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שנחתם בהרצליה ביום ________

חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

בין:

ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ
מרחוב הסדנאות  ,3א.ת .הרצליה
)להלן" :החברה" ו/או "תש"ן" בהתאמה(

מצד אחד

לבין:
ח.פ.
)להלן" :הספק"(

הואיל:

מצד שני

והספק הציע לספק לחברה שירותי הדפסה בליסינג למשרדי ומתקני החברה כמפורט
בנספח "א" להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן – "השירותים"(.

והואיל:

והחברה הסכימה לקבל הצעת הספק.

והואיל:

ולספק הידע הנדרש היכולת וכוח האדם הנדרש על מנת לספק לחברה את השירותים.

והואיל:

והצדדים מעוניינים להעלות עת המוסכם ביניהם על הכתב ,כמפורט בהסכם זה להלן.
לכן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ,כותרות ונספחים
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מתקשרים בהסכם על סמך האמור
במבוא.
 .1.2כותרות הסעיפים הינם לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכיי פרשנותו של הסכם זה.
 .1.3הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
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השירותים

.2

החברה מוסרת בזאת והספק מתחייב בזאת לספק לחברה את השירותים ,והכל כמפורט בנספח "א"
להסכם זה ובהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פעם על ידי המתאם על פי הגדרתו
בהסכם זה וזאת בשקידה ,בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה .הספק יבצע את השירותים באופן שוטף
ורצוף מיד עם קבלת בקשה לביצועם.

.3

הצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כדלהלן:
 .3.1בדק מכיר ויודע את הדרישות ממנו ואת טיב ,היקף ואיכות העבודה הנדרשת ממנו.
 .3.2הינו בקיא ,מתמחה ומנוסה ובעל כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים למתן השירותים.
 .3.3הינו בעל הידע ,הניסיון ,כוח אדם מקצועי ומיומן והיכולת ,לשם מילוי כל התחייבויותיו עפ"י חוזה
זה לשביעות רצונה המלא של החברה.
 .3.4יבצע את המוטל עליו עפ"י הוראות חוזה זה באופן איכותי ומקצועי.
 .3.5אין כל מניעה ,בין בדין ובין בהסכם ,המונעת או מגבילה התקשרותו בחוזה זה.
 .3.6אי קבלת דמי תיווך
הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:
 .3.6.1כי לא יציע ו/או ייתן ו/או יקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל תשלום ו/או טובת הנאה ו/או
דמי תיווך כלשהם ,במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין ,על מעשה או החלטה של
החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בחברה ,בקשר לחוזה ו/או בקשר לכל דבר אחר.
 .3.6.2כי הינו מתחייב שלא לפנות ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם כל גורם שהוא,
לרבות עובד או נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר ,על מנת לקבל מידע סודי ו/או
על מנת לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לפעול כנגד התחרות ,בין במסגרת ההסכם
ובין בקשר לעבודות /ואו הסכמים ו/או הזמנות אחרים.
 .3.6.3בכל מקרה בו התעורר חשד סביר כי הספק ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל,
רשאית החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ועל אף כל האמור בהסכם ,לבטל לאלתר
את ההסכם ,מבלי שלספק יהיו טענות /ואו דרישות כנגד החברה בעניין זה .במקרה זה,
מובהר בזאת כי הספק לא יהיה רשאי להשתתף במכרזי החברה ו/או להיות צד לחוזה
מול החברה.
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.4

יחסי החברה והספק
 .4.1מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הספק היינו ספק עצמאי וכל פעולותיו עפ"י חוזה זה נעשות על ידו,
בעבורו ,ועל חשבונו.
 .4.2אין ולא יהיו בין הספק ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או מי מהם לבין החברה כל יחסי עובד
מעביד ואין בהוראות חוזה זה המתייחסות לספק ו/או לפועלים מטעמו כדי לקשור בין מי מהם
לבין החברה יחסי עובד מעביד והספק ישא בכל התשלומים והחבויות לעובדיו ו/או הפועלים
מטעמו.
 .4.3הספק לא יפעל ולא יציג עצמו כשלוחה של החברה ואין בהתחייבויותיו כלפי כל צד שלישי שהוא
כדי לחייב החברה בכל צורה שהיא ,אלא אם כן אלה אושרו בכתב ע"י החברה.
 .4.4מוצהר ומוסכם בזה ,כי אם ובמידה שמי מעובדי הספק ו/או הפועלים מטעמו יתבע מהחברה
תשלום כל סכום בו חייב הספק ,ו/או הפועלים מטעמו יתבע מהחברה תשלום כל סכום בו חייב
הספק ,ישפה הספק את החברה ,מיד עם דרישת החברה ,בגין ההוצאות ו/או הנזק שיגרמו
לחברה בשל תביעה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

.5

תקופת ההסכם
 .5.1תקופת ההסכם הינה כמפורט בנספח "א" להסכם )להלן" :תקופת ההסכם"(.
 .5.2על אף האמור בס"ק ) (1לעיל תהיה החברה רשאית להביא ההסכם לידי גמר לפני תום תקופת
ההסכם או להפסיקו בהודעה מראש בכתב לחברה  30יום מראש וזאת ,מבלי שתצטרך לתת
נימוקים לצעד זה .הופסק ההסכם כאמור יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע
בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה ,כמועד סיום ההסכם.

.6

תיאום ופיקוח
 .6.1נציג החברה לצרכי הסכם זה הינו כמפורט בנספח "א" או נציגו )להלן " :המתאם"(.
 .6.2הספק מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם להסכם זה תוך שיתוף פעולה עם המתאם
ולקבל ולמלא את הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק ומחובותיו על פי הסכם זה,
או על פי כל דין.
 .6.3הספק ימסור למתאם ,ועל פי בקשת המתאם ,דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים
מידי פעם בפעם וכן ימסור למתאם כל הסבר שיידרש על ידו.
 .6.4הספק ימנה עובד בכיר ומנוסה מטעמו ,כמפורט בנספח "א" ,שיוביל את ביצוע השירותים של
החברה ,בעל נסיון ישיר ומוכח בביצוע שירותים כאמור בהסכם זה ,שתפקידו יהיה ביצוע ותיאום
השירותים מול החברה ויהיה זמין באופן סביר לפניות המתאם בכל שעות היממה )להלן" :נציג
החברה"(.
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.7

