הסכם מספר 00/2020
שירותי בקרה ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת ________
שנערך ונחתם בתל אביב  ,ביום _____________ חודש __________ שנת 2020

בין:

הקרן לשיקום מחצבות
שכתובתה לצורך הסכם זה:
רחוב מנחם בגין  125תל אביב
(להלן – "הקרן")

לבין:

__________ ת.ז__________ .
שכתובתו לצורך הסכם זה:
_______________________
(להלן – "נותן השירותים")

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל והקרן זקוקה לשירותי בקרה ,ניהול ופיקוח צמוד ,על ביצוע בפועל של פרויקט לשיקום המתחם
אשר מוגדר כ"מתחם השיקום" בסעיף  5למסמכי המכרז הכלולים כנספח א' להסכם זה (להלן –
"המכרז");
והואיל והקרן ביחד ובשיתוף פעולה עם __________ (להלן – "הרשות" ) נערכת לביצוע פרויקט שיקום
במתחם השיקום (להלן "הפרויקט") ,בהתאם לחוזה שנחתם בין הקרן ובין הרשות ובהתאם
לתפקידה ולסמכויותיה של הקרן מחד והרשות מאידך ,על פי דין.
והואיל הקרן פרסמה את המכרז נספח א' הנ"ל והצעתו של נותן השירותים נבחרה כהצעה זוכה
במסגרתו .העתק הצעת נותן השירותים במסגרת המכרז כלולה אף היא בנספח א' להסכם זה;
והואיל והצדדים מעוניינים ומסכימים להתקשר ביניהם ,לשם הסדרת ביצוע השירותים על ידי נותן
השירותים בעבור הקרן ,הכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות הסכם זה על נספחיו;
אשר על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא ,נספחים וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2כותרות ההסכם לא תשמשנה לצרכי פרשנותו.
 .1.3אלה נספחי הסכם זה:

נספח  – '1הצעת נותן השירותים כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים כולל כל מסמכי
המכרז.
נספח  – '2נספח הביטוח.
נספח  - '3תצהיר לעניין העדר חשש לניגוד עניינים ושמירת סודיות.
 .2הגדרות
2.1

מונח שהוגדר במסמכי המכרז נספח א' להסכם זה ,ולא הוגדר בהסכם זה ,המשמעות שניתנה
לו במסמכי המכרז תחול לגביו גם בהסכם זה.

2.2

בהסכם זה יהיה פירושם של המונחים הבאים ,כפי הרשום לצידם ,אלא אם מתחייב אחרת
מהקשר הדברים:

"המכרז" ו – "מסמכי המכרז" –

מכרז פומבי דו שלבי מספר  00/2020לרכישת שירותי בקרה,
ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת _________,
כפי שפורסם על ידי הקרן .העתק מסמכי המכרז על נספחיהם
כלולים בנספח א' להסכם זה;

"מתחם השיקום" -

המתחם המיועד לשיקום ,כפי שהוא מוגדר בסעיף  5למסמכי המכרז
נספח א' להסכם זה;

"מכרז הביצוע" -

מכרז אשר יפורסם על ידי הקרן ומכוחו יבחר הקבלן אשר יבצע את
הפרויקט ,הכל בהתאם להוראות מסמכי מכרז הביצוע על נספחיו;

"תוכנית השיקום" -

התוכנית המפורטת לביצוע השיקום ,אשר תצורף כנספח למכרז
הביצוע;

"העבודות" -

כל העבודות ,הפעולות השירותים הנדרשים במסמכי המכרז הביצוע
בכלל ובתוכנית השיקום בפרט ,וכן כל פעולה ,מעשה ושירות הנדרשים
לשם השלמת העבודות באופן מקצועי ומיטבי לפי מיטב שיקול דעתו של
המפקח ולשביעות רצון הקרן.

"נציג הקרן" -

מנהל הקרן או מי שמונה מטעמה של הקרן כנציגה ,בכל הקשור לביצוע
הוראות הסכם זה .הקרן רשאית להחליף את נציגה מעת לעת לפי שיקול
דעתה ,ובלבד שהודיעה על כך למפקח או לנותן השירותים.

"נציג הרשות"

נציג הרשות שמונה על ידי הרשות בכל הקשור לביצוע הוראות הסכם
זה .הרשות רשאית להחליף את נציגה מעת לעת לפי שיקול דעתה ,ובלבד
שהודיעה על כך למפקח או לנותן השירותים.

"מפת עדות" -

מפה אשר תוכן ותחתם על ידי מודד מוסמך ,אשר מבוססת על מדידות
עדכניות שביצע המודד בשטח ,באמצעי מדידה מקובלים ,ואשר המודד
אישר בחתימתו כי היא משקפת ומתעדת נכונה את מצב השטח
המתואר בה ,באופן המשקף את העבודות שבוצעו בה ,נכון לאותה העת.
נקודת הייחוס אליה תושווה כל מפת עדות היא מפת העדות שנערכה על
ידי מודד שנבחר על ידי הקרן ונערכה טרם כניסתו של הקבלן למתחם
השיקום.

