאות ההתגוננות כאמור תחולנה על הספק הזוכה בלבד.

ג.

הספק הזוכה יהיה אחראי לטיב השירותים ,וזאת בין אם ניתנו על ידי הספק הזוכה ישירות
ובין אם ניתנו על ידי צד שלישי כלשהו ,ממנו רכש הספק הזוכה את השירותים ,או הסתייע
בו לצורך מתן השירותים נשוא חוזה זה.

ביטוחים
א.

מבלי לגרוע מאחריות הספק הזוכה ,כאמור בסעיף  9לעיל ,יסדיר הספק הזוכה ,על חשבונו
הוא ,פוליסות אחריות כלפי צד שלישי ,חבות מעבידים ואחריות מקצועית בשילוב עם חבות
מוצר ,לכיסוי חבות הספק הזוכה ,על פי כל דין ,בקשר עם מתן שירותי הספק הזוכה על פי
חוזה זה .פוליסות הביטוח תיערכנה בחברת ביטוח בעלת מעמד נאות בישראל ,והן תהיינה
בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ,על פי חוזה זה .מובהר ,כי המועצה תיכלל בפוליסות
כמבוטחת ,וזאת לעניין אחריותה למעשים ו/או מחדלים של הספק הזוכה ולעניין ביטוח חבות
מעבידים – למקרה בו ייקבע כי המועצה נושאת בחובות של מעביד כלפי עובדי הספק הזוכה
ו/או הבאים מטעמו (וזאת מבלי לגרוע מן ההצהרות והתנאים המפורשים הכלולים בחוזה זה
לעניין היעדר קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין כל אחד מאלה).

ב.

כל שינוי בתנאי הביטוח וכל התראה ,דרישה ,תביעה ,טענה ,פשרה ,מו"מ וכל פעולה אחרת
יהיו טעונים טעונה הסכמתה של המועצה ,בכתב ומראש.

ג.

פוליסת הביטוח תכלול הוראה על פיה ,למרות כל הוראה נוגדת בפוליסת הביטוח ,הרי
שלמטרות הביטוח יש לקרוא את המילה "מבוטח" בפוליסת הביטוח כמתייחסת לכל אדם
מהכלולים בהגדרת ה"מבוטח" ,כאילו הייתה הפוליסה מוצאת לכל אחד מהם באופן נפרד,
וכי המבטח מוותר על כל זכות לסוברוגציה כנגד כל אחד מהמבוטחים .ויתור המבטח על זכות
השיבוב לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

ד.

פוליסת הביטוח תכלול הוראה על פיה ,בשום מקרה לא יבוטל הביטוח ,כולו או חלקו ,בין
ביוזמת חברת הביטוח ,בין ביוזמת הספק הזוכה ובין ביוזמת מאן דהוא אחר ,אלא אם שלחה
חברת הביטוח למועצה הודעה ,לפחות ששים יום לפני המועד המתוכנן לביטול הביטוח ,בה
תמסור חברת הביטוח למועצה על הכוונה לבטל את הביטוח כאמור.

ה.

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מכוחן של
הוראות חוזה זה ו/או הוראות כל דין המטילות אחריות ו/או חובת שיפוי על הספק הזוכה
ובכלל זה מאחריות הספק הזוכה לעשיית הביטוח ולתוקפה של הפוליסה הנ"ל.
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יחסי מזמין – ספק שירות
א.

הצדדים מצהירים כי הספק הזוכה הנו בבחינת "קבלן עצמאי" ,כמובנו של מונח זה בחוק
חוזה קבלנות ,תשל"ד – .1974

ב.

הספק הזוכה יישא בעצמו ועל חשבונו בכל תשלומי מס ההכנסה ,ביטוח לאומי ,מס
מעסיקים ,הפרשות מעסיק עבור עובדים או כל תשלום אחר החל עליו או על שכר החוזה
שיגיע לו.

ג.

הצדדים מצהירים כי הספק הזוכה אינו פועל כשלוח של המועצה .הספק הזוכה יימנע מלהציג
את עצמו ,בפני צד שלישי כלשהו ,כשלוח של המועצה או כמי שפועל מטעמה ,אלא אך ורק
כקבלן עצמאי שמספק לה שירותים ,כהגדרתם בחוזה זה.

סמכות שיפוט
במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בכל הקשור הכרוך בביצוע חוזה זה ,יידונו חילוקי דעות אלה
בפני בית המשפט המוסמך בירושלים או במחוז המרכז בלבד.
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סעדים
א.

