נספח א' למכרז  -הסכם

הסכם לאספקת נייר לטרמינלים
שנערך ונחתם ב______ ביום __ לחודש ________ שנת 2018
יום ______ '__ ,לחודש ____ שנת תשע"ח
[התאריך הלועזי והעברי]
בין:
המועצה להסדר ההימורים בספורט
ח.פ 500500384
מרחוב אודם  ,12פתח תקווה
(להלן" :המועצה")
מצד אחד;
ל ב י ן:
_________________
ח.פ/.ע.מ/.ת.ז_____________ .

מרחוב ____________
(להלן" :הספק")
מצד שני;

הואיל

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  2/18לאספקת גלילי נייר למדפסות הטרמינלים של תחנות
המועצה ,שהעתק ממנו מצ"ב כנספח  1להסכם (להלן" :המכרז") ,ומהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה;

והואיל

והספק הינו תאגיד ו/או עוסק מורשה אשר עסקו במתן שירותים מסוג השירותים ,כהגדרתם
בהסכם זה להלן ,והוא הגיש למועצה הצעה לספק את השירותים (להלן" :ההצעה");

והואיל

והצעתו של הספק נבחרה על ידי המועצה כהצעה הזוכה במכרז כספק המרכזי/כספק
בתחומים המפורטים בהסכם זה להלן;

המשני1

והואיל:

והספק הינו בעל הידע ,הניסיון ,הכישורים ,כח האדם המיומן היכולת ,המשאבים והאמצעים
הדרושים למתן השירותים ,כהגדרתם בהסכם זה להלן ,ומילוי שאר התחייבויותיו למועצה,
בהתאם להוראות הסכם זה וכל דין;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים בהתאם לתנאים המפורטים להלן הסכם
זה.

הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
.1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 1ימולא על ידי המועצה

2
.1.2
.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.

השירותים
.2.1

הספק מתחייב לספק למועצה את השירותים כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות נספח ב' לחוברת
המכרז (להלן" :השירותים").

.2.2

הספק מתחייב לספק את גלילי הנייר הנדרשים למדפסות הטרמינלים של תחנות המועצה
(להלן" :המוצר" או "גלילי הנייר") בכמות על פי דרישתה של המועצה תוך ( 3שלושה) ימי
עבודה ממועד מסירת הודעה טלפונית על ידה.

.2.3

הספק מתחייב להחזיק ברשותו ,בתוך תחומי ישראל ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,מלאי
זמין של גלילי נייר (להלן" :מלאי ביטחון") בכמות שלא תפחת מ 20,000-גלילים (אם הינו
הספק המרכזי) או כמות שלא תפחת מ 8,000-גלילים (אם הינו הספק המשני).
מובהר בזאת ,ומבלי לגרוע מזכויות המועצה בדבר הפרת הוראות הסכם זה על ידי הספק ,כי
אי עמידת הספק במלאי הביטחון הרלבנטי תגרור קנס אוטומטי בסך של  10,000ש"ח .הקנס
האמור יגדל בסכום זהה לאחר כל  3ימים של אי עמידה במלאי .היינו ,לאחר  3ימים הקנס
יעמוד על סך  ,₪ 20,000לאחר  6ימים על סך של  ₪ 30,000וכך הלאה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בסמכות המועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל קנסות כאמור,
במידה והספק יניח את דעתה בשל הסיבה לאי עמידתו במלאי הביטחון כנדרש.

.3

.2.4

הספק מתחייב לספק את גלילי הנייר בהתאם לדרישת המועצה ועל פי הנחייתה ליעדים
הבאים :מחסן המועצה במרכז נעמן ,קריית מוצקין (הספק המשני) ומחסן המועצה בפתח
תקווה (הספק המרכזי).

.2.5

הספק מתחייב לפעול לחידוש אישורה של  ,SGIאו לקבלת אישור מהחברה האחרת ,כהגדרתה
בחוברת המכרז ,ככל שתהיה ,באופן שבמהלך כל תקופת ההתקשרות – לרבות תקופת
ההתקשרות שבהתאם למימוש האופציות הנתונות למועצה להארכת ההסכם על פי סעיף 5
להלן  -הוא יספק למועצה גלילי נייר בעלי אישור תקף של  SGIאו מהחברה האחרת לשימוש
במדפסות הטרמינלים של תחנות המועצה.

.2.6

ככל והספק הינו הספק המשני ובמהלך תקופת ההתקשרות הסתיימה התקשרות המועצה עם
הספק המרכזי ,מכל סיבה שהיא ,והספק הינו המציע החלופי (כהגדרתו בחוברת המכרז)
ברשימת המציעים הכשירים בקטגורית הספק המרכזי ,אשר יהפוך לספק המרכזי של המועצה,
אזי יחולו על הצדדים ההוראות הרלבנטיות בקשר עם היות הספק הספק המרכזי ,על כל
המשתמע מכך (מבחינת מתן השירותים ,בטחונות ,מלאי ביטחון וכיו"ב).

