הסכם מס'  - 282/2022עדכון סקר מחצבות נטושות

שנערך ונחתם בתל אביב  ,ביום _____________ חודש __________ שנת 2022

בין:

הקרן לשיקום מחצבות
שכתובתה לצרכי הסכם זה:
דרך מנחם בגין  125תל  -אביב
(להלן " -הקרן")

לבין:

______________________
שכתובתו לצרכי הסכם זה:
______________________
דוא"ל _________________
פקס _________________
(להלן " -נותן השירותים")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל

והקרן מעוניינת בעריכת סקר ובקבלת השירותים כהגדרתם של מונחים אלה בסעיף 9
לתנאי מכרז פומבי דו שלבי מס'  282/2022עדכון סקר מחצבות נטושות  -נספח א'
להסכם זה (להלן " -הסקר"" ,השירותים" ו" -המכרז" בהתאמה);

והואיל

ונותן השירותים מצהיר ומתחייב כי ,הוא ביחד עם חברי הצוות המקצועי ,כהגדרתם
בסעיף  26לתנאי המכרז ,הינם בעלי ההכשרה ,הידע ,הניסיון ,המיומנות והיכולת
המעשית להכנת הסקר ולביצוע יתר השירותים ,וכל חלק מהם ,בצורה מקצועית ,טובה,
מסורה העונה על כל דרישות הקרן על פי הסכם זה ,על פי המקובל במתן שירותים מסוג
זה ועל פי כל דין;

והואיל

וידוע לנותן השירותים כי ,המכרז הוא מכרז משלים למכרז פומבי מס' 257/2021
שערכה הקרן ,במסגרתו נבחר צוות של נותני שירותים לביצוע סקר מחצבות ,בהתאם
לתנאי ההתקשרות שנקבעו שם (להלן יכונה הצוות " -הסוקר הראשון");

והואיל

וידוע לנותן השירותים כי ,עבודתו של הסוקר הראשון תבוצע במקביל לעבודתו על פיה
הסכם זה ,ובאופן שניתן יהיה לסנכרן על פי הצורך בין עבודת הסוקר הראשון ובין
העבודה על פי הסכם זה ,והכל במטרה ליצור סקר משולב אחוד הכולל את כלל
המחצבות בישראל ,נכון למועד עריכתו (להלן – "הסקר האחוד").

והואיל

וידוע לנותן השירותים כי השירותים יבוצעו ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז ,על ידי
מספר נותני שירותים שהוא אחד מבינהם וכי יש חשיבות רבה לביצוע השירותים באופן
תואם ואחוד על ידי כל נותני השירותים יחד לשם יצירת מוצר מוגמר נוח ומקצועי
לשימוש ,הכל כמפורט בתנאי המכרז ובהסכם זה;

והואיל

והצדדים מעוניינים להתקשר בינהם בכפוף להוראות הסכם זה על נספחיו;

אשר על כך מוסכם ,מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:
1

מבוא נספחים והגדרות
.1

המבוא להסכם זה וכל נספחיו ,מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

נספחי ההסכם הם:
נספח א' – מסמכי המכרז הפומבי הדו שלבי מס'  282/2022עדכון סקר מחצבות נטושות
נספח ב' – הצעת נותן השירותים
נספח ג' – אישור קיום ביטוחים
נספח ד' –ערבות ביצוע

.3

יש לראות הסכם זה ונספחיו כמסמך אחד אשר כל חלקיו משלימים זה את זה.

.4

ההגדרות במכרז תשמשנה גם בהסכם זה.

.5

בוטל.

הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו
.6

נותן השירותים יבצע עבור הקרן את הסקר ואת השירותים ,כמפורט במסמכי המכרז ,והכל במשך
כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה .השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת
לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה ולשביעות רצון הקרן ,אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם
זה ונספחיו.

.5

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה על כל פרטיו ונספחיו באמצעות
הצוות המקצועי שאושר על ידי הקרן ובאמצעותו בלבד.

