נספח א' למכרז  -הסכם

הסכם ל ייצור ,הדפסה ואספקת טפסי השתתפות
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'  6/18למתן שירותי ייצור ,הדפסה ואספקת טפסי
השתתפות ,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;

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
בהסכם זה.

הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
.1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

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

2
.2

.3

השירותים
.2.1

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

.2.2

הספק מתחייב להתארגן כך שבתוך ארבעה עשר ( )14ימים מיום שנמסרה לו הודעה על
זכייתו במכרז ,יוכל לספק את ההזמנה הראשונה בהתאם ללוח הזמנים האמור בהסכם זה על
כל נספחיו ,ולספק מידי שבוע כל הזמנה שתידרש על ידי המועצה ,באופן ובמועד שיידרש על
ידה.

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 השירותים ,מאפייניהם ולוח הזמנים הנדרש לביצועם .הספק מתחייב לעמוד
בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה.

.3.3

כי הוא מכיר את כל הוראות הדין החלות על ביצוע השירותים ,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 השירותים בפרט; וכי לא ידועה לו כל מניעה על פי דין
אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז.

.3.5

כי כל הפרטים שמסר בהצעה אודותיו הינם מלאים ונכונים.

.3.6

כי הוא מנהל ספרים ופנקסי חשבונות כחוק.

.3.7

להמציא למועצה אישור מפקיד מורשה על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
ו/או מרואה החשבון שלו כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורישומים שעליו לנהל על פי חוקי
המס ,או אישור על כך שהוא פטור מלנהלם.

.3.8

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.

.3.9

השירותים יינתנו בפיקוח של נציג או נציגים שייקבעו מטעם המועצה (להלן" :האחראי
מטעם המועצה") ובתיאום עם האחראי מטעם המועצה.

.3.10

הספק י ספק על חשבונו את כל העובדים ,שיועסקו בביצוע השירותים לרבות כל הרכבים,
הציוד החומרים וכל המשאבים האחרים הדרושים לביצוע השירותים לפי הסכם זה על
חשבונו ,אלא אם נאמר מפורשות אחרת והכל בהתאם למפורט בהסכם .הספק מתחייב כי
במשך כל תקופת ההסכם הוא יעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים ,במספר הנחוץ לצורך
ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.3.11

הספק יעסיק בביצוע השירותים עובדים מנוסים ,אחראים ומקצועיים ,והכל במספר הדרוש
לביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה .בשירותים שלביצועם יש צורך ברישום ,רשיון
או היתר לפי כל דין ,מתחייב הספק להעסיק רק את מי שרשום או בעל רשיון או בעל היתר
כאמור ,לפי העניין.
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.4

.5

אחריות לאיכות ובקרת איכות
.4.1

הספק יבצע את כל עבודות הדפוס ,ברמת איכות גבוהה ,בצבעים אחידים ללא פגמים ו/או
כתמים העלולים להיגרם במהלך ההדפסה ,האריזה ,המשלוח או מכל סיבה אחרת ועל פי
המפורט בהסכם על כל נספחיו ,לרבות מסמכי המכרז ולשביעות רצונה המוחלט של המועצה,
וימלא לצורך זה את כל הוראות המועצה ,בין שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בו.

.4.2

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ומוחלט להבטחת איכות עבודות הדפוס המבוצעות על ידו
ולהתאמתן המלאה לכל המפורט בהסכם זה על כל נספחיו ,לרבות מסמכי המכרז ,והוא יפצה
ו/או ישלם ו/או ישפה את המועצה על כל נזק ישיר  ,בין היתר ,נזק בגיןאי התאמה של
הטפסים או איזה מעבודות הדפוס.

.4.3

מבלי לגרוע ובנוסף לאמור בסעיף  3דלעיל ,יהיה הספק אחראי לכל הפגמים ,המגרעות
והליקויים שיתגלו בחומרים ו/או בנייר ו/או בעבודות הדפוס ו/או במלאכה אף אם חומרים,
נייר ,עבודות דפוס או מלאכה אלה עמדו בתקנים.

.4.4

מבלי לפגוע מכל האמור לעיל ,הספק מתחייב להעביר ,מכל מנת ייצור ,מדגם של טפסים אשר
לא יפחת מ –  1,000טפסים לכל מנה ,לבדיקה במשרדי המועצה .הבדיקה תכלול התאמת
הטפסים למפרט ,לרבות:
 סוג הנייר ואיכותו. התאמת הצבעים למפרט. התאמת המידות למפרט. -התאמת הטפסים למערכת המחשובית של הטוטו.

.4.5

המועצה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לערוך בדיקות ומדידות אצל
הספק ,לרבות בבית הדפוס ,בכל מחסניו ובחצריו ,ובין היתר רשאית לבדוק בכל דרך
שתיראה לה לנכון ,את הנייר ,את יתר חומרי הגלם וכן את עבודות הדפוס ,והספק יעשה כל
מאמץ מצידו על מנת לסייע לה בכך ,ויספק לשם כך את כל כוח האדם והציוד הנדרשים
לביצוע הבדיקה על חשבונו הוא ולהמציא למועצה את כל הפרטים הדרושים בקשר לכך.
בדיקות כאמור ,תתואמנה מראש ככל הניתן מול הספק.