.2.7

כמו כן ,היה ובהתאם לתנאי המכרז יתבקש הספק ,במהלך תקופת ההתקשרות ,להעניק
שירותים למועצה גם בקשר לאספקת גלילי נייר לאזור שבאחריות הספק האחר ,אזי מתחייב
הספק כי בעת הצורך יוכל לספק למועצה את גלילי הנייר או התוספת הנדרשת של יצור גלילי
הנייר לאזור האמור.

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
.3.1

כי הוא בעל הניסיון ,הידע ,היכולת ,המומחיות והאמצעים הדרושים לצורך העמדת השירותים
וביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה והוראות המכרז באופן מלא ,מקצועי וברמה גבוהה ובלוח
הזמנים המוסכם וכי יקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם בנאמנות ,מבלי שהוא נתון בניגוד
עניינים כלשהו.

.3.2

ידועים לו פרטי המוצר ומאפייניו.
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.4

.3.3

כי הוא מכיר את כל הוראות הדין החלות על מכירת ואספקת המוצר ,לרבות הוראות חוק הגנת
הצרכן והתקנות והצווים שמכוחו ,ולרבות חוק המכר ,והוא מתחייב לפעול בקיום הסכם זה
על פי כל הוראות הדין כאמור.

.3.4

הוא בעל כל הרישיונות ,ההיתרים ,ההסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין לניהול פעילותו
העסקית בכלל ,ולאספקת המוצר בפרט; וכי לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו
התקשרות בהסכם על פי המכרז.

.3.5

כי המוצרים שיסופקו למועצה בהתאם להוראות הסכם זה יהיו מוצרים חדשים (שאריזתם
טרם נפתחה ולא היו בתצוגה או בשימוש) ,לפי מפרט השירותים המצורף כנספח ב' לחוברת
המכרז ויעמדו בדרישות כל דין.

.3.6

לעדכן את המועצה ,בהקדם האפשרי על כל בעיה שתתעורר בביצועו של הסכם זה ,לרבות בגין
חוסר במלאי (לרבות חוסר צפוי) ,עיכובים בזמני אספקה וכיו"ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,מתחייב הספק לדווח למועצה מידית בכל מקרה של מידע או צפי לחריגה באספקת
השירותים ,לרבות כאלו הנובעים מצדדים שלישיים ,כגון יצרני/ספקי המוצר בחו"ל ,משברים
בענף וכיו"ב.

.3.7

כי כל הפרטים שמסר בהצעה אודותיו הינם מלאים ונכונים.

.3.8

כי הינו היצרן של המוצר ו/או היבואן מורשה של המוצר בישראל ,לפי העניין.

.3.9

כי הוא מנהל ספרים ופנקסי חשבונות כחוק.

.3.10

להמציא למועצה אישור מפקיד מורשה על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-ו/או
מרואה החשבון שלו כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורישומים שעליו לנהל על פי חוקי המס ,או
אישור על כך שהוא פטור מלנהלם.

.3.11

לפעול בתחום השירותים כמפורט בהסכם זה.

.3.12

למלא את התחייבויותיו בהתאם להסכם זה ברמה גבוהה ,בנאמנות ובמסירות ,מבלי שהוא
נתון בניגוד עניינים מכל סוג שהוא.

.3.13

הוא קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך ההתקשרות בהסכם ,כי בדק מידע זה באופן ישיר,
וכי על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל ,הוא רואה במחיר משום תמורה מלאה והוגנת
בעבור כל הנדרש ממנו בהסכם ,ובעבור כל חלוקת סיכון בינו לבין המועצה ,כפי שזו מופיעה
בהסכם.

.3.14

המוצר בעל אישור תקף של  SGIלשימוש במדפסות הטרמינלים של תחנות המועצה.

התמורה ואופן תשלומה
.4.1

בתמורה לשירותים ויתר התחייבויות הספק תשלם המועצה לספק תמורה כמפורט בהצעת
הספק המצורפת כנספח  2להסכם זה (נספח ג' לחוברת המכרז) (להלן" :התמורה") ,בתוספת
מע"מ (כנגד המצאת חשבונית מס) .תמורה זו הינה ממצה לחלוטין ,ולא תשולם לספק תוספת
כלשהי ,לרבות לא בגין החזר הוצאות מכל מין וסוג .מובהר ,כי התמורה בהסכם זה על נספחיו
מוסכמת ,קבועה ואינה ניתנת לשינוי ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

.4.2

הספק לא יהא זכאי לדרוש כל תמורה נוספת אף לא בגין כל שינוי הכרוך בחובות החלות עליו
כמעביד ובכלל זה חופשה ,ביטוח לאומי ,קרן פיצויים ,מחלה ,הבראה ,מילואים ,דמי נסיעה,
וכיוצא באלו הוצאות אשר ישולמו על ידו בלבד.

