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 מצד שני      ")נותן השירות(להלן: "  
 

אחזקת מגופים הידראוליים הציע לספק לחברה שירותי  ,השירות נותןו הואיל:
מפורט בנספח "א" להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד , במתקני החברה

 "השירותים"). –הימנו (להלן 

 :נותן השירותוהחברה הסכימה לקבל הצעת  והואיל:

הידע הנדרש היכולת וכוח האדם הנדרש על מנת לספק  נותן השירותול והואיל:

 לחברה את השירותים. 

ונינים להעלות עת המוסכם ביניהם על הכתב, כמפורט בהסכם והצדדים מע והואיל:

 זה להלן:

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא, כותרות ונספחים .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מתקשרים בהסכם על סמך  .1.1

 האמור במבוא.

ישמשו לצרכיי פרשנותו של הסכם כותרות הסעיפים הינם לשם ההתמצאות בלבד ולא  .1.2

 זה.

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.3



   השירותים .2
בזאת לספק לחברה את מתחייב  נותן השירותו נותן השירותלהחברה מוסרת בזאת 

להסכם זה ובהתאם להוראות והנחיות נוספות  נספח א'והכל כמפורט ב השירותים,

דה, בהקפדה ם על פי הגדרתו בהסכם זה וזאת בשקישתינתנה מידי פעם על ידי המתא

יבצע את השירותים באופן שוטף ורצוף מיד עם  נותן השירות. וברמה מקצועית גבוהה

 קבלת בקשה לביצועם.

  :השירות נותןהצהרות  .3

  מצהיר ומתחייב כדלהלן: נותן השירות 
 

 הנדרשת ממנו.בדק מכיר ויודע את הדרישות ממנו ואת טיב, היקף ואיכות העבודה  .3.1

 הינו בקיא, מתמחה ומנוסה ובעל כל ההיתרים והרשיונות הנדרשים למתן השירותים. .3.2

הינו בעל הידע, הניסיון, כוח אדם מקצועי ומיומן והיכולת, לשם מילוי כל התחייבויותיו  .3.3

 עפ"י חוזה זה לשביעות רצונה המלא של החברה.

 כותי ומקצועי.יבצע את המוטל עליו עפ"י הוראות חוזה זה באופן אי .3.4

 אין כל מניעה, בין בדין ובין בהסכם, המונעת או מגבילה התקשרותו בחוזה זה. .3.5

 אי קבלת דמי תיווך .3.6

  מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן : השירותנותן 

כי לא יציע ו/או ייתן ו/או יקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל תשלום ו/או טובת  .3.6.1

במישרין או בעקיפין, על  הנאה ו/או דמי תיווך כלשהם, במטרה להשפיע

מעשה או החלטה של החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בחברה, בקשר 

 לחוזה  ו/או בקשר לכל דבר אחר.

כי הינו מתחייב שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  .3.6.2

כל גורם שהוא, לרבות עובד או נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר, על 

ל מידע סודי ו/או על מנת לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או מנת לקב

לפעול כנגד התחרות, בין במסגרת ההסכם ובין בקשר לעבודות /ואו הסכמים 

 ו/או הזמנות אחרים.

ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור  נותן השירותבכל מקרה בו התעורר חשד סביר כי 

די, ועל אף כל האמור בהסכם, לבטל לעיל, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלע

יהיו טענות /ואו דרישות כנגד החברה בעניין  נותן השירותלאלתר את ההסכם, מבלי של

לא יהיה רשאי להשתתף במכרזי  נותן השירותזה. במקרה זה, מובהר בזאת כי 

 החברה ו/או להיות צד לחוזה מול החברה.