.6

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים במלואם בנאמנות ,במיומנות וברמה מקצועית נאותה.
ככל שיבקש נותן השירותים להיעזר באחרים לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,או כל חלק
מהן ,יהיה רשאי לעשות כן רק בתנאי כי קיבל לכך את אישורה של הקרן במפורש ובכתב ,קודם
לביצוע השירותים בפועל ועמד בתנאים שהציבה הקרן לצורך כך ,ככל שהציבה .בכל מקרה אין
באמור בסעיף זה כדי להקטין ו/או לשנות באופן כלשהו את אחריותו ומחויבותו של נותן השירותים
לביצוע מכלול השירותים על פי הסכם זה על כל הקשור בכך.

.7

נותן השירותים מצהיר כי הוא ו/או מי מחברי הצוות המקצועי ,אינו מחויב בהתחייבויות אחרות
אשר מונעות ממנו להעמיד את הזמן הדרוש לשם ביצוע מלוא ההתחייבויות שנטל על עצמו על פי
הסכם זה ,במהירות ,ביעילות ולפי צרכיה של הקרן .נותן השירותים מוסיף ומתחייב כי ,במשך כל
תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ,יפנה את הזמן הדרוש לשם ביצוע כל התחייבויותיו כלפי הקרן
במועדן וכך יעשה כל אחד מחברי הצוות המקצועי.

.8

נותן השירותים לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או
מקצתן.

.9

נותן השירותים מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף למדיניות ולהנחיות של הנהלת הקרן
כפי שימסרו לו באמצעות מנהל הקרן.