תמורה ותנאי תשלום
 .7.1התמורה בגין השירותים תהיה כאמור בהוראות נספח "ג" וכוללת התקנה והפעלה של הציוד
באופן מלא )למעט אספקת נייר( .התמורה הינה סופית וכוללת את כל מרכיבי העלות .לתמורה
הנ"ל ייווסף מע"מ כשיעורו על פי דין.
 .7.2התשלום החודשי לספק נחלק לשניים:
 .7.2.1תשלום חודשי קבוע -מהווה תשלום חודשי בגין המכונה .נקבע בהתאם לתצורה ותקף
לכל אורך תקופת ההתקשרות.
 .7.2.2תשלום לפעימת מונה -מהווה תשלום בגין היקף השימוש בפועל במכפלת התעריף לדף.
 .7.3התשלום יבוצע לאחר שהתקבל מהספק חשבוניות מס כחוק ותעודת משלוח /תעודות פרופרומה.
 .7.4החברה תשלם באופן שוטף על פי כמות הצילומים שנספרו בפועל בהתאם למפורט להלן:
 .7.4.1הספק יגיש לחברה בראשון בכל חודש קלנדרי  2חשבוניות מס כדין עם חשבון מפורט
עבור סה"כ השירותים שסופקו.
 .7.4.2חשבונית אחת בגין התשלום החודשי הקבוע עבור סך כל המכונות המוצבות בתש"ן.
 .7.4.3חשבונית שניה בגין פעימות המונה שבוצעו בפועל בפרוט סך הפעימות שבצעה כל
מכונה.
 .7.4.4תש"ן תוכל לבקר את החשבון ע"י בדיקת כמות הצילומים בפועל במונה )מונה פיזי או
בגישה למנגנון ניהול( המותקן במכונה .מונה זה יפרט את כמות הצילומים אשר בוצעו
במכונה.
 .7.5מובהר כי סכום זה כולל שכר של צוות הספק ,הוצאות ,אש"ל ,צילומים וכלל השירותים
האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים .למען הסר ספק ,החברה לא תשלם לספק כל
סכום נוסף כגון החזר הוצאות אלא אם כן הסכימה לכך מראש ובכתב.
 .7.6התשלום יועבר באמצעות מס"ב לא יאוחר מ 45-ימים מתום החודש בו הומצא החשבון )או
החשבון המתוקן( ,בכפוף לאישור המתאם וכנגד חשבונית מס בלבד.

.8

אחריות הספק
הספק יישא באחריות כלפי החברה לכל מעשיו ומחדליו הנוגעים או הקשורים לחוזה זה ,לביצועו של
חוזה זה או למתן השירותים מכוחו ויפצה או ישפה את החברה על הנזקים שהוא אחראי להם.
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.9

ביטוח
 .9.1מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הספק בין על פי דין ובין על פי חוזה זה ,הספק מתחייב
לקיים על חשבונו  -לטובתו ולטובת החברה -במשך כל תקופת השירותים בהתאם לחוזה ,וכל
עוד אחריותו קיימת בהתאם לחוזה ו/או על פי כל דין ,פוליסות ביטוח לשביעות רצון החברה
כמפורט בנספח "ו" כדלקמן )להלן" :ביטוחי הספק"(;
 .9.2ביטוח חבות מוצר -אשר יבטח את אחריותו החוקית של המבוטח על פי כל דין ,בגבולות אחריות
אשר לא יפחתו מסך שווה ערך ל) $ 500,000 -חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לאירוע כלשהו
ולכל האירועים במצטבר בתקופת הביטוח .הפוליסה תכלול אחריות המבוטח בגין נזק לגוף
לרבות :מוות ,מחלה ,פגיעה גופנית או נפשית ,סבל גופני או נפשי ו/או נזק לרכוש שייגרם בקשר
עם מוצרים שיוצרו ,הוכינו ,הורכבו ,תוקנו ,סופקו ,נמכרו ,הופצו או טופלו בכל דרך אחרת ע"י
המבוטח או ע"י מי מטעמו )ובכלל המוצרים ,לרבות אריזות ,מיכלים והוראות שימוש( .לעניין
פוליסה זו עבודות לרבות עבודות קבלניות ,תשתיות ,שיפוצים ,התקנות ייחשבו כמוצרים.
הפוליסה כוללת תקופת גילוי מוארכת בת  6חודשים שתחול במידה ולא תיערך פוליסה אחרת
בתנאים המפורטים.
 .9.3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -אשר יבטח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין ,בגבולות
אחריות אשר לא יפחתו מסך שווה ערך ל) $ 1,000,000 -מיליון דולר ארה"ב( לאירוע כלשהו
ולכל האירועים במצטבר בתקופת הביטוח .הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות
בקשר עם :אחריות מקצועית בקשר לנזק פיזי לגוף או לרכוש ,אש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי ,רכוש שהמבוטח פועל
בו ,חפירות ,צינורות ומתקנים תת-קרקעיים ,רעידות ,החלשת משען ,שביתה ,השבתה ,תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
 .9.4ביטוח חבות מעבידים  -בגבול אחריות המרבי התקני המקובל בישראל ,אשר לא יפחת מסך
שווה ערך ל) $ 5,000,000 -חמישה מליון דולר של ארה"ב( לאירוע ולכל האירועים במצטבר
בתקופת הביטוח .הפוליסה מבטחת חבות כלפי עובדים לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( וחוק
האחריות למוצרים פגומים .הפוליסה תורחב לשפות את החברה היה ותחשב כמעבידתם של
עובדי הספק.
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 .9.5תמורת שחרור הספק מהחובה לעריכת ביטוח לרכוש מכל סוג ,מתקנים ,כלי עבודה וציוד
בבעלותו ו/או באחריותו של הספק ושעשוי להיעשות בו שימוש בקשר לקיום התחייבויות הספק
על פי חוזה זה ,בחלקו או במלואו ,הספק מצהיר בזאת כי הוא משחרר באופן מלא את החברה,
מנהליה ,עובדיה ומי מטעמה וכן נותני שירות וקבלנים אחרים מטעם החברה ומי מטעמם
מאחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש הנ"ל .הספק מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או
מי מטעמה ללא דיחוי בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר
לכך.
 .9.6על אף האמור בנספח אישור הביטוח בדבר חובת הספק לערוך ביטוח חבות מעבידים ,היה
והספק הינו עובד עצמאי שאינו מעסיק או שוכר עובדים ,שאינו מעסיק קבלני משנה ושאינו שכיר
בחברה ,רשאי הספק שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים .היה והספק בחר שלא לערוך ביטוח
חבות מעבידים על פי סעיף זה בחלקו או במלואו ,פטורה החברה ,מנהליה ,עובדיה וכל מי
מטעמה מכל אחריות להיזק גופני ,נפשי או שכלי או מוות להספק כתוצאה מתאונה או מחלה
שיקרו תוך כדי ו/או עקב עיסוקו בקשר עם חוזה זה.הספק מתחייב לשפות ללא דיחוי את החברה,
מנהליה ,עובדיה וכל מי מטעמה בקשר לכל דרישה או תביעה שתוגש כלפיהם בקשר לכך .כניסתו
של סעיף זה לתוקף מותנית במתן הצהרה בכתב ע"י הספק בדבר האמור.
 .9.7המבטחים יוותרו על זכות התחלוף כנגד החברה והבאים מטעמה בכל ביטוחי הספק ומי מטעמו
בקשר עם כל נזק ,ובלבד שהויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת
זדון.
 .9.8הספק מתחייב לקיים את כל תנאי הביטוחים ,ולהודיע לחברה מיד על כל אירוע העלול להוות
עילה לתביעה .כן מתחייב הספק לשתף פעולה עם החברה ככל שיידרש לשם מימוש תביעת
ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים.
 .9.9הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ,לשלם את הפרמיות עבור ביטוחיו
במועדן ,ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם או להפקיע את תוקף הביטוחים .מוסכם בין
הצדדים כי הספק ישא לבדו בסכומי ההשתתפות העצמית במקרה ביטוח.
 .9.10אם תבקש זאת החברה ,יהיה הספק חייב להמציא לחברה ,לפי דרישתה הראשונה ,את פוליסות
הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו עבור הפוליסות.
 .9.11אם תדרוש זאת החברה ,הספק יבצע שינויים ,התאמות והרחבות בפוליסות שיערוך ,כאמור .כמו
כן ימציא הספק לחברה ,כתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ,אישור מאת מבטחיו בדבר עריכת
ביטוחים בהתאם לנספח "ו".הספק ימשיך ויפקיד אישור זה כשהוא חתום כדין על ידי מבטחו
מדי תקופת ביטוח ולפחות  7ימים טרם צמצום או ביטול הביטוח.
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 .9.12אם לא יערוך הספק את ביטוחי הספק ו/או אם הביטוחים לא לפי הנדרש באישור עריכת הביטוח
ו/או אם הספק לא ימציא לחברה את אישור עריכת הביטוח כנדרש ,תהיה החברה רשאית ,אך
לא חייבת ,לבטל את ההסכם מיידית .באם לא תבחר החברה לבטל את ההסכם ,על פי שיקול
דעתה המוחלט ,היא תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לערוך את ביטוחי הספק או חלק מהם תחתיו
ולשלם את דמי הביטוח ,ובמקרה כזה ,תהיה החברה זכאית לשיפוי מלא ומיידי מאת הספק ו/או
לקיזוז סכומי דמי הביטוח מהתמורה .זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים
הנתונים לחברה על פי כל דין.
 .9.13אין בעריכת הביטוחים האמורים על ידי הספק ,בהמצאתם לחברה ו/או בביצוע שינויים ,התאמות
והרחבות בפוליסות לפי דרישת החברה כדי להוות אישור בדבר התאמתם של הביטוחים
לדרישות החוזה .כמו כן ,עריכת הביטוחים ,השינויים וההתאמות כאמור לא יטילו אחריות כלשהי
על החברה או מי מטעמה ,ולא יצמצמו את אחריותו של הספק על פי החוזה ו/או על פי כל דין.
 .9.14הספק יהיה רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי שימצא לנכון ,ובלבד שבכל
ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים ,יחול ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או מי מטעמה ובכל
ביטוח חבות יורחב הביטוח לשפות את החברה בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל של הספק
בכפוף לסעיף חבות צולבת.
 .9.15הספק מצהיר בזאת ,כי גבולות האחריות והיקף הכיסויים הנדרשים ממנו בפוליסות השונות הינם
דרישות מינימום ועל הספק לבחון את חשיפתו ולקבוע את גבולות האחריות והכיסויים בפוליסות
בהתאם .הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה
בכל הקשור בגבולות האחריות או בהיקף הכיסוי הביטוחי כאמור.
 .9.16הספק מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו ,עובדיו וקבלני המשנה שלו,
ויוודא כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה ,יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת
ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם בכלל( .למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק הוא
הנושא באחריות כלפי החברה ביחס לביצוע העבודות במלואן לרבות עבודות שיבוצעו על ידי
קבלן משנה והוא אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אבדן ו/או נזק שייגרם ,במישרין
ו/או בעקיפין עקב עבודות שבוצעו על ידי קבלן המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור
מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 .9.17ביטוחי הספק יכללו הוראה לפיה הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח שיערך )אם יערך( על ידי
החברה ,תוך ויתור המבטח על דרישה לשיתוף ביטוחי החברה בקרות מקרה הביטוח.
 .9.18ביטוחי הספק יכללו הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו מכל סיבה שהיא  -ללא מתן הודעה
בכתב לידי החברה לפחות  30יום מראש.
 .9.19הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.
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.10