  



 

 :נותן השירותיחסי החברה ו .4

הצדדים כי נותן השירות היינו נותן שירות עצמאי ובלתי תלוי וכל  מוצהר ומוסכם בין .4.1

פעולותיו ושירותיו עפ"י חוזה זה נעשות על ידו, בעבורו, ועל חשבונו. כל היחסים שבין 

 .מעסיקהצדדים הם יחסים מסחריים בלבד וכי לא חלים על הצדדים יחסי עובד ו

סכם כי אתן לחברה שרותים החברה הציעה לי עבודה כשכיר ואולם ע"פ דרישתי הו .4.2

כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין, כאשר התמורה אותה אקבל כוללת את כל התנאים 

הסוציאליים שהיו משולמים לשכיר במעמדי (לרבות חופשה, הבראה, פנסיה, פיצויים 

 וכו'). 

לנותן השירות לא תהיה סמכות להעסיק אדם בשם החברה ושום דבר האמור בהסכם  .4.3

מסמיך את הנותן השירות לקבל על עצמו מטעם החברה או בשמה זה לא יתפרש כ

איזו שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא ללא אישורה המפורש של החברה 

 מראש ובכתב.

אין ולא יהיו בין נותן השירות ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או מי מהם לבין החברה  .4.4

המתייחסות לנותן השירות ו/או לפועלים ואין בהוראות חוזה זה  מעסיקכל יחסי עובד 

ונותן השירות יישא  מעסיקמטעמו כדי לקשור בין מי מהם לבין החברה יחסי עובד 

 בכל התשלומים והחבויות לעובדיו ו/או הפועלים מטעמו.

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו עוסק עצמאי וכי הוא בעל תיק של עצמאי  .4.5

ובמע"מ וכי הוא מדווח במועד וכדין לרשויות הרלוונטיות  במס הכנסה, בביטוח לאומי

 על הכנסותיו והוצאותיו.

זכויותיו הכספיות של נותן השירות כלפי החברה יהיו על פי הקבוע בהסכם זה בלבד.  .4.6

מוסכם כי התמורה המשולמת לנותן השירות כמפורט בנספח א' על כל פרטיו, הינה 

תשלומים המגיעים לו (ברוטו), והוא לא יהא תמורה כוללת וסופית, הכוללת את כל ה

זכאי לכל תשלום נוסף מכל מין וסוג שהוא לרבות לא לזכויות הניתנות לעובדים 

שכירים. תמורה זו כוללת בתוכה את כל ההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על 

(לרבות פיצויי פיטורין, חופשה,  מעסיקהחברה אילו התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ו

 בראה, ביטוח לאומי וכיו"ב).ה

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מסכימים הצדדים ומאשרים כי, היה ומסיבה כל שהיא  .4.7

יקבע על ידי בית משפט, בית דין, רשות, מוסד או פורום מוסמך אחר כלשהו, כי נותן 

השירות הינו עובד ולא נותן השירות עצמאי ביחסיו עם החברה, וכי שררו יחסי עובד 

בינו לבין החברה, יחולו ההוראות כדלקמן, וזאת רטרואקטיבית ממועד  מעסיקו

 תחילת היחסים בין הצדדים: 

במקום התמורה האמורה בנספח א' (על כל פרטיו) ששולמה לנותן השירות, תבוא  .4.8

 (להלן: "התמורה המופחתת"). 40% -תמורה מופחת ב



ום התמורה מוסכם בין הצדדים כי במקרה כזה תבוא התמורה המופחתת במק .4.9

ששולמה ו/או צריכה הייתה להשתלם לנותן השירות, ויראו את הנותן השירות כזכאי 

 לתמורה המופחתת רטרואקטיבית ממועד תחילת היחסים בין הצדדים.

מובהר בזאת כי "התמורה המופחתת" היא התמורה שנותן השירות היה מקבל לו היו  .4.10

בין הצדדים ואולם נותן השירות משיקוליו שלו ביקש לקיים את  מעסיקיחסי עובד ו

ההתקשרות כ"נותן שירות עצמאי". ההפרש בין התמורה לתמורה המופחתת נובע 

מההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על החברה אילו התקיימו בין הצדדים יחסי עובד 

 . מעסיקו

או הסדרים אחרים והזכויות מוסכם ומוצהר, למען הסר ספק, כי כל הסכמים קיבוציים  .4.11

 והחובות הקבועות בהם לא יחולו ביחסי נותן השירות והחברה.