.4.3

התמורה ו/או תשלום כלשהו לספק לא יהיו צמודים לדבר אלא אם יקבע אחרת ,במפורש,
בהסכם זה או בנספח לו.

2445\2\2167

4
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי התמורה המשולמת בגין המוצר ,תהיה צמודה לשער
היורו היציג .העדכון ,בין אם כלפי מעלה או מטה ,יתבצע אחת לשנה ,ביום  1לינואר של כל
שנה ,החל מיום  1.1.2019ויחול למשך תקופת  12החודשים שממועד העדכון ואילך.
לצורך התאמת התמורה יהיו שער הבסיס ,מחיר הבסיס והשער הקובע כמוגדר להלן:
"שער הבסיס" – המדד האחרון שפורסם במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
"מחיר הבסיס" – המחיר המפורט בנספח .2
"השער הקובע" – המדד הידוע במועד החלטת המועצה לממש את תקופת האופציה.
.4.4

.5

תשלום יתבצע בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז 2017-אך ורק לאחר
מסירת חשבונית מס כדין בסכום שאושר על ידי המועצה ולאחר מסירת האישורים הנדרשים
על פי כל דין ,בכלל זה ,אישור ניהול פנקסים וניכוי מס במקור.

תקופת ההסכם
.5.1

תקופת ההסכם תחל לאחר שיקבל הספק את אישורה של  SGIלגלילי הנייר ,כמפורט בסעיף
 1.7לחוברת המכרז .המועצה תודיע לספק בכתב אודות מועד תחילת ההתקשרות ,אשר תישאר
בתוקף למשך  12חודשים (להלן" :תקופת ההסכם") .יובהר ,כי לאחר שיתקבל אישור SGI
כאמור ,תרכוש המועצה את יתרת גלילי הנייר הנמצאים במלאי של הספק הנוכחי של המועצה,
זאת במהלך תקופה המוערכת על ידי המועצה ,מבלי להתחייב לכך ,של כשלושה חודשים.
תחילת ההתקשרות עם הספק תחל לאחר סיום רכישת המלאי מהספק הנוכחי או בד בבד עם
רכישת המלאי של הספק הנוכחי ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,ולספק לא
תהא כל טענה כנגד המועצה בקשר עם האמור.

.5.2

מובהר ומוסכם כי תקופת ההסכם תוארך מאליה בארבע תקופות נוספות בנות  12חודשים כל
אחת (להלן" :תקופות האופציה") ,למעט אם תינתן הודעה בכתב לספק עד לא יאוחר מ90-
ימים לפני תום כל תקופת  12חודשים כאמור בדבר אי רצונה של המועצה על מימוש תקופת
האופציה.

.5.3

לגבי כל תקופת אופציה יחולו כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים.

.5.4

על אף האמור בכל מקום אחר ,בכלל זה ,בהסכם זה ,המועצה רשאית להודיע לספק ,בכל עת,
ומכל סיבה שתראה לנכון ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל נימוק ,כי היא מפסיקה את
ההסכם כולו או הזמנה מסוימת במסגרת הסכם זה (להלן" :סיום מוקדם") .המועצה תמסור
לספק הודעה בכתב על מימוש זכותה על פי סעיף זה ,לפחות ,שלושים ( )30ימים לפני מועד
הסיום המוקדם.

.5.5

על אף האמור בכל מקום אחר ,בכלל זה ,בהסכם זה ,לאחר תום תקופת ההסכם ,הספק יהיה
רשאי לסיים הסכם זה בהודעה בכתב למועצה בהודעה מוקדמת שלא תפחת מ –  12חודשים.
היינו ,התקופה המינימלית להתקשרות הצדדים בהסכם זה הינה לתקופה של שנתיים.

.5.6

על אף האמור בכל מקום אחר ,בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן ,תהא המועצה
רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ,ואף בלא הודעה מוקדמת של  30יום ,כאמור:
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.5.6.1

אם הספק קיבל החלטה על פירוק או התבקשה לגביו בקשה לפירוק ו/או לפשיטת
ו/או שנעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או כשהוא עושה סידור עם/או לטובת
נושיו ולדעת המועצה הדבר פוגם ביכולתו של הספק לבצע את השירותים ו/או
במקרה שהוצא צו כינוס נכסים כנגד הספק ו/או על רכושו ו/או על כל חלק הימנו
והצו לא בוטל תוך  45ימים.