 .10השירותים שינתנו יכללו ,במידת הצורך הכנה והשתתפות בישיבות עם הקרן ועם כל גורם שהקרן
תורה עליו ,הכנה הגשת מסמכים במספר עותקים מספיק ,גיבוש הנתונים לקראת הישיבה ,מסירת
נתונים במדיה אלקטרונית על פי דרישת הקרן ,וכדומה.
 .11נותן השירותים מתחייב בזאת להגיש לקרן בכל עת שיידרש לכך כל נתון ,מידע ו/או מסמך המצוי
בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.
 .12לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה מתחייבת הקרן לשתף פעולה עם נותן השירותים ולמסור
לו נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותה הדרוש באופן ענייני לשם ביצוע השירותים.
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תקופת ההתקשרות ולוח הזמנים לביצוע הסקר
 .13תחילתה של ההתקשרות על פי הסכם זה היא במועד חתימת הקרן על הסכם זה וסיומה בתום
התקופה שנקבעה בתוכנית העבודה כהגדרתה בסעיף  37לתנאי מכרז או במועד נדחה לזה ,אם
הסכימה לכך הקרן בכתב.
 .14שלבי ביצוע השירותים יהיו כדלקמן:
 .14.1שלב א' – הכנת תוכנית העבודה ואישורה .שלב זה יושלם בתוך לכל היותר חודש ממועד
חתימת הסכם זה .מודגש כי ,ככל שלא תושלם תוכנית העבודה במועד ו/או ככל שלא
הושגה הסכמה בין הצדדים בהתייחס לתוכנית העבודה כולה או חלקה ,לרבות אך לא רק,
ביחס ללוח הזמנים ו/או היקף שעות העבודה הנדרשות  -תהיה הקרן רשאית ,לפי שיקול
דעתה ,לסיים את ההתקשרות באופן מיידי ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 .14.2שלב ב' -ביצוע פיילוט במסגרתו יבצע הצוות המקצועי איסוף כל המידע הנדרש ביחס ל-
 10אתרי חציבה שנבחרו על ידי הקרן ועיבודם בהתאם לדרישות מכרז זה ,לשם כלילתם
בסקר (להלן – "הפיילוט") .שלב זה יושלם בתוך שבועיים ממועד השלמת שלב א'.
 .14.3שלב ג' – ניתוח והפקת לקחים מהפיילוט באשר לאסטרטגית ביצוע הסקר; קבלת מסקנות
ועדת ההיגוי ולקחיה מהפיילוט ו/או ניסיון העבודה עם נותני השירותים האחרים; תיקון
ו/או עדכון תוכנית העבודה בהתאם לצורך ,והכל בכפוף להנחיות וועדת ההיגוי ובכפוף
לאישור מנהל הקרן.
שלב זה יושלם בתוך  3שבועות ממועד השלמת שלב ב'.
 .14.4שלב ד' – ביצוע הסקר ביחס לכלל אתרי החציבה הנדרשים להיכלל בסקר ,כולל ביצוע
בפועל של שלושת השלבים המפורטים בסעיף  25למכרז על תתי סעיפיו .שלב זה יושלם
בתוך  4חודשים ממועד השלמת שלב ג'.
 .14.5שלב ה'  -הצגת הנתונים לקרן ,ריכוז הנתונים בטבלאות מסכמות ,ובשכבות  ,GISאישור
הנתונים ע"י הקרן ,ביצוע תיקונים נדרשים לפי דרישת הקרן במידה ויידרשו .שלב זה
יושלם בתוך חודש ממועד השלמת שלב ד'.
 .14.6שלב ו'  -הצגת הנתונים ,ל –  10גורמים שונים ,כולל גזירת הנתונים והתאמתם לגורמי
הצגה שונים( .לדוגמה ,עיריות/מועצות ,מחוז ברמ"י ,קק"ל ,רט"ג ,רשויות ניקוז וכול').
 .15מודגש כי ,לוח הזמנים הקבוע לביצוע כל השלבים המפורטים בסעיף  14לעיל הינו תנאי יסודי
ומהותי בהתקשרות על פי הסכם זה.
 .16מוסכם בזאת כי הקרן תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה ,מבלי שתידרש לנמק את הסיבות
לביטול ההסכם ,בהודעה של  10ימים מראש שתינתן לנותן השירותים .במקרה כזה יבוא ההסכם
לסיומו בתום  10ימים ממתן ההודעה כאמור ,והקרן תשלם לנותן השירותים ,רק את התשלומים
המתייחסים לביצוע השירותים שביצע נותן השירותים עד לתאריך הביטול ,הקרן לא תהיה חייבת
בכל פיצוי או תשלום שהוא ,עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול
ההסכם כאמור בסעיף זה .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראת סעיף  14.1לתנאי המכרז.
 .17בנוסף על האמור בסעיף  16לעיל ,הקרן תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה במקרה בו הפר נותן
השירותים חובה מהתחייבויות שנטל על עצמו על פי הסכם זה ,ובמקרה והמדובר בהפרה הניתנת
לדעת הקרן לתיקון – נתנה לו הודעה בכתב על ידי הקרן ובה דרישה לתיקון ההפרה ,והוא לא תיקן
את ההפרה ל שביעות רצונה של הקרן .מובהר כי ,במקרה בו ההפרה פגעה ביחסי האמון המקצועי
ו/או האישי שבין הקרן ובין נותן השירותים ,תהיה הקרן רשאית לפי שיקול דעתה ,שלא לאפשר
לנותן את השירותים את תיקון ההפרה .בהתקיים מי מהמקרים המפורטים לעיל ,תמסור הקרן
לנותן השירותים הודעה בדבר סיום ההסכם בתוך תקופה שתקבע הקרן וההסכם יבוא לידי סיומו
במועד הנקוב בהודעת הקרן.
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 .18בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום ,תהיה הקרן רשאית להשתמש בכל מסמך ,מידע או חוות דעת
שהוכנו על -ידי נותן השירותים או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור הקרן ,במסגרת מתן השירותים