ביטול
מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם ,תהא החברה רשאית לבטל את ההסכם ו/או ולהביא
לסיומה מיידית של תקופת ההסכם ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .10.1אם יתברר בעת כלשהי כי הספק אינו מבצע את השירותים ,או שהפסיק לבצע אותם במידה
המתקבלת על הדעת.
 .10.2הוחל בהליכי פירוק הספק ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת
פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו ולא הוסר תוך  21יום משעת
הטלתו )"צו"  -לרבות כל צו וסעד זמני(.
 .10.3הוגש כנגד הספק כתב אישום ו/או מנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או הספק הורשע בפלילים.
 .10.4אם הספק יפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או אחרת.
 .10.5על אך כל האמור בהסכם זה רשאית החברה לסיים את ההסכם בכל עת ,בהודעה של  30יום
מראש ,מבלי שהחברה תצטרך לנמק את החלטתה הנ"ל.

.11

אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
באם הספק הינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה ,ימציא הספק לחברה ,עם חתימתו
על הסכם זה ,אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו .1976 -

.12

שלילת יחסי עובד מעביד
מוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה ,פועל הספק כספק עצמאי ובלתי תלוי .לא
יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו .הספק פוטר בזה
מראש את החברה מכל אחריות שהיא ,הנובעת מיחסי עובד ומעביד ,בין אם עלול להינתן להסכם זה
פירוש של יחסי עובד – מעביד .כמפורט בנספחים "ה" ו" -ה'."1

.13

ויתור על זכויות ותיקון ההסכם
 .13.1שום ויתור ,הנחה ,קבלת תשלום כשלהוא ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד
הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים ,והם יהיו רשאים להשתמש
בזכויותיהם ,כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.
 .13.2הסכם זה אינו ניתן לשינוי ,אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים ,וכל שינוי ו/או ביטול של
סעיף מסעיפי ההסכם ,יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי שני הצדדים.
 .13.3הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים ,ואין להתחשב בכל משא ומתן
שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים
שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה
בין החברה לבין הספק.
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.14

איסור העברת זכויות
הספק לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות הסכם זה ,כולן או מקצתו,
ולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו ,אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב של החברה והכל בכפוף
להוראות הסכם זה.

.15

סמכות מקומית
הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והבלעדי ,בכל עניין הקשור והנובע מהסכם
זה ,יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

.16

כתובות הצדדים והודעות
 .16.1כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ההסכם.
 .16.2כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ"ל בדואר רשום ,תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה
לאחר  72שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר .על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה
על ידי מסירה ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם ,ומועד המסירה הוא שיקבע.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק
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החברה

