הסכם
שנחתם ביום _____ בחודש ________ לשנת _______ בירושלים

בין:

מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ ,ח.פ510528110 .
(להלן" :החברה")
מצד אחד;

לבין:

_____________________ ,ח.פ_________ .
באמצעות נציגיה המוסמכים לחתום מטעמה
(להלן" :הספק")
מצד שני;

הואיל :והחברה מעוניינת לרכוש מעמיס טלסקופי למט"ש חומת שמואל עפ"י המפרט המצורף
למסמכי המכרז;
והואיל :והספק ,לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במסמכי המכרז על צרופותיהם לרבות המפרט,
הגיש הצעתו למכרז;
והואיל :ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים
שבהצעתו הסכימה החברה לקבל את הצעת הספק לספק את המעמיס הטלסקופי הדרוש,
בתנאים המפורטים להלן.
אי לכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

מבוא ונספחים
א.

המבוא להסכם זה ונספחיו ,על כל הצהרותיו וקביעותיו ,יהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה ויקרא בכפיפה אחת עם תוכנו.

ב.

להסכם זה מצורפים כנספח א' מסמכי המכרז ,לרבות ההבהרות שניתנו למציעים
במכרז.

הגדרות מונחים
א.

בכפוף לאמור בסעיף קטן ב' להלן ,יחול סעיף (25ד) לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג
–  1973על הסכם זה ,בשינויים המחויבים אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין
בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולת הסעיף כאמור.

ב.

לצורך הסכם זה יהיו הגדרות המונחים המפורטים להלן כהגדרות לצידם ,אם אין
בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.
"ההסכם" או "הסכם זה"  -הסכם זה על כל נספחיו ו/או כל מסמכי המכרז.
"המזמין" -

החברה ו/או כל מי שמונה על ידי החברה לצורך יישום
הסכם זה.
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"תקופת הבדק" -

 12חודשים מהראשון לחודש שבא אחרי החודש בו
נמסר המתקן או חלקו ,לאחר ביצוע עבודות שירות,
לבעלות המזמין .בתקופה זו כל העבודה תבוצע ללא
תוספת תשלום מעבר לתמורה.

"המכרז"

מכרז פומבי פתוח ,דו שלבי ,במסגרתו התקבלו ההצעות
בהליך תחרותי בהתאם ובכפוף לדיני המכרזים.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתקשרות בהסכם זה
לאור המכרז שנערך בקשר עמו ,כפופה לדיני המכרזים.

"אחריות" -
האחריות כוללת פעולות תמיכה ,אחזקה שירות ותפעול
שוטף.
.3

תקופת ההתקשרות
הספק מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר משבוע ממועד מתן ההודעה בדבר התחלת
העבודה ע"י החברה ,לסיים את העבודה שתבוצע ברציפות תוך _____ חודשים ממועד
התחלתה (להלן" :תקופת ההתקשרות").

.4

הצהרות והתחייבויות הספק
א.

הספק מצהיר בזה כי המערכת  /השירות מצוי בשימוש חוקי ע"פ כל דין ,בידו הרישיון
ו/או ההרשאה החוקית ו/או ההיתר הנדרש ו/או זכות היוצרים וכי אין מניעה
חוקית/מנהלית או אחרת במתן השירותים או בהפעלה שוטפת ,ואין שום מידע על
הפסקה מתוכננת של מתן השירות או אספקת הטובין.

ב.

הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט,
הבין היטב וקיבל מנציגי החברה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצות לו שנדרשו על
ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיה ועל פי הסכם זה ,ולא תהא לו כל טענה כלפי
החברה בקשר עם אי-גילוי מספיק או חסר ,טעות או פגם או ברירת מחדל בקשר
לאספקת השירותים או הטובין בהתאם להסכם זה.

ג.

הספק מצהיר כי הנו בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירות או
הטובין על פי המפרט ,הצעתו במכרז והוראות הסכם זה ,וכי יש בידיו הכלים ,הידע,
כוח האדם ,האמצעים ,המשאבים והכישורים המאפשרים לו לספק את המערכת
והתמיכה בה ,לספק הדרכה לגבי השימוש בה ,להתקין אותה ולספק את כל השירותים
לגביה כמפורט במכרז ובהסכם זה.