.5.6.2

אם הספק הפר הפרה יסודית או הפרה אחרת ולא תיקן את ההפרה האחרת בתוך
שבעה ימים מהמועד שבו ניתנה לו על כך התראה בכתב; מבלי לגרוע ממשמעות

5
המושג "הפרה יסודית" בדין הפרת ההוראות הבאות הנה הפרת יסודית :סעיפים
 9 ,8 ,7 ,3 ,2ו ,11 -להסכם זה.
.5.7

בנוסף על האמור לעיל ,מאחר ואספקת גלילי הנייר הינה חיונית לפעולתן התקינה של תחנות
המועצה ,וזאת הן מבחינת טיבם של גלילי הנייר המסופקים והן מבחינת מועדי אספקתם ,תהא
המועצה רשאית לבטל את ההסכם ,לפנות למציעים אשר הצעתם הוכרזה במכרז "ההצעה
הכשירה השנייה" או "ההצעה הכשירה השלישית" וכיו"ב ולהתקשר עימם בהסכם; וזאת בכל
אחד מהמקרים הבאים:
.5.7.1

נודע למועצה שגלילי הנייר המסופקים על ידי הספק חדלו מלהיות בעל אישור
תקף של ( SGIאו מהחברה האחרת) לשימוש במדפסות הטרמינלים של תחנות
הטוטו ,או שתוקף האישור האמור עומד לפוג ויש למועצה יסוד סביר לחשש כי
המציע שזכה לא ינקוט את הפעולות הנדרשות לשם חידושו.

.5.7.2

הספק הפר הפרה מהותית את תנאי האספקה מבחינת מועדיה ,או שלמועצה ישנו
יסוד סביר לחשש כי הוא עומד להפר תנאים אלה .לעניין זה ,יום איחור שהינו
יום עבודה ייחשב הפרה מהותית .מובהר ,כי "ימי עבודה במועצה" – הינם ימים
א'-ו'.

.5.7.3

הספק הפר הפרה מהותית את תנאי האספקה מבחינת התמורה ,או שלמועצה
ישנו יסוד סביר לחשש כי הוא עומד להפר תנאים אלה.

סבר הספק כי החלטת המועצה לפי סעיף  5.7זה לעיל ,התקבלה שלא כדין ,יהיה רשאי,
כמובן לעתור לבית המשפט בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה; ואולם נוכח חיוניות
אספקת גלילי הנייר לפעולתן התקינה של תחנות המועצה מוותר בזאת הספק על סעד של צו
מניעה זמני בגין החלטות אלו.

.6

.5.8

בכל מקרה בו ניתנה הודעה על סיום מוקדם על פי סעיפים  5.6 ,5.5 ,5.4או  5.7לעיל ,מתחייב
הספק להשלים את ביצוען של השירותים ,כפי שתקבע המועצה ,והספק יהיה זכאי לתשלום
התמורה ,כמפורט להלן ,עבור השירותים שיבצע ,בפועל ,בהתאם להוראות המועצה עד למועד
הסיום המוקדם ולא יהיה זכאי לסעדים אחרים כלשהם.

.5.9

על אף האמור לעיל או בכל מקום אחר ,אם יבוטל ההסכם ,רשאית המועצה לעכב את
התשלומים שטרם שולמו לספק עד לגיבוש ובירור נזקי המועצה וקיזוזם מכל תשלום (שאם
לא כן היה מגיע לספק).

אי קיום יחסי עובד ומעביד
מובהר בזאת כי לא יתקיימו בין המועצה לבין הספק ו/או בין המועצה לבין מי מטעמו של הספק יחסי
עובד ומעביד כלשהם .הספק מתחייב ,כי במקרה שייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כלשהי כי חרף הסכמה
זו מתקיימים יחסי עובד ומעביד כאמור ,ישפה הוא את המועצה בגין הוצאות מכל מין וסוג שייגרמו
לה בעקבות הקביעה האמורה.

.7

סודיות
הספק מתחייב כדלקמן:
.7.1
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לשמור על סודיות מוחלטת ,לא לגלות ו/או למסור לכל אדם ו/או גוף שהוא בשום צורה ואופן,
בכל עת ,הן במהלך תקופת ההסכם והן לאחר מכן ,מידע על הנעשה במועצה ו/או שיטות
העבודה שלה ו/או מוצריה ו/או כל מידע מסחרי ,פיננסי ,תעשייתי ו/או כל סוד מקצועי שלה,
כפי שיהיו מעת לעת ואשר הינם בבחינת ידע או מידע מקצועי ו/או מסחרי ו/או שהעברתם ו/או
מסירתם עלולה לפגוע בכל צורה שהיא בענייני ו/או בעסקי המועצה ,שהגיעו ו/או יגיעו לידיעתו
בגין ועקב העמדת השירותים על ידו.

6

.8

.9

.7.2

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור ,כולו או מקצתו ,לצרכיו או לצרכים אחרים במישרין או
בעקיפין שלא לשם הענקת השירותים במסגרת הסכם זה.

.7.3

שלא לפגוע במישרין או בעקיפין במוניטין של המועצה ו/או במאגר ידע כלשהו המצוי ברשותה
ו/או במעמדה בקרב לקוחותיהן הממשיים והפוטנציאלים.