.4.6

על אף האמור בכל מקום אחר ,רשאית המועצה ו/או כל מי מטעמה לבקר בכל מקום בו
מתבצעים שירותים על פי הסכם זה ו/או הקשורים אליו ו/או הנובעים ממנו ,לרבות ,אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקומות בהם מתבצעות ההכנות למתן השירותים ,לבדוק את
ביצוע השירותים הנ"ל ,להשגיח על ביצועם וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם
וטיב המלאכה שנעשית על ידי הספק בביצוע השירותים הנ"ל .כן רשאית המועצה לבדוק אם
הספק מבצע כהלכה את הוראות הסכם זה ,על כל נספחיו.

.4.7

הספק מתחייב למסור למועצה על פי דרישתה הראשונה הסברים ו/או הבהרות בכל הנוגע
לפעילויותיו ולמעשיו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.4.8

על אף האמור בכל מקום אחר ,מוסכם בזה במפורש כי אין בזכות התיאום ו/או הפיקוח של
המועצה ו/או במתן כל אישור מטעמה ו/או בתוצאות בדיקה ו/או בביצוע בדיקה ו/או באי
ביצוע בדיקה על ידי המועצה ,כדי לשחרר את הספק מכל אחריות ו/או חבות שהיא מכל סוג
שהוא ,לרבות אחריות ברשלנות ו/או ברשלנות תורמת.

.4.9

למען הסר ספק מוצהר בזה כי אין בזכות התיאום ,הפיקוח ומתן הוראות כדי ליצור יחסי
עובד ומעביד בין המועצה ו/או מי מטעמה לבין הספק ו/או מי מטעמו.

מועד וקצב ביצוע השירותים
.5.1
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הספק מתחייב לבצע את כל השירותים כפי שיידרש בכל אחת מההזמנות שתישלחנה אליו
ע"י המועצה ,ובכלל זה ליצר ,להוביל ולהעביר למחסני המועצה ו/או לאן שתורה המועצה,

4
לשביעות רצונה המלא של המועצה ,את עבודות הדפוס באופן ובמועדים כמפורט במסמכי
המכרז.

.6

.5.2

הספק מצהיר ,כי ידוע והובהר לו כי תיתכן הזמנת כמויות חריגות של עבודות דפוס מסוגים
שונים ,עליהן תורה המועצה בעקבות או כתוצאה מפעולות של גורמים שלישיים ,שאינם
תלויים במועצה ,כגון :שינויים בלוח המשחקים ,גידול בביקוש לעבודת דפוס כזו או אחרת
וכיו"ב או מכל סיבה אחרת שהיא והוא מתחייב לייצר ,להוביל ולספק למחסני המועצה ו/או
לאן שתורה המועצה ,עבודות דפוס מכל סוג כפי שתדרוש ובכל כמות חריגה שתידרש על ידה,
ושתיקבע לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,בקצב ובמועד האמורים בהזמנה.

.5.3

מוצהר ומוסכם כי בשום מקרה ,הספק אינו ולא יהא רשאי לעכב את אספקת ו/או העברת
ו/או מסירת עבודות הדפוס או איזה מהן ,מחמת טענות ,תביעות או דרישות כלשהן שיש לו
כלפי המועצה.

.5.4

למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי עצם קבלת עבודות הדפוס או איזה מהן או חלק מהן,
שלא בהתאם לתנאים האמורים בהסכם זה ,לא תיראה כאילו עבודות הדפוס נתקבלו או
יוצרו כמוסכם.

.5.5

מוצהר בזה ,שהספק ער לכך שביצוע השירותים הנמסר לו על פי הסכם זה תלוי בקיומם
המדויק של מועדי הביצוע בכל כמות שתידרש בצורה היוצאת מהכלל ,וכי על כן מועדי ביצוע
השירותים המפורטים במסמכי המכרז הינם עיקר מעיקריו.

התמורה ואופן תשלומה
.6.1

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.

.6.2

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.

.6.3

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

.6.4

תשלום יתבצע בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז.2017-

.6.5

עד ולא יאוחר משבעה ( )7ימים לאחר תום כל חודש קלנדרי יגיש הספק חשבון למועצה בגין
החודש שחלף .לכל חשבון יצרף הקבלן את המסמכים הנלווים כמפורט להלן (להלן:
"החשבון המלא"):
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.6.5.1

העתק ההזמנה  /ההזמנות על פיהן בוצעו השירותים בגינם נדרש התשלום
האמור בחשבון.

.6.5.2

חשבונית מס כדין ובה פירוט כל השירותים שבגינם נדרש התשלום ,לפי
המחירים האמורים במסמכי המכרז.