"המתכנן" -

אדר' ___________ ויועצים נוספים ,אשר הכינו את תכנית השיקום
וישמשו בתפקיד מפקח עליון על ביצוע העבודות נשוא הסכם זה;

"נותן השירותים" -

המציע שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה במכרז זה;

"המפקח" -

נותן השירותים עצמו ו/או מי מטעמו אשר מונה על ידו לשמש כמפקח
ולבצע בפועל את כל מטלות הפיקוח בשטח ,כפי שהן מפורטות במכרז
זה בכלל ובהסכם נספח ה' בפרט ואשר אושר על ידי ועדת המכרזים
בהתאם להוראות מכרז זה.

"השירותים" -

כהגדרתם בסעיף  6.5למסמכי המכרז;

 .3התמורה ותנאי התשלום
 .3.1תמורת ביצוע השירותים במלואם ובמועדם ועמידה בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה
נותן השירותים זכאי לתמורה חודשית כהגדרתו של מונח זה בסעיף  9למסמכי המכרז נספח
א' להסכם זה ,על פי החלופות המפורטות שם ,בתוספת מע"מ כדין.
 .3.2תנאי מוקדם לתשלום התמורה החודשית בשלב א' ובשלב ב' ובשלב ג' הוא הגשת דו"ח שעות
מפורט ,המפרט את כל שעות העבודה שבוצעו בפועל על ידי המפקח .דו"ח השעות יצורף
לחשבון החודשי שיוגש על ידי נותן השירותים.
 .3.3כנגד כל תשלום ,נותן השירותים ימסור לקרן קבלה המפרטת את הסכומים שנתקבלו אצלו.
 .3.4נותן השירותים מצהיר ומאשר כי ,התמורה החודשית כאמור בסעיף  3.1לעיל מהווה תשלום
מלא ,שלם ,כולל וסופי בעד השירותים ,כאמור בהסכם זה ובנספחיו ,והיא כוללת גם (אך לא
רק) החזר מלא של כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר יוציאו נותן השירותים וכל
הפועלים מטעמו בקשר עם ביצוע השירותים וכן את כל הציוד ו/או המתקנים ו/או המסמכים
ו/או החומרים הדרושים לצורך מתן השירותים ,וכי מעבר לסכום התמורה החודשית ,הוא
לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או טובת הנאה אחרת ,למעט אם נקבע במפורש אחרת מראש
ובכתב בחתימת מורשי החתימה של הקרן.
 .3.5מוסכם בזה שתשלום התמורה החודשית ע"י הקרן לפי תנאי הסכם זה אינו מהווה משכורת
ולא שכר עבודה ,אלא תמורה עבור כל העבודות המבוצעות על ידי נותן השירותים בהיותו
קבלן עצמאי בלתי תלוי ובאי היות היחסים בין הקרן לבין נותן השירותים ו/או מי מטעמו -
יחסים בין מעביד לעובד.
 .3.6התמורה החודשית תשולם לידי נותן השירותים לאחר ובכפוף לביצוע השירותים בפועל,
בכפוף וכנגד הגשת חשבונית כדין ומילוי טופס פרטי ספק .את הטופס ניתן למצוא באתר
האינטרנט.
 .3.7החשבון יפרע בתנאים של שוטף  45 +ממועד אישורו על ידי הקרן.
 .3.8נותן השירותים אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו שעליו לבצע לגורם אחר כלשהו ,בקבלת
התשלומים מהקרן.
 .4אופן הגשת החשבונות
 .4.1בכל חשבון יציין נותן השירותים את כל הפרטים הבאים:
.4.1.1שם ומספר ההסכם ותאריך חתימתו.
.4.1.2שם הפרויקט.
.4.1.3ערך התמורה הכוללת הרשום בהסכם זה.
.4.1.4תאריך תחילת ביצוע השירותים.
.4.1.5התאריך שנקבע לסיום ביצוע השירותים.
 .5תקופת ההתקשרות
 .5.1תחילת תקופת ההתקשרות תהיה במועד חתימת הסכם זה ,ע"י הקרן באמצעות מורשי
החתימה מטעמה.
 .5.2המפקח יסייע לקרן לפי בקשתה ,בכל הדרוש לעניין השלמת התכנון ובכל שלבי עריכת מכרז
פומבי ובחירת ההצעה הזוכה ,ובכל הדרוש להערכות לקראת כניסת הקבלן הזוכה לביצוע
הפרויקט בפועל .בגין עבודתו של המפקח בשלבים האמורים יהיה נותן השירותים זכאי
לתשלום על פי התעריף השעתי הנקוב בהצעה ,במכפלת השעות שבוצעו בפועל .מודגש כי,
המפקח חייב שיהיה זמין ופנוי לביצוע המשימות כנדרש ,בתקופה האמורה.