המועצה רשאית לגבות סכומים אשר הספק חייב לה ,על פי חוזה זה ,בדרך של קיזוז מתשלומי
התמורה ,ובלבד שתיתן לספק הודעה בכתב על כוונתה להפעיל זכות זו ,שבעה ימים מראש.

ב.

בהתחשב בתנאי חוזה זה ,מאשר הספק הזוכה מראש כי הוא יימנע מלהגיש נגד המועצה
תביעה לסעד של אכיפה ,בכל הקשור והכרוך בחוזה זה.

ג.

הספק הזוכה מוותר בזה ,מראש ,על כל זכות של קיזוז ו/או עכבון ביחס לכספים ו/או
מסמכים ו/או רכוש אחר של המועצה ,למעט אם ניתנה לו זכות כאמור במפורש בחוזה זה.

שינויים בחוזה
לא ניתן לשנות תנאי כלשהו בחוזה זה ,אלא במסמך אשר נערך בכתב ונחתם בחתימות מחייבות
על ידי הצדדים .שום הנחה ו/או הימנעות ממימוש זכות של מי מהצדדים ,הקנויה להם על פי חוזה
זה ,לא ייחשבו כהסכמה מכללא של אותו צד לשינוי כלשהו בחוזה זה או כויתור מכללא של אותו
צד על זכות מזכויותיו ,וכל ויתור או שינוי ,כאמור ,יחייבו מסמך חתום בכתב.
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העברת זכויות אסורה
א.

הספק הזוכה לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת
את זכויותיו על-פי חוזה זה ,כולן או מקצתן ,מבלי לקבל על כך רשות מפורשת ,מראש ובכתב,
מאת המועצה.

ב.

הספק הזוכה לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או להטיל אל ביצוע השירותים,
כולם או מקצתם ,על כל צד ג' שהוא ,מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של המועצה ,מראש
ובכתב .העברת מסמכים כלשהם הקשורים למתן השירותים ,לצד שלישי ,לרבות קבלני משנה
אשר הספק הזוכה ייעזר בשירותיהם – באישור המועצה ,על פי תנאי חוזה זה ,תיעשה רק
לאחר שתתקבל לכך רשותה המפורשת של המועצה.

מסמכים ותוצרים
א.

בסעיף זה" ,המסמכים"  -כל החוזים ו/או המסמכים ו/או חומר כתוב אחר הקשורים,
במישרין או בעקיפין ,לשירותים נשוא חוזה זה; "התוצרים" – כל חומר אשר הוכן על ידי
הספק הזוכה ,במסגרת ולצורך מתן השירותים ,לרבות :נתונים ,מאגרי מידע ,מצגות,
מסמכים ,קבצים ,שיטות עבודה ,סיכומי פגישות ורישומים פנימיים .האמור לעיל לא יחול
לגבי שיטות עבודה כלליות ו/או ידע מקצועי כללי אשר פותחו על ידי הספק ,טרם תחילת מתן
השירותים נשוא חוזה זה ,ושלא במיוחד לטובת מתן השירותים.
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ב.

הספק הזוכה מצהיר ומתחייב כי כל המסמכים והחומרים בהם יעשה שימוש ,לצורך מתן
השירותים ,הם כאלה שהספק מורשה לעשות בהם שימוש ,על פי כל דין ,ואין בשימוש בהם
על ידי הספק משום הפרת זכויות של מאן דהוא .עוד מאשר הספק כי הוא זכאי ,על פי כל דין,
להקנות למועצה את הזכויות המלאות בכל התוצרים שיתקבלו ממתן השירותים ,נשוא חוזה
זה .הספק ישפה את המועצה בגין כל תשלום ,ללא הגבלה בסכום ,אשר המועצה תידרש לשלם
– אם תידרש – לכל צד שלישי שהוא בגין הפרת זכויות יוצרים בחומרים ו/או במסמכים אשר
שימשו את הספק לצורך מן השירותים נשוא חוזה זה ,וזאת בכפוף לכך שהמועצה תמסור
לספק הודעה ,זמן סביר מראש ,בגין כל תביעה אשר תוגש נגדה בקשר לכך ,על מנת שתהיה
לספק הזדמנות נאותה להתגונן .בכל מקרה ונסיבות ,הספק לא יהיה רשאי ,במסגרת הגנתו
מפני תביעות כאמור ,להעלות טענות אשר עומדות בניגוד לאינטרס המועצה או להיקלע לניגוד
עניינים עם המועצה בקשר להגנה מפני כל תביעה ,כאמור.

ג.