או לעניין ביצוע הסכם זה.
התמורה והמועדים לתשלומה
 .19תמורת ביצוע השירותים ועמידה בכל התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה ,תשלם הקרן
לנותן השירותים תמורה ,בהתאם לתעריפים המוגדרים בסעיף  34לתנאי המכרז והמפורטים
בהצעתו נספח ב' להסכם זה ,על פי אפיון האתרים בהם יבוצע הסקר בפועל ,והכל בתנאים ובמועדים
שנקבעו בתוכנית העבודה ,כהגדרת מונח זה בסעיף  37לתנאי המכרז .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
מובהר כי ,הקרן רשאית להזמין מאת נותן השירותים ,שירותים נוספים ו/או משלימים ,לפי שיקול
דעתה ,אשר אינם מפורטים בגוף המכרז ו/או הסכם זה ,לרבות ,סיוע לקרן בניסוח מענה ,ככל
שיי דרש ,להערות ו/או השגות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לדו"ח ,ו/או לכל חלק ממנו ,והכל
בתנאים המפורטים בהסכם זה .הזמינה הקרן שירותים משלימים כאמור ,יהיה נותן השירותים
זכאי לתשלום עבור השירותים הנוספים בהתאם לשעות העבודה שהושקעו על ידו בפועל ,בתעריף
של  ₪ 250לשעת עבודה בתוספת מע"מ .בגין חלק משעת עבודה ישולם חלק יחסי מהתעריף הנ"ל.
הקרן תישא בתשלום בגין עבודתם של מי מחברי הצוות אשר הוזמנו על ידה ,בתעריף האמור ,ותהיה
רשאית להתנות מראש כי בכל מקרה לא תשולם תמורה בגין השירות מעבר למכסת שעות מסוימת
לפי העניין.
 .20אבני הדרך לתשלום התמורה הינן כדלקמן:
 .20.1בסיום שלב ראשון ,כתיאורו בסעיף  25.1למסמכי המכרז לרבות הכנת תיק אתר ראשוני,
יהיה נותן השירותים זכאי לתשלום בשיעור השווה ל  30%מהתעריף לאתר ,בהתאם לסוג
האתר ועל פי הצעתו.
 .20.2בסיום שלב שני ,כתיאורו בסעיף  25.2למסמכי המכרז ,לרבות הכנת תיק האתר ,יהיה נותן
השירותים זכאי לתשלום בשיעור השווה ל  60%מהתעריף לאתר ,בהתאם לסוג האתר ועל
פי הצעתו.
 .20.3עם השלמת ביצועם של כלל השירותים ,לרבות כלל השלבים המפורטים בסעיף  14לעיל
בהסכם זה על תתי סעיפיו ,יהיה נותן השירותים זכאי ליתרת התשלום בשיעור השווה ל
 10%מהתעריף לאתר ,בגין כלל האתרים שלגביהם ביצע את הסקר כנדרש על פי הסכם זה.
 .20.4מובהר כי ,בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בהתייחס לשאלה ,אם יסתיים שלב מסוים
אם לאו ,תכריע דעתה של הקרן.
 .20.5בכל אחד מהשלבים בהם זכאי נותן השירותים לתשלום ,יגיש נותן השירותים חשבון,
בהתאם להוראות הסכם זה בהתאם לתעריפים הנקובים בסעיף  34למסמכי המכרז ועל פי
הצעת המחיר שלו ,כפי שאושרה ע"י הקרן.
 .20.6הקרן תפרע את החשבון בתוך  45יום מיום שהוגש לה על ידי נותן השירותים.
 .21מובהר במפורש כי ,נותן השירותים יהיה זכאי לתמורה אך ורק בגין האתרים שסקר בפועל ,בהתאם
לתעריפים הקבועים בהצעתו על פי הוראות סעיף  34למכרז וכי בכל מקרה לא יהיה נותן השירותים
זכאי ל שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל ,לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת
הקשר על פי הסכם זה.
 .22מוסכם ומוצהר בזה כי ,אין לנותן השירותים זכות קיזוז ו/או עכבון מכל סוג שהוא ,לרבות על
מסמכים או מידע מכל סוג שהוא.
חובת סודיות
 .23כל חומר ,מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם ,הנו רכושה
הבלעדי של הקרן ,ונותן השירותים ,עובדיו וכל הפועל מטעמו אינם רשאים למסור לאדם אחר ,פרט
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לנציגי הקרן המוסמכים לכך ,כל חומר ,מסמך או מידע הקשור במתן השירותים ,וכן אינם רשאים
לשמור לעצמם העתקים של כל חומר או מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת מנהל הקרן.
 .24האמור לעיל אינו חל לגבי מסירת מסמכים או חומר למי מעובדי נותן השירותים לצורך ביצוע
התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה.
 .25נותן השירותים אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך עבודות
אחרות או לצורך אחר כלשהו .נותן השירותים אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו או מי הפועל מטעמו
לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.
 .26נותן השירותים אינו רשאי לפרסם ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים ,מידע ,מסמך או חומר כלשהם
שהגיעו לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו ,אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח
הקרן.
 .27נותן השירותים מתחייב להחזיר לקרן או למי שיורה לו מנהל הקרן כל חומר או מסמך שקיבל לצורך
מתן השירותים ,וזאת לא יאוחר משבועיים ימים מיום סיום ההסכם.
 .28על הוראות הסכם זה ועל נותן השירותים ,עובדיו וכל והפועלים מטעמו יחולו הוראות סעיף 118
לחוק העונשין ,תשל"ז.1977-