על נותן השירות יהיה להחזיר לחברה מיידית כל סכום ששולם לו מידי חודש בחודשו   .4.12

החל ממועד תחילת היחסים בין הצדדים, ואשר עולה על התמורה המופחתת. לסכומי 

לשנה על הקרן  4%ית צמודה בשיעור של ההחזר יתווספו הפרשי הצמדה וריב

הצמודה. מדד הבסיס לחישוב הפרשי ההצמדה, יהיה המדד הידוע במועד בו בוצע 

 על ידי החברה התשלום אותו יהיה על הנותן השירות להחזיר.

אם החברה תישא או תחויב לשלם סכום כל שהוא לנותן השירות או לצד ג' כלשהו,  .4.13

לרבות כל טריבונל משפטי או מעין שיפוטי, כי נותן  על פי קביעה של רשות מוסמכת,

בין הצדדים, יהיה על  מעסיקהשירות היה עובד של החברה וכי התקיימו יחסי עובד ו

נותן השירות לשפות את החברה בגין כל תשלום או חבות כאמור והחברה תהיה 

 רשאית לקזז סכומים אלו מכל סכום שיתבע נותן השירות ולהגיש תביעה נגדית

 מבלי לגרוע מכל זכות או סעד השמורים לחברה. –להחזר 

למען הסר ספק מובהר כי חובת השיפוי כאמור תהא בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק  .4.14

בינו לבין החברה ו/או  מעסיק –שיגרמו לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עובד 

שעילתם ביחסי   הנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים כאמור בינו לבין החברה ו/או

 .מעסיק –עובד 

בכלל זה ישפה נותן השירות את החברה על כל ההוצאות המשפטיות שתוציא החברה  .4.15

באם  –בכדי להתגונן בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור וכן בגין כל סכום בו תחויב 

תחויב. חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לחברה ינבע מפסק דין בין מכוח 

 בין מכל סיבה אחרת.הסכם פשרה ו

החבויות שהוטלו בסעיף זה על נותן השירות, יחולו עליו גם לאחר סיומו של הסכם  .4.16

 זה מכל סיבה שהיא.

  



 תקופת ההסכם .5

 תקופת ההסכם הינה כמפורט בנספח "א" להסכם (להלן: "תקופת ההסכם"). .5.1

) לעיל תהיה החברה רשאית להביא ההסכם לידי גמר לפני 1על אף האמור בס"ק ( .5.2

יום מראש וזאת,  30תום תקופת ההסכם או להפסיקו בהודעה מראש בכתב לחברה 

זכאי  נותן השירותמבלי שתצטרך לתת נימוקים לצעד זה. הופסק ההסכם כאמור יהא 

לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה, כמועד 

 סיום ההסכם.

 תיאום ופיקוח .6

 ").המתאםאו נציגו (להלן: "  כמפורט בנספח אנציג החברה לצרכי הסכם זה הינו  .6.1

מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם להסכם זה תוך שיתוף פעולה  נותן השירות .6.2

נותן עם המתאם ולקבל ולמלא את הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע מאחריות 

 ומחובותיו על פי הסכם זה, או על פי כל דין. השירות

ימסור למתאם, ועל פי בקשת המתאם, דין וחשבון ו/או הסברים לעניין  נותן השירות .6.3

 ביצוע השירותים מידי פעם בפעם וכן תמסור למתאם כל הסבר שיידרש על ידו.

