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 18/109מס'  הסכם
 

 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ / קו מוצרי דלק בע"מ    : ב  י  ן   
 2121ת.ד.                 
 הרצליה                

 מצד אחד                                             )"החברה"(להלן:                
         

 _________________ ל ב י ן:
  מצד שני                    ")המבצע(להלן: "   

     
, פרסום מכרזים, מודעות דרושים ומודעות אבלשרותי מעוניינת להזמין מהמבצע החברה ו ה ו א י ל

(להלן:  הכל כמפורט בנספח א' המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו
 ");"השירותיםאו " העבודה"

רה את השירותים, ומצהיר כי הינו בעל היכולת לספק את והמבצע מעוניין לספק לחב וה ו א י ל
 השירותים ברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצון החברה;

 

 אי לכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

בהתאם  םבמלוא / לתת את השירותים במלואהבצע את העבודה מתחייב להמבצע  .1
 .החברהטיב מעולה ולשביעות רצון ברמה מקצועית גבוהה, ב המצ"ב, בנספח א'למפורט 

דין לרבות, המבצע ישמור בקפדנות ויקיים כל במסגרת ביצוע השירותים לפי הסכם זה 
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הוראה הנוגעת לבטיחות בין אם נקבעה בדין ובין 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האחריות לקיום הוראות  אם נמסרה לו על ידי החברה.
 הבטיחות תחול על המבצע בלבד.

/  על חשבונו את כל הציוד, החומרים וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודהיספק המבצע  .2
 .אחרת בנספח א' להסכם זה צויןאלא אם  ,מתן השירותים

המבצע אחראי כלפי . הסכם זהאחריותו של המבצע בלעדית ומלאה בכל הנוגע לביצוע   .3
ככל  (להלן: "נזקים") חבויות, התוצאות והנזקיםלכל הסיכונים, ה איהחברה ואחר

ו/או על  על ידו / מתן השירותים כתוצאה מביצוע העבודהשיגרמו, ישירות או בעקיפין, 
 .גין נזקים שנגרמו כאמורבישפה את החברה המבצע  ידי מי מטעמו.

דרישת  עםמייד  ,על חשבונו יתקןהמבצע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי  .4
מועד סיום ביצוע שתחילתם בחודשים  12של  במשך תקופה בעבודה, כל ליקוי  ,חברהה

  .החברהבכתב על ידי העבודה כפי שאושר 
לבצעו וכל  םזכאי ההיה החברה או מי מטעמתלא ביצע המבצע את התיקון כאמור, 

 ההוצאות תחולנה על המבצע.

 .")מתאם"ה הלן:ל(מה אשר ישמש כמפקח על ביצוע העבודות מטע החברה תמנה נציג .5
ויעשה את כל מתן השירותים  /לפקח על כל שלבי ביצוע העבודה  מתאםהמבצע יאפשר ל

/ ויתן את  ויבצע את העבודהמתאם ההדרוש לשם כך. המבצע יישמע להוראות 
 .מתאםהלשביעות רצון  השירותים

זכאי  יהיה המבצע , לשביעות רצונה של החברה,עבור ביצוע מלא ומושלם של העבודה .6
 ., בתוספת מע"מ כחוקהמצ"ב נספח א'בהכלול כמויות הבהתאם לכתב התמורה לתשלום 

  הצמדה.תוספת או תמורה זו הנה סופית ולא תחול עליה כל 
, החברהסיים לבצע את העבודה לשביעות רצון המבצע כי יאשר בכתב  מתאםהלאחר ש .7

תב הכמויות כאמור. בהתאם לכ יגיש המבצע לחברה חשבון בגין התמורה המגיעה לו
 20 -או ב 5 -ב החברה תשלם את הסכום הנקוב בחשבונית, ככל שהוא מוסכם עליה,

  . יום מהגשת החשבון 45לחודש הקרוב שלאחר 
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 מע"מ כחוק בתוספת ש"ח 250,000של ההסכם הינו השנתי  יהמקסימאלההיקף הכספי  .8
לא יעלה,  מבצעיקף התמורה שתשולם למובהר בזאת כי ה .")ההיקף המקסימלי(להלן: "

בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על  מבצע מוותרה. המקסימלי בכל מקרה, על ההיקף
היקף ה מן השירותים \ת העבודהחריגשל בכל מקרה כנגד החברה כל טענה ו/או דרישה 

ההיקף המקסימלי נגזר מתקציב החברה כפי בזאת כי ומוסכם מובהר  המקסימאלי.
יגה מן ההיקף המקסימלי לא תתקבל. באחריותו הבלעדית שאושר על ידה, וכי כל חר

 על ולא לבצע שירותים בסכום העולה יהמקסימללשמור על מסגרת ההיקף המבצע 
 ., ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב בגין החריגה כאמורההיקף המקסימלי

לחברה דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או מכל זכות אשר מצויה בידי החברה מכוח כל  .9
תהיה זכות לעכב ביצוע כל תשלום (ולא ישולמו הפרשי הצמדה ו/או ריבית בגין עיכוב 

פי תנאי -באופן ובטיב הנדרש על השירותים לא ניתנו /כנ"ל) במקרה שהעבודה לא בוצעה 
המצב, לשביעות רצונה המלא של החברה, עד לגמר תיקון  . עיכוב התשלום ייעשהההזמנה

  המבצע. על ידי
 הוראה זו באה להוסיף על כל זכות אחרת של החברה על פי תנאי ההזמנה או על פי הדין.

