הסכם להספקת טובין
שנערך ונחתם ביום __________________
בין:

מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ
שכתובתה :ת"ד ,40081
מבשרת ציון 9140002
(להלן" :המזמין")

לבין:

_______________________
_______________________
_______________________
(להלן" :הספק")

הואיל:
והואיל:
והואיל:

והואיל:

מצד אחד;

מצד שני.

והמזמין הינו חברה האחראית על הקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים בירושלים
וסביבותיה;
והמזמין יצא במכרז פומבי מס'  ( 2/2021להלן" :המכרז") לקבלת הצעות לאספקת
טובין ,על-פי המפורט בהסכם זה ובנספחיו (להלן" :החומר");
והספק הגיש הצעתו למכרז ,במסגרתה הציע לספק את החומר בתנאים ובמועדים
הקבועים במסמכי המכרז ובתנאי הסכם זה ,על נספחיו (להלן" :ההסכם") ,ובתמורה
הנקובה בהצעתו של הספק;
וועדת המכרזים של המזמין ,בישיבתה מיום ___________________ ,אישרה את
ההתקשרות עם הספק על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו למכרז;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

.1

מבוא והגדרות
המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.1
מקום בו יש סתירה בין הוראות ,יחולו ההוראות המיטיבות עם המזמין.
1.2
הכותרות שניתנו לסעיפים הינן לשם הנוחיות בלבד.
1.3
כל מקום בחוזה שנאמר בו בלשון יחיד דינו כדין לשון רבים ולהיפך.
1.4
הגדרות:
1.5
⬧

"הטובין" או "החומר" :חומר ,ציוד או כל פריט אחר ,שהמזמין רוכש מהספק
בהתאם למפרט הטכני ,הכמויות ,המחירים ומועדי ההספקה המופיעים בהסכם זה.

⬧

"המנהל" :המנהל הכללי של המזמין או מי שהוסמך על-ידו לעניין הסכם זה.

⬧

"היצרן" :הגורם המייצר את הטובין או נציגו הרשמי והמוסמך בישראל.

⬧

"העבודה" או "השירותים" :הספקת הטובין.

⬧

"פריט" או "פריטים" :כל חלק של הטובין ,המסופקים על-ידי הספק במסגרת
ההסכם.
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.2

⬧

"משלוח" :פעולה מסוימת של הספקת טובין מהספק למזמין ,שמתרחשת במועד
מסוים ובמקום מסוים.

⬧

"מפרט" :מסמך אשר בו מפורטות הדרישות הטכניות ,ההנדסיות או המקצועיות
של המזמין לגבי פריט טובין מסוים.

⬧

"הזמנה" או "הזמנת עבודה" :מסמך המבוסס על הסכם זה ,שנשלח מהמזמין אל
הספק ,ובו הזמנה לרכוש טובין בכמות מסוימת ובמועד מסוים.

פירוט העבודה
הספק מתחייב לספק את הטובין למזמין על-פי הכמויות ,המחירים ומועדי ההספקה
2.1
המפורטים בהסכם זה ובנספחיו.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המזמין אינו מתחייב לרכוש מהספק את הכמויות
2.2
המופיעות בהסכם ובנספחיו ,וכמויות אלה הן בגדר אומדן בלבד .המזמין אינו מתחייב
להזמין מהספק טובין בכמות מינימלית או בכמות כלשהי ,וכל הזמנת טובין תיעשה אך
ורק על-פי צרכי המזמין ושיקול דעתו הבלעדי.
הספק מתחייב לספק למזמין את הטובין במהימנות ובדייקנות ,תוך שמירה על טיב
2.3
הטובין והשירות המסופקים על-ידו כאחד.
הספק מתחייב לספק למזמין אך ורק טובין המתאימים למפרטים של המזמין ,או
2.4
לחלופין אושרו על-ידי המזמין בכתב.
מובהר בזאת ,כי העבודה כוללת ,בנוסף להספקת הטובין ,את הובלת הטובין ממחסן
2.5
הספק אל המקום שיקבע המזמין ,ואת פריקת הטובין במקום זה ,למעט אם ציין המזמין
מראש ,בנספח להסכם זה או בהזמנת עבודה מסוימת ,כי הובלת הטובין ופריקתם
יתבצעו על-ידי המזמין עצמו או על-ידי צד שלישי.
בכל מקרה בו הספק מוביל ופורק את הטובין ,יהא הספק אחראי לכל נזק שייגרם לטובין
2.6
עד לתום פריקתם וקבלתם על-ידי נציג המזמין.
אחריות:
2.7
 2.7.1הספק אחראי באופן בלעדי לספק כל פריט כשהוא שלם ,תקין ותואם באופן
מלא את המפרטים והזמנות העבודה של המזמין.
 2.7.3בכל מקרה בו ימצא המזמין ,בשלב הספקת הטובין או בכל עת לאחר מכן ,כי
פריט מסוים הינו לקוי ,פגום ,מקולקל ,או שאינו תואם בדרך כלשהי את
המפרטים והזמנות העבודה של המזמין ,יהיה הספק חייב לקבל בחזרה את
הפריט ולספק פריט אחר במקומו.
 2.7.3בכל מקרה בו נמצא פריט פגום כאמור בסעיף זה לעיל ,יהיה המזמין רשאי ,על-
פי שיקול דעתו הבלעדי ,להחזיר לספק את כל המשלוח בו נכלל הפריט.
 2.7.4במקרה בו החזרת פריט פגום לספק היתה כרוכה בעלויות כספיות עבור המזמין,
יהיה המזמין רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לחייב את הספק בעלויות אלה
ולקזזן מכל תשלום המגיע לספק מאת המזמין.
 2.7.5מובהר ,כי הוראות סעיף זה באות בנוסף לכל הוראה אחרת המופיעה בהסכם
זה בעניין אחריות הספק לטיב העבודה והטובין ובעניין שמירת זכויות המזמין.
מובהר ומוסכם בזה כי המזמין יהא רשאי לשנות את ההזמנות ו/או חלקן אף לאחר
2.8
שבוצעו ,ובלבד שטרם סופקו ופורקו אצל המזמין.
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.3