ניגוד עניינים
 .29נותן השירותים מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה ,אין הוא יודע על כל מניעה חוקית
שהיא ,שיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה ,וכי אין הוא קשור ו/או מעורב ,באופן
ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה.
נותן השירותים מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה ,מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל
עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
 .30נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת הקרן כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת הקרן אם קיים
ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל נותן השירותים .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על נותן השירותים
להודיע לקרן על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור .נותן השירותים
יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם הקרן תאשר ,מראש ובכתב ,כי אין לו התנגדות לכך.
 .31נותן השירותים מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי הקרן בכל פעולותיו בקשר עם
הסכם זה ,וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת הקרן ולא מתוך שיקולי רווח או
טובתו האישית ו/או המקצועית של נותן השירותים ו/או שיקולים אחרים.
 .32בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים ,תכריע דעת
הקרן.

נותן השירותים  -קבלן עצמאי
 .33בין הקרן ובין נותן השירותים ו/או יועצים ו/או מי מטעמו ,לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד במשך כל
תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.
 .34נותן השירותים מתחייב בזאת לשלם את כל תשלומי המיסים ,לרבות תשלומי מס הכנסה ומע"מ,
וכן תשלומי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות ממלכתי ושאר תשלומי החובה המגיעים ,ככל שיגיעו
ממנו על-פי דין בקשר עם התמורה שתשולם לו בגין פעילותו לפי הסכם זה.
 .35לאור האמור ,מוסכם בזאת כי אם נותן השירותים יפעל בעתיד בדרך הסותרת את התחייבויותיו
והצהרותיו בפרק זה לעיל ,לרבות ,גם אך לא רק ,בדרך של הגשת דרישה ו/או תביעה שעילתה
קיומם ,כביכול ,של יחסי עובד-מעביד בינו ובין הקרן ,יראו בכך התנהגות שאינה בתום לב והפרה
יסודית של הסכם זה.
 .36מוסכם בזאת בין הצדדים כי הקרן אינה אחראית לגבי נותן השירותים ,עובדיו או הפועלים מטעמו
 באחריות כלשהי בגין מחלה ,תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתןהשירותים לפי הסכם זה או בקשר אליהם או כתוצאה מביצועם.
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 .37מוסכם בזה כי נותן השירותים ,עובדיו או הפועלים מטעמו לא ישמשו כסוכנים ,כשליחים או כנציגי
הקרן אלא רק כמתחייב ממתן השירותים ואופיים ,ועל פי הסמכה שנתנה לו על ידי הקרן לעניין
מסוים ובכפוף להנחיותיה.
קניין רוחני
 .38מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים ,וכל קניין רוחני הקשור עם
השירותים ,בין אם רשומים ובין אם לאו ,לרבות שינויים בהם ,שיבוצעו על ידי נותן השירותים,
כתוצאה מביצוע השירותים ,יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי והמלא של הקרן ואין בהסכם זה
כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא ,ולא תהא לו כל טענה או תביעה במישרין ו/או
בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם .הקרן תהיה רשאית להשתמש בתוצרים כאמור ללא
מגבלה מסוג כלשהו" .תוצרי השירותים" לעניין סעיף זה :הסקר וכל חלק ממנו ,תמונות ,סיכומי
ביקור באתרים ,דוחות ביניים ,נתונים ,תרשימים ,שרטוטים ,ניירות עבודה וכל דבר שנוצר תוך כדי
ביצוע השירותים על פי מכרז זה.
 .39נותן השירותים מצהיר כי אין בשירותים ו/או בביצועם משום הפרת פטנט או זכות יוצרים או קניין
רוחני מכל סוג שהוא ,וכי הוא רשאי להקנות לקרן את כל הזכויות המוקנות לקרן כאמור בסעיף 40
לעיל.