.6.5.3

אישור המועצה לגבי כל מנה שבגין אספקתה למועצה נדרש התשלום (הזמנת
עבודה).

.6.5.4

תעודת/תעודות משלוח מפורטת/מפורטות ,הכוללת את כל סוגי הטפסים
שסופקו בכל שבוע וכן היום והשעה בה סופקו ,כשהיא/כשהן חתומה/ות על ידי
מחסנאי המועצה.
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.6.5.5

.6.6

היה החשבון חשבון ראשון שהגיש הקבלן למועצה באותה שנת כספים ,יצרף
הקבלן ,בנוסף ,גם אישור על ניהול ספרים כחוק ואישור על פטור מניכוי מס
במקור.

בדיקת החשבון על ידי המועצה ותשלום התמורה
.6.6.1

המועצה תבדוק כל חשבון מלא שהוגש על ידי הספק ,לרבות המסמכים שצורפו
לו ,תסיים בדיקה זו ותשלם את החשבון כולו או חלקו כפי שיאושר על ידי
המועצה ,בכפוף לכל הוראות ההסכם ,עד לסיום החודש שלאחר החודש בו
בוצעו השירותים אליהם מתייחס החשבון ,והכל בתנאי שהספק הגיש את
החשבון המלא במועד האמור בסעיף  6.5לעיל.
למען הסר ספק מובהר כי הספק בלבד אחראי להמצאת כל המסמכים הנ"ל
במועד ואת כל הפירוט הנדרש בחשבון המלא ,והוא מוותר בזה מראש על כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל עיכובים בתשלום מחמת חוסר פירוט כנדרש
על ידי המועצה ו/או פרטים לא נכונים ו/או חסר במסמכים ו/או כל חסר אחר
בחשבון שהוגש על ידו.

.6.6.2

המועצה תהיה רשאית לאשר כל חשבון בשינויים ו/או בלא שינויים בהתאם
לתנאי הסכם זה על כל נספחיו לרבות הסכומים הנקובים בהצעת הספק ,וכן
לדרוש מן הספק פירושים והבהרות לחשבון ,בכתב או בעל פה ,כפי שייראה
למועצה ,והספק יהיה חייב להמציא את הפירושים וההבהרות הנוספים ,כפי
שיתבקש.

.6.6.3

לאחר הגשת החשבון לא יהא הספק רשאי לדרוש מאת המועצה כל סכום נוסף
על הסכום הנקוב בחשבון או לבוא בכל תובענה או דרישה נוספת בקשר לאיזה
מהשירותים שבוצעו באותו חודש אליהם מתייחס החשבון ,אף אם הדרישה
תתייחס לפריטים הקשורים באותם שירותים ושאינם מופיעים מכל סיבה
שהיא בחשבון.
הגשת החשבון בגין כל אחד מהשירותים שניתנו בחודש לגביו הוצא ו/או
השירותים הנזכרים בחשבון תהווה ראייה חותכת ,כנגד הספק בלבד ,ביחס
לפרטים הכלולים בו.

.6.7
.7

המועצה תהיה רשאית לנכות מכל תשלום שיגיע לספק את המיסים ותשלומי החובה האחרים
שיש לנכותם על פי הוראות כל דין ,ולהעבירם לרשויות המס.

תקופת ההסכם
.7.1

ההתקשרות בין הצדדים תהיה בתוקף למשך  12חודשים מהמועד בו הודיע המועצה לספק על
תחילת הפעילות (להלן" :תקופת ההסכם").

.7.2

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

.7.3
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על אף האמור בכל מקום אחר ,בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן ,תהא המועצה
רשאית לבטל את ההסכם לאלתר בלא הודעה מוקדמת:
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.7.3.1

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  30ימים.

.7.3.2

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 המושג "הפרה יסודית" בדין הפרת ההוראות הבאות הנה הפרת
יסודית :סעיפים  14 ,14 ,13 ,12 ,5 ,4 ,3 ,2ו ,18 -להסכם זה.

.7.4

בכל מקרה בו ניתנה הודעה על סיום מוקדם על פי סעיף  7.3לעיל ,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.

.7.5

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).

.7.6

מבלי לפגוע באמור בסעיף  7זה לעיל ,המועצה תהיה רשאית ,באופן חד צדדי ,לבטל הסכם זה
כולו ו/או חלקו ו/או הזמנה לגבי עבודת דפוס מסוימת ו/או מספר עבודות דפוס ,בין באופן
זמני ובין לחלוטין ,בין בשל נסיבות הקשורות במשחקי הספורט השונים ובין בעקבות הפסקת
הדפסה של עבודת דפוס זו או אחרת ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,ובתנאי שנתנה
הודעה מוקדמת בכתב לספק של  30ימים לפחות מראש.
בוטלו הזמנת של חלק מעבודות הדפוס ,יישאר הסכם זה בתוקף לגבי כל אותן עבודות דפוס
שהזמנתן לא בוטלה כאמור.