הספק הזוכה מקנה בזאת למועצה את זכויות היוצרים המלאות בכל המסמכים והתוצרים
שיוכנו על-ידי הספק הזוכה ו/או לפי הזמנתו ,במסגרת מתן השירותים על פי חוזה זה ,וזאת
מבלי שהמועצה תהייה חייבת בשל כך כל תשלום נוסף לספק הזוכה ,מעבר לתמורה הקבועה
בחוזה זה.

ד.

למעט לצורך הבטחת התשלומים המגיעים לספק הזוכה על פי חוזה זה ,ואשר אינם שנויים
במחלוקת בין הצדדים ,לספק הזוכה לא תהיה זכות עיכבון במסמכים ו/או בתוצרים ,כולם
או חלקם והספק הזוכה יעביר למועצה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המסמכים ו/או
התוצרים שיידרשו על ידה ,ללא כל עיכוב ,מכל סיבה שהיא.

ה.

למען הסר ספק ,מובהר בזה כי הספק הזוכה מסכים ,מראש ,כי כל זכויות היוצרים במסמכים
ו/או בתוצרים תהיינה למועצה ,אשר תוכל לעשות בהם כל שימוש שתרצה בעתיד ,ללא צורך
בקבלת אישור כלשהו מאת הספק הזוכה ו/או מי מטעמו.

ו.

הספק הזוכה מוותר בזה ,כלפי המועצה ,על כל דרישה ,טענה או תביעה עתידית בכל הקשור
והכרוך בשימוש במסמכים ו/או בתוצרים.

ז.

הספק מאשר כי אסור לו למכור ו/או להעביר ו/או לפרסם ו/או להשכיר את התוצרים ו/או
המסמכים ,וכן אסור לו לרשום את עצמו ו/או כל גורם אחר כבעל הזכויות בתוצרים ו/או
במסמכים בכל מרשם שהוא ,מבלי לקבל לכך אישור מאת המועצה ,בכתב ומראש.

ח.

האמור בסעיף  16זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,יחול גם לאחר תום תוקפה של ההתקשרות,
על פי חוזה זה ,תהיינה נסיבות פקיעת התוקף אשר תהיינה.

שימוש במידע וחובת סודיות
א.

בסעיף זה – "מידע"" ,ידיעה" או "מסמך" – למעט כאלה שהם בגדר נחלת הכלל או היו
ברשותו של הספק ,טרם החתימה על חוזה זה ,ולא נמסרו לו על ידי המועצה ו/או על ידי מי
מטעמה ו/או הגיעו לידיו ו/או הוכנו על ידו לצורך מתן השירותים נשוא חוזה זה.

ב.

הספק הזוכה מתחייב כי הוא (וכל הבא בשמו ו/או מטעמו) יעשה שימוש בכל מידע ו/או ידיעה
ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר למתן השירותים ,אך ורק במסגרת ובקשר למתן השירותים
ולטובת המועצה .כמו כן מתחייב הספק הזוכה לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל לאחר
תקופת תוקפו של חוזה זה .הספק הזוכה ישמור בסוד על כל מידע ו/או מסמך ו/או חפץ
שהגיעו לידו ,במסגרת מתן השירותים ,על-פי חוזה זה ,ויימנע מפרסומם ברבים ו/או
ממסירתם לכל גורם ,אלא לאחר שקיבל לכך אישור מאת המועצה ,מראש ובכתב .הספק
הזוכה ידאג להחתים כל עובד או אדם הבא מטעמו על התחייבות מפורשת ,כאמור לעיל,
בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה תחת הכותרת "נספח התחייבות לשמירה על סודיות".

הפסקת ההתקשרות
א.

המועצה תהייה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וללא צורך במתן הנמקה,
להפסיק את שירותיו של הספק הזוכה ,על פי חוזה זה ,וזאת לאחר מתן הודעה של  60ימים
מראש .במקרה של הפסקת ההתקשרות ,כאמור ,יהיה הספק הזוכה זכאי לתשלום שכר טרחה
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בגין השירותים אשר הוענקו על ידו בפועל ,והוא יעביר לידי המועצה מיד את כל המסמכים
והתוצרים ,כמפורט בסעיף  16לעיל.
ב.

אין באמור בסעיף קטן א' לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים במקרה של הפרת החוזה ,על פי
כל דין.