.7.4

כל מסמך אשר הכין ו/או מידע אשר השיג לצורך הענקת השירותים למועצה ו/או עבורה במהלך
תקופת ההסכם הינו רכוש המועצה ,אשר יועבר למועצה מיד עם סיום תקופת ההסכם .כמו כן,
מתחייב הספק להחזיר לידי המועצה כל מידע ,בין אם בכתב ובין אם בכל צורה אחרת ,הנמצא
או שימצא ברשותו בכל עת ,וזאת מיד בסיום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא או מיד עם
דרישתה של המועצה בכל עת.

.7.5

למען הסר ספק ,מובהר כי כל המצאה ,חידוש ,פיתוח או יצירה וכל זכויות הקניין הרוחני או
התעשייתי מכל מין וסוג שהוא אשר הספק ימציא ,יפתח ,יהגה או שיגיע אליו באופן אחר,
במשך תקופת ההסכם יהיו קניינה של המועצה בלבד ,יהיו שייכים למועצה לכל צורך ועניין
באופן שהמועצה תהיה רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים ,והספק מוותר על כל זכות ו/או טענה
ו/או תביעה בקשר לכך.

.7.6

התחייבויות הספק על פי סעיף זה ,הינן בלתי מוגבלות בזמן וימשיכו לחול גם לאחר סיום
הסכם זה מכל סיבה שהיא.

אחריות שיפוי
.8.1

כל אחריות ,מכל סוג ועל פי כל דין ,בגין כל מוצר שנרכש על פי הסכם זה ולרבות כל שירות
שניתן על ידי הספק בקשר למוצר שנרכש כאמור ,ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בקשר
לאספקה ,להתקנה ,לאיכות ו/או לתקינות המוצר/ים שסופק/ו על ידי הספק במסגרת הסכם
זה ,תחול על הספק בלבד על פי הוראות כל דין.

.8.2

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי כל דין ובנוסף לה ,הספק אחראי כלפי המועצה לכל נזק
ישיר ,אובדן ,הוצאה או הפסד ,שייגרמו ,כתוצאה מאי עמידתו של הספק בהתחייבויותיו שעל
פי הסכם זה .אחריותו של הספק לא תגרע אם המעשה או המחדל יהיו בחריגה מסמכות ,עוולה
או עבירת משמעת של מי מעובדיו ו/או אחר מטעמו ,בכלל זה קבלני משנה ,אלא אם יוכיח
שנקט בכל האמצעים הסבירים למנוע נזקים.

.8.3

הספק מתחייב לפצות ולשפות את המועצה ,נושאי משרה בה ,עובדיה ו/או מי מטעמה ,בגין כל
נזק ,אבדן ,תשלום ו/או הוצאה (בכלל זה ,הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין) ,וזאת
כתוצאה מרשלנות או מחדל של הספק  ,עובדיו ,קבלני משנה ו/או אחרים מטעמו או ברשותו,
בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה ,וכן בכל מקרה בו ייטען הספק ,מי מעובדיו או צד
שלישי כי מתקיימים או התקיימו יחסי עובד-מעביד בין המועצה לבין הספק ,עובדיו או מי
מטעמו ובכל מקרה בו תטען הפרה של זכות צד כלשהי של צד שלישי בקשר עם השירותים,
והכל מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה .התחייבות הספק לשיפוי כאמור תהיה בכפוף
לכך שהמועצה יידעה את הספק על כל טענה המקנה למועצה זכות לשיפוי כאמור תוך  14ימים
מיום שנודע לה על הטענה כאמור ואפשרה לספק להתגונן בפניה .המועצה לא תתפשר על טענה
כאמור ללא הסכמת הספק.

.8.4

הספק הזוכה יהיה אחראי לטיב השירותים ,וזאת בין אם ניתנו על ידי הספק ישירות ובין אם
ניתנו על ידי צד שלישי כלשהו ,ממנו רכש הספק את השירותים ,או הסתייע בו לצורך מתן
השירותים נשוא הסכם זה.

ביטוחים
מבלי לגרוע מאחריות הספק ,כאמור בסעיף  8לעיל ,מתחייב הספק לערוך ולקיים ,על חשבונו ,את
הביטוחים ויתר ההוראות כמפורט בנספח הביטוח המצ"ב מסומן כנספח  3ומהווה חלק בלתי נפרד
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מהסכם זה כנגד כל הסיכונים הכרוכים במילוי התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין.
.10

.11

.12

ערבות
.10.1

הספק יעביר למועצה במועד שנקבע במכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית למימוש
מידי ,מאחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל להבטחת התחייבויותיה על פי ההסכם ,בסכום
השווה ל – ( 100,000מאה אלף) ש"ח ,אם הינו הספק המרכזי ,או בסכום השווה ל – 35,000
(שלושים וחמישה אלף) ש"ח ,אם הינו הספק המשני ,בנוסח המצורף להסכם זה כנספח 4
(להלן" :הערבות").