נספח "א"
 .1הנספח
הוראות נספח זה מכילות תנאים מיוחדים לביצוע השירותים ,משלימות את הוראות ההסכם ומהוות חלק
בלתי נפרד הימנו .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח לבין הוראות ההסכם תהא כל הוראה בנספח
עדיפה על כל הוראה בגוף ההסכם.
 .2הגדרות
" .2.1מתקנים" – פירושם משרדי החברה בהרצליה ומתקני החברה בכל רחבי הארץ.
" .2.2השירותים" -פירושם כלל השירותים המבוקשים ,כמפורט להלן בנספח זה ,במסגרתם תרכוש
החברה מהספק שירותי תפעול ואחזקה למכונות להפקת מסמכים ,במסלול של חכירה תפעולית עם
תשלום חודשי קבוע  +תשלום לפי פעימה .במסגרת השירותים נכללים בין היתר כל השירותים
הנדרשים לתפעול הציוד ,לרבות :מתן שירותים טכניים ,ביצוע תחזוקת שבר ,כולל החלפת חלקים
שבורים או תקולים ,ביצוע תחזוקת תיקונים ,כולל החלפת חלפים נדרשים ,ביצוע הדרכות העובדים
לטיפול בתקלות פשוטות )כגון :הוצאת דף תקוע( ואספקת כל החומרים המתכלים הנדרשים לתפעול
המכונה למעט אספקת נייר.
" .2.3חומר/ים מתכלה/ים" -כל רכיב/י המכונה/ות אשר החלפתו/ם מבוססת ,בין השאר ,על כמות הדפים
שהודפסו ,לרבות :דיו ,טונר ,תוף ,יחידת פיתוח ,תנור ,רצועות וכו' .למען הסר ספק ,כל רכיב אשר
לא נכלל כחומר מתכלה בנספח ב' -פירוט תצורות ומחירים ,החלפתו ו/או הטיפול בו ייכלל במסגרת
שירותי האחריות והתחזוקה למדפסת ו/או למכונה הרלוונטית.
" .2.4הרחבות למכונות ו/או למדפסות" -רכיבים ועזרים נוספים אשר ניתן לחבר למכונה /מדפסת או
להתקין בה לצורך שיפור או שינוי תפקודה כגון :מגשי נייר נוספים ,זיכרון ,רכיבי תוכנה ,פינישר,
מגשי פלט ,דופלקסר וכו'.
" .2.5פעימת מונה" – פעולת הפעלת המדפסת לצורך ביצוע פעולת הדפסה.
 .3כללי
 .3.1הספק יהיה אחראי על אספקת כלל המוצרים והשירותים לציוד שבאחריותו )למעט נייר( הנדרשים
להדפסה ,צילומים פקסים וסריקות כולל התאמת הציוד והתקנתו במתקני החברה ,בהתאם לבקשת
החברה ,על פי המפרט הטכני וכתב הכמויות כמפורט בנספח "ב".
 .3.2תש"ן תהיה אחראית לקביעת מדיניות הצבת הציוד ,הוראות מדויקות להצבת הציוד ,סביבת הצבת
הציוד כולל חיבורי חשמל ותקשורת ולהתאמות האפליקטיביות הנדרשות.
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 .4אספקה
 .4.1מחיר החכירה כולל את אספקת הציוד והתקנתו באתרי החברה ,בפריסה ארצית ובהתאם לבקשת
תש"ן.
 .4.2אספקת המכונות לחברה תעשה תוך  30ימים מיום החתימה על הסכם זה .האספקה תבוצע במהלך
שעות העבודה המקובלות .כל מכונה תסופק על יחידת חומר רזרבי.
 .4.3תש"ן ,בתיאום עם הספק ,תחליט לגבי תצורת מכונה להפקת מסמכים שתוצב בכל מחלקה ו/או אגף
ו/או אתר ,בהתבסס על היקפי הצילומים הממוצעים ודרישות המחלקה /אגף /אתר ,המתוכננים לאותה
מכונה.
 .4.3.1תש"ן רשאית לבקש דוגמא של כל מכונה מכל תצורה ,כפי שהוצע ע"י הספק ,לתקופה קצובה
של בדיקות התאמה למערכות המשרדיות ,שלא תעלה על  20יום .אספקת המכונה לצורך
בדיקת ההתאמה תהיה תוך  30ימי עבודה וללא כל עלות נוספת.
 .4.3.2במקרה שנמצא כי הוצבה או מתוכננת הצבה של מכונה בעמדה ,שבה היקף הצילומים שונה
מהותית מכושרה של המכונה ,ידון הנושא בין תש"ן לספק.
 .4.4הספק יספק את כל התיעוד הנלווה לציוד על כל הרכיבים הכלולים בהזמנה ,כפי שהוא מופק ע"י יצרן
הציוד ועל ידו.
 .4.5המכונה תכלול את כל הכבלים הדרושים להפעלתה ,ובכללם כבל חשמלי בתקן ישראלי וכבל
/USBפרללי )בהתאם לנדרש על ידי המזמין( וכן מנהל התקנים )דרייבר( עבור כל אחד ממערכות
ההפעלה.
 .4.6הספק יספק עבור כל מכונה מתוצרת אותו יצרן מערכת שליטה ובקרה )או מערכת התומכת במספר
יצרנים( .מערכת זו תסופק ללא תמורה נוספת במידה ויוזמנו יותר ממכונה אחת או יותר מהספק.
 .5בדיקת הציוד
 .5.1תש"ן תהיה רשאית להחזיר כל ציוד לספק במהלך  15יום מאספקת הציוד ,מכל סיבה שהיא ,ומבלי
שלספק תהיה טענה בדבר )להלן" :תקופת בדיקת הציוד"(.
 .5.2במהלך תקופת בדיקת הציוד תש"ן רשאית לבדוק את הציוד בכל דרך שתמצא לנכון כולל פתיחתו
ובדיקת תכולתו .במקרה שעל הציוד מדבקת אחריות המונעת פתיחתו ללא נוכחות טכנאי של הספק,
יעמיד הספק טכנאי לרשות תש"ן בהתראה של שני ימי עבודה מראש ,ובמקרה זה תחל הספירה מן
היום בו התייצב הטכנאי במשרד כפי שנקבע עם תש"ן.
 .5.3הספק יחליף תוך  5ימי עבודה כל מכונה להפקת מסמכים שנתגלה כי אינה מתאימה להזמנה ו/או
לתצורה המוצעת שאושרה.
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 .6החזרה /החלפת ציוד
 .6.1תש"ן תהיה רשאית להחזיר ציוד בהודעה של  60ימים מראש ,וזאת במקרים שבהם חלים שינויים
ארגוניים במשרד כגון איחוד משרדים או צמצום כוח אדם במשרד.
 .6.2תש"ן תהיה רשאית לבקש החלפת ציוד קיים בגין צרכים תפעוליים חדשים במשרד ,וזאת בהודעה
של  60ימים מראש .במקרים אלו ,תש"ן תחזיר את המכונה להפקת מסמכים הספציפית שהזמינה
והקיימת באתר ,ותחליפה בדגם אחר של מכונה להפקת מסמכים שהוצעה על ידי הספק .תקופת
ההתקשרות לציוד המחליף לא תשתנה ולא תוארך ,והיא תחושב על פי מועד ההצבה של המכונה
"המקורית" שהוחלפה.
 .7תנאי שירות ותחזוקה
 .7.1כללי:
 .7.1.1שירותי התפעול ינתנו בכל אתרי תש"ן בהם מוצב ציוד ,בפריסה ארצית ,ללא כל תוספת תשלום
וללא תלות במיקום או בכמות המכונות.
 .7.1.2במקרה שבו תימצא תקלה בציוד ,הנמצא באחריותו של הספק ,והמקושר לרכיבים אחרים
שאינם באחזקתו של הספק )כגון רשת המיחשוב של תש"ן( ,הספק יעשה כל הנדרש על מנת
להביא את הציוד למצב עבודה תקין.
 .7.1.3הספק יהיה אחראי להובלת הציוד לצורך תיקון או החלפה ,על חשבונו ,ממתקני החברה לאתריו
והחזרתם לחברה.
 .7.1.4ההספק יעשה מאמץ כי מתן השירותים יבוצע ככל האפשר ללא הפרעה לפעילות משתמש
הקצה ,בתאום והנחיית מנהל המחשוב .במידת הצורך ובמקרים קיצוניים בלבד יבוצעו
השירותים מחוץ לחלון השירות וזאת ללא תמורה נוספת.
 .7.2הספק יהיה אחראי לכל הנדרש לתפעול הציוד לכל אורך תקופת ההתקשרות לרבות:
 .7.2.1אספקת כלל החומרים המתכלים הנדרשים לתפעול המכונה למעט אספקת נייר.
 .7.2.2תיקוני תקלות מכאניות.
 .7.2.3אספקת ציוד תחליפי.
 .7.2.4טיפולים תקופתיים ויזומים.
 .7.2.5ניהול מחסן מתכלים ,חלקי חילוף וציוד הדפסה )בחצרי הספק(.
 .7.2.6מיפוי הציוד וניהול אינוונטר פרטני ומעודכן.
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 .7.2.7התקנת ציוד חדש ,פירוק והרכבה ,הצבה על שולחן הלקוח ,חיבור למחשב או לרשת ,פינוי
האריזות.
 .7.2.8הגדרות נדרשות בציוד לפעולתו התקינה.
 .7.2.9בדיקת הציוד לפעולתו התקינה.
 .7.2.10התקנה ,הזזה והחלפה של הציוד.
 .7.2.11הדרכת המשתמשים בשימוש הרגיל וכן בשימוש בתכונות המתקדמות כגון הדפסה מאובטחת.
 .7.2.12סריקה למייל ולמחיצה וכו'.
 .7.2.13אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכת שו"ב לניטור המדפסות בזמן אמת ולטיפול בתקלות
מרחוק.
 .7.2.14אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכת להדפסה מאבטחת.
 .7.2.15רישום כל הפעילויות במערכות הספק והעמדת הרשימות לרשות תש"ן בכל עת.
 .7.2.16הפקת דוחות נדרשים.
 .7.2.17השתתפות בישיבות תכנון וישיבות עבודה שונות.
 .7.2.18אספקת ציוד חדש לבדיקת התאמתו לסביבת תש"ן והשתתפות בבדיקות הציוד.
 .7.3מוקד שרות:
הספק יעמיד לרשות תש"ן מרכז שירות ארצי או אזורי מאויש בימי העבודה ושעות העבודה ,לצורך
מענה עבור כל סוגי הקריאות בכל הנושאים הקשורים בבעיות תפעול ,תקלות חומרה ותקלות תוכנה,
בקשות שירות ,אספקת מתכלים .השרות יינתן במהלך יום העבודה ,בימים א'-ה' ,בין השעות 8:00-
.17:00
 .7.4טיפול בתקלות:
 .7.4.1במקרה של תקלה שאינה משביתה את המכונה ,הספק יהיה אחראי לתקן את המכונה או לספק
פתרון זמני תוך  24שעות מרגע קבלת הקריאה ולתת פיתרון קבוע תוך  5ימי עבודה מרגע
קבלת הקריאה.
 .7.4.2במקרה של תקלה המשביתה את המכונה ,הספק יחל את הטיפול בקריאה תוך  4שעות
מקבלתה במוקד התמיכה ,וזאת אם הקריאה הגיעה עד השעה  11:00בבוקר .אם הקריאה
הגיעה לאחר השעה הזו ,תטופל הקריאה ביום העבודה הסמוך עד לשעה  .10:00הספק יהיה
אחראי לתקן את המכונה או לספק פתרון זמני )לרבות אספקת מכונה חלופית( תוך  24שעות
מרגע קבלת הקריאה ולתת פתרון קבוע תוך  5ימי עבודה מרגע קבלת הקריאה .חוסר במתכלים
או תפקודם בצורה המונעת צילום מהמכונה ייחשבו כתקלה המשביתה את המכונה.
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 .7.4.3במקרה של תקלה המשביתה את המכונה שתיקונה לא הסתיים ביום הגעת הטכנאי ,יספק
הספק ,לפרק זמן מוגדר ,מכונה חלופית שתהיה שווה ברמתה או עולה על רמת המכונה
המוחלפת/הפגומה .על המכונה החלופית יותקנו כל ההרחבות שהיו מותקנות על המכונה
שהוחלפה ,צורת התחברותה לרשת תהיה תואמת לזו של המכונה המוחלפת ,וכל תוכנות
הבסיס והגדרות הנתונים האגורים במכונה המוחלפת יועברו אל המכונה החלופית .כל זאת
בכפוף לדרישות תש"ן.
 .7.4.4במקרה של יותר מ 4-תקלות משביתות בחודש ,תוחלף המכונה במכונה זהה תקינה ללא עלות
כלשהי לתש"ן.

 .7.5אמצעי פתיחת הקריאות:
 .7.5.1מס' טלפון יחיד למענה התומכים.
 .7.5.2תיבת דואר אלקטרוני.
 .7.5.3מס' פקס.
 .7.5.4תיבת מענה קולי להשארת הודעות לשיחות ננטשות ולשיחות מחוץ לחלון השירות.
 .7.5.5כל קריאות השירות יתועדו במלואן ,כולל קריאות לצורך בירור והדרכה .במעמד פתיחת
הקריאה יקבל המשתמש מספר קריאה לצרכי מעקב וכן צפי לקבלת השירות.
 .7.5.6מרכז השירות יעדכן את מקבל השירות במידה ויש שינוי מהותי במועד קבלת השירות.
 .7.6תהליך אספקת המתכלים:
 .7.6.1הספק יחזיק מלאי מתכלים מתאים בכל אתר ואתר אצל רפרנט שיוקצה לנושא ע"י החברה.
 .7.6.2מלאי המתכלים בכל אתר יספיק לכל סוגי הציוד ולהיקף פעילות הדפסה של חודש לפחות.
 .7.6.3החלפת המתכלים תיעשה ע"י המשתמשים ,אולם באחריותו של הספק להדריכם לשימוש נכון,
החלפת המתכלים ע"י המשתמשים אינה פותרת את הספק מהאחריות לתקלות בנושא זה
ובכלל.
 .7.7תחזוקה מונעת:
 .7.7.1הספק אחראי לביצוע תחזוקה מונעת על מנת להקטין ככל האפשר את זמן ההשבתה של הציוד.
 .7.7.2התחזוקה תבוצע בתאום עם משתמש הקצה בזמן ודרך שלא תפריע לפעילותו השוטפת של
המשתמש.
 .7.7.3ביצוע האחזקה המונעת והחלפת קיט התחזוקה יבוצע בהתאם להוראות היצרן.
 .7.7.4התחזוקה המונעת תכלול בין היתר ניקוי הציוד והדרכת המשתמשים.
עמוד  14מתוך 28

 .8נציגי הצדדים
 .8.1נציג הספק –
 .8.2המתאם – ששון יצחק.
 .9התמורה
תמורת הביצוע המלא של השירותים ,כולל התקנה והפעלה של הציוד באופן מלא ע"י הספק )למעט אספקת
נייר( ,תשלם החברה תמורה כמפורט להלן :
 .9.1בהתאם לכתב כמויות ולמחירים כמפורט בנספחים "ב" ו" -ג"– מצ"ב.
 .9.2למחירים יווסף מע"מ כדין.
 .10תקופת ההסכם
 .10.1תוקף ההסכם הינו שנה מיום __________ ועד ליום ___________.
 .10.2לחברה תהיה אופציה להארכת תקופת ההסכם ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ב 4 -תקופות נוספות
של  12חודשים כל אחת ,ובלבד שהודיעה על כך לספק מראש ובכתב.
 .11היקף כספי מקסימאלי
 .11.1ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו

____ ₪בתוספת מע"מ כחוק.

 .11.2מובהר בזאת כי הסכום הנקוב לעיל הינו בחזקת סכום מקסימלי בלבד וכי החברה אינה מתחייבת
להוציא לספק עבודות בסכום הנ"ל או בכל סכום שהוא .הספק מוותר בזאת מראש ,בוויתור סופי
ומוחלט ,על כל טענה ו/או דרישה בכל מקרה בו סך התמורה יהיה נמוך מהסכום הנ"ל.
 .11.3מובהר בזאת כי היקף התמורה שתשולם לספק לא יעלה ,בכל מקרה ,על ההיקף המקסימאלי ,בכל
מקרה שהוא .הספק מוותר בזאת מראש ,בוויתור סופי ומוחלט ,על כל טענה ו/או דרישה כנגד
החברה בכל מקרה של חריגה מהיקף השנתי המקסימאלי .מובהר בזאת כי לא יהיה כל תקציב
לתשלום לספק בגין חריגה זו וכי על הספק לשמור על מסגרת ההיקף המקסימלי ולא לבצע שירותים
בסכום העולה ההיקף המקסימאלי.
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נספח "ב" -מפרט טכני וכתב כמויות )סוגי מדפסות ומיקום(
** מפרט טכני
 .1טכנולוגיות ומערכות
 .1.1מדידת מוני הציוד.
 .1.2הספק יתקין תוכנת ניהול לקריאת מוני הציוד כחלק בלתי נפרד מההצעה והתמחור.
 .1.3על התוכנה לאסוף באופן ממוחשב את מוני כל הציוד שהותקנו ע"י הספק.
 .1.4הנתונים יהיו זמינים בכל עת למנהל הרשת.
 .1.5לתשומת לב הספק כי חלק מההדפסות הינו ישיר ליציאת  USBאו ישיר ליציאת  .TCP/IPעל המערכת
למדוד נתוני מונים ללא תלות בסוגו הקישור לציוד) .תוכנת ניהול המונים המסופקת ללא תמורה ע"י
הספק תקרא נתוני המכונות המקושרות ברשת בלבד(
 .2מערכת שו"ב למדפסות
 .2.1הספק יציע ויתקין מערכת שו"ב לניטור והתראה רמת המתכלים במדפסות הרשת.
 .2.2המערכת תתריע לקראת סיום הטונר כך שהחלפת הטונר תבוצע לפני השבתת המשתמש.
 .2.3המערכת תשמש את מרכז התמיכה והטכנאים לאיתור וטיפול בתקלות הדפסה.
 .2.4המערכת תשמש את הספק למתן שירות פרואקטיבי לציוד מאתר הספק ובמגבלות אבטחת המידע.
 .3תכונות מתקדמות
 .3.1הציוד לסוגיו השונים יתמוך בתכונות הבאות:
 .3.2סריקה למייל – אפשרות סריקה ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים.
 .3.3סריקה למחיצה – אפשרות לסריקה ישירות למחיצה במערכת האחסון של תש"ן.
 .3.4אפשרות שחרור הדפסה עם סיסמא.
 .3.5התממשקות  Print Serverל.ad-
 .3.6מערכת בקרת הדפסות.

 .4סוגי הציוד
 .4.1תש"ן רואה בסטנדרטיזציה וצמצום מספר הדגמים ערכים חשובים המאפשרים עמידה ביעדים
המרכזיים של הפחתת עלויות ושיפור תהליכים :אספקה ציוד ומתכלים ,תהליכי תמיכה ותחזוקה .ולכן
לצורך הנוחיות הגדירה תש"ן סוגי ציוד עיקריים וזאת בהתאם לצרכיה ,הכל כמפורט בנספח __.
 .4.2חברת __________ תספק את המכונות אשר הוצעו על ידה במכרז.
 .4.3עם כל זאת הספק עשוי להדרש ולהוסיף בחלק מצומצם מהציוד רכיבים אופציונאליים על פי סוג
המכונה כגון :תמחור הציוד יהיה כמפורט במחירי המכרז
 .4.4תש"ן תקדיש תשומת לב מיוחדת לאיכות הפלט ,היקפי הקריאות ,ניקיון הציוד ,שמירה על ערך הרכוש
וכו'.
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נספח "ג" -מחירים
הוראות כלליות
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מטרת נספח זה להגדיר את היחסים העסקיים בין הספק לתש"ן.
העלות הקבועה ועלויות פעימת מונה כפי שהוצעו במפרטי המכרז
העלויות הנקובות הינן עבור כלל השירותים בהסכם והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף.
המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ.
תנאי תשלום שוטף  30 +יום מהגשת החשבונית.
הספק יגיש את חשבון הפעימות בפורמט המפורט בסעיף  7.4להסכם ו/או כפי שיסוכם עם הספק,
בהתאם להחלטתה של תש"ן.
חיוב לפי פעימות מונה.
חשבוניות נפרדות לפעימות מונה ושכירות חודשית.
הצעות מחיר למכונות חדשות-בנפרד.
הצעת מחיר למכונות מחודשות-בנפרד.

פירוט סוגי מכונות וכמויות
מכונת צילום  A3בצבע= כמות 17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 2מגירות A4
 1מגירות A3
קיבולת נייר  500דף
פידר
כרטיס רשת
סריקה למייל בצבע ושחור לבן
קצב הדפסה של 28-דפים בדקה-מינימלי
דופלקס
יכולת הדפסת של  5000דפים בחודש
רזולוציה של dpi 600

מדפסת בינונית  A4שחור לבן=כמות 26
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 1מגירות A4
קיבולת נייר  250דף
פידר
כרטיס רשת
כרטיס פקס
סריקה למייל בצבע ושחור לבן
קצב הדפסה של 30-דפים בדקה-מינימלי
דופלקס
יכולת הדפסת של  5000דפים בחודש
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

מדפסת קטנה צבעונית=כמות 3
 1מגירות A4
קיבולת נייר  250דף
רזולוציה של dpi 600
כרטיס רשת
קצב הדפסה של 30-דפים בדקה-מינימלי
הדפסה צבעוני/שחור לבן
דופלקס
יכולת הדפסת של  5000דפים בחודש