ג.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים קטנים א' וב' לעיל ,מובהר בזה כדלקמן:
( )1במקרים בהם תקבע המועצה כי הספק הזוכה מפר את התחייבויותיו ,על-פי חוזה זה,
ואינו מספק את השירות שהוא התחייב לספק ,כנדרש על פי תנאי החוזה ועל-פי תנאי
המכרז ,תהיה המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה ובנוסף לכל סעד אחר שהיא תהיה
זכאית לו במקרה כזה ,לשלוח אל הספק דרישה לתקן את הטעון תיקון ,וזאת בתוך
שלושים ימים ממועד המצאת הדרישה לידיו .דרישה כאמור – יכול שתתייחס גם
להחלפתם של עובדים ו/או קבלני משנה ו/או נותני שירותים אשר אותם מפעיל הספק,
במסגרת מתן השירות .הספק הזוכה ימלא אחר כל דרישה שתימסר לו ,כאמור ,בתוך
שלושים ימים ממועד קבלתה אצלו ו/או בתוך פרק זמן ארוך יותר ,ככל שתקבע
המועצה בגוף הדרישה .לא מילא הספק הזוכה אחר דרישתה של המועצה ,כאמור
לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל את התקשרותה שם הספק הזוכה ביחס לשירות
המסוים שבעניינו נשלחה הדרישה אל הספק ,ויחולו הוראות המכרז לעניין החלפתו
של הספק הזוכה בספק שדורג לאחריו ברשימת הספקים שהגישו הצעות לאספקת
אותו שירות.
( )2הופסקה ההתקשרות עם הספק הזוכה ,בין בכלל ובין לעניין מתן שירות מסוים ,יהיה
הספק הזוכה מחוייב להעמיד ,על חשבונו ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לתמורה נוספת,
את תשומות משאבי האנוש ואת יתר התשומות הנדרשות לשם העברה מסודרת של
השירותים והמשימות שביצועם הוטל על הספק הזוכה לספק חלופי שתבחר המועצה,
וזאת במסגרת תקופת "חפיפה" של שלושים ימי עבודה .המועצה תהיה רשאית לקצר
תקופה זו ,לפי שיקול דעתה.
( )3הפסיק הספק הזוכה ,בנסיבות התלויות בו ,את מתן השירותים שהוא התחייב לספק,
כולם או חלקם ,מבלי לקבל לכך אישור מאת המועצה ,ישלם הספק הזוכה למועצה
פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסכום של ( 1,000אלף)  ₪לכל יום בו נמנע הספק מלספק
את השירותים שהתחייב לספק ,ללא אישור כאמור.
( )4ביקש ספק להפסיק לספק את השירותים ,כולם או חלקם ,יודיע הספק על כך למועצה,
בכתב ,והמועצה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להחליט אם לאשר את הפסקת
ההתקשרות ובאילו תנאים .הודעת המועצה תימסר לספק הזוכה בתוך ארבעים
וחמישה ימים מן המועד בו מסר את הודעתו.
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הפרות ותרופות
א.

הוראות סעיפים (5 ,3א)((5 ,)2א)((5 ,)3ב) 16 ,15 ,10 ,8 ,7 ,6 ,ו 17 -הן תנאים יסודיים בחוזה
זה והפרתן תהווה הפרה יסודית של החוזה.

ב.

על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  1973וחוק החוזים (תרופות
בשל הפרת חוזה) ,תשל"א – .1971

ג.

הפר הספק הזוכה התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו על פי חוזה זה ,תהא המועצה רשאית
לנקוט ,בנוסף לכל פעולה שהיא רשאית לנקוט על פי דין ,גם את הפעולות הבאות:
( )1במקרה של הפרה יסודית אשר המועצה הודיעה עליה לספק והספק לא תיקנה בתוך
שבעה ימי עסקים – להודיע לספק הזוכה על ביטול החוזה.
( )2ליתן לספק הזוכה ארכה לתיקון ההפרה תוך זמן שנקבע בהודעה ושלא יפחת משבעה
ימי עסקים .לא תיקן הספק הזוכה את ההפרה ,תוך פרק הזמן שנקבע ,כאמור ,תחשב
ההפרה להפרה יסודית ,בכל מקרה ונסיבות ,גם אם התנאי שהופר אינו מוגדר כתנאי
יסודי ,על פי הוראת סעיף קטן (א) לעיל.
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( )3לקיים בעצמה את ההתחייבות שהופרה על ידי הספק הזוכה ,אם ההפרה לא תוקנה
על ידי הספק בתוך פרק הזמן שנקבע בהודעה ,ולחייב את הספק הזוכה בהוצאות
סבירות שנגרמו למועצה כתוצאה מפעולתה כאמור.
.20

הודעות
א .כתובות הצדדים לחוזה זה הן כפי שנקבעו במבוא לו .כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי
אחת מן הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של הצד השני בתוך שבעה ימי
עסקים מעת שגורה ואם נמסרה ביד  -בעת מסירתה .הודעה אשר נשלחה בדואר אלקטרוני
תיחשב כהודעה שנמסרה לנמען בתוך שתים עשרה שעות מן המועד בו הופק אישור בדבר
קבלתה על ידי שרת הדואר המקבל.
ב.