.10.2

המועצה רשאית אך לא חייבת ומבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לה על פי הסכם זה ו/או
חוברת המכרז ו/או על פי דין ,לחלט את הערבות כולה או חלק ממנה על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,ובגין כל הפרה של התחייבות ,מצג או מקום שבו קמה אחריות של הספק כלפי
המועצה על פי הסכם זה ,הסכם אחר או על פי דין ,והסכום שיחולט על ידי המועצה יהיה פיצוי
מוסכם .כמו כן ,מובהר ,כי חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,על ידי המועצה תהיה לאחר שניתנה
לספק הודעה בכתב על ההפרה והוא לא תיקן אותה תוך  7ימים ממועד קבלת הודעת המועצה
כאמור.

.10.3

בכל מקרה בו תחליט כאמור המועצה על חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,ימציא הספק
למועצה ,תוך  7ימים ממועד חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,ערבות חדשה על מלוא סכום
הערבות ,אשר תחול בתנאים ובסכומים כמפורט בנספח  4להסכם זה.

.10.4

הערבות תהיה בתוקף ברציפות מיום החתימה על הסכם זה ועד חלוף  90ימים לאחר סיום
תקופת ההסכם .הספק אחראי למסור למועצה ערבות שתחליף כל ערבות שמועד תוקפה עומד
להסתיים ,לכל המאוחר 60 ,ימים לפני שיפוג תוקפה של ערבות קיימת .לא מסר הספק ,במועד,
ערבות ,בכלל זה ,ערבות המחליפה ערבות קודמת תהא המועצה רשאית ,בנוסף לכל סעד העומד
לרשותה ,לחלט את הערבות הבנקאית שברשותה .סכום שיחולט ,בשל אי החלפת ערבות,
כאמור ,ישמש כפיקדון ויחולו עליו התנאים החלים על ערבות על פי הסכם זה בשינויים
המחויבים.

.10.5

בכל מקרה שבו המועצה תחזיר לספק סכומים שיתקבלו על ידה כתוצאה מחילוט ערבות
כלשהי ,אלו יוחזרו בש"ח ללא הצמדות או ריבית על הכסף.

.10.6

כל העלויות הכרוכות בערבויות ,האמורות בסעיף זה ,תחולנה על הספק.

.10.7

למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסעדים אחרים להם זכאית המועצה.

העברת זכויות
.11.1

הספק לא יהיה זכאי ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה ,להמחות ו/או להסב ו/או להעביר
את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,לאדם ו/או לגוף אחר.

.11.2

הספק לא יהיה זכאי ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה ,להעביר ו/או להמחות ו/או
לשעבד ו/או להסב את זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה,
לאדם ו/או לגוף אחר .מובהר בזאת ,כי היה והספק יעשה כן ,תהא פעולתו בטלה ומחוסרת
תוקף ,והוא יפצה או ישפה את המועצה על כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך (אפילו יהיו לנזק
זה גורמים נוספים).

שונות
.12.1

כל שינוי בהוראות הסכם זה יעשה בכתב בלבד וייחתם על ידי כל הצדדים להסכם זה.

.12.2

אי עשיית שימוש על ידי המועצה בכל זכות המוקנית לה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין לא
תיחשב כוויתור מצדה אלא אם כן היא הודיעה אחרת בכתב ובמפורש.
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.12.3

על הסכם זה ,וכן על כל סכסוך שיתגלע בקשר אליו ,יחול הדין של מדינת ישראל .סמכות
השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור להסכם זה תהיה אך ורק לבתי המשפט שבמחוז
שיפוטו של בית המשפט המחוזי בעיר תל-אביב-יפו או בפתח תקווה.

.12.4

הסכם זה ממצה את כל ההסכמות בין הצדדים בקשר עם השירותים .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,לחילופי המסמכים שבין הצדדים טרם חתימת הסכם זה ,לרבות טיוטות ההסכם
ככל שהוחלפו ביניהם ,לא תהיה משמעות בפרשנות הסכם זה ,הכל למעט מסמכי המכרז ,אשר
הוראותיהם ימשיכו לחול על הצדדים.