.7.7

היה ויתברר כי דיווחיו של הספק על פי סעיף  6.5לעיל ו/או כמפורט בנספח ב' לחוברת
המכרז  ,או איזה מהם הינם כוזבים ו/או לא מדויקים ו/או לא נכונים ו/או בכל מקרה בו
כמות עבודות הדפוס או איזה מהן ,שסופקו למועצה בפועל ו/או שדווח ע"י הספק כי סופקו
על ידו למועצה בפועל ,שונה מהכמות האמורה בהזמנה שמסרה המועצה לקבלן (להלן:
"הדיווח המטעה") ,כי אז מבלי לפגוע בכל זכויות אחרות שתהיינה למועצה בגין הפרת
ההסכם על ידי הספק ,תהיה המועצה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לבטל את
זכיית הספק במכרז ולראות את ההסכם כולו כמבוטל והספק יחויב לשלם למועצה פיצויים
מוסכמים מראש בסכום הערבות הבנקאית שניתנה לקיום ההסכם ,והרשות בידי המועצה
לחלט את הערבות כולה ,והכל בנוסף על הפיצוי ו/או השיפוי שישלם הספק למועצה ,בגין כל
נזק ו/או הפסד ו/או חסכון כיס כתוצאה מהפרה זו לרבות נזקים עקיפים.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,רשאית המועצה לדרוש מהספק גם פיצוי על כל נזקיה והוצאותיה
בשיעור אשר יהיה שווה להפרש שבין הסכום אשר שילמה על סמך חשבונות הספק מאז
חתימת ההסכם ועד לגילוי הדיווח המטעה ,לבין הסכום העולה מהתחשיב המתחייב מגילוי
הפרט המטעה.

.7.8
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הספק יהיה רשאי לסיים הסכם זה בהודעה בכתב למועצה .מובהר ,כי סיום כאמור יכנס
לתוקף רק ביום  31בדצמבר של השנה העוקבת את שנת ההודעה ,היינו תינתן למועצה הודעה
מוקדמת שלא תפחת מ –  12חודשים.
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.8

דמי פיגורים ופיצויים מוסכמים
.8.1

.8.2

לא ביצע הספק איזה משירותי הדפוס בקצב ו/או במועד כמפורט במסמכי המכרז ובהזמנת
האספקה (להלן בסעיף זה" :המועד") ,כי אז מבלי לפגוע בכל זכויות אחרות שתהיינה
למועצה בגין הפרת ההסכם על ידי הספק ,יהיה הקבלן חייב לשלם למועצה פיצויים
מוסכמים ,בגין כל פיגור בביצוע השירותים ,כמפורט להלן:
.8.1.1

לא סיפק הספק ו/או לא הוביל ו/או לא העביר ו/או לא סיפק למחסני המועצה
ו/או לא ביצע איזה משירותי הדפוס לעיל במועד האמור בהסכם זה ו/או
בהזמנות האספקה ,ו/או לא ביצע איזו מהזמנות המועצה במלואן ובמועדן כי
אז ,מבלי לפגוע בכל זכויות אחרות שתהיינה למועצה בגין הפרת ההסכם על ידי
הספק ,יהיה הספק חייב לשלם למועצה בגין כל שעה של פיגור ,מעבר לשעה בה
היה עליו לספקם לפי ההזמנה ובהתאם לתנאי הסכם זה על כל נספחיו ,דמי
פיגורים בסך  200ש"ח (להלן" :דמי פיגורים באספקה").

.8.1.2

היה וימצא כי עבודות הדפוס או איזה מהן ,בוצעו שלא בהתאם לאיזה מתנאי
הסכם זה על כל נספחיו ,לרבות הוראות שנמסרו לספק ע"י המועצה ו/או לא
בוצעו באיכות ובאופן כאמור ,כי אז מבלי לפגוע בזכויות אחרות שתהיינה
למועצה ,המועצה לא תחויב בכל תשלום שהוא לקבלן בגין עבודות דפוס אלה,
הספק ייקח אותן חזרה ללא תמורה ,ובנוסף יחויב הספק בתשלום הוצאות
משרדיות בשיעור של  10%מהוצאות העבודה שנדרשה לצורך כך ובפיצוי בגין
כל הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו למועצה בשל כך.