התמורה
תמורת הספקת הטובין ישלם המזמין לספק כמפורט בכתב הכמויות והמחירים המצורף
3.1
כנספח להסכם זה ,ובתנאים הקבועים שם.
הזמין המזמין מהספק מספר פריטים העולה על המספר המופיע בכתב הכמויות ,תהיה
3.2
התמורה בגין המספר העודף זהה לתמורה שצוינה בהסכם זה ,ביחס לכל יחידת פריט.
עבור כל הזמנת עבודה שקיבל וביצע ,ימציא הספק למזמין חשבון ובו יפורטו הטובין
3.3
שסופקו ומחיריהם .על-גבי החשבון יצוין מספר הזמנת העבודה; במידה ומספר או כמות
הפריטים שסופקו אינו זהה למספר הפריטים שהוזמן יציין זאת הספק בחשבון.
המזמין ישלם לספק את התמורה בגין החומר שסופק בפועל ופורק בשלמותו ,וללא
3.4
פגמים .תנאי התשלום יהיו "שוטף  "45 +מיום ביצוע ההספקה והגשת החשבון ,לפי
המאוחר מבין השניים ,בכפוף לאישור החשבון על-ידי המנהל .לכל התשלומים יתווסף
מע"מ כחוק.
מובהר בזאת כי התמורה שצוינה לעיל כוללת את כל מרכיבי ההוצאה של הספק ,ובכלל
3.5
זה מסים ,היטלים ,אגרות ,הוצאות ,כוח אדם ,הובלה וכל הוצאה אחרת ,צפויה ובלתי
צפויה.
המזמין יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע מהספק למזמין על-פי הסכם זה מהתמורה
3.6
המשולמת לספק.
בשום מקרה הספק לא יהא רשאי לעכב בידו חומר ו/או טובין כלשהו אשר הוזמנו על-
3.7
ידי המזמין ,וזאת אף אם יש מחלוקת בין הספק לבין המזמין ,בכל עניין שהוא.
מנגנון התייקרות – טרם חתימה על ההסכם יקבעו המזמין והספק הזוכה מנגנון הצמדה
3.8
למדד רלוונטי ,שיהיה מקובל על הסכמת שני הצדדים .בהיעדר הסכמה תקבע מבט"י
את מנגנון ההצמדה לפי החלטת יועץ שימונה על ידה לעניין זה
המחיר הבסיסי יתעדכן אחת לשנה בהתאם לשינוי במדד הנבחר.

.4

תקופת ההתקשרות
תוקף הסכם זה הנו לחמש שנים ,החל מיום ____________________ (להלן:
4.1
"תקופת ההתקשרות") ועד ליום __________________.
על-אף האמור ,המזמין – והוא בלבד – יהא רשאי להודיע בכל עת ,מכל סיבה שהיא,
4.2
וללא צורך בהנמקה ,על ביטולו של הסכם זה בהודעה בכתב לספק ,בכל אמצעי (לרבות
באמצעות דוא"ל ,פקס ,דואר רשום וכו') (להלן" :הודעת הביטול") .ניתנה הודעת ביטול,
ייכנס הביטול לתוקפו באופן מיידי ,והספק לא יהא זכאי לכל תמורה ,למעט התמורה
המגיעה לו עבור חומרים שסופקו ופורקו בפועל אצל המזמין עד למועד הביטול .מובהר
כי לא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו במקרה
שתינתן הודעת ביטול כאמור ,והספק לא יהא זכאי לכל פיצוי או סעד כלשהם.
הובא ההסכם לידי גמר בהתאם להודעת ביטול שנתן המזמין ,יהא רשאי המזמין
4.3
להתקשר עם כל ספק אחר ולמסור לספק האחר את ביצוע העבודה .לספק לא תעמוד,
בכל מקרה שהוא ,זכות עיכבון במסמכי המזמין ו/או בחומרים כלשהם ו/או במידע
שהעביר לידיו המזמין.
בוטל.