 .5.3ההתקשרות תעמוד בתוקף ,לאורך כל שלבי הפרויקט ועד לסיום  24חודשי התחזוקה
הקבועים במכרז הביצוע או עד לסיום הביצוע בפועל ,לפי המאוחר.
 .5.4בכל מקרה של ביטול ההתקשרות על ידי הקרן ,בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו או
על פי דין ,לא תהיה על הקרן חובה לפצות את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג
ומין ,למעט התמורה החודשית הקבועה בהסכם נספח ה' למכרז זה ,עבור השירותים שסיפק
בפועל ,לפי תנאי הסכם זה ,עד למועד ביטול ההתקשרות.
 .5.5בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,נותן השירותים מחויב להעביר לקרן
את כל החומר שברשותו והשייך לקרן וכן את כל תוצרי העבודה שביצע עבור הקרן ,עד למועד
הפסקת ההתקשרות ,ללא דיחוי וללא שום פגיעה .מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב
אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא ,לרבות לא בשל תשלום המגיע לו .זאת ועוד ,ככל שיהיה
בכך צורך לדעת הקרן ,מחויב המפקח הראשי לערוך חפיפה מסודרת עם מי שהקרן תורה
עליו ,לשם העברה מסודרת של המשך הפיקוח על הפרויקט.
 .6הפסקת התקשרות
 .6.1הקרן תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות ,בשל הפרת ההסכם על ידי נותן השירותים ו/או
מי מטעמו ו/או בגין חוסר שביעות רצון ממקצועיות נותן השירותים ו/או מי מבין המועסקים
על ידו (לעניין זה "חוסר מקצועיות" משמעו לרבות אך לא רק – העדר ידע מקצועי נדרש;
מתן פתרונות מקצועיים שגויים ו/או לא מתאימים ו/או לא עדכניים; היעדר פיקוח ו/או
ליווי מקום שאלה דרושים; העדר מענה מקצועי מהיר ומיידי לבעיות המתעוררות תוך כדי
ביצוע העבודה; העדר שיתוף פעולה מתאים עם נציגי הקרן ו/או נציגי הרשות ,העדר דיווח
נדרש בזמן אמת ובאופן מלא וכיוצא באלה).
 .6.2סיום ההתקשרות על פי סעיף  6.1יעשה בדרך של מתן הודעה בכתב לנותן השירותים ,בת 5
ימי עבודה ,זאת לאחר שהקרן העניקה לנותן השירותים הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון
ולהשמיע טענותיו ולאחר ששקלה את דבריו ו/או בחנה את שתיקן לפי העניין ,טרם קיבלה
את החלטתה הסופית ומסרה את הודעתה כאמור.
 .6.3סיימה הקרן את ההתקשרות כמפורט בסעיף  6.2לעיל ,יבוא ההסכם לסיומו בתום  5ימי
עבודה ממועד מסירת ההודעה כאמור בסעיף  ,6.2והקרן תשלם לנותן השירותים ,רק את
התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע בפועל עד לתאריך הביטול .במקרה כזה
הקרן לא תהיה חייבת בכל פיצוי או תשלום כלשהו ,עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול
מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.
 .6.4במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או מי מעובדיו או במקרה של
ביצוע פשע על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו – תהיה הקרן רשאית לבטל את ההתקשרות באופן
מיידי ללא התראה מוקדמת .זאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף שיעמוד לרשותה על פי
הוראות ההסכם ועל פי הוראות הדין.
 .6.5בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.1לעיל ,הקרן תהיה רשאית להביא הסכם זה לסיומו
בכל עת ,בהודעה מראש ובכתב למפקח ,בת  10ימי עבודה ,אם מצאה כי אין לה עוד צורך
בשירותיו של המפקח על פי הסכם זה .הודיעה הקרן למפקח על סיום ההסכם כאמור ,יהיה
המפקח זכאי לתשלום בגין ביצוע שירותי הפיקוח ,ככל שבוצעו ,עד למועד משלוח ההודעה
בדבר סיום ההסכם.
 .7ניגוד עניינים וסודיות
 .7.1נותן השירותים מתחייב כי ,הוא וכל מי מטעמו ,לא יעסקו ,במישרין או בעקיפין ,במשך כל
תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ,בכל עניין היוצר או עלול ליצור ,לדעת הקרן ,חשש
לקיומו של ניגוד עניינים עם מתן השירותים על פי הסכם זה או כל חלק מהם.