.8.1.3

המועצה תהיה רשאית לנכות את כל דמי הפיגורים באספקה ואת כל הפיצויים
המוסכמים שיחושבו כאמור בסעיפים  8.1.1ו 8.1.2 -דלעיל מכל תשלום שיגיע
מהמועצה לספק ,וכן מתוך הערבות שהפקיד הספק בידי המועצה בקשר להסכם
זה ,או בקשר להסכם אחר ,או לגבותם בכל דרך אחרת שהיא.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ,ובנוסף על האמור בו ,מוסכם ומוצהר בין הצדדים ,כי
חיובו של הספ ק על ידי המועצה בסכומי דמי הפיגורים באספקה ובסכומי הפיצויים
המוסכמים ,לא יגרע בשום פנים ואופן מזכותה של המועצה לקבל פיצויים נוספים בגין נזקים
כלשהם שנגרמו למועצה בשל הפרת ההסכם על ידי הספק ,ולעניין זה מצהיר הספק כי ידוע
לו כי עבודות הדפוס הינן מרכיב חיוני והכרחי בביצוע ההימורים עליהם מופקדת המועצה,
וכי ביצוע לקוי ו/או בלתי מדויק ו/או רשלני ו/או באיחור עלול לגרום למועצה נזקים לרבות
נזקים עקיפים בסכומים העשויים להגיע לסכומים גבוהים ביותר ,בין היתר בפגיעה
בהימורים ,גרימת השתתפות פחותה של המשתתפים בהימורים ,הפחתת הכנסות המועצה
וכיו"ב .לפיכך הספק מתחייב לשלם ו/או לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל נזק ו/או
חסרון כיס ו/או הפסד שנגרמו במישרין או בעקיפין כאמור לעיל ,ולעניין זה יקבע שיעור
הפסד ההכנסה ו/או גובה ההפסד באישור בכתב של חשב המועצה ,בהסתמך על מסמכי
המועצה וספריה ,אשר האמור בהם יהווה לעניין זה ראייה חותכת .אישור חשב המועצה
בעניין זה יחייב את הספק על כל האמור בו ,והספק מוותר בזה על כל טענה ו/או התנגדות
ו/או ערעור מצידו בעניין זה.
בנוסף על האמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית לנקוט כנגד הספק באותם צעדים משפטיים
ו/או אחרים שייראו לה בגין הפרת ההסכם ,וכן לא יגרע הדבר מזכותה של המועצה לבצע
ו/או להשלים את ביצוע השירותים ו/או חלקם ,לפי ראות עיניה ,על חשבונו של הספק
כמפורט בהסכם זה.

.9

כוח עליון
.9.1
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"כוח עליון" לצורך האמור בסעיף זה ,יכלול אך ורק גיוס כללי במדינה ,מלחמה ,אסון טבע
באתר מסוג שיטפון ,דליקה ,רעידת אדמה ,מעשה טרור באתר ,הכרזת מצב חירום או פינוי

8
האתר על ידי המועצה מכל סיבה שהיא ,לתקופה העולה על  72שעות ,ובלבד שהיה בכל אלה
משום מניעת ביצוע השירותים ,בפועל .מחסור בחומרי גלם ,שביתה או אי התייצבות עובדים
בשל כל סיבה שהיא או מעשים מחדלים אצל קבלני משנה ,לא יחשבו כנסיבות של "כוח
עליון" בהסכם זה.
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.9.2

לא תינתן ארכה לביצוע מעשה או פעולה או שירות שיש לבצעם ו/או להשלימם עד למועד
כלשהו ,הקבוע בהסכם זה ,אלא בשל איחור הנובע מכוח עליון .במקרה שבו יחול עיכוב
בביצוע השירותים בשל כוח עליון ,יידחה המועד לסיום השירותים בפרק זמן שייקבע על ידי
המועצה ,על פי שיקול דעתה ,בתנאי שבתוך  48שעות מהתחלת האירוע המעכב יודיע על כך
הספק למועצה בכתב ,ויציין בהודעה ,כאמור ,את ההשפעה המשוערת של האירוע המעכב על
מועד סיום השירותים או השלב הקרוב בהתאם ללוח הזמנים .המועצה רשאית ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,ליתן ארכה בכתב לביצוע פעולה או שירות כלשהם ,מכל סיבה שהיא.

.9.3

על אף מסירת ההודעה ,כאמור בסעיף 9.2לעיל ,ימשיך הספק בביצוע התחייבויותיו ללא
הפסקה ,בהיקף המקסימאלי האפשרי באותן נסיבות של הכוח העליון ,הרלבנטי ובתמורה
הנקובה בהסכם זה אלא אם כן נסיבות הכוח העליון אינן מאפשרות זאת ,באופן סביר ,חרף
מאמציו .הסתיים האירוע של כוח עליון ,ינקטו הצדדים בכל הצעדים על מנת להדביק את
הפיגור בשירותים .הספק יישא על חשבונו בהוצאות שיידרשו להשלמת השירותים במועד
שיקבע על ידי המועצה.

.9.4

הספק מסכים כי לא תשולם לו תמורה נוספת או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שייווצר בעקבות
כוח עליון ,אם ייווצר.

.9.5

על אף האמור לעיל ,תהא המועצה רשאית ,בכל עת ,לאחר חלוף שבועיים ימים מתחילתו של
כוח עליון לבטל הסכם זה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ולספק לא תהיה זכות לסעד
כלשהו למעט זכותו לתשלום עבור שירותים שבוצעו על ידו עד לאירוע הכוח העליון ועלויות
ישירות ,ככל שיהיו לו.