.12.5

הודעות על פי הסכם זה תעשנה בכתב ,ותישלחנה בדואר רשום ,בפקסימיליה או תימסרנה ביד,
על פי כתובות הצדדים המפורטות במבוא להסכם זה או לפי כתובות אחרות עליהן יודיעו
הצדדים בהתאם להוראות סעיף זה .כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב
כאילו הגיעה לידיעת הנמען בחלוף חמישה ימי עסקים מיום השליחה; הודעה שנמסרה
במסירה אישית עד לשעה  17:00ביום עסקים כלשהו  -תחשב כאילו התקבלה עם מסירתה,
ואם נמסרה לאחר השעה  17:00ביום עסקים כלשהו  -ביום עסקים הראשון לאחר מסירתה;
והודעה שנשלחה בפקסימיליה  -עם עבור יום עסקים אחד (במקום בו נתקבלה) ממועד שיגורה
בפקסימיליה ובלבד שהצד השולח וידא הגעת הודעת הפקסימיליה לצד השני.
ולראיה באו הצדדים על החתום

____________
המועצה
על ידי[ :שם  +תפקיד]
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_____________
הספק
על ידי[ :שם  +תפקיד]
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נספח  - 1מסמכי המכרז
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נספח  - 2התמורה
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נספח  -3ביטוח
.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,מתחייב הספק לערוך ולקיים על
חשבונו ,באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח
המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן כנספח 3א' (להלן בהתאמה" :אישור
עריכת ביטוחים ו/או ביטוחי הספק") על כל תנאיו ,וזאת במשך כל תקופת ההסכם ,ולעניין ביטוח
אחריות מקצועית וחבות המוצר ,למשך כל תקופת מתן השירותים ולא פחות מ 7 -שנים ממועד ביום
ההתקשרות.

.2

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה ,והוא מתחייב ,בין היתר ,לשלם
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא ,כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת,
לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,ולעניין אחריות מקצועית
וחבות המוצר לתקופה נוספת כאמור בסעיף  1לעיל ,ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או
להפקיע את תוקף הביטוחים .יודגש ,כי הספק יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים
בביטוחי הספק.

.3

ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה מתחייב הספק להמציא לחברה  ,לא יאוחר מ 7 -יום ממועד
מתן הודעת הזכייה ,אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור עריכת
ביטוחים ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח .הספק מצהיר ,כי ידוע לו ,כי המצאת אישור עריכת
הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן שירותי התכנון
על ידו ,ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

.4

מובהר ,כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם ,ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו
לשפות ו/או לפצות את המועצה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן שהספק אחראי לו על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין.

.5

לא יאוחר מ 7 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב הספק להפקיד בידי המועצה 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
אחריות מקצועית וחבות המוצר ,מתחייב הספק להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות
נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף  1לעיל).

.6

המועצה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק
כאמור לעיל ,והספק מתחייב 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 המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המועצה ו/או
מי מטעמו 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.
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.7

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על הספק ,לרבות אי מתן
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיו של המועצה
לקבלת שיפוי.

.8

הספק מתחייב לשפות את המועצה בגין כל סכום שיושת על המועצה עקב הפרת תנאי הפוליסות
ע"י הספק ו/או הפועלים מטעמו.

.9

הספק מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות ,הצווים ,ההוראות
והתקנים המתייחסים לשירותי התכנון 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 – 1995
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן
שהספק  ,כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן
שירותי התכנון ,לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך
כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

.10

מוסכם בזאת ,כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .על
הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הספק מצהיר ומאשר בזאת
כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות
האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

.11

הספק פוטר את המועצה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או
מי מטעמו ו/או לרכוש בפיקוחו ו/או באחריותו של הספק לחצרי המועצה ו/או לאתרים ו/או
המשמש לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או
מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.12

הספק מתחייב ,כי בהתקשרותו עם ספקי משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם
זה ,הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו ספקי המשנה יתחייבו לאחוז בביטוחים
נאותים ביחס לפעילותם ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק ולעניין אחריות מקצועית
וחבות המוצר ,למשך כל תקופה נוספת לאחר תום ההתקשרות ולא פחות מ 7 -שנים ממועד סיום
ההתקשרות .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לספקי
המשנה כאמור לעיל ,מוטלת על הספק.

.13

כל שינוי בתנאי הביטוח וכל התראה ,דרישה ,תביעה ,טענה ,פשרה ,מו"מ וכל פעולה אחרת יהיו
טעונים טעונה הסכמתה של המועצה ,בכתב ומראש.

.14

מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הספק ,למעט ביטוח אחריות מקצועית ,לא יהיו נחותים
מהנוסח הידוע כביט  2012או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

.15

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.