ד.

הספק מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמפרט ובהסכם זה על כל נספחיו.
הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה ,אם בעצמו ואם על ידי מי
מעובדיו ,במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

ה.

הספק מתחייב כי הכלים ,הידע ,כוח האדם ,האמצעים והכישורים המפורטים לעיל
ימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא של התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
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ו.

הספק מצהיר כי תחול עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או
דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את החברה מכל תביעה ו/או
דרישה כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה ע"י עובד או
אחר מטעמו.

ז.

הספק מתחייב לספק ולבצע את השרות לפי המפרט ולפני כל שלב לקבל את הנחיותיו
של היועץ ,ככל שתמנה החברה כזה ,ולקבל אישורו לביצוע ולמלא בקפדנות אחר
הוראות היועץ במלואן וכן להחליף ו/או לתקן כל דבר שימצא לנכון היועץ במהלך
הביצוע ו/או לאחרי .הספק יבצע את כל הדרוש באופן יסודי ומקצועי.

ח.

עבודות נלוות הנדרשות לצורך התקנה ,לרבות אך לא רק :קידוחים וניסורים יבוצעו
על ידי הספק ועל חשבונו ,ללא תוספת תשלום.

ט.

הספק מתחייב לבטח בפוליסת ביטוח ,על חשבונו ,את העבודה ואת מלוא מרכיביה
(למעט הציוד המותקן) מרגע זכייתו במרכז ועד למסירת העבודה לחברה .הספק
ימציא את פוליסת הביטוח לחברה וזו תאשרה ע"פ שיקול דעתה או בהתאם להוראות
היועץ הביטוחי של החברה ו/או בהתאם להוראות נספח הביטוח (נספח ב') המצ"ב
וקיום דקדקני של הנדרש ממנו מבחינת הכיסוי הביטוחי במסגרת התקשרות זו.

י.

הספק מתחייב כי סביבת העבודה בתום כל יום עבודה ,וכן בסיום העבודות תישאר
נקיה ,בטוחה ללא מפגעים לשביעות רצונה המלא של החברה.

יא.

הספק מתחייב למנות נציג קבוע מטעמו לצורך ביצועו של הסכם זה ,הנציג יאושר ע"י
החברה.

זכויות יוצרים
א.

הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים ,זכויות הפטנטים סודות המסחריים
והזכויות האחרות הגלומים בשירות המסופק על ידו לחברה וכי אין ולא יהיה בשימוש
המערכת או הציוד או במתן השירותים משום פגיעה בזכויות הקנייניות או כל זכות
אחרת של צד שלישי כלשהו ,וכי לא הוגשה ולא ידוע על איום על הגשת תביעה כלשהי
על הפרת זכויות כאמור.

ב.

הספק מצהיר כי לחברה יהיו זכויות שימוש בלתי מותנות ובלתי מוגבלות בזמן
בשירות או בטובין המסופקים על ידו.

ג.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק לחברה על פי הסכם זה או על
פי דין באשר לשימוש ברכיבים מפרים ,לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה
או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה.

התמורה
א.

בתמורה לאספקת הטובין ,לשביעות רצונה המלא של החברה תשלם החברה עבור
חמשת המנועים לספק סך של ____________  ₪בתוספת מע"מ כדין ,כמפורט
בהצעת המחיר בנספח א'.
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ב.

.7
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אבני דרך לתשלום:
תשלום
בשלב

תשלום
מצטבר

א .עם האספקה לאתר

70%

70%

ב .לאחר  30יום מהאספקה

30%

100%

יחסי הצדדים
א.

הספק מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה
כקבלת עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד מעביד בינו ,או בין מי המועסק מטעמו,
בביצוע הסכם זה ובין החברה.

ב.

הספק מצהיר בזה ,כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה ,כי
בינם ובין החברה לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.

ג.

תשלומים בגין המועסקים – הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על
ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין,
או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים
הכלליים לבין ההסתדרות ,או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים ,או
כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,את תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מע"מ,
תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה שנתית ,שכר
מינימום ,קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה תנאים סוציאליים וכיוצ"ב .וכן מתחייב הוא
לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו.

ד.