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.

.11

זכויות יוצרים
.11.1

הספ ק לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש באף אחד מהחומרים ו/או הניירות ו/או הטפסים
ו/או הפילמים ו/או השרטוטים ו/או המפרטים ו/או לוחות האופסט ו/או כל דבר אחר אשר
במחסניו ו/או אשר נרכש ו/או יועד ו/או נמסר לו על ידי המועצה לצורך קיום התחייבויותיו
על פי הסכם זה ,אלא לצרכי המועצה ולצורך זה בלבד ,אלא אם כן קיבל לכך את אישור
המועצה בכתב ומראש.

.11.2

הספק מצהיר כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או סימן רשום ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או כל
זכות קניינית אחרת במהלך ביצוע חיוביו על פי הסכם זה.

.11.3

בתום תקופת ההסכם או מיד עם דרישה ראשונה של המועצה בכתב ,יעביר הספק את כל
החומרים שבידו או בידי עובדיו ,קבלני משנה ו/או כל ספק שירותים אחר ,המועסקים על ידו
במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה ,לידי המועצה.
בנוסף על האמור לעיל ,מתחייב הספ ק להשמיד בגריסה ו/או בשריפה באופן מיידי ,כל עבודת
דפוס פגומה ו /או מיותרת ו/או שלא נמסרה על ידו למועצה ,לרבות טיוטה ,עבודות דפוס
פגומות ,עבודות דפוס שבוצעו לצורך ניסיון וחלקי עבודות דפוס.
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.12

סודיות
הספק מתחייב כדלקמן:

.13

.12.1

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.

.12.2

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

.12.3

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

.12.4

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.

.12.5

למען הסר ספק ,מובהר כי כל המצאה ,חידוש ,פיתוח או יצירה וכל זכויות הקנין 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.

.12.6

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

אחריות שיפוי
.13.1

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.

.13.2

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 14
ימים מיום שנודע לה על הטענה כאמור ואפשרה לספק להתגונן בפניה .המועצה לא תתפשר
על טענה כאמור ללא הסכמת הספק.
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.13.3

.14

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  13לעיל ,מתחייב הספק לערוך ולקיים ,על חשבונו ,את
הביטוחים ויתר ההוראות כמפורט בנספח הביטוח המצ"ב מסומן כנספח  3ומהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה כנגד כל הסיכונים הכרוכים במילוי התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין.

.15

.16

ערבות
.15.1

הספק יעביר למועצה במועד שנקבע במכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית למימוש
מיידי ,מאחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל להבטחת התחייבויותיה על פי ההסכם,
בסכום השווה ל – ( 60,000שישים אלף) ש"ח ,בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ( 4להלן:
"הערבות").

.15.2

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.

.15.3

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.

.15.4

הערבות תהיה בתוקף ברציפות מיום החתימה על הסכם זה ועד חלוף  90ימים לאחר המועד
הנקוב במסמכי המכרז לסיום ביצוע העבודות.

.15.5

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

.15.6

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

.15.7

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

תרופות וסעדים למועצה
.16.1

זכויות המועצה והסעדים למועצה ,על פי הסכם זה ועל פי דין הם מצטברים ואין בכל הוראה
בהסכם זה כדי לשלול זכותה של המועצה לכל סעד או תרופה על פי ההסכם ו/או על פי דין.
המועצה תהא רשאית לבחור על פי שיקול דעתה הבלעדי באילו תרופות וסעדים לעשות
שימוש.

.16.2

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם או המשתמע ממנו ,מצהיר הספק כי ידוע לו שהכנת
הטפסים ועבודות הדפוס ואספקתם בהתאם למפרטים ,לשרטוטים ולכל יתר דרישות הסכם
זה על כל נספחיו ,במועדים הקבועים בהסכם זה ובכל הזמנה ,הינם מרכיב חיוני בביצוע
ההימורים עליהם מופקדת המועצה ,וכי ביצוע לקוי ו/או בלתי מדויק ו/או רשלני ו/או
באיחור עלול לגרום למועצה נזקים בלתי ניתנים לתיקון.
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לפיכך ,מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית לה על פי כל דין ,רשאית המועצה להביא הסכם זה
לסיום מיידי ,אפילו במהלך תקופתו ,ולאחר שנמסרה הזמנה מטעמה לספק ,אם ימצא
במהלך תקופת ביצועו של ההסכם כי ביצועיו של הספק אינם ברמה טובה ו/או במועדים
הנדרשים ו/או בהתאם לכל התחייבות אחרת של הספק על פי הסכם זה ,ולפעול בכל מקרה
כזה כאמור בסעיפים  16.3ו  16.4 -להלן.
.16.3

לצורך הסכם זה ,מוסכם ומוצהר כי כל נזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם למועצה ו/או
מי מעובדיה ו/או מי מטעמה (להלן" :הנהנה") כתוצאה של הפרת ההסכם על ידי הספק,
יראה גם כנזק ו/או חסרון כיס ו/או הפסד ישיר של המועצה ,והמועצה תהיה רשאית לתבוע
בעצמה את הטבתם מאת הספק או מכל אדם או גוף אחר ,וזאת ללא נטילת רשות מאת
הנהנה ומבלי לגרוע מזכותו של הנהנה לתבוע את הטבתם מאת הספק.