 .7.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  7.1לעיל מצהיר נותן השירותים במפורש כי ,ככל שיבחר
קבלן מבצע ,אשר הפיקוח עליו עלול ,לדעת הקרן ,להעמיד את נותן השירותים ו/או מי
מטעמו ,במצב של חשש לקיומו של ניגוד עניינים ,זאת בשל קיומם של קשרים עסקיים ו/או
אישיים ו/או אחרים בין נותן השירותים ו/או מי מטעמו ובין הקבלן המבצע ו/או מי מטעמו,
אזי תהיה הקרן רשאית ,להביא את ההסכם עם נותן השירותים לידי סיום ,וזאת לאחר
ששמעה את עמדתו של נותן השירותים ולא השתכנעה כי ניתן לתת מענה ראוי לקיומו של
החשש האמור לניגוד עניינים ,אלא בדרך של הפסקת ההתקשרות כאמור .החליטה הקרן
להפסיק את ההתקשר ות ,לא תהיה לנותן השירותים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד
הקרן עקב כך והוא לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מאת הקרן ,למעט תשלום בגין הפיקוח
שבוצע על ידו בפועל ,בהתאם להוראות ההסכם נספח ה' למכרז זה ,עד למועד הפסקת
ההתקשרות על ידי הקרן.
 .7.3בנוסף על האמור בסעיף  7.2לעיל ,יחתום נותן השירותים על ההתחייבות המצורפת כנספח
להסכם זה וכן ידאג להחתים עליה את המפקח .יודגש כי הקרן לא תישא בכל נזק ,הפסד או
חבות כלשהי לנותן השירותים בגין כל נזק ו/או הפסד בגין סיום התקשרותו עם צד שלישי,
בעקבות דרישת הקרן כתנאי להמשך ההתקשרות.
 .7.4נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת הקרן כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת קיומו
של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים אצלו .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על נותן
השירותים להודיע לקרן על כל הצעה שהוצעה לו והוא שוקל לקבלה ,על מנת שהקרן תכריע
אם יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור .נותן השירותים יקבל על עצמו את ביצוע אותה
עבודה רק אם אישרה הקרן ,מראש ובכתב ,כי אין לה התנגדות לכך.
 .7.5אם ייוודע לקרן כי ,נותן השירותים נמצא במצב של ניגוד עניינים ,באופן שלא דווח בעת
הגשת הצעתו או במהלך תקופת ההתקשרות עמו ,או שהקרן לא הסכימה לו ,ייחשב הדבר
להפרה יסודית של ההסכם .במצב של הפרה יסודית ,כאמור בסעיף זה ,תהיה הקרן זכאית
לחלט את ערבות המכרז ו/או ערבות הביצוע לפי העניין ,ולהפסיק מידית את ההתקשרות
עם נותן השירותים ,ויחול האמור בסעיף  7.2לעיל בשינויים המחויבים.
 .7.6עוד מובהר כי ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הקרן לחלט את ערבות הביצוע ,כולה
או חלקה ,בכל מקרה אחר בו תמצא לנכון לעשות כן.
 .7.7נותן השירותים לא יעשה שימוש במידע שיגיע לרשותו במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה,
למעט לצורך מתן השירותים במסגרת ההתקשרות ובהתאם להנחיות הקרן.
 .8יחסי הצדדים
 .8.1הצדדים מצהירים ומאשרים כי מעמדם של נותן השירותים ושל המפקח כלפי הקרן בכל
הקשור להסכם זה ,הינו מעמד של קבלן עצמאי ונותן שירותים בלבד ,ואין בהסכם זה כדי
ליצור בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם יחסי עובד ומעביד ו/או כל יחסים משפטיים אחרים
למעט כאלו של קבלן עצמאי ומזמין.
 .8.2למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזה ,כי התמורה כהגדרתה בהסכם זה ,סוכמה ביניהם
בהתחשב גם במעמדו של המפקח כקבלן עצמאי ולא כעובד של הקרן.
 .8.3אם חרף כוונת הצדדים כאמור ,ייפסק על-ידי ערכאה משפטית מוסמכת כי ,קיימים ו/או
התקיימו יחסי עובד מעביד בין הקרן לבין המפקח ,כי אז יראו את התמורה המשולמת
למפקח לפי הסכם זה כסכום עלות מעביד ,הכולל גם את כל התנאים הסוציאליים המגיעים
לעובדים.
 .8.4נותן השירותים לבדו יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני העבודה והנזיקין .כן
יהיה המציע הזוכה לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו ,או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי
המועסקים על ידו למטרות חוזה זה .אם על אף האמור תחויב הקרן כדין ,לשאת חבות ,או
לעשות מעשה כלשהו ,יפצה אותה על כך המציע הזוכה באורח מלא.