חויבה החברה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל ,בגין מי מהמועסקים
ע"י הספק בביצוע הסכם זה ,ישפה הספק את החברה עם דרישה ראשונה ,בגין כל
סכום ,שחויבה לשלם כאמור.

אחריות לנזקים ושיפוי
א.

הספק ישא באחריות לכל נזק ישיר שייגרם לחברה או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה
או מחדל שלו ,או של מי מעובדיו או שלוחיו ,במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

ב.

בכל מקרה ,גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר ,למעט נזק גוף או נזק רכוש
מוחשי ,לא יעלה על גובה סך של כל התמורה המגיעה לספק על פי הסכם זה לאורך כל
תקופת ההסכם.

ג.

מובהר בזה כי הגבלת האחריות דלעיל לא תחול על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או
מחדל מכוון ,או ממעשה או מחדל שנעשה שלא לצורך ביצוע הסכם זה ,של הספק או
מי מעובדיו או שלוחיו.

ד.

הספק מתחייב לשפות את החברה או את מי הפועל מטעמה בגין כל תשלום ,פיצוי,
פיצויים ,שכר טרחה עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין
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שאין עליו ערעור ,בקשר עם תביעה שהוגשה נגד החברה עובדיה ושלוחיה ואשר
האחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור בסעיף קטן א'.
.9

קיזוז
א.

.10

החברה תהא רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה לספק כל סכום אשר מגיע
לחברה ,עפ"י הסכם זה או על פי דין .כמו כן ,החברה רשאית להמחות זכויותיה על פי
הסכם זה ,כולן או מקצתן ,ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

כללי
א.

כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי (להלן" :ויתור") מצידה של החברה
במימוש זכות מזכויותיה על פי ההסכם לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם
בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם החברה ,ולא יחשב ויתור כזה כויתור על כל
הפרה שלאחר מכן ,של אותה זכות או זכות אחרת.

ב.

הספק מתחייב להחזיר לחברה כל חומר שקיבל ממנה בעת ביצוע השירותים בהסכם
זה ,תוך שבועיים מיום סיום תקופת ההסכם.

ג.

הספק מתחייב לשמור בסוד כל מסמך ,תוכנית ,שרטוט ,תוכנה ,הוראות עבודה ,נוהלי
ביצוע וכל מידע אחר אשר הגיעו לידיעתו במהלך או בקשר עם ביצוע הסכם זה,
במישרין או בעקיפין ,הספק מצהיר בזאת שידוע לו כי אי-מילוי התחייבויותיו לפי
סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' סימן ה' (סודות רשמיים) של חוק העונשין התשל"ז-
.1977

ד.

מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב הספק להיות אחראי כלפי החברה כי כל המידע
המועבר אליו או דרכו לרבות על :דו"חות ,טפסים ,מדיה מגנטית או מידע לגבי נתונים
אישיים מערכות מידע ומרשם של מוסדות החברה .לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע
אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי הסכם זה ,להציג לחברה על פי דרישתה או דרישת
בא כוחה ,את אמצעי אבטחת החומר .לדאוג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו
על מידע שברשות החברה שעליו חלות תקנות אבטחת מאגרי מידע ממוחשבים וכן
האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א.1981-

ה.

הספק מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה
בחובותיו לפי הסכם זה ,או שמכוח מתן השירותים למזמין או שבעטיו עשוי הספק
להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידו או עיסוקו
לפי הסכם זה לבין עניין אחר" .עניין אחר" – לרבות (אך לא רק) ענייני הספק ו/או
קרוביו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם ו/או גוף אחר המנוהל על-ידי הספק ו/או מי
מטעמו או מקבל שירותים מהספק ו/או קרובו ו/או מי מטעמו (להלן" :עניין אחר").

ו.

בכלל זה ,לא ידוע לספק על ניגוד עניינים קיים או עתידי שהספק עלול לעמוד בו ,בין
מילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה לבין עניין אחר ,והספק מתחייב להודיע למזמין,
לאלתר וללא דיחוי ,על כל ניגוד עניינים כאמור ככל שייווצר .בכל מקרה שיפר הספק
את חובתו לעיל ,תהא למזמין זכות תביעה נפרדת ועצמאית כנגד הספק ,מבלי לגרוע
ביתר הסעדים הנתונים למזמין על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.
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הפרת חוזה
א.