הפרות ותרופות
 .40הפר נותן השירותים אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,תהיה הקרן רשאית להביא הסכם
זה לידי גמר ,בתנאים המפורטים בסעיף  16לעיל ,ולמסור את ביצוע השירותים לאחר .מובהר כי,
במקרה בו ראתה הקרן צורך למסור את ביצוע השירותים כולם או חלקם לאחר ,בטרם ביצוע
ההתקשרות ,תהא רשאית לעשות כן ללא כל מניעה שהיא.
 .41ה אמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973-וחוק
החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א ,1970-או כל דין.

נזיקין
 .42נותן השירותים אחראי לכל נזק  ,או הפסד שיגרם לקרן עקב מתן השירותים ,ומתחייב בזאת לפצות
את הקרן ולשפות אותה בכל מקרה שנגרם לקרן נזק או שהקרן תחויב בגין נזק או בהוצאות או
בתשלום פיצויים שנותן השירותים או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו גרמו ,במישרין או בעקיפין,
עקב מעשה או מחדל של מי מהם או עקב או במהלך ביצוע השירותים ,לקרן או לצד שלישי.
 .43הקרן תודיע לנותן השירותים ,בתוך  5ימי עבודה ,אודות כל דרישה ו/או תביעה שהופנו אליה בקשר
עם השירותים על פי הסכם זה או כל חלק מהם ,ותאפשר לנותן השירותים להתגונן בפני כל תביעה
או דרישת פיצוי שתוגש נגד הקרן ואשר בגינה דורשת הקרן שיפוי ו/או פיצוי מנותן השירותים.
ביטוח
 .44נותן השירותים מצהיר כי ,הוא מבוטח בביטוח אחריות מקצועית המכסה את התחייבויותיו על פי
הסכם זה (להלן – "הביטוח").
 .45נותן השירותים מתחייב לעמוד בכל תנאי הביטוח כנדרש על ידי המבטח ,לשלם בדייקנות את
הפרמיה ,וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח.
 .46מוסכם בזאת במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין הביטוח יהיו באחריותו של נותן
השירותים בלבד .כן יהיה נותן השירותים אחראי למילוי כל החובות המוטלות על המבוטח בהתאם
לתנאי הפוליסה.
 .47נותן השירותים מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולקרן בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול
לגרום לכך ,ולפועל לשם חקירת האירוע ונסיבותיו ,ושמירת ומימוש של זכויות הקרן.
קורונה
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 .48הסכם זה נערך ונחתם בעיצומה של מגפת הקורונה ,בידיעה ברורה של ההשלכות שכבר היו לה ו/או
אלו שיכולות להיות לה בהמשך .בהינתן הדברים האלה ,נותן השירותים מצהיר ומאשר כי ,הוא
הביא זאת בחשבון והוא יודע שיהיה עליו למלא אחר כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ,גם אם מגפת
הקורונה תימשך ובידיעת המגבלות שכבר הוטלו ו/או מגבלות נוספות שתוטלנה בהמשך כתוצאה
ממנה .בהתאם לכך ,מגפת הקורונה ו/או השלכותיה ו/או המגבלות המוטלות ו/או שתוטלנה בגינה,
לא תחשבנה כנסיבות שנותן השירותים לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן בעת הגשת הצעתו במכרז
ו/או בעת החתימה על הסכם זה ,או שהוא לא ראה ולא היה עליו לראותן מראש ,או שקיום
התחייבויותיו לפי ההסכם וכאמור בו אינו אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שכתוב בו.
ערבות להבטחת ביצוע ההסכם
 .49להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימציא נותן השירותים לקרן ,במועד חתימת הסכם
זה על ידי הקרן ,ערבות בנקאית עצמאית אוטונומית בגובה של  10%מהערך המשוער של שכר
ההסכם (בתוספת מע"מ) ,כפי שיוערך על ידי מנהל הקרן (להלן " -ערבות הביצוע").
 .50ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם ,ובנוסח שבנספח ד' להסכם
זה .תוקפה של הערבות יהיה לפחות ל 90-יום לאחר מועד השלמת כל מכלול השירותים בהם חייב
נותן השירותים על פי הסכם זה על נספחיו.
 .51הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ההסכם.
כללי
 .52שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של מי מהצדדים במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו
כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 .53נותן השירותים מתחייב למסור לקרן ו/או לחתום עבור הקרן על כל מסמך שיידרש לו ו/או על ידו
לשם מימוש זכויותיו לפי הסכם זה ,לרבות כתבי ויתור ,כתבי העברה ,ייפויי כח ,הצהרה על העדר
ניגוד עניינים ושמירה על סודיות וכיוב' ,בכל עת שהקרן תדרוש ממנו .כמו כן מתחייב נותן השירותים
לגרום לכך ,והוא מצהיר כי הוא אחראי לכך שהבאים מכוחו ו/או המועסקים על ידו ,המטפלים
בעניינים הקשורים להסכם זה ,יימסרו לקרן ו/או יחתמו עבורה על כל מסמך כאמור ,בכל עת שהקרן
תדרוש זאת.
 .54מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי ותחשב כנתקבלה
במועד מסירתה .הודעה שתימסר באמצעות דואר אלקטרוני או פקס ,יראו אותה כנתקבלה בעת
שניתן אישורו של הנמען בדבר קבלתה ,באמצעות "אישור מסירה" ממוחשב או בטלפון או בדוא"ל
חוזר.
 .55כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם.