.16.4

הפר הספק הוראה מהוראות ההסכם ,רשאית המועצה ,בנוסף לזכויותיה על פי הוראות כל
דין ועל פי הוראות ההסכם:
.16.4.1

לבטל את ההסכם כאמור בסעיף  7.3.2לעיל .במקרה זה ,המועצה לא תהיה
חייבת בתשלום כלשהו לספק ותהא זכאית ,בין היתר ,להחזר כל סכום
ששילמה לספק בקשר להסכם וכן תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות
הבנקאית.

.16.4.2

לראות את ההסכם כממשיך להתקיים ולעמוד בתוקף ולבצע בעצמה או
באמצעות אחרים את אותם השירותים אשר הספק חייב היה לבצע ולא ביצע,
על חשבונו של הספק (להלן" :שירותי השלמה") וזאת מבלי לשחרר את הספק
מאחריות כלשהי ומביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי כל דין ועל פי ההסכם
ובכפוף להוראותיו .הספק מתחייב בזה לקבל ללא ערעור את החשבונות שיוגשו
לו על ידי המועצה בקשר לביצוע שירותי ההשלמה.
מוצהר ומוסכם בזה כי עד לסיום ביצוע שירותי ההשלמה על ידי המועצה או
מטעמה ,לא תהיה המועצה חייבת לשלם כל סכום לספק.
עם סיום שירותי ההשלמה תערוך המועצה חשבון הוצאות בהתאם לסעיף זה.
עלה סכום ההוצאות של שירותי ההשלמה ,הפיצויים והנזקים המגיעים
למועצה ,בהתאם לחשבונות שהוגשו על ידה ,והסכומים ששולמו לספק על
חשבון תמורת ההסכם ,על הסכום אשר היה משתלם לספק עם ביצוע
השירותים על ידיו בשלמותם ובמועדם בהתאם להוראות הסכם זה  -ישלם
הספק את ההפרש למועצה לפי דרישתה הראשונה בכתב ,ובמקרה הפוך תשלם
המועצה לספק את ההפרש שייווצר.

.17

.16.5

מוצהר ומוסכם במפורש כי ביצוע שירותי ההשלמה על ידי המועצה כאמור בסעיף זה לעיל
ו/או ביטול ההסכם על ידי המועצה בנסיבות האמורות בסעיף זה לעיל ,לא ישחרר את הספק
מאחריות כלשהי בגין אותו חלק של השירותים אשר בוצע על ידי הספק בתוקף ההסכם ו/או
מכל זכות אשר עמדה למועצה כנגד הספק כתוצאה או בקשר למעשה ,עניין או דבר אשר
נעשה ,בוצע ,או נמנעה עשייתו בתוקף ההסכם.

.16.6

מוסכם ומוצהר בזה במפורש כי המועצה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לספק ,סכומי כסף
שהועברו לספק בטעות וכן את כל הסכומים שהספק חייב למועצה בגין כל חוב מכל סיבה
ש היא ,לרבות בגין הפרת הסכם זה ו/או גרימת נזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס ו/או פגיעה
במוניטין ,כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הספק ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה מכך
שהספק לא עמד באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,ועצם חתימתו של הספק על הסכם זה
מהווה הסכמה לכך מטעמו ,בלא שיהיה צורך במתן הודעה מוקדמת נוספת כלשהי.

יישוב מחלוקות
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מוסכם במפורש בין הצדדים ומודגש בזאת כי בכל מקרה של מחלוקת  -בין כספית ובין אחרת  -לא
יהווה הדבר עילה להפסקת ו/או השהיית ביצוע השירותים על ידי הספק .בכל מקרה של מחלוקת בין
הצדדים ינסו הצדדים להגיע לידי הסכמה בהידברות ,בתוך  15יום מהודעת הצד הראשון לצד השני
על המחלוקת .אם לא יצליחו הצדדים להגיע להסכמה בתוך הזמן האמור ,ינסו המנהל הכללי של
הספק ומי שימונה לכך מטעם המועצה ,להגיע להסכמה בתוך  15ימים נוספים .אם עדיין לא יצליחו
הצדדים להגיע להסכמה ,יהיו רשאים לפנות לבית המשפט המוסמך שבאזור תל אביב  -יפו ,אשר לו
תהא הסמכות המקומית והייחודית לדון בכל עניין בקשר להסכם זה.
.18

העברת זכויות
הספק לא יהיה זכאי ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה ,להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או
להסב את זכויותיו ו/או חובותיו 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).