מכונת צילום  A3גדולה שחור לבן=כמות 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 1מגירות A4
 1מגירות A3
קיבולת נייר  500דף
פידר
כרטיס רשת
סריקה למייל בצבע ושחור לבן
סריקה בצבע
קצב הדפסה של 30-דפים בדקה-מינימלי
דופלקס
יכולת הדפסת של  5000דפים בחודש

• סה"כ מדפסות 47
*אפשרות הוספת מכונות בעתיד בכפוף להסכם זה.
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פריסת המדפסות בחברה:
מתקן
אלרואי
אלרואי
אלרואי

סוג ממכונה
שימוש
מינהלתי גדולה
מינהלתי בינונית
תפעולי בינונית
3

מתקן
אפרת

סוג ממכונה
שימוש
מינהלתי בינונית
1

מתקן
אשדוד
אשדוד

סוג ממכונה
שימוש
מינהלתי גדולה
תפעולי בינונית
2

סוג ממכונה
בינונית
גדולה
בינונית
בינונית
בינונית

מתקן
אשל
אשל
אשל
אשל
אשל

שימוש
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
תפעולי

מתקן
אשקלון
אשקלון
אשקלון

סוג ממכונה
שימוש
מינהלתי בינונית
מינהלתי גדולה
תפעולי בינונית

5

3

מתקן
בילו
בילו
בילו

סוג ממכונה
שימוש
מינהלתי בינונית
מינהלתי בינונית
תפעולי בינונית
3
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סוג ממכונה
גדולה
גדולה
גדולה
גדולה
גדולה
גדולה
גדולה
גדולה
צבעונית
קטנה
גדולה
בינונית
בינונית
צבעונית
קטנה

מתקן
הרמלין
הרמלין
הרמלין
הרמלין
הרמלין
הרמלין
הרמלין
הרמלין

שימוש
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי

הרמלין

מינהלתי

הרמלין
הרמלין
הרמלין

מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי

הרמלין

תפעולי

מתקן
טרמינל
טרמינל
טרמינל
טרמינל
טרמינל
טרמינל
טרמינל

שימוש
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
תפעולי

מתקן
נמל הדלק
נמל הדלק
נמל הדלק
נמל הדלק
נמל הדלק
נמל הדלק

שימוש
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
מינהלתי
תפעולי

מתקן
קמד ב"ש

סוג ממכונה
שימוש
מינהלתי בינונית

13

סוג ממכונה
בינונית
בינונית
בינונית
גדולה
גדולה ש/ל
בינונית
בינונית
7

סוג ממכונה
בינונית
בינונית
גדולה
גדולה
בינונית
בינונית
6

1
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מתקן
קמד חיפה
קמד חיפה

סוג ממכונה
שימוש
מינהלתי גדולה
צבעונית
תפעולי
קטנה
2

מתקן
קמד
ירושלים

שימוש

סוג ממכונה

מינהלתי בינונית
1

כתב כמויות
כמות
מכונות

גודל

פעולה

צבע

דופלקס

פקס

A3

משולבת

ש/ל

דופלקס

פקס

1

A3

משולבת

צבע

דופלקס

----

A4

משולבת

ש/ל

דופלקס

פקס

A4

מדפסת

צבע

דופלקס

----

A4

מדפסת

ש/ל

דופלקס

----

עלות
חודשית
קבועה

עלות פעימת מונה לדף )בש"ח(
A3
ש/ל

ש/ל A4

צבע
A3
----

17
26

----

----

3

----

----

----

----

צבע
A4
----------

47

חישוב

כמות משוערת הדפסות
חודשית צבעוני

16000

כמות משוערת הדפסות
חודשית ש/ל

74000

סה"כ לחודש
סכום לשנה הינו

מחירון התוכנות.
מחירי התוכנות כוללים את מערכות הדוחות.
לתש"ן זכות להחליט האם לרכוש את התוכנות לפי שיקולה הבלעדי.
מחיר זה לא ישוקלל בעת בחינת ההצעות.
מובהר בזאת כי לא תתאפשר לחברה הזוכה גישה ישירה באמצעות האינטרנט לציוד המותקן.
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סה"כ עלות
חודשית

נספח "ד"-

לכבוד:
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
א.נ,.

הנדון :כתב הצהרה והתחייבות

אני הח"מ ,חברת ____________ )להלן :החברה( מתחייב כלפיכם התחיבות בלתי חוזרת המהווה חלק
בלתי נפרד מהחוזה בינינו:
.1

מוסכם בזאת כי בינינו לביניכם ו/או בין עובדינו לביניכם לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד אלא יחסי
קבלן עצמאי.

.2

אנו מצהירים בזאת כי אנו משלמים לעובדינו את מלוא הזכויות המגיעות להן ע"פ כל דין לרבות חוקי
העבודה ו/או הסכמים קיבוציים החלים עלינו ו/או צווי הרחבה החלים עלינו ו/או הסכמים אישיים ו/או
נוהגים ונוהלים החלים עלינו .ידוע לנו כי אך ורק על סמך הצהרתנו האמורה התקשרתם עימנו בחוזי
התקשרות.

.3

ככל שתוגש על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו ו/או ע"י מי מעובדינו דרישה ו/או תביעה כלפיכם הנובעת
מקיום יחסי עובד בינינו לביניכם ו/או בין עובדינו לביניכם אנו מתחייבים כדלקמן:
א .לפצות אתכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מהגשת התביעה ו/או הדרישה לרבות
כיסוי מלא של שכ"ט עו"ד ,תשלום אגרות והוצאות משפט ככל שידרשו על ידיכם על פי
שיקול דעתכם.
ב .לשפות אתכם מידית בגין כל תשלום שתחייבו – אם תחויבו – לשלם לנו ו/או למי מעובדינו בין
בפשרה ו/או בפסק דין ובין בכל דרך אחרת.
ג.

תהיו רשאים לקזז את מלוא הסכומים הנובעים מכתב התחייבות זה מכל סכום שיגיע לנו מכם
כאשר סכומים אלו צמודים ונושאי ריבית כדין.

.4

הגשת תביעה ו/או דרישה על ידינו ו/או מי מעובדינו תהיה הפרה יסודית של החוזה בינינו ותהיו רשאים
לנקוט בכל הצעדים העומדים לזכותכם ע"פ כל דין.
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.5

הרינו מתחייבים להחתים את כל עובדינו על כתב התחייבות בנוסח המצ"ב המהווה חלק מהתחייבות
זו.
ולראיה באנו על החתום
חתימת החברה________________ :

תאריך_________________:

ערבות אישית

אני הח"מ ,שם ________________ ,ת.ז _____________________ .ערבים בזאת ביחד ולחוד לכל
התחייבות החברה על פי מסמך זה.

_________________
שם

_________________
שם
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______________________
ת.ז.

______________________
ת.ז.

____________________
חתימה

____________________
חתימה

נספח ה' -1התחייבות עובדי חברת _________________ בע"מ
לכבוד
 .1חברת __________________ בע"מ )להלן :החברה(
 .2חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן :תש"ן(
א.נ,.
הנדון :כתב הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת
אני הח"מ ,שם ________________ ,ת.ז____________________ .

.1

הריני מצהיר כי הנני עובד שכיר של החברה בלבד.