.16

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מכוחן של הוראות
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הסכם זה ו/או הוראות כל דין המטילות אחריות ו/או חובת שיפוי על הספק ובכלל זה מאחריות
הספק הזוכה לעשיית הביטוח ולתוקפה של הפוליסה הנ"ל.
.17
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קיום הפוליסות האמורות על פי הסכם זה ותשלום דמי הביטוח על פיהן מהווה תנאי יסודי בהסכם
זה.
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נספח 3א'
אישור עריכת ביטוחים
תאריך _____________
לכבוד:
המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן" :המועצה")
מרחוב אודם  ,12פתח תקווה
הנדון :אישור על קיום ביטוחים ע"ש  ...................ח.פ(_________.להלן" :הספק") בקשר עם אספקת
גלילי נייר למדפסות הטרמינלים של תחנות המועצה וכל השירותים כמפורט בהסכם מיום ___________
(להלן בהתאמה" :המוצר"" ,גלילי הנייר" ו" -שירותים ").
הננו לאשר בזאת ,כי החל מיום ________ ועד יום __________ (להלן" :תקופת הביטוח") ערכה חברתנו על
שם הספק ,בקשר עם מתן השירותים ו/או אספקת המוצר את הביטוחים המפורטים להלן:
 .1פוליסה מס'..............לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  :לכיסוי חבות הספק על פי כל דין ,בגין כל
פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות המועצה
ו/או יחידיו ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו בקשר עם ו/או במסגרת ההתקשרות נושא
ההסכם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  ₪ 4,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,אדים ,התפוצצות ,בהלה ,מתקנים סניטרים
פגומים ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל ובמשקה ,זיהום תאונתי ,שביתה
והשבתה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח כאמור הורחב לכלול את המועצה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ,מנהליו ,עובדיו
והבאים בשמו ו/או מטעמו ,וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .2פוליסה מס'.................לביטוח חבות מעבידים  :המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו ו/או כל
המועסקים על-ידו ו/או מטעמו במתן שירותי התכנון ,על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק
האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם –  ,1980בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה
מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב מתן השירותים ,בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ₪ 20,000,000
לתובע ולאירוע ביטוחי ,ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .הבטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות
עבודה ,עבודות בגובה ובעומק והעסקת נוער כחוק .הביטוח מורחב לשפות את המועצה היה וייחשבו
למעבידם של עובדי ו/או מועסקי הספק.
 .3פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר מס' :..................לכיסוי חבות הספק בשל
תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח ולאחר המועד למפרע (_________) בגין
מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות ,מחדל או השמטה
של הספק  ,מנהליו ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו ,אשר ארע תוך
כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם ו/או בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש
שנגרם עקב המוצר ,בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  ₪ 5,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח
שנתית .במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל שלא עקב אי תשלום פרמיות או לא יחודש מסיבה כלשהי,
מוסכם ,כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת ,למשך  6חודשים נוספים מהמועד בו
פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת
הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח .הביטוח
כאמור מורחב לכלול את המועצה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו ו/או בגין
נזק כלשהו שנגרם עקב המוצר ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בדבר:
אובדן שימוש/עיכוב ,אובדן מסמכים ושחזור מסמכים ,אי יושר עובדים ומנהלים ,חריגה מסמכות,
נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.

הוראות כלליות לכל הפוליסות:
 .1הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח
התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודה ,סעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
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 .2הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות
לעיל.
 .3בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המועצה ו/או
לטובתה וכי אנו מוותרים על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.
 .4אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח
מבלי שניתנה לחברה הודעה על כך בדואר רשום  90יום מראש.
 .5הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטח לרבות ,אך לא
מוגבל ,אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותיו של
המועצה לקבלת שיפוי.
 .6מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הספק ,למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית ,לא יהיו נחותים
מהנוסח הידוע כביט  2012או כל נוסח שיחליף אותו ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.
נוסח הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית............:
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

בכבוד רב
___________חברה לביטוח בע"מ
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אין להשתמש בנוסח זה לצורך ערבות המכרז
נספח  - 4כתב ערבות ביצוע
תאריך________________ :

לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
מרחוב אודם  ,12פתח תקווה
(להלן" :המועצה")
א.ג.נ,.

הנדון :כתב ערבות

על פי בקשת _____________ח.פ(______________ .להלן" :הספק") אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד
לסך של ( 100,000במילים :מאה אלף) [ ₪לספק המרכזי] ( 33,000 /במילים :שלושים ושלושה אלף) [ ₪לספק המשני]
(להלן" :סכום הקרן") בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") וזאת ,בקשר עם הסכם
שנחתם ביניכם לבין הספק ,בעקבות מכרז פומבי מס'  8/12לאספקת גלילי נייר למדפסות הטרמינלים של בתחנות המועצה
(להלן" :ההסכם") ,לרבות לשם הבטחת מילוי איזה מקרב התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן ,בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו
וחלף ערבות זו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו ומבלי שתהיו חייבים
לדרשו את התשלום תחילה מאת המבקש.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת
או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי
ההצמדה.
בכתב זה:
"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
"המדד היסודי" – מדד חודש ____  2018שפורסם בחודש _____ .2018
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה וקודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה-הסכום
השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה היא.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש________ ,שנת ________ ,ועד בכלל.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע לסניפנו שבכתובת__________________________ :
תאריך ______________________ :בנק_________________ :
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