ע שיוביל את ביצו , כמפורט בנספח א,ימנה עובד בכיר ומנוסה מטעמו נותן השירות .6.4

השירותים של החברה, בעל נסיון ישיר ומוכח בביצוע שירותים כאמור בהסכם זה, 

שתפקידו יהיה ביצוע ותיאום השירותים מול החברה ויהיה זמין באופן סביר לפניות 

 ").נציג החברההמתאם בכל שעות היממה (להלן: "

  תמורה ותנאי תשלום .7

". לתמורה הנ"ל ייווסף התמורה בגין השירותים תהיה כאמור בהוראות נספח "א .7.1

 מע"מ כשיעורו על פי דין.

לחברה חשבוניות מס כדין עם חשבון  נותן השירותבראשון בכל חודש קלנדרי יגיש  .7.2

 מפורט עבור סה"כ השירותים שסיפק בחודש הקודם. 

, הוצאות, אש"ל, צילומים וכלל השירותים נותן השירותסכום זה כולל שכר של צוות  .7.3

רושים לביצוע השירותים. למען הסר ספק, החברה לא תשלם האדמיניסטרטיביים הד

כל סכום נוסף כגון החזר הוצאות אלא אם כן הסכימה לכך מראש  נותן השירותל

 ובכתב.

יום מיום  45לחודש הקרוב שלאחר  20 -או ב 5 -החשבונות ייפרעו על ידי החברה ב .7.4

חשבונית מס  הגשת החשבון (או החשבון המתוקן), בכפוף לאישור המתאם וכנגד

 בלבד.



  נותן השירותאחריות  .8

יישא באחריות כלפי החברה לכל מעשיו ומחדליו הנוגעים או הקשורים  נותן השירות

לחוזה זה, לביצועו של חוזה זה או למתן השירותים מכוחו ויפצה או ישפה את החברה 

 על הנזקים שהוא אחראי להם.

 סודיות  .9

בשמו, לא יפרסמו כל מידע, לרבות תוכניות,  נותן השירות, מנהליו, עובדיו והפועלים .9.1

חוות דעת, מסקנות, דוחות, ממצאים וידיעות אחרות, הכרוכים במתן השירותים, או 

בהליך שנעשה עקב ביצוע השירותים או שהגיעו לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

 השירותים, אלא אם יקבל נותן השירות היתר מראש ובכתב מאת החברה.

ות, לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן שירותי הייעוץ נותן השיר .9.2

בהתאם להוראות חוזה זה, מתחייבים לשמור על סודיות שירותי הייעוץ ויחתמו על 

התחייבות לשמירת סודיות המצורפת כנספח "ב" לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

 הימנו.

ל מטעמו בהתאם להוראות חוזה נותן השירות מתחייב בזאת להחתים כל אדם הפוע .9.3

זה, על התחייבות לשמירת סודיות כאמור בנספח "ב" ולהמציא עותק לחברה מייד 

לאחר החתימה. נותן השירות לא יהיה רשאי להעסיק אדם, לצורך ביצוע הוראות 

 הסכם זה, אלא אם כן חתם אותו אדם על התחייבות לשמירת סודיות כאמור.

ה, ימסור נותן השירות לחברה על פי דרישתה פרטים מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ז .9.4

מלאים על העובדים מטעמו במתן השירותים, והחברה תהיה רשאית לדרוש מנותן 

השירות שלא להעסיק אדם מסוים במתן השירותים, אם היא סבורה כי הדבר עלול 

לפגוע בסודיות הדרושה. נותן השירות יהיה חייב לציית להוראות החברה בהקשר 

 זה.

מובהר, כי נותן השירות יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא  .9.5

 בשירותו, בקשר עם מתן השירותים, לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.

 ניגוד עניינים .10

נותן השירות מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק  .10.1

שירותים לחברה לפי חוזה זה, בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול 

להיות בה ניגוד עניינים אפשרי עם ענייני החברה ויחתום על התחייבות למניעת ניגוד 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. עניינים כמצורפת כנספח "ג" לחוזה זה 

מבלי לגרוע מן האמור, נותן השירות לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם  .10.2

האינטרסים של החברה ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים, והוא יודיע מייד 

 לחברה בכל מקרה שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.



כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר נותן השירות מתחייב כי במשך  .10.3

חודשים לאחר ביטולו או סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יעסיק, בין במישרין 

 ובין בעקיפין, מי מהעובדים של החברה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

 ביטוח  .11

לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השרות בין על פי דין ובין על פי חוזה  מבלי .11.1

במשך כל  -לטובתו ולטובת החברה -זה, נותן השרות  מתחייב לקיים על חשבונו 

תקופת השירותים בהתאם לחוזה, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם לחוזה ו/או על פי 

 כדלקמן (להלן: "ביטוחי נותן השרות"); 1ב כל דין, פוליסות ביטוח כמפורט בנספח 

אחריות מקצועית תהיה בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות  פוליסת .11.2

 נותן השרות, אף אם הפעילות החלה בטרם נחתם החוזה. 

ביטוח זה ולהמציא אישור ביטוח תקף כל עוד  ולערוךנותן השירות מתחייב להמשיך  .11.3

על פי דין . ההשתתפות העצמית בפוליסה לאירוע לא התיישנה זכות התביעה כלפיו 

 . 25,000$לא תעלה על סך 

תמורת שחרור נותן השירות מהחובה לעריכת ביטוח לרכוש מכל סוג, מתקנים , כלי  .11.4

עבודה וציוד בבעלותו ו/או באחריותו של נותן השירות ושעשוי להעשות בו שימוש 

זה, בחלקו או במלואו, נותן בקשר לקיום התחייבויות נותן השירות על פי חוזה 

השירות 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. נותן השירות מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה 

יחוי בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כלפי החברה ו/או מי ו/או מי מטעמה ללא ד

 מטעמה בקשר לכך. 

על אף האמור בנספח אישור הביטוח בדבר חובת נותן השירות לערוך ביטוח חבות  .11.5

מעבידים, היה ונותן השירות הינו עובד עצמאי שאינו מעסיק או שוכר עובדים, שאינו 

אי נותן השירות שלא לערוך ביטוח מעסיק קבלני משנה ושאינו שכיר בחברה, רש

חבות מעבידים. היה ונותן השירות 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 לנותן השירות כתוצאה מתאונה או מחלה 

כדי ו/או עקב עיסוקו בקשר עם חוזה זה.נותן השירות מתחייב לשפות ללא  שיקרו תוך

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 נותן השירות בדבר האמור.

תחלוף כנגד החברה והבאים מטעמה בכל ביטוחי נותן המבטחים יוותרו על זכות ה .11.6

השירות ומי מטעמו בקשר עם כל נזק , ובלבד שהויתור על זכות התחלוף לא יחול 

 לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.



נותן השרות מתחייב לקיים את כל תנאי הביטוחים, ולהודיע לחברה מיד על כל  .11.7

ייב נותן השרות לשתף פעולה עם כן מתח להוות עילה לתביעה. אירוע העלול

החברה ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגישה 

 למבטחים.

נותן השרות מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים, לשלם את הפרמיות  .11.8

עבור ביטוחיו במועדן, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם או להפקיע את 

כם בין הצדדים כי נותן השרות ישא לבדו בסכומי ההשתתפות תוקף הביטוחים. מוס

 העצמית במקרה ביטוח .

אם תבקש זאת החברה, יהיה נותן השרות חייב להמציא לחברה, לפי דרישתה  .11.9

הראשונה, את פוליסות הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח 

 המשולמות על ידו עבור הפוליסות.  