הצדדים מוותרים בזה על מסירה של התראות נוטריוניות בעניינים הקשורים והכרוכים
בחוזה זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

המועצה

הספק הזוכה
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כתב הודעה בדבר שמירה על סודיות
ייחתם בידי הספק הזוכה ובידי כל עובד  /קבלן  /נותן שירותים המשמשים מטעמו לצורך מתן השירותים
נשוא המכרז
לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
הנדון :כתב התחייבות לשמירה על סודיות – מכרז מס' ( 12/18להלן – "המכרז")
.1

הננו מתחייבים בזה כלפיכם לשמור בסודיות מלאה על כל מידע ,כהגדרתו להלן במסמך זה,
ובכלל זה לא לגלות מידע כאמור לכל צד שלישי מלבדכם ,ולא לאפשר לכל צד שלישי כאמור
לקבל לידיו את המידע או לעיין בו ,מבלי שניתנה לכך הסכמה מטעמכם ,בכתב ומראש.

.2

אנו מתחייבים לעשות שימוש במידע ,ככל שיהיה בידינו ,אך ורק לצורך מתן השירותים נשוא
המכרז ולא לכל מטרה אחרת.

.3

אנו מתחייבים לא לפרסם את המידע ברבים ולא לרשום את המידע ו/או זכויות במידע בכל
מרשם שהוא ,מבלי לקבל לכך את הסכמתכם ,בכתב ומראש.

.4

אנו מתחייבים לנקוט אמצעי סבירות ואבטחת מידע ,כנדרש ,ובהתאם לסטנדרטים מקובלים,
על מנת לשמור על ביטחון המידע ולמנוע זליגה שלו לכל גורם שלא קיבל מכם הרשאה לקבלו
או לעיין בו.

.5

אנו מתחייבים למסור לכם כל מידע שיהיה ברשותנו ,עם דרישתכם הראשונה ובכל מקרה עם
הפסקת מתן השירותים עבורכם ,על פי המכרז (בין אם מדובר בשירות בודד או בהפסקה כוללת
של ההתקשרות עמכם ,לפי העניין).

.6

האמור בכתב התחייבות זה יהיה בתוקף גם לאחר שההתקשרות עמכם ,על פי המכרז ,תפקע,
מכל סיבה שהיא.

.7

לעניין כתב זה" ,מידע – משמעותו" :כל מידע ,ידע ,ידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תכנית ,נתון,
קובץ ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה ,סוד מסחרי וכל דבר אחר כיוב' ,שנמסרו לנו על ידיכם ו/או
שיש להם קשר למתן השירותים נשוא המכרז שבנדון ,בין אם נמסרו בכתב ,בעל-פה או
נשמרו על גבי מדיה אלקרטרונית ,מגנטית ,אופטית או אחרת ,בין אם נתקבלו לפני מועד
תחילת מתן השירותים על פי המכרז או לאחר מכן".

.8

חובת השמירה על סודיות ,לפי כתב זה ,לא תחול לגבי מידע שהוא בגדר נחלת הכלל או הפך
לנחלת הכלל (שלא אגב הפרת חובת השמירה על סודיות ,לפי כתב זה) וכן לגבי מידע שהוא
בגדר ידע מקצועי כללי שאינו ייחודי למתן השירותים נשוא המכרז ושלא נמסר לידינו על
ידיכם.
היום.___________ ,

חתימה בשם התאגיד
תפקידו
שם החותם

חתימה

שם העובד

חתימת עובד
מס' ת.ז.

חתימה
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נוסח ערבות הביצוע
לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
רח' אודם 12
פתח תקווה
ג.א.נ,.
הנדון :כתב ערבות למכרז 12/18
על-פי בקשת ______________ ,ח.פ( ______________ .להלן – "המשתתף") ,אנו ערבים כלפיכם בזה
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 20,000עשרים אלף ( / ) ₪להלן – "סכום הערבות") וזאת להבטחת עמידתו
של המשתתף בתנאי חוזה מיום _________________.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,וזאת בתוך ארבעה עשר יום ממועד דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או
באופן כלשהו ,מבלי לחייבכם לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף ,בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי אשר עשויה לעמוד למשתתף בקשר עם חיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו המלא של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מן הסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הכולל הנ"ל.
ערבות זו היא בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום _____________ ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
ערבות זו תהא ניתנת להארכה עד ליום _______________ ,וזאת על פי דרישה שלכם שתימסר לידינו בכתב,
עד למועד פקיעתה של ערבות זו.

תאריך

בנק