אין בינו, לרבות בין עובדיו או בין מי מטעמו, לבין ו המבצע הנו קבלן עצמאימובהר כי  .10
המבצע מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין  מעביד.-, יחסי עובדאו מי מטעמה החברה

ביעה אשר ייגרמו לה באם ייקבע כי בין החברה ובין המבצע כל הוצאה ו/או נזק ו/או ת
 ו/או מי מטעמו מתקיימים יחסי עובד מעביד.

לפי המבצע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד זכויותיו ו/או התחייבויותיו  .11
 ללא אישור מראש ובכתב של החברה.הסכם זה 

די והבלעדי, בכל עניין הקשור הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחו .12
 והנובע מהסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום, היום, ________:

 

        _______________         _________________ 

 המבצע                       החברה               
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 פח "א"נס
 

  ספחהנ .1

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 

 על כל הוראה בגוף ההסכם. עדיפההוראות ההסכם  תהא כל הוראה בנספח 

 השירותים .2

 מויות המצ"ב.פרסום בעיתונות בהתאם לכתב הכ      

 נציגי הצדדים .3

 .________ – נותן השירותנציג  .3.1

 . טלמור סלע ו/או נציגה –המתאם  .3.2

  התמורה .4

 תמורה כמפורט להלן : חברהשלם התהשירותים, הביצוע המלא של תמורת 

 בהתאם לכתב הכמויות המצ"ב.

 למחירים יווסף מע"מ כדין

 תקופת ההסכם .5

 . ______ עד ליוםו _____תוקף ההסכם הינו מיום  .5.1

 לושבשלחברה תהיה אופציה להארכת תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .5.2

 ובלבד שהודיעה על כך לנותן השירות מראש ובכתב.  חודשים כל אחת 12תקופות נוספות של  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pei.co.il/
mailto:liat@pei.co.il


                        

        
  מחלקת רכש והתקשרויות  -כספיםאגף 

 

 

 

 

 www.pei.co.ilאתר החברה  I46120  I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3הסדנאות  רחוב

 liat@pei.co.ilדוא"ל  9528139-09I :פקס I 9528611-09-טל':
 

 

עיתונים לפרסוםסוג מודעה
מספר 

פרסומים 
למודעה

 מחיר ליחידת יחידת מידה
אחוז הנחהמידה

פרסום מכרז 
– עיתון יומי

           80.00₪אינטש1כלכליסט + עיתון יומי בערבית (ימים א-ה)

עיתונים לפרסוםסוג מודעה
מספר 

פרסומים 
למודעה

 מחיר ליחידת יחידת מידה
אחוז הנחהמידה

         440.00₪ישראל היום – פרסום בצבע
         440.00₪ישראל היום – פרסום שחור-לבן

מדור דרושים) – פרסום בצבע          125.00₪מעריב  ( 
מדור דרושים) – פרסום שחור- מעריב  ( 

         125.00₪לבן

         AllJobs385.00₪ – פרסום לשבועיים – עם לוגו
         AllJobs385.00₪ – פרסום לשבועיים – בלי לוגו
         AllJobs450.00₪ – פרסום לחודש – עם לוגו
         AllJobs345.00₪ – פרסום לחודש – בלי לוגו

         630.00₪ידיעות אחרונות – פרסום בצבע
         525.00₪ידיעות אחרונות – פרסום שחור-לבן

מקומון - חיפה והקריות, לוח בטוח – 
         315.00₪פרסום בצבע

מקומון - חיפה והקריות, לוח בטוח – 
         315.00₪פרסום שחור-לבן

מקומון - הרצליה והשרון, קול הכפר – 
         275.00₪פרסום בצבע

מקומון - הרצליה והשרון, קול הכפר – 
         275.00₪פרסום שחור-לבן

         240.00₪מקומון – רחובות, גל גפן – פרסום בצבע
מקומון – רחובות, גל גפן – פרסום שחור 

         240.00₪לבן
ידיעות הדרום  מקומון – אשדוד + אשקלון, 

         145.00₪– פרסום בצבע
ידיעות הדרום  מקומון – אשדוד + אשקלון, 

         145.00₪– פרסום שחור-לבן
מקומון - באר שבע, ידיעות הנגב – פרסום 

         145.00₪בצבע
מקומון - באר שבע, ידיעות הנגב – פרסום 

         145.00₪שחור-לבן

עיתונים לפרסוםסוג מודעה
מספר 

פרסומים 
למודעה

 מחיר ליחידת יחידת מידה
אחוז הנחה מידה

      11,575.00₪מעריב – ימים א-ה
      12,100.00₪מעריב – יום שישי

      11,680.00₪ישראל היום – ימים א-ה
      12,360.00₪ישראל היום – יום שישי

      12,835.00₪ידיעות אחרונות – ימים א-ה
      13,640.00₪ידיעות אחרונות – יום שישי

מודעת אבל

מודעה גודל  )
קבוע 2.5 
 X 2 אינטש

טורים)

נספח ב' - מחירון למכרז 18/109

אינטש2

אינטש2

אינטש

אינטש2

אינטש2

אינטש2

מודעת 
דרושים

אינטש2

אינטש2

כל יום – במשך 
אינטששבועיים

כל יום – במשך 
אינטשחודש

2
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	1. המבצע מתחייב לבצע את העבודה במלואה / לתת את השירותים במלואם בהתאם למפורט בנספח א' המצ"ב, ברמה מקצועית גבוהה, בטיב מעולה ולשביעות רצון החברה. במסגרת ביצוע השירותים לפי הסכם זה המבצע ישמור בקפדנות ויקיים כל דין לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל ...
	2. המבצע יספק על חשבונו את כל הציוד, החומרים וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה / מתן השירותים, אלא אם צוין אחרת בנספח א' להסכם זה.
	3.  אחריותו של המבצע בלעדית ומלאה בכל הנוגע לביצוע הסכם זה. המבצע אחראי כלפי החברה ואחראי לכל הסיכונים, החבויות, התוצאות והנזקים (להלן: "נזקים") ככל שיגרמו, ישירות או בעקיפין, כתוצאה מביצוע העבודה / מתן השירותים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו. המבצע ישפה...
	4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי המבצע יתקן על חשבונו, מייד עם דרישת החברה, כל ליקוי בעבודה,  במשך תקופה של 12 חודשים שתחילתם במועד סיום ביצוע העבודה כפי שאושר בכתב על ידי החברה.  לא ביצע המבצע את התיקון כאמור, תהיה החברה או מי מטעמה זכאים לבצ...
	5. החברה תמנה נציג אשר ישמש כמפקח על ביצוע העבודות מטעמה (להלן: "המתאם"). המבצע יאפשר למתאם לפקח על כל שלבי ביצוע העבודה / מתן השירותים ויעשה את כל הדרוש לשם כך. המבצע יישמע להוראות המתאם ויבצע את העבודה / ויתן את השירותים לשביעות רצון המתאם.
	6. עבור ביצוע מלא ומושלם של העבודה, לשביעות רצונה של החברה, יהיה המבצע זכאי לתשלום התמורה בהתאם לכתב הכמויות הכלול בנספח א' המצ"ב, בתוספת מע"מ כחוק. תמורה זו הנה סופית ולא תחול עליה כל תוספת או הצמדה.
	7. לאחר שהמתאם יאשר בכתב כי המבצע סיים לבצע את העבודה לשביעות רצון החברה, יגיש המבצע לחברה חשבון בגין התמורה המגיעה לו בהתאם לכתב הכמויות כאמור. החברה תשלם את הסכום הנקוב בחשבונית, ככל שהוא מוסכם עליה, ב- 5 או ב- 20 לחודש הקרוב שלאחר 45 יום מהגשת החשב...
	8. ההיקף הכספי המקסימאלי השנתי של ההסכם הינו 250,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק (להלן: "ההיקף המקסימלי"). מובהר בזאת כי היקף התמורה שתשולם למבצע לא יעלה, בכל מקרה, על ההיקף המקסימלי. המבצע מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה כנגד החב...
	9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או מכל זכות אשר מצויה בידי החברה מכוח כל דין, לחברה תהיה זכות לעכב ביצוע כל תשלום (ולא ישולמו הפרשי הצמדה ו/או ריבית בגין עיכוב כנ"ל) במקרה שהעבודה לא בוצעה / השירותים לא ניתנו באופן ובטיב הנדרש על-פי תנאי ההזמנה. עיכוב ה...
	10. מובהר כי המבצע הנו קבלן עצמאי ואין בינו, לרבות בין עובדיו או בין מי מטעמו, לבין החברה או מי מטעמה, יחסי עובד-מעביד. המבצע מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תביעה אשר ייגרמו לה באם ייקבע כי בין החברה ובין המבצע ו/או מי מטעמו מת...
	11. המבצע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה ללא אישור מראש ובכתב של החברה.
	12. הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור והנובע מהסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
	ולראיה באו הצדדים על החתום, היום, ________:
	_______________            _________________
	החברה                       המבצע
	נספח "א"
	1. הנספח  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.
	2. השירותים
	פרסום בעיתונות בהתאם לכתב הכמויות המצ"ב.

	3. נציגי הצדדים
	3.1. נציג נותן השירות – ________.
	3.2. המתאם – טלמור סלע ו/או נציגה .

	4. התמורה  תמורת הביצוע המלא של השירותים, תשלם החברה תמורה כמפורט להלן :
	בהתאם לכתב הכמויות המצ"ב.
	למחירים יווסף מע"מ כדין

	5. תקופת ההסכם
	5.1. תוקף ההסכם הינו מיום _____ ועד ליום ______ .
	5.2. לחברה תהיה אופציה להארכת תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשלוש
	תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת ובלבד שהודיעה על כך לנותן השירות מראש ובכתב.