ותן השרות יבצע שינויים, התאמות והרחבות בפוליסות אם תדרוש זאת החברה, נ .11.10

שיערוך, כאמור. כמו כן ימציא נותן השרות לחברה, כתנאי מוקדם לתחילת עבודתו, 

.נותן השירות    1ב אישור מאת מבטחיו בדבר עריכת ביטוחים בהתאם לנספח 

ימשיך ויפקיד אישור זה כשהוא חתום כדין על ידי מבטחו מדי תקופת ביטוח 

 ימים טרם צמצום או ביטול הביטוח. 7לפחות ו

אם לא יערוך נותן השירות את ביטוחי נותן השירות ו/או אם הביטוחים לא לפי  .11.11

הנדרש באישור עריכת הביטוח ו/או אם נותן השירות לא ימציא לחברה את אישור 

עריכת הביטוח כנדרש, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את ההסכם 

לא תבחר החברה לבטל את ההסכם, על פי שיקול דעתה המוחלט,  מיידית. באם

היא תהיה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את ביטוחי נותן השירות או חלק מהם 

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, ובמקרה כזה, תהיה החברה זכאית לשיפוי מלא 

בלי ומיידי מאת נותן השירות ו/או לקיזוז סכומי דמי הביטוח מהתמורה. זאת מ

 לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים הנתונים לחברה על פי כל דין.

אין בעריכת הביטוחים האמורים על ידי נותן השרות, בהמצאתם לחברה ו/או   .11.12

בביצוע שינויים, התאמות והרחבות בפוליסות לפי דרישת החברה כדי להוות אישור 

כן, עריכת הביטוחים,  בדבר התאמתם של הביטוחים לדרישות החוזה. כמו

השינויים וההתאמות  כאמור לא יטילו אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, 

 ולא יצמצמו את אחריותו של נותן השרות על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

נותן השרות יהיה רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי שימצא  .11.13

וש נוסף ו/או משלים, יחול ויתור על זכות התחלוף לנכון, ובלבד שבכל ביטוח רכ

כלפי החברה ו/או מי מטעמה ובכל ביטוח חבות יורחב הביטוח לשפות את החברה 

 בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל של נותן השרות בכפוף לסעיף חבות צולבת. 



נותן השירות מצהיר בזאת, כי גבולות האחריות  והיקף הכיסויים הנדרשים ממנו  .11.14

וליסות השונות הינם דרישות מינימום ועל נותן השירות לבחון את חשיפתו בפ

ולקבוע את  גבולות האחריות והכיסויים בפוליסות בהתאם. נותן השירות מצהיר 

ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור 

 בגבולות האחריות או בהיקף הכיסוי הביטוחי כאמור.

נותן השרות מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו  .11.15

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). 

ות הוא הנושא באחריות כלפי החברה למען הסר ספק מובהר בזאת כי נותן השיר

משנה  נותן השירותביחס לביצוע העבודות במלואן לרבות עבודות שיבוצעו על ידי 

והוא אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אבדן ו/או נזק שייגרם, במישרין 

המשנה, אם ייגרם, בין אם  נותן השירותו/או בעקיפין עקב עבודות שבוצעו על ידי 

 אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

ביטוחי נותן השרות יכללו הוראה לפיה הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח שיערך  .11.16

(אם יערך) על ידי החברה, תוך ויתור המבטח על דרישה לשיתוף ביטוחי החברה 

 בקרות מקרה הביטוח.

 -ן השרות יכללו הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו מכל סיבה שהיא ביטוחי נות .11.17

 יום מראש. 30ללא מתן הודעה בכתב לידי החברה לפחות 

 הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה. .11.18

  ביטול .12

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם, תהא החברה רשאית לבטל את 

 יא לסיומה מיידית של תקופת ההסכם, בכל אחד מהמקרים הבאים:ההסכם ו/או ולהב

אינו מבצע את השירותים, או שהפסיק  נותן השירותכי  כלשהיאם יתברר בעת  .12.1

 לבצע אותם במידה המתקבלת על הדעת.

ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם  נותן השירותהוחל בהליכי פירוק  .12.2

רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו  נושיו או כל פעולת פשיטת

 לרבות כל צו וסעד זמני). -” צו(“יום משעת הטלתו  21ולא הוסר תוך 

נותן כתב אישום ו/או מנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או  נותן השירותהוגש כנגד  .12.3

 הורשע בפלילים. השירות

 לפי הסכם זה