ולראייה באו הצדדים על החתום

_____________________

___________________________

נותן השירותים

הקרן לשיקום מחצבות
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רכוש

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מ
ט
ב
ע

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

לא נדרש

צד ג'

ביט

2,000,000

אחריות
מעבידים

ביט

6,000,000
לעובד,
20,000,00
 0לאירוע
ולפוליסה
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 302 ₪אחריות צולבת,
 308ויתור על תחלוף
לטובת שותפים עם
מבקש האישור
בפרויקט 309 ,ויתור
על תחלוף לטובת
מבקש האישור315 ,
כיסוי לתביעות
המל"ל 320 ,מבוטח
נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח –
גורמים שותפים עם
מבקש האישור
בפרויקט 321 ,מבוטח
נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח –
מבקש האישור322 ,
מבקש האישור מוגדר
כצד ג 328 ,ראשוניות,
 329רכוש מבקש
האישור ייחשב כצד ג'.
 309 ₪ויתור על תחלוף
לטובת מבקש
האישור 319 ,מבוטח
נוסף  -היה וייחשב
כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח328 ,
ראשוניות

כיסויים
אחריות
המוצר

לא נדרש
4,000,000

אחריות
מקצועית

אחר

 301 ₪אבדן מסמכים
 302אח .צולבת 303
דיבה והשמצה304 ,
הרחבה שיפוי308 ,
ויתור על תחלוף לטובת
שותפים עם מבקש
האישור בפרויקט,
 309ויתור תחלוף
לטובת מבקש האישור,
 311כיסוי אבדן
תוצאתי עבור מבקש
האישור 320 ,מבוטח
נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח –
גורמים שותפים עם
מבקש האישור
בפרויקט 321 ,מבוטח
נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח –
מבקש האישור322 ,
מבקש האישור מוגדר
כצד ג 325 ,מרמה ואי
יושר עובדים326 ,
פגיעה בפרטיות327 ,
עיכוב ,שיהוי עקב
מקרה ביטוח328 ,
ראשוניות 332 ,תקופת
גילוי  6חדשים.

לא נדרש

פירוט השירותים
 – 038יועצים/מתכננים
 – 040מהנדס ,אדריכל ,הנדסאי
 – 042מחקרים וסקרים
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
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נספח ד'  -נוסח ערבות ביצוע
תאריך______ :
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :

כתב-ערבות
לכבוד
הקרן לשיקום מחצבות
הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של __________________ ( ₪ובמילים_______ :
( )₪להלן " -סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד הידוע ביום _________  ,אשר תדרשו מאת:
___________________________ (להלן " -החייב") בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם
 282/2022עדכון סקר מחצבות נטושות.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את
דרישתכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
__________________________________

___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
________________
תאריך

________________
שם מלא
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________________
חתימה וחותמת