הפרת הסעיפים הבאים תחשב להפרה יסודית של ההסכם 7 ,6 ,4 ,3 ,2 :ו.8-

ב.

הפר הספק הסכם זה ,הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות
בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970-או תנאי אחר מתנאי הסכם זה ,ולגבי הפרה זו נתנה
לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד
ממקרים אלו רשאית החברה לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמה ו/או באמצעות
אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע"י הספק ,וזאת על חשבון
הספק ובנוסף לזכויות החברה עפ"י כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה,
לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש.

ג.

בוטל ההסכם על ידי החברה על פי הוראות סעיף זה ,תהא רשאית החברה לפנות
בבקשה להצעות מחיר לספקים זוכים אחרים במכרז .הספק יהיה חייב לשפות את
החברה ,בגין כל ההוצאות הישירות שנגרמו לה בגין כך ,בלי שהדבר יפגע בשאר
הסעדים העומדים לרשות החברה על פי הוראות הסכם זה ועל פי כל דין.

ד.

מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסכם בזה כי החברה תהא רשאית להודיע לספק בהודעה
מוקדמת של  30יום על הפסקת פעילות על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי
שהחברה תהא חייבת לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור .מוסכם ומוצהר כי לא
תהא לספק כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי החברה בקשר עם הפסקת
פעולתו על פי הסכם זה.

ה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא החברה רשאית לבטל הסכם זה ללא צורך
בהודעה מוקדמת לספק ,בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
( ) 1אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק.
( ) 2אם ימונה מפרק זמני או קבוע להספק.
( ) 3אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  30יום.
( ) 4אם הספק הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו לאחר ,או העסיק קבלן משנה בביצוע
העבודה בלי הסכמת המשרד בכתב.
( ) 5כשהספק הסתלק מביצוע ההסכם.
( ) 6כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה ,שהספק או אדם אחר בשמו או מטעמו
נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר
להסכם.
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ביטחונות
א .להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ימציא הקבלן למזמין,
במעמד חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית בנוסח המצוי בנספח להסכם,
והנקרא "נוסח ערבות הסכם (ביצוע)" ,בסכום השווה לעשרה אחוזים
מההיקף הכספי של ההסכם.
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ב.

הערבות תהיה של בנק מסחרי ישראלי ,הנמצא בפיקוח בנק ישראל

ג .תוקף הערבות יהיה לתקופת הביצוע הנקובה בהסכם בתוספת ארבעה
חודשים .נמשך ביצוע העבודה מעבר למועד הנ"ל יאריך הקבלן את תוקף
הערבות בהתאם ובאופן שהערבות תעמוד בתוקפה תמיד לתקופה של לפחות
ארבעה חודשים מעבר למועד סיום העבודה המשוער.
ד .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן מתחייב להאריך את תוקף הערבות
מעת לעת עד להחלפתה בערבות בדק ,כמפורט להלן .לא חידש הקבלן את
הערבות לפחות שלושים יום לפני מועד פקיעתה ,יהיה המזמין רשאי לחלט את
הערבות ,כולה או חלקה ,וכן לעכב סכום השווה להיקף הערבות המחודשת
מתוך כספים המגיעים לקבלן מהמזמין.
ה .במקרה של הפרת ההסכם ,או חלק ממנו ,על-ידי הקבלן ,רשאי המזמין
לחלט את הערבות ,או חלק ממנה ,מבלי שיהיה בכך בכדי לפגוע בכל סעד אחר
שעומד למזמין במקרה של הפרה.
ו .חולטה הערבות ,כולה או חלקה ,מתחייב הקבלן להמציא באופן מיידי
ערבות חדשה ו/או ערבות נוספת ,כך שבידי המזמין תהיה בכל עת ערבות
בהיקף כספי כנדרש לעיל.
ז .ערבות בדק:
( )1הסתיים ביצוע העבודה וניתנה תעודת גמר לעבודה ,יפקיד הקבלן בידי
המזמין ערבות בנקאית לתקופת הבדק ,שתיקרא להלן "ערבות בדק" או
"ערבות טיב" .הערבות תשמש להבטחת תקינות מרכיבי העבודה במהלך
תקופת הבדק.
תוקף ערבות הבדק יהיה לשנים-עשר חודשים מיום מתן תעודת גמר,
()2
והיקפה הכספי לתקופה זו יהיה שווה ל 2.5%-מערכה הכספי של העבודה.
המזמין יהיה רשאי לחלט את ערבות הבדק ,כולה או חלקה ,בכדי
()3
לכסות הוצאות שהיו לו בקשר עם תיקון פגמים שנתגלו בעבודה במהלך
תקופת הבדק ,וזאת אם הקבלן נמנע מלבצע את התיקונים בעצמו בתוך פרק
זמן סביר מייד עם קבלת פנייה כאמור מהמזמין.
חולטה ערבות הבדק ,כולה או חלקה ,מתחייב הקבלן להמציא
()4
באופן מיידי ערבות חדשה ו/או ערבות נוספת ,כך שבידי המזמין תהיה בכל עת
ערבות בדק בהיקף כספי כנדרש לעיל.
ערבות הבדק זו תהא כתובה בנוסח המצורף כנספח להסכם ,הנקרא
()5
"נוסח ערבות בדק".
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שונות
א.