.19

שונות
.19.1

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

.19.2

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

.19.3

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.

.19.4

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.

.19.5

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  - 2התמורה
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נספח  - 3אישור ביטוח
לכב'
המועצה להסדר הימורים בספורט וגופיה (להלן" :המועצה""/המזמין""/המבוטח השני")
( ........................................................................להלן" :היועץ""/הספק""/הקבלן/המבוטח (הראשי)")
מאת :שם חברת הביטוח _________________________ סניף/מח'______
א/.ג.נ,.
הנדון :נספח אישור על קיום ביטוחים (להלן" :האישור")
סימוכין :הסכמכם לביצוע שרותי ייצור והספקת טפסי השתתפות והדפסות (להלן" :השרות" "/נשוא הביטוח")
הרינו לאשר כי ערכנו ביטוחים לנשוא הביטוח לתקופת הביטוח מ _________ -עד __________ ,כדלהלן:
 .1ביטוח רכוש "אש מורחב" מורחב ל"כל הסיכונים" בערך כינון לציוד המשמש לנשוא הביטוח כולל הרחבת שחזור
מידע ומסמכים "נזק ראשון" בסך  ₪ 200,000לארוע.
 .2ביטוחי חבויות  ,שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח השנתית לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר,
בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח ,או בסכום ב  ,₪כנקובים להלן:
לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור (צד ג' גוף ורכוש) על פי דין  4,000,000ש"ח .כן ישופו המבוטחים בגין כל
2.1
ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח .הביטוח מורחב לשפות את המזמין
ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי המבוטח ומי מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות
צולבת.
לביטוח חבות מעבידים (במידה שמועסקים עובדים) 15,000,000 :ש"ח לחבותו החוקית של המעסיק בגין
2.2
מוות ,פגיעה גופנית או מחלה של כל מועסק ,וכן ישפה את המזמין היה שנטען לעניין קרות תאונת עבודה
כי נושא בחובת מעביד כלשהי.
לביטוח אחריות מקצועית 2,000,000 :ש"ח .הביטוח ישפה בשל רשלנות ,טעות או השמטה או הנובע מביצוע
2.3
הפעילות נשוא ההסכם לכל סכום שיחויב לשלמו על פי דין עקב דרישה או תובענה נגדו .הביטוח יורחב על
מנת לכלול בין היתר :א) כיסוי במשך תקופת גילוי ל  12חדשים לאחר מועד ביטול או תום תקופת הביטוח.
ב) התאריך למפרע לכיסוי יחול מהמוקדם בין מועד תחילת ההתקשרות המקורית או כל היערכות מוקדמת
לנשוא הביטוח .ג) בטלים סייגים (במידה שקיימים) :חריגה מסמכות בתום לב ,אבדן מסמכים ואמצעי
מידע ,הוצאת דיבה ולשון הרע ,איחור.
הרחבות ותנאים מיוחדים :מוצהר ומוסכם כי לענין נשוא הביטוח בלבד ,היקף הביטוחים שערכנו למבוטח לא יצומצמו
מתנאי "ביט" (או "שפי" ל  )PIהתקף בתחילת מועד הביטוח ,וכי נכללו/יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן:
 )1ביטוחי חבות כפופים לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.
ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב/התביעה  -למעט נגד מזיק בזדון  -נגדכם ומי מטעמכם ,ומבטחיכם.
 )2לא יהא תוקף לביטול או צמצום כיסוי ,אלא לאחר שנמסור לכם התרעה  60יום מראש בדואר רשום.
 )3זכויותיכם לא תפגענה מחמת :א) פגם בהיתר/ברשיון עסק כעילה בלעדית; ב) אחריות מבוטח אחר ל :הודעת
מקרה ביטוח במועד ו/או לאי קיום תנאי פוליסה בתום לב; וכן לדמי ביטוח ולהשתתפויות עצמיות (במידה
שיחולו) ,ואלה לא יחולו עליכם.
 )4הביטוחים הינם בחזקת "ביטוח ראשוני" ,ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחיכם לשאת בנטל החיוב כאמור
בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א –  1981ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או ביטוח כפל.
 )5התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם .במקרה של סתירה או
אי-התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובתכם.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.
ולראיה באנו על החתום:
שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח____________ :חתימה _________ תאריך _____
חותמת מקורית של חברת הביטוח
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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 ( 60,000במילים :שישים אלף) ( ₪להלן" :סכום הקרן") בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן:
"הפרשי הצמדה") וזאת ,בקשר עם הסכם שנחתם ביניכם לבין הספק ,בעקבות מכרז פומבי מס'  6/18לייצור ,הדפסה
ואספקת טפסי השתתפות (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 אפריל  2018שפורסם בחודש מאי .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  28לחודש פברואר ,שנת  ,2020ועד בכלל.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע לסניפנו שבכתובת__________________________ :
תאריך ______________________ :בנק_________________ :
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