.5
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.6

בוטל

.7

אחריות מקצועית ואחריות לנזקים
הספק מתחייב לבצע את עבודתו בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה ביותר ,לשביעות רצונו
7.1
המלאה של המזמין ,והספק יהא אחראי לטיב העבודות והשירותים שהוא מספק
במסגרת הסכם זה במלואם.
הספק יהא האחראי הבלעדי לכל נזק או הפסד שייגרמו למזמין ו/או לכל צד ג' עקב ביצוע
7.2
העבודות ,והוא מתחייב לפצות את המזמין בעד כל נזק או הפסד שייגרם למזמין ו/או
לצד ג' ,לרבות הוצאות בגין כל תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי המזמין עקב השירותים
או כתוצאה מהם ,בתוספת  20%אשר ישקפו את הוצאותיו המשפטיות של המזמין.
הספק מצהיר כי הוא מכיר את ההוראות המנהליות והוראות החוקים בכל הנוגע
7.3
לשמירת איכות הסביבה וכי הוא מקפיד על שמירתם הדווקנית של החוקים האמורים
בכל שלבי עבודתו .ידוע לספק כי אי-שמירה על חוקי איכות הסביבה תהווה הפרה
יסודית של הסכם זה ,ותזכה את המזמין בסעד של ביטול ההסכם כאשר לספק לא
תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
הספק אחראי כלפי צד שלישי לנזקים שייגרמו בקשר עם העבודה או עקב העבודה .זאת
7.4
ועוד ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,היה והמזמין יחויב על-ידי בית המשפט ו/או רשות
שיפוטית או מינהלית אחרת לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהספק אחראי
להם ,על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה ,יהא חייב הספק בשיפוי מלא לטובת המזמין על כל
סכום שהמזמין יחויב לשלם ,כאמור ,לרבות כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו למזמין
בעניין זה ,בתוספת  20%מכל סכום שייפסק כנגד המזמין.
שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש בכדי לעשות את המזמין או את
7.5
המנהל ,וכל אדם הפועל בשמם או מטעמם מעת לעת ,אחראים ,או כדי לחייבם בפיצויים
או אחרת בעד כל אובדן ,נזק או הפסד העלול להיגרם לספק ,לעובדיו או לכל אדם אחר
הפועל בשמם או מטעמם מעת לעת ,או של כל צד שלישי ,מחמת פעולה ,רשלנות ,מחדל,
מקרה אסון או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה או מאופן ביצועו,
והספק ישא לבדו באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
מבלי לגרוע באמור לעיל ,מובהר כי הספק והוא בלבד ,יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם
7.6
בזמן העברת החומרים מאת הספק אל המזמין ,ועד לפריקתם המלאה אצל המזמין.

.8

יחסי עובד-מעביד
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי בהתקשרו עם המזמין בהסכם זה פועל הספק כספק עצמאי
8.1
ובלתי תלוי ,ולא יחולו כל יחסי עובד-מעביד בין המזמין לבין הספק .הספק פוטר בזה
מראש את המזמין מכל אחריות שהיא הנובעת מיחסי עובד-מעביד ,אם ובמקרה שיינתן
להסכם זה פירוש של יחסים כאלה.
כל זכות הניתנת על-פי הסכם זה למזמין להורות לספק ולפקח עליו ,וכל זכות הניתנת
8.2
על-פי הסכם זה לספק ,לרבות הרשאה להשתמש במתקנים של המזמין ובמשרדים שלו,
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8.3

לא יכול שתתפרש אלא כאמצעי הבא להבטיח ביצוע תקין של העבודה .בכל זכות כאמור
אין בכדי לתת או להבטיח לספק זכויות הנובעות מיחסי עובד-מעביד.
לספק ולמועסקים על-ידו לא תהיה כל זכות כשל עובד של המזמין ,ולא יהיו זכאים לכל
תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת הנובעת ממעמד של עובד המזמין.