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים
הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים
ולהם בלבד.

ב.

בכפוף לאמור לעיל ,הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ,ולא יהיה תוקף
לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

ג.

שינויים בהסכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל
הצדדים להסכם.

ד.

הודעה על פי כתובות הצדדים המפורטות בהסכם זה או תחשב כאילו הגיעה לתעודתה
תוך  3ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

ה.

כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות
ההסכם.

ו.

כתובות הצדדים:
החברה :במט"ש שורק ובכתובת דואר ת.ד 40081 .מבשרת-ציון
הספק._______________________ :

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________
החברה

___________________
הספק

9

נספח ב'  -ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי חוזה זה או על פי דין ,מתחייב הספק לבטח על חשבונו הוא
ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ההסכם ,נשוא חוזה זה ,את הביטוחים
המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל.
היקף הכיסוי הניתן על-פי הביטוחים להלן אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על-פי נוסח פוליסות
הידוע
כ"-ביט" מהדורה ( 2016או נוסח פוליסות המקביל לו במועד עריכת הביטוחים) .
חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות אלה.
 1.1פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור.
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הספק כלפי צד שלישי על פי דין לרבות החברה ו/או
יחידיה ו/או עובדיה ו/או כל מי שפועל בשמה ו/או מטעמה בגין נזק לגוף ו/או לרכוש ,בגבול
אחריות של  $ 500,000לאירוע כלשהו ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח( .או שווה
ערך ב .) ₪ -
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה ,שיטפון,
מכשירי הרמה ,נפילה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלת מזון ו/או משקה ,כל
דבר מזיק במאכל או משקה ,זיהום תאונתי ,שביתה והשבתה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני
משנה (מכל דרגה) ועובדיהם ,בעלי חיים ,שימוש בכלי נשק וכן תביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי.
 1.2פוליסה לביטוח חבות מעבידים:
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הספק כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם  ,1980בגין כל היזק גופני,נפשי או
שכלי או מות כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם בביצוע העבודה
נשוא חוזה זה ב גבול אחריות של  $ 5,000,000לתובע  ,לאירוע ולתקופה (או שווה ערך ב
 .) ₪הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער כחוק ,קבלני
משנה ועובדיהם ,פתיונות ורעלים ,שימוש בכלי נשק כחוק וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.
 1.3פוליסה לביטוח חבות המוצר:
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הספק כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ו/או רכוש כלשהו
אשר נגרם על-ידי או עקב פגם במוצרי הספק המיוצרים ,מטופלים ,משווקים ומסופקים על-ידי
הספק ו/או הבאים מטעמו בגבול אחריות של  $ 500,000לתובע ,לאירוע ולתקופה (או שווה
ערך בש"ח).
הפוליסה תכלול ,תקופת גילוי מאורכת של ששה חדשים לפחות ותקופה רטרואקטיבית
החופפת את תקופת וההתקשרות.
הספק מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו כל עוד קיימת אחריותו על פי דין.
 .2בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א .הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י החברה והבאים מטעמה והמבטחים
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה והבאים מטעמה.
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ב .תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי החברה ו/או עובדיה /או הבאים
מטעמה ובלבד שהויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן בתום לב על ידי הספק ו/או על ידי מי מטעמו ,לא תגרע
מזכותה של החברה לקבלת שיפוי על-פי הפוליסות.
מובהר בזאת כי הביטוח אינו כולל כל הגבלה ו/או התניית רשויות ו/או רישיון וכיוצא בזאת.
ד .הפוליסות לביטוח צד שלישי וחבות המוצר יורחבו לשפות את החברה בגין אחריות שעלולה
מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי הספק והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .
ה .ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את החברה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי
היא
נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק .
ו .רכוש החברה יחשב כרכוש צד ג' כלפי הספק  ,מנהליו ,עובדיו והפועלים מטעמו.
ז .הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית במקרה של
נזק.
ח .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח אלא
לאחר שחלפו  60יום מיום שנמסרה לחברה הודעה בדאר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או
הביטול כאמור.
 .3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית
המוטלת על הספק  ,שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
מוסכם בזאת ,כי לספק לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה בכל הקשור לטיב
הביטוחים ולגבולות האחריות כאמור.