 .8.5המציע הזוכה אחראי למפקחים ,לאיכות העבודה ,לגיבוי ,למילוי מקום ,להכשרת עובדים
בהתאם לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז.
 .8.6חובת נותן השירותים היא כחובת ספק כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד –  ,1974בכפוף
לאמור בתנאי הסכם זה.
 .8.7נותן השירותים אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי
הסכם זה ,כולן או חלקן ,ללא הסכמה בכתב ומראש של הקרן ובתנאים שהציבה.

 .9ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ההסכם
 .9.1נותן השירותים ימציא לקרן ,בתוך  10ימי עבודה מיום שקיבל הודעה על הזכייה במכרז
וכתנאי מוקדם לחתימת הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח זהה
לנוסח הערבות המצורף כנספח להסכם הכלול בנספחי מכרז זה ובסכום של _______ ₪ ₪
(להלן – "ערבות ביצוע").
 .9.2עם מסירת ערבות הביצוע לידי הקרן ,יהיה נותן השירותים זכאי לקבל בחזרה את הערבות
הבנקאית שהפקיד עם הצעתו ,בהתאם לדרישת תנאי הסף במכרז.
 .9.3ערבות הביצוע תעמוד בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות  90 +ימים לאחר סיומה,
להבטחת כל התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה.
 .9.4הקרן תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע ,לפי שיקול דעתה ,באופן מלא או חלקי ,בכל
מקרה בו הפר נותן השירותים התחייבות מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי הסכם זה על
נספחיו.
 .9.5חילטה הקרן את הערבות והחליטה שלא לבטל את ההסכם– יידרש נותן השירותים להעמיד
ערבות ביצוע חדשה במקום זו שחולטה ,או להשלים את החלק שחולט ,לפי העניין ,ובאותם
התנאים.
 .9.6מובהר ,כי חילוט ערבות הביצוע כולה או חלקה ,נתונה להחלטתה הבלעדית של הקרן ותעשה
לאחר מתן זכות טיעון לנותן השירותים ,ולאחר ששקלה את עמדתו.
 .9.7מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9זה לעיל ,מימשה הקרן את ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,לא
יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לקרן על פי הוראות מכרז זה ועל פי כל דין .בנוסף
לכך ,נותן השירותים יהיה מחויב להמציא לקרן באופן מידי ערבות ביצוע חדשה ,בגובה
הסכום שמומש בערבות הביצוע המקורית.
 .10אחריות ושיפוי
.10.1

נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ,ישירים ו/או עקיפים ,אשר
ייגרמו לקרן ו/או לרשות ו/או לצד ג' ו/או לרכוש ,כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל בביצוע
השירותים על-ידו ו/או על ידי מי מהפועלים מטעמו.

.10.2

"נזק" לעניין האמור בסעיף  10.1לעיל ,יהיה גם (אך לא רק):

 .10.2.1תשלומים ותשלומי התייקרויות שתישא בהם הקרן לצדדים שלישיים ,שנגרמו כתוצאה
ממחדליו ו/או ממעשיו של נותן השירותים ו/או מי מהפועלים מטעמו בביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה או כל חלק מהן ,ו/או שנגרמו בקשר אליהם ,לרבות
עיכובים;
 .10.2.2תשלומים עבור שירותים ו/או שירותי הייעוץ נוספים שהצורך לקבלם נבע מייעוץ לקוי
או מביצוע לקוי של השירותים על ידי נותן השירותים ו/או מי מהפועלים מטעמו;

 .10.2.3כל סכום ביתר שהקרן שילמה או התחייבה לשלם לכל אדם כתוצאה מייעוץ ו/או
מהשירותים ו/או אישור רשלניים ו/או מוטעים ו/או פגומים ו/או חסרים של נותן
השירותים ו/או מי מהפועלים מטעמו;
.10.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר נותן השירותים כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כנגד הקרן ו/או מי מטעמה ו/או בשמה בגין כל נזק שייגרם לרכוש ,בבעלותו
ו/או בחזקתו ו/או באחריותו ,המובא למתחם השיקום ,וכן לכל נזק שהוא זכאי לשיפוי
בגינו על-פי הביטוחים שהתחייב לערוך על פי הסכם זה ,או שהיה זכאי לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או אלמלא תנאי ביטוח חסר ו/או
אלמלא הפרת תנאי הפוליסות ,והוא פוטר את הקרן מכל אחריות לנזק כאמור.

.10.4

נותן השירותים מתחייב לערוך ביטוח לכל כלי רכב אשר ישמש אותו בקשר עם ביצוע
השירותים על פי הסכם זה (ביטוח חובה וביטוח רכוש) .פוליסות הביטוח האמורות
תהיינה בתוקף בכל עת בה יעשה שימוש בכלי הרכב בקשר עם מתן השירותים על פי
הסכם זה.

.10.5

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי לכל דרישה ו/או תביעה אשר תוגש על ידי מי מעובדיו
ו/או הפועלים מטעמו כנגד הקרן בקשר עם הסכם זה וישפה את הקרן ויפצה ואתה ,מיד
עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו לה בגין תביעה ו/או
דרישה כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות והוצאות נלוות.

 .11אחריות וביטוח (נותן שירות)
11.1

נותן השירות יהיה אחראי באופן מלא לאבדן ו/או נזק לגוף או לרכוש,
שייגרמו במישרין או בעקיפין לאדם ו/או גוף כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל
שלו ו/או של מי מן הפועלים מטעמו תוך כדי ו/או עקב מתן השירות ו/או בקשר
אליו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אחריות נותן השירות תחול גם לגבי
הקרן ו/או רכושה ו/או עובדיה ו/או מי מן הפועלים מטעמה ו/או נותן השירות
ו/או רכושו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם ו/או לגבי צד שלישי כלשהו.

11.2

נותן השירות מתחייב לפצות ו/או לשפות באחריותו ועל חשבונו את הקרן בגין
אבדן או נזק אשר נגרמו לה וכן בגין כל סכום אשר הקרן תחויב לשלם לצד ג'
כלשהו (לרבות עובדי נותן השירות) בקשר לכל אבדן או נזק אשר נותן השירות
אחראי בגינו על פי האמור בהסכם זה ו/או על פי הוראות הדין ,כולל הוצאות
סבירות על ידי הקרן עקב או בקשר לכך.

11.3

נותן השירות ישפה את הקרן מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל פגיעה או נזק
שיגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לעובדיה כתוצאה מאירוע אשר הינו באחריותו על
פי האמור בהסכם זה וכן כתוצאה מפעילותו ו/או פעילות גורם כלשהו מטעמו
ו/או עבורו בביצוע השירותים על פי הסכם זה או חלק מהם.

11.4

הקרן תהא רשאית לעכב תשלומים לנותן השירות בגובה הסכומים אשר יהיו
נושא לתביעה כנגד נותן השירות בגין נזק או אובדן אשר נותן השירות אחראי
בגינם  ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון הקרן.

11.5

מבלי לפגוע באמור לעיל מוצהר בזה ומוסכם ,שכל סכום ו/או פיצוי ,אשר יגיעו
לקרן מאת נותן השירות ,ו/או שעל הקרן יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י
צד ג' בגין ו/או כתוצאה של מעשי ו/או מחדלי נותן השירות ו/או מועסקיו (כולל
הוצאותיה לרבות שכ"ט עו"ד) ,ואשר נותן השירות אחראי בגינם על פי האמור
בסעיף  56לעיל ,/תהיה הקרן רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לנותן
השירות.

11.6

נותן השירות מאשר בזאת כי הוא פוטר את הקרן ו/או הבאים מטעמה מכל
אחריות לנזק לרכוש מכל מין וסוג שהוא אשר משמש את נותן השירות במסגרת
פעילותו ,ובלבד שפטור זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

11.7

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,נותן
השירות מתחייב לערוך בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל ,על חשבונו,
בשמו ובשם הקרן את הביטוחים המפורטים בנוסח "אישור קיום ביטוחים"
המצורף כנספח ג' להסכם זה ,וזאת בתנאים ,בסכומי הביטוח ובגבולות
האחריות המפורטים בנספח ג' לגבי כל ביטוח ,ולהמציא לקרן כתנאי מוקדם
לחתימתה של הקרן על הסכם זה ,את אשור קיום הביטוחים כשהוא חתום כדין
ע"י המבטח אשר ערך את הביטוחים.

11.8

הקרן תהיה רשאית לבדוק את אישור הביטוח ונותן השירות מתחייב לערוך ללא
דיחוי כל שינוי שיידרש על מנת להתאים את הביטוח לנדרש ממנו בהתאם
להסכם זה.

11.9

נותן השירות מתחייב להחזיק את כיסויי הביטוח הנ"ל בתוקף במשך כל תקופת
ההתקשרות לפי ההסכם (ולגבי ביטוח האחריות המקצועית מתחייב להחזיקו
בתוקף במשך תקופה של  60חודש לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הקרן לבין
נותן השירות) ,לחדשם לפי הצורך ,ולהמציא לקרן מידי תום כל תקופת ביטוח
אישור ביטוח מחודש חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך את הכיסוי וזאת
לשביעות רצונה המלאה של הקרן .התחייבותו זו של נותן השירות לגבי עריכת
ביטוח אחריות מקצועית תמשיך לעמוד בתוקפה ותחול אף לאחר תום תקופת
ההתקשרות בין הקרן לבין נותן השירות על פי הסכם זה או אחרת.

11.10

נותן השירות מתחייב לעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח ,לשלם
בדייקנות את הפרמיה ,וכמו כן לפעול בהתאם לדרישות המבטח.

11.11

ככל שלדעת נותן השירות ,קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים הנדרשים
מאתו לפי נספח ג' ו/או לערוך ביטוחים נוספים להם ,מתחייב נותן השירות
לעשות כן ללא דיחוי ,על חשבונו .נותן השירות מאשר בזה כי קביעת הביטוחים
בהתאם לאמור לעיל ו/או בדיקתם על ידי הקרן או מטעמה לא תטיל על הקרן
או על מי מטעמה חובה או אחריות כלשהן ,והדבר לא יגרע מחובה שהיא
המוטלת על נותן השירות על פי הסכם זה או על פי דין .בכל ביטוח רכוש שייערך
על ידי נותן השירות תבוטל זכות השיבוב כנגד הקרן וכל הפועל מטעמה ,וכל
ביטוח חבות שייערך על ידי נותן השירות יורחב על מנת לשפות את הקרן וכל
הפועל מטעמה בגין אחריות מי מהם למעשה או מחדל של נותן השירות ועובדיו,
ובכפוף לסעיף אחריות צולבת.

11.12

עריכת הביטוחים המפורטים באישור הביטוח והמצאת האישור החתום כאמור
הינם תנאי יסודי להסכם .הקרן תהיה רשאית למנוע מן נותן השירות את תחילת
ו/או המשך ביצוע פעילותו במידה והביטוחים לא נערכו ו/או אישור הביטוח
החתום לא הומצא לה כנדרש.

11.13

נותן השירות מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולקרן אודות אבדן או נזק או
אירוע העלול לגרום לכך ,ו/או נסיבות העלולות לגרום להגשת תביעה נגד נותן
השירות ו/או נגד הקרן ,לפעול לשם חקירת האירוע ונסיבותיו ,ושמירת ומימוש
זכויות הקרן.

11.14

למען הסר ספק תשלום הפרמיה ודמי ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים
אשר ייערכו על ידי נותן השירות יהיו באחריותו בלבד.

 .12כללי
.12.1

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של הקרן במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו
כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

.12.2

נותן השירותים מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר
לו על ידי הקרן לצורך ביצוע השירותים.

.12.3

מוסכם בזה כי בית המשפט המוסמך באופן ייחודי ובלעדי לדון בכל עניין הנוגע להסכם זה ,או
הנובע ממנו יהיה בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב .לבתי משפט אחרים לא תהיה כל סמכות
לדון בנושאים אלה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________
הקרן לשיקום מחצבות

_______________________
נותן השירותים

נספח  2להסכם

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת
הביטוח יגבר האמור בפול יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור*

שם :הקרן לשיקום מחצבות

שם

ת.ז/.ח.פ500501010 .

ת.ז/.ח.פ.

מען :רח' מנחם בגין 125
תל אביב

מען

כיסויים
סוג
הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי
ביטוח

רכוש

מספר
הפוליס
ה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

אופי העסקה*

☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

לא נדרש

צד ג'

לאירוע
ובסה"כ:
2,000,000

₪

אחריות
מעבידים

6,000,000
לעובד,
20,000,000
לאירוע
ובסה"כ

₪

חבות
המוצר

מעמד מבקש
האישור*

לא נדרש

 302אחריות צולבת,
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור,
 315כיסוי לתביעות
המל"ל 321 ,מבוטח
נוסף בגין מעשי ומחדלי
המבוטח – מבקש
האישור 322 ,מבקש
האישור מוגדר כצד ג,
329
 328ראשוניות
רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג'.
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור,
 319מבוטח נוסף  -היה
וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח328 ,
ראשוניות.

כיסויים
אחריות
מקצועית

פירוט השירותים

לאירוע
ובסה"כ:
2,000,000

 301אבדן מסמכים 302
אחריות צולבת303 ,
דיבה ,השמצה והוצאת
לשון הרע במסגרת
אחריות
כיסוי
מקצועית 304 ,הרחב
שיפוי 311 ,כיסוי אבדן
למבקש
תוצאתי
האישור 21 ,מבוטח
נוסף בגין מעשי ומחדלי
המבוטח – מבקש
האישור 322 ,מבקש
האישור מוגדר כצד
ג' 325,מרמה ואי יושר
עובדים 326 ,פגיעה
בפרטיות 327 ,עיכוב
ושיהוי 328 ,ראשוניות,
 322תקופת גילוי 6
חדשים.