.2

ביני לבין תש"ן לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

.3

הריני מצהיר כי החברה משלמת לי את כל הזכויות הנובעות מקיום יחסי עובד ומעביד לרבות זכויות
הנובעות מחוקי העבודה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ו/או הסכמים אישיים ו/או נוהגים ו/או
נוהלים.

.4

אך ורק על סמך הצהרתי זו מסכימה חברת תש"ן לקבל שרות ממני ומהחברה.

.5

ככל שתוגש על ידי ו/או ע"י מי מטעמי תביעה כנגד תש"ן הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מטענה בדבר
קיום יחסי עובד ומעביד ביני לבין תש"ן הנני מתחייב לשפות את תש"ן בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה
מהגשת התביעה לרבות תשלום שכ"ט עו"ד ו/או הוצאות ו/או בגין כל סכום בו תחויב תש"ן באם תחויב
– לשלם בפשרה ו/או בפס"ד ו/או בכל דרך אחרת.
תש"ן תהיה זכאית לקזז סכומים אלו מכל סכום שיתבקש על ידי ו/או להגיש תביעה נגדית – מבלי
לגרוע מכל זכות השמורה לה על פי דין.

.6

ידוע לי כי עצם הגשת תביעה ו/או דרישה על ידי כנגד תש"ן בניגוד לכתב התחייבות זה תהווה עילה
לגרם הפרת החוזה בין החברה לבין תש"ן ובהתאם לכך אשא בכל הנזקים שיגרמו לחברה ולתש"ן
בגין עילה זו והנובע ממנה.
לראיה באתי על החתום:

תאריך_____________ :
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חתימה______________________ :

נספח "ו"-
אישור עריכת ביטוחים
תאריך_____________
לכבוד
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או קו מוצרי דלק בע"מ )להלן" :החברה" או " תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ"(
רח' הסדנאות 3
הרצליה פיתוח
ג/א.נ,.
הנדון :מבוטחנו) _____________ :להלן" :המבוטח"(
אישור עריכת ביטוחים בקשר להסכם ______מיום _______
בין המבוטח לבין החברה בנוגע ל___________________
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן ,בגין פעילות המבוטח ,ובכלל זה לרבות -
כמוגדר בבקשה הנ"ל ,שירותי המבוטח בהתאם להסכם שבנדון ,כדלקמן:
_______________________________________________
 .1ביטוח חבות המוצר
תקופת הביטוח :החל מיום ________ ועד ליום _______ .
גבול אחריות :

_______________  $לאירוע
_______________  $בסה"כ במצטבר לתקופת הביטוח.

)גבול האחריות המבטח לא יפחת מסך ) 500,000$חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לאירוע ובסה"כ
במצטבר(.
השתתפות עצמית  $ ______________ :לאירוע
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הפוליסה מבטחת את אחריותו החוקית של המבוטח על פי כל דין בגין נזק לגוף לרבות; מוות,
מחלה ,פגיעה גופנית או נפשית ,סבל גופני או נפשי( ו/או נזק לרכוש שייגרם בקשר עם מוצרים
שיוצרו ,הוכנו ,הורכבו ,תוקנו ,סופקו ,נמכרו ,הופצו או טופלו בכל דרך אחרת ע"י המבוטח או ע"י
מי מטעמו )ובכלל המוצרים ,לרבות אריזות ,מיכלים והוראות שימוש(  .לעניין פוליסה זו עבודות
לרבות עבודות קבלניות ,תשתיות,שיפוצים ,התקנות ייחשבו כמוצרים.הפוליסה כוללת תקופת
גילוי מוארכת בת  6חודשים שתחול במידה ולא תערך פוליסה אחרת בתנאים המפורטים לעיל.
הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח והינה בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם ההסכם
שבנדון ,גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך
_______________ )להלן" :התאריך הרטרואקטיבי"( .הביטוח מורחב לכלול את החברה,
מנהליה ,עובדיה והפועלים בשמה כמבוטחים נוספים בקשר לעבודות נשוא החוזה .
 .2ביטוח אחריות צד שלישי
תקופת ביטוח:

מיום __________ עד יום ___________.

גבול אחריות:

_________________ $
)לא יפחת מסך שווה ערך ) 1,000,000$מליון דולר ארה"ב( לאירוע כלשהו
ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ביטוח אחריות על פי דין כלפי צד שלישי לפגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף
שהוא .ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאחריות מקצועית בקשר לנזק פיזי
לגוף או לרכוש ,אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים,
זיהום תאונתי ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,שביתה ,השבתה ,אחזקה ושימוש בכלי
נשק ותחמושת וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח כאמור הורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף לאחריותה בקשר עם פעילות המבוטח
ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לאחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח .החברה ומי מטעמה ורכוש של מי מהנ"ל יחשבו כצד שלישי .כל המועסק בביצוע
העבודות ושאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין המבטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי,
בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב כצד שלישי על פי פוליסה זו.
הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור זכותנו לתחלוף כנגד החברה והבאים מטעמה ,ובלבד שהויתור
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
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 .3אחריות מעבידים
תקופת ביטוח:

מיום _________ עד יום ____________

גבול אחריות:

_________________ $
)לא יפחת מסך שווה ערך ל ) $ 5,000,000חמישה מליון דולר ארה"ב( לאירוע
כלשהו ובסה"כ לתקופת הביטוח(.

ביטוח אחריות מעבידים כלפי כל עובדי הספק המועסקים במתן השירותים לפי פקודת הנזיקין
)נוסח חדש( ו/או חוק אחריות למוצרים פגומים ,התש"ם 1980-בגין היזק גופני ,נפשי או שכלי או
מוות למי מעובדי המבוטח כתוצאה מתאונה ו/או מחלה שיגרמו תוך כדי ו/או עקב עבודתם .ביטוח
זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,אחזקת כלי נשק ותחמושת ברשיון ,פתיונות ורעלים ,וכן בדבר העסקת נוער על פי חוק.
הביטוח כאמור הורחב לכלול בשם המבוטח את החברה במידה ויטען כלפיה שהיא חבה בחובות
מעביד כלפי מי מהמועסקים ע"י המבוטח או אם ייקבע כי החברה נושאת באחריות שילוחית
לעניין חבות המבוטח כלפי מי ממועסקיו.
כללי:
•

הביטוחים הנ"ל כפופים לתנאי על פיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה )אם
נערך ,ואנו מוותרים על כל דרישה לשיתוף ביטוחים אלה בקרות מקרה הביטוח.

•

אנו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות בנזקים
חלה על המבוטח בלבד ,ולא על החברה.

•

כמו כן אנו מתחייבים כי הביטוחים הנערכים על ידינו כנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו משום סיבה
שהיא  ,אלא אם כן תישלח על ידינו לחברה הודעה כתובה בדואר רשום ,לפחות  30יום מראש.

•

אנו מאשרים כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב ע"י המבוטח ו/או הפועלים בשמו ,לא תגרע
מזכויות החברה על פי הפוליסות.
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אישורנו כפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה,
והחתום מטה מוסמך לחתום בשם חברתנו .

_________________
חתימת המבטח
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_______________
שם החותם

______________
תפקיד החותם