 .4הספק פוטר את החברה ואת הבאים מטעמה מאחריות ,לכל אובדן או נזק לרכוש ,המובא
על ידו או על ידי מי מטעמו לחצרי החברה המשמש את הספק לצורך מתן השירותים ,ולא
תהיה לו כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם
הפטור כאמור ,לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .5מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או
חלק מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם הספק  ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה
פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם .לחלופין ,לקבלן נתונה הרשות
לכלול את קבלני המשנה במסגרת ביטוחיו  .מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי
החברה ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
משנה.
 .6הספק ימציא לחברה במועד חתימת חוזה זה ,אישור ביטוח חתום ע"י המבטח ,בנוסח
שבנספח ג' לחוזה.
 .7הספק מצהיר ,כי ידוע לו ,כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי
המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת העבודה ,ואולם אי המצאתו לא תגרע
מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
.8מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ,אשר מחובת הספק להמציאם חתומים בידי
מבטחו ,מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון כאשר אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת
הספק לקיים את כל האמור בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי
הביטוח כאמור כאשר לשם כך על הספק ,במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו ,ללמוד
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וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הספק .כן מובהר כי
ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון כאמור ,הספארי יהיה זכאי
להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח חלופיים.
 .9לא יאוחר מ 7 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב הספק להפקיד בידי
החברה את אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את
אישור עריכת הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם
(לעניין ביטוח חבות המוצר מתחייב הספק להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות
נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף  1.3לעיל).
 .10החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי
הספק כאמור לעיל והספק ומתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה
שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה .הספק
מצהיר ומתחייב ,כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן
מטילות על החברה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור
עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או
אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת
שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
 .11לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי נספח זה כולן או חלקן ,תהיה החברה רשאית ,אך לא
חייבת ,לערוך את הביטוחים ,או חלק מהם ,במקומו של הספק ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו
כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותו של החברה לכל סעד אחר לרבות זכות החברה לקיזוז
הכספים ששילמה כאמור.
 .12החברה תהיה רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי נספח זה בכללותו ,מכל סכום
שיגיעו ממנה לקבלן בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק ,בכל זמן שהוא ,וכן תהיה רשאית
לגבותם מהספק
בכל דרך אחרת.
 .13הספק מתחייב לשפות את החברה בגין כל סכום שיושת על החברה עקב הפרת תנאי
הפוליסה ע"י הספק ו/או על ידי עובדיו ,מנהליו וכל הפועלים מטעמו.
 .14הספק מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות ,הצווים,
ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם .למעלה מן הצורך
יובהר ,כי הספק מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב,
תשנ"ה –  1995ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,באופן שהספק וכל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה מטעמו
ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים ,לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או
זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
 .15הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות הספק כאמור בחוזה זה והספק מתחייב
לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.
 .16הפרת כל אחת מהוראות סעיפים  1-15דלעיל ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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נספח ג'
)DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור(

אישור קיום ביטוחים

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 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*
מפעלי ביוב וטיהור שם
ירושלים בע"מ
ו/או חברות בנות
ו/או חברות
שלובות
ו/או חברות
קשורות ו/או
שותפויות
ת.ז/.ח.פ.
ח.פ510528110 .
מען
ת"ד , 40081
מבשרת ציון
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי ביטוח

המבוטח

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☐שירותים
☒אספקת מוצרים
☐אחר______ :

ת.ז/.ח.פ.

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☐אחר______ :

מען

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
סכום

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

מטבע

צד ג'

 500,000לאירוע
ובמצטבר על פי
הפוליסה.

$

/302/304/307/309/315
/321/322/328
329

אחריות מעבידים

5,000,000
לתובע ,לאירוע
ובמצטבר על פי
הפוליסה.
 500,000לאירוע
ובמצטבר על פי
הפוליסה.

$

304/309/319/328

חבות המוצר

$

/304/307/309/310/328
332

פירוט השירותים
קניית  5מנועים למפוחי אוויר

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

חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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אזהרה!
נוסח זה מיועד לערבות הסכם
אין להשתמש בו לצורך ערבות מכרז!
נספח ד' :נוסח ערבות הסכם (ביצוע)
תאריך ___________
לכבוד
מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית מס' ______________

.1

על פי בקשת ___________________ [שם הקבלן] (להלן" :המבקש") ,מס' ע"מ/ח"פ _______ ,אנו
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________________ ( ₪הסכום
במילים )____________________________ :שתדרשו מאת המבקש בקשר להסכם מס'
______________ ,שעניינו ___________________________________________ ,וזאת מבלי
שתוטל עליכם כל חובה להסביר ו/או לנמק ו/או להצדיק את דרישתכם.

.2

הסכום הנ"ל יהיה צמוד למדד מחירי התשומה בבנייה למגורים ,כפי שמתפרסם מעת לעת על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :הלשכה") באופן הבא" :המדד הבסיסי"  -המדד האחרון שפורסם על-
ידי הלשכה לפני תאריך הוצאת הערבות ,העומד על _____________ נקודות; "המדד החדש"  -המדד
האחרון אשר יפורסם על-ידי הלשכה לפני תאריך ביצוע תשלום הערבות בפועל; "תנודות במדד" -
ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי.

.3

לפי דרישתכם הראשונה ,ולא יאוחר משלושה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידנו ,אנו נשלם לכם כל
סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי התנודות במדד ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח דרישתכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

.4

ערבות זאת תישאר בתוקפה עד לתאריך __________________ (כולל) בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה
בטלה ומבוטלת .כל דרישה על -פי ערבות זאת צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא
של סעיף זה.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
(הבנק)
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אזהרה:
נוסח זה מתייחס לערבות בדק בלבד
ואין להשתמש בו להגשת ערבות מכרז
נספח ה' :נוסח ערבות בדק
תאריך __________
לכבוד
מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ
הנדון :ערבות בנקאית מס'_________________ :

.1

על פי בקשת _________________ [שם הקבלן] (להלן" :המבקש") ,מס' ע"מ/ח"פ __________ ,הננו
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _________________ [ ₪הסכום במלים:
______________________] (להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת המבקש בקשר לתקופת הבדק
במסגרת הסכם מס' _______________ ,שעניינו ______________________________ ("תקופת
הבדק" – כמוגדר בהסכם דלעיל).

.2

הסכום הנ"ל יהיה צמוד למדד מחירי התשומה בבנייה למגורים ,כפי שמתפרסם מעת לעת על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :הלשכה") באופן הבא" :המדד הבסיסי"  -המדד האחרון שפורסם על-
ידי הלשכה לפני תאריך הוצאת הערבות ,העומד על _____________ נקודות; "המדד החדש"  -המדד
האחרון אשר יפורסם על-ידי הלשכה לפני תאריך ביצוע תשלום הערבות בפועל; "תנודות במדד" -
ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי.

.3

לפי דרישתכם הראשונה ,ולא יאוחר משלושה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידנו ,אנו נשלם לכם כל
סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי התנודות במדד ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח דרישתכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

.4

ערבות זאת תישאר בתוקפה עד לתאריך ______________ (כולל) בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת .כל דרישה על -פי ערבות זאת צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא של
סעיף זה.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
(הבנק)