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא _ _45יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא _ _45יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

נספח  3להסכם

הצהרה בדבר אי קיום חשש לניגוד עניינים והתחייבות לשמירת סודיות
יחתם בנפרד על ידי נותן השירותים ,וכן ע"י המפקח

לכבוד
הקרן לשיקום מחצבות

אני
______________________________________________________________
תפקיד
ת.ז.
שם

הח"מ

מצהיר/ה בזאת ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן:
הואיל ובתוקף תפקידי בצוות המבצע את השירותים על פי הסכם נשוא מכרז פומבי 190/2020
לרכישת שירותי בקרה ,ניהול ופיקוח צמוד על פרויק ט שיקום מחצבת גן לאומי מגדל צדק -
שבילי טיול ומיצפורים( .להלן "המכרז") ,הגיעו ו/או יגיעו לרשותי ,מידע ,מסמכים וחומר אחר
מכל סוג שהוא הקשורים בכל אופן שהוא לפרויקט השיקום ו/או לגן הלאומי ו/או לעבודת הקרן
(להלן 'המידע');
לפיכך הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפיכם וכלפי כל אחד מכם כדלקמן:
 .1לאחר שבדקתי את העניין למיטב יכולתי ,אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי או לבני
משפחתי הקרובה ,או למי משותפיי העסקיים כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד
עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם חובתי לפעול באופן מיטבי לביצוע השירותים נשוא המכרז,
ו/או עם עניינה של הקרן ו/או עם היכולת להשלים את הפרויקט באופן מיטבי או ליצור חשש
לניגוד עניינים מסוג אלה.
.2
.3

.4

.5

.6

בהמשך ובנוסף לאמור בסעיף  1לעיל ,אני מתחייב/ת עוד ,כי אם במהלך עבודתי כאמור ,יובא
לידיעתי ניגוד עניינים כאמור ,או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה ,אודיע עליו למנהל הקרן ללא
דיחוי.
ידוע לי ואני מסכים כי ,ככל שיבחר קבלן מבצע ,אשר הפיקוח עליו עלול ,לדעת הקרן ,להעמיד
את נותן השירותים ו/או המפקח ,במצב של חשש לקיומו של ניגוד עניינים ,לדעת הקרן ,וזאת
בשל קיומם של קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או אחרים בין נותן השירותים ו/או המפקח
ו/או מי מטעמו ובין הקבלן המבצע ו/או מי מטעמו ,אזי תהיה הקרן רשאית ,להביא את
ההסכם איתי כנותן השירותים לידי סיום ,וזאת לאחר ששמעה את עמדתי ולא השתכנעה כי
ניתן לתת מענה ראוי לקיומו של החשש האמור לניגוד עניינים ,אלא בדרך של הפסקת
ההתקשרות כאמור .החליטה הקרן להפסיק את ההתקשרות ,לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד הקרן עקב כך ולא אהיה זכאי לתשלום כלשהו מאת הקרן,
למעט תשלום בגין הפיקוח שבוצע על ידי בפועל ,באמצעות המפקחים מטעמי בהתאם להוראות
ההסכם ,עד למועד הפסקת ההתקשרות על ידי הקרן( .מובהר כי ,סעיף זה רלבנטי לנותן
השירותים בלבד ואינו יוצר התחייבות אישית של מי מהמפקחים ו/או העובדים של נותן
השירותים).
לא אעשה שימוש ,מלבד השימוש במסגרת התפקיד שאני ממלא/ת ,בכל הקשור למתן
השירותים נשוא המכרז וכל הקשור עימם ,בתוצרי השירותים על כל חלקיהם נספחיהם
ומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים והעזרים שיעשה בהם שימוש לצורך
ביצוע השירותים .התחייבותי זאת מתייחסת גם לתקופה שלאחר סיום כל הליכי המכרז ללא
הגבלת זמן.
אני מתחייב/ת לשמור על סודיות מוחלטת בקשר למידע ולא אעביר לאחרים ,כל מידע שהועבר
אלי ,למעט מידע המפורסם ברבים ,ו/או מידע הפתוח על פי הדין לעיון הציבור (כל הללו יקראו
להלן 'מידע גלוי') ,או מידע אחר שחויבנו לגלותו על פי כל דין ובלבד שאמסור לכם הודעה על
מצב שבו הננו נדרשים ,על פי כל דין ,לגלות מידע כאמור ,אולם ,אעשה ככל שביכולתי בכדי
להותיר בידי הקרן שהות סבירה להתגונן מפני דרישה כזאת ,אם לדעת הקרן היא עלולה לפגוע
בזכות מזכויותיה.
עם השלמת ביצוע השירותים על פי תנאי המכרז הנ"ל ,הנני מתחייב/ת כי ,למעט המידע הגלוי,
אעביר לכם את כל המסמכים ו/או חומר אחר כלשהו שנמסר לי בקשר עם המכרז הנ"ל וכן כל
עיבוד שנעשה מן המסמכים והחומר האמור .לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא

מן החומר ו/או המסמכים ו/או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית) הקשורים
למכרז הנ"ל.
ולראייה באתי על החתום:
___________
תאריך

__________________
שם המצהיר/ה

________________
חתימת המצהיר/ה