.9

ביטוחים
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 בנספח א' ובנספח א' , 1אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל.
והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.10

איסור העברת ההסכם והמחאת זכויות
 10.1הספק אינו רשאי להסב הסכם זה ,או כל חלק ממנו ,לאחר ,וכן אין הוא רשאי להעביר
או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
 10.2הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת
המזמין לכך בכתב ומראש.
 10.3העביר הספק את זכויותיו או חובותיו על-פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,או מסר את
ביצוע העבודות לאחר ,כולן או מקצתן ,בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,יישאר הוא
האחראי להתחייבויות המוטלות על ספק על-פי הסכם זה.

.11

ביטחונות
 11.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ימציא הספק למזמין ,במעמד חתימת
ההסכם ,ערבות בנקאית בנוסח המצורף להסכם ,בסכום השווה לחמישה אחוזים מערכו
הכספי של ההסכם.
 11.2הספק אחראי לכך שהערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד לשלושה חודשים אחרי תום
תקופת ההתקשרות.
 11.3במקרה של הפרת ההסכם ,או חלק ממנו ,על-ידי הספק ,רשאי המזמין לחלט את
הערבות ,או חלק ממנה ,מבלי שיהיה בכך בכדי לפגוע בכל סעד אחר שעומד למזמין
במקרה של הפרה .חולטה הערבות הבנקאית או מקצתה ,יעמיד הספק ללא דיחוי ערבות
בנקאית נוספת בסכום שחולט.

.12

שונות
 12.1ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא ייחשב הדבר
כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה ,או הוראה אחרת הדומה לה ,או שונה
ממנה בטיבה .כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו ברי תוקף אלא אם
נעשו בכתב ונחתמו על-ידי אותו צד.
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12.2

12.3
12.4

מוסכם בין הצדדים ,כי בכל יחסיהם על-פי הסכם זה תהיה הסמכות המקומית הייחודית
לבית המשפט בירושלים ,בלבד ,ולא לשום בית משפט אחר בארץ או בעולם ,ויחול על
יחסיהם החוק הישראלי.
הספק אינו רשאי להתחייב התחייבות כספית או אחרת בשם המזמין.
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בכותרת ההסכם .כל מכתב שישלח צד
למשנהו בדואר רשום על-פי הכתובות דלעיל ייחשב כאילו הגיע לנמען תוך ארבעה ימים
מתאריך שליחתו; ואם נשלח בפקס ,תוך שעה ממועד שליחתו; ואם נשלח בדואר
אלקטרוני -מיד לאחר שליחתו; ואם נמסר ביד ,במועד המסירה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
______________
הספק

_____________
המזמין
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הסכם להספקת כלור למכוני טיהור שפכים –
תנאים מיוחדים
 .1החומר הנדרש :סודיום היפוכלוריד נוזלי בריכוז ( 10%-12%בכל מקרה הריכוז לא יפחת מ-
.)9%
 .2כמויות :המזמין מעריך שבמהלך תקופת ההתקשרות תידרש הספקה של כ 1,500-טון חומר
לשנה .המזמין מתחייב לרכישה של  1,000טון חומר לשנה ,בשלוש השנים הראשונות להסכם.
 .3הספק יספק את החומר בחצר המזמין :באתר מט"ש "שורק" או באתר מט"ש "חומת שמואל".
 .4הספקה תבוצע בתוך  48שעות ממועד שליחת הזמנה לספק (ימי שבת וחג לא ייחשבו).
 .5הספקה למט"ש "שורק" תיעשה במנות של כ  22 -טון; הספקה למט"ש "חומת שמואל" תיעשה
במנות של  6-9טון.
 .6לפני ביצוע ההספקה בפועל אחראי הספק ליצור קשר עם המט"ש הרלוונטי ולוודא יכולת
קליטת החומר.
 .7הספק יצרף לכל משלוח תעודות שקילה ואנליזה.
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אזהרה:
נוסח זה מיועד לערבות הסכם בלבד
ואין להשתמש בו להוצאת ערבות מכרז!
נוסח ערבות הסכם/ביצוע
תאריך ___________
לכבוד
מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ
הנדון :ערבות בנקאית מס' ______________
.1

.2

.3

.4

.5

על פי בקשת ________________ [שם הספק] ,מס' ע"מ/ח"פ ________ (להלן" :המבקש") אנו
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _______________ ( ₪הסכום במילים:
_____________________________) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת המבקש בקשר
למכרז מס' _____________ ,שעניינו הספקת כלור ,וזאת מבלי שתוטל עליכם כל חובה להסביר
ו/או לנמק ו/או להצדיק את דרישתכם.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם 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 ,ובלבד שהמדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי; אחרת -יהא
סכום הערבות כקבוע בסעיף  1לעיל.
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.
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.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
(הבנק)
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