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מצד אחד

מצד שני

הואיל

המועצה קבלה החלטה כי כתנאי לתשלום התמיכה בגמר ביצוע המתקן
כהגדרתו במסמכי המכרז  ,על כר הדשא לעמוד בדרישות מקצועיות של
פיפ"א עפ"י מדריך פיפ"א למשטחים מלאכותיים ברמה של FIFA
 , QUALITYמגובה בבדיקת שטח של המעבדה המאושרת ע"י פיפ"א
(להלן " :הבדיקה ") .

הואיל

והמועצה פרסמה מכרז שמספרו  02/17לבחירת גוף שיבצע עבור רשויות את
הבדיקות האמורות במחיר הנמוך ביותר האפשרי בהתאם לדרישות
המכרז כפי שאלו פורטו בחוברת המכרז (להלן – "המכרז");

והואיל

והספק הגיש את הצעתו למכרז;

והואיל

וועדת המכרזים של המועצה החליטה לקבל את הצעת הספק כהצעה הזוכה
במכרז;

והואיל

והמועצה מבקשת להתקשר עם הספק לצורך רכישת השירותים אשר פורטו
במכרז ,כל אלה כהגדרתם במכרז ובחוזה זה;

והואיל

והספק מצהיר כי הוא בעל הידע המקצועי ,הטכני הארגוני והפיננסי ,כח האדם
הציוד והאמצעים לאספקת השירותים ,בהתאם לכל התנאים הקבועים במכרז
ובחוזה זה;

והואיל

והספק מצהיר כי הוא בדק את כל הפרטים נשוא המכרז ונשוא חוזה זה (על כל
נספחיו) ,וכי פרטים אלה ידועים לו היטב;

והואיל

והספק מצהיר כי המסמכים הנזכרים במכרז ובחוזה זה ידועים ונהירים לו
היטב ,בין אם הם מצורפים לחוזה ובין אם אינם מצורפים אליו ,וכי הוא קראם,
הבין את תכנם וקיבל את מלוא ההסברים לכל אשר ביקש לדעת;

והואיל

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

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר ולהגדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי חוזה
זה;

לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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מבוא ונספחים
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א.
ב.
.2

המבוא לחוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד ממנו.
הכותרות בחוזה זה ניתנות לצורכי נוחות בלבד ,ולא ייעשה בהן כל שימוש לשם
פרשנות תנאיו של חוזה זה.

הגדרות
לעניין חוזה זה ,תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצדם כדלקמן:
" בדיקה" – בדיקה אם מתקן עומד בסטנדרטים הנדרשים  /בדרישות
מקצועיות של פיפ"א עפ"י מדריך פיפ"א למשטחים מלאכותיים ברמה של
. FIFA QUALITY
" המועצה" – המועצה להסדר הימורים בספורט – תאגיד סטטוטורי שהוקם מכח
הוראות החוק להסדר ההימורים בספורט ,תשכ"ז – .1967
 " החוק "  -החוק להסדר ההימורים בספורט ,תשכ"ז – . 1967
 " ספק מורשה " – גוף מאושר ע"י פיפ"א לצורך ביצוע בדיקות דשא.
 " המתקן " – מגרש דשא סינטטי כהגדרתו בתיק המ וצר.
 " ה שירות " – ביצוע בדיקה כהגדרתה בסעיף הגדרות זה ו מתן אישור רשמי
כי המתקן עומד בדרישות מקצועיות או לחילופין ,רשימת לקויים
הרלוונטיים אשר מונעים ממנו לקבל את האישור האמור  ,תוך הצב ע ת על
אופציות האפשריות לתיקון הלקויים האמורים .
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תוקף ההתקשרות והתחייבויות הספק
א.

תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה הנו ל 12 -חודשים ,אשר יימנו החל מן המועד
בו חתמה המועצה על חוזה זה .המועצה תהא רשאית (אך בשום מקרה לא
חייבת) ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להאריך את תוקף ההתקשרות
כאמור עוד  4פעמים לתקופה נוספת של שנה אחת בכל פעם .ובמקרה כאמור
יחולו על ההתקשרות לתקופה הנוספת אותם התנאים הקבועים בחוזה זה ,ללא
שינוי ,למעט שינויים אשר נקבעו במפורש בחוזה זה.

ב.

הספק יבצע בדיקה  ,כהגדרתם לעיל ובהתאם לתנאים המחייבים הקבועים
בחוזה זה ובמכרז.
הצהרות והתחייבויות הספק
א.

מבלי לגרוע מהצהרות הספק בהצהרת המציע המצורפת לחוזה זה כחלק בלתי
נפרד הימנו ,ומסומנת כנספח 5א' ,הספק מצהיר בזה:
כי הוא בעל הידע המקצועי ,הטכני ,הארגוני והפיננסי ובעל כח האדם
והאמצעים הדרושים לשם אספקת השירותים ,בטיב ובאיכות המעולים ביותר
ובהתאם לכל התנאים הקבועים במכרז ובחוזה זה.

ב.

הספק מתחייב בזה להעביר קורסים בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת
(שאושרה לו על ידי ראש מנהל הספורט) ,והכל בהתאם להנחיות משרד
הספורט.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב:
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( )1להגיע למתקן לא יאוחר מ 21-ימים מיום העברת ההזמנה על ידי המועצה
עם פירוט המתקן/מתקנים שעבורו/רם נדרש השירות;
( )2לבצע בדיקה הנדרשת לצורך קביעה אם המתקן עומד בדרישות
ובסטנדרטים של פיפ"א;
( )3תוך פרק זמן המפורט בהצעת הספק במסגרת המכרז דנא ,להעביר לידי
המועצה דו"ח על תוצאות הבדיקה אשר יכלול אישור כי המתקן עומד
בדרישות מקצועיות של פיפ"א עפ"י מדריך פיפ"א למשטחים
מלאכותיים ברמה של  ; FIFA QUALITYאו לחילופין ,י פרט לקויים
אשר מונעים ממנו לקבל את האישור האמור  ,תוך הצב ע ת על
אופציות האפשריות לתיקון הלקויים האמורים; הצעת הספק ,כאמור,
מצורפת לחוזה זה ,כחלק בלתי נפרד הימנו ,ומסומנת כנספח 5ב'.
ד.

הספק מתחייב בזה ,כי במתן השירותים ,הוא ימלא בקפדנות ובדקדקנות אחרי
ההוראות המופיעות בכל דין החל ו/או תקן החלים עליו ו/או מחייבים אותו,
בתורת היותו גוף מורשה ע"י פיפ"א ,וכן ימלא אחר כל ההוראות המופיעות
במכרז ובחוזה זה.
למען הסר ספק ,מובהר בזה כי ההוראות בחוזה זה ובמכרז תפורשנה באופן
שהן תשלמנה זו את זו .בכל מקרה בו סבור הספק כי קיימת סתירה בין הוראה
בחוזה זה לבין הוראה במכרז ,יפנה הספק אל המועצה לקבלת הכרעתה ,אשר
תינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
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התמורה בגין השירותים
א .כנגד מתן השירותים ,יהיה הספק זכאי לגבות מהמועצה תשלומים בסכומים
ובתעריפים אשר הופיעו בהצעתו של הספק אשר אושרה על ידי המועצה כהצעה
הזוכה במכרז (נספח 5ב').
ב .בתום עם סיום כל בדיקה (או סדרת הבדיקות) לעניין כל מתקן והעברת דו"ח
מפורט על הבדיקה ותוצאותיה ישלח למועצה דרישת תשלום מפורטת בצירוף
חשבונית ואישור מפורט של המתקן שנבדק ואישור או חו"ד של הספק לעניין
עמידת המתקן בסטנדרטים אשר נקבעו ע"י פיפ"א.
ג .למען הסר ספק יובהר ,התמורה המוסכמת בהזמנה הינה סופית ומוחלטת וכי לא
יתווסף על התמורה כל תשלום נוסף ,והתמורה לא תהא ניתנת לשינוי מכל סיבה
שהיא .כל חשבונית תבדק בידי המועצה ולאחר שתאושר ,תשולם לספק התמורה
המגיעה לו תוך  30יום מתום החודש (שוטף  )30 +בו הוצאה החשבונית ,לפי
המאוחר שבהם ,אלא אם כן נאמר אחרת בהזמנה.
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ערבות לקיום החוזה
א.

ב.
ג.
ד.

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי חוזה זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות
המוקנית למועצה ,על פי כל דין ו/או הסכם ,ימציא הספק למועצה ,תוך  14ימים
מיום הכרזתו כזוכה במכרז ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית (מבנק
ישראלי בלבד) לפקודת המועצה (להלן – "הערבות") ,בנוסח שצורף למכרז
כנספח מס'  – 4ערבות ביצוע (להלן – "הערבות").
הערבות תהיה תהייה צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מעת לעת
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע
ביום הכנת הערבות.
הערבות תהיה בסכום של .₪ 50,000
מובהר ,למען הסר ספק ,כי המצאת הערבות ,כאמור ,מהווה תנאי יסודי בחוזה
זה.
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הערבות תהא בתוקף עד לסיום תקופת ההתקשרות :עד ליום  ,31.12.2018והיא
תהיה ניתנת להארכה ,מעת לעת ,בהתאם להארכת החוזה (ככל שתהיה) או
דרישה של המועצה.
מוסכם כי המועצה תהיה רשאית לממש את הערבות ,כולה או חלקה ,בפעם
אחת או במספר פעמים ,וזאת בכל פעם שהמועצה תהיה סבורה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,כי הספק לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או
חוזה זה ו/או במקרה בו נגרמו למועצה נזקים אשר מחובת הספק לשפותה
בגינם ,על-פי הוראות חוזה זה ועל-פי כל דין.
למען הסר כל ספק ,הצדדים מאשרים בזאת הסכמתם לפיה המועצה תהיה
רשאית לקזז את נזקיה ואת הוצאותיה מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לספק,
אולם כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לממש את הערבות כאמור לעיל.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים למועצה ,במקרה
של הפרת החוזה על ידי הספק.

אחריות ונזיקין
א.

הספק 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
הסכם זה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות של הספק לפי חוזה זה ו/או כתוצאה
ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של עובדיו ו/או של כל הבא מטעמו של
הספק.

ב.

מבלי לגרוע מהוראות סעיף-קטן א’ לעיל ,מתחייב הספק לשפות את המועצה
בגין כל סכום שהמועצה תיאלץ לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק
כאמור בסעיף קטן א' לעיל ,וזאת מייד לפי דרישה ראשונה של המועצה.

ג .הספק יהיה אחראי לטיב השירותים ,וזאת בין אם ניתנו על ידי הספק ישירות ובין
אם ניתנו על ידי צד שלישי כלשהו ,ממנו רכש הספק שירותים כלשהם ,לצורך
קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.
ד .הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות בעבודה ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות,
הנדרשים על פי דין והמתחייבים מביצוע העבודות שמטרתם למנוע כל פגיעה או
נזק לעובדיו ,לעובדי המועצה ,לכל אדם מטעמם וכן לצד שלישי כלשהו או רכושם
של כל אלה.
ה .מוסכם בזאת ,כי אם הספק לא ימלא את התחייבויותיו לפי סעיף זה ,תהיה
המועצה רשאית לבצע את העבודות האמורות על חשבון הספק והספק ישא בכל
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות בתוספת  15%כדמי הוצאות כלליות קבועים
ומוערכים מראש .המועצה תהא רשאית לקזז את ההוצאות מכל סכום שיגיע
למוסד בכל זמן שהוא או לגבותן בכל דרך אחרת.
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ביטוחים
א.

מבלי לגרוע מאחריות הספק ,כאמור בסעיף  7לעיל ,יסדיר הספק ביטוח מלא
(להלן" :הביטוח ") ,על חשבונו הוא ,לטובתו ולטובת המועצה יחדיו ,כנגד
כל הסיכונים הכרוכים במילוי התחייבויותיו של הספק ,על פי הסכם זה .פוליסת
הביטוח תיערך בחברת ביטוח בעלת מעמד נאות בישראל ,ותנאיה ,כמו גם זהות
המבטח ,יהיו כפופים לאישורה של המועצה .הביטוח יהיה בתוקף במשך כל
תקופת ההתקשרות ,על פי חוזה זה.

ב.

כל שינוי בתנאי הביטוח וכל התראה ,דרישה ,תביעה ,טענה ,פשרה ,מו"מ וכל
פעולה אחרת יהיו טעונים 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
4

הפוליסה מוצאת לכל אחד מהם באופן נפרד ,וכי המבטח מוותר על כל זכות
לסוברוגציה כנגד כל אחד מהמבוטחים.
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ד.

פוליסת הביטוח תכלול הוראה על פיה ,בשום מקרה לא יבוטל הביטוח ,כולו או
חלקו ,בין ביוזמת חברת הביטוח ,בין ביוזמת הספק ובין ביוזמת מאן דהוא
אחר ,אלא אם שלחה חברת הביטוח למועצה הודעה ,לפחות  90יום 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 ובכלל זה מאחריות הספק לעשיית הביטוח ולתוקפה של
הפוליסה הנ”ל.

יחסי מזמין (המועצה) – ספק שירות (הספק)
א.

הצדדים מצהירים כי הספק הנו בבחינת "קבלן עצמאי" אשר הוא ו/או עובדיו
ו/או כל אדם אחר הבא בשמו ו/או מטעמו – כל אלה אינם משתלבים במסגרת
עיסוקי המועצה ,וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי להקים יחסי עובד-
מעביד בין הספק ו/או בין כל אחד מאלה לבין המועצה.

ב.

הספק ישא 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 אינו פועל כשלוח של המועצה .הספק יימנע מלהציג
את עצמו ,בפני צד שלישי כלשהו ,כשלוח של המועצה או כמי שפועל מטעמה,
אלא כמי שמספק לה שירותים ,כהגדרתם בחוזה זה.

ד.

הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע הבדיקות,
והפקת האישור/הדו"ח וכל דבר אחר הכרוך בכך.

ה.

הספק מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות
בתוך המועד הקבוע לכך.

 .10ציוד וחומרים
הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים וכל דבר אחר
הדרושים לביצוען היעיל של הבדיקות הנדרשות.
 .11סמכות שיפוט
במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בכל הקשור הכרוך בביצוע חוזה זה ,יידונו
חילוקי דעות אלה בפני בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.
 .12סעדים
הספק מוותר בזה ,מראש ,על כל זכות של קיזוז ו/או עכבון ביחס לכספים ו/או
מסמכים ו/או רכוש אחר של המועצה.
 .13שינויים 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 המועצה ,הקנויה
לה על פי חוזה זה ,לא ייחשבו כהסכמה מכללא של המועצה לשינוי כלשהו בחוזה זה
או כויתור מכללא של המועצה על זכות מזכויותיה ,וכל ויתור או שינוי ,כאמור ,יחייבו
מסמך חתום בכתב.
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 .14הפרות ותרופות
א.

הוראות סעיפים (3ב)(4 ,א)(4 ,ב)(4 ,ג) 11 ,8 ,6 ,5 ,ו –  13הן 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 התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו על פי חוזה זה ,תהא המועצה
רשאית לנקוט ,בנוסף לכל פעולה שהיא רשאית לנקוט על פי דין ,גם בפעולות
הבאות:
()1
()2

()3

במקרה של הפרה יסודית – להודיע לספק על ביטול החוזה.
ליתן לספק ארכה לתיקון ההפרה תוך זמן שנקבע בהודעה .לא תיקן
הספק 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.
לקיים בעצמה את ההתחייבות שהופרה על ידי הספק ,ולחייב את הספק
בהוצאות שנגרמו למועצה כתוצאה מפעולתה כאמור.

 .15הודעות
א.

כתובות הצדדים לחוזה זה הן כפי שנקבעו במבוא לו ,כל הודעה שתשלח בדואר
רשום לפי אחת מן הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיע לידיעתו ולרשותו של הצד
השני בתוך  7ימים מעת שגורה ואם נמסרה ביד  -בעת מסירתה.

ב.

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

הספק

המועצה

**נגיש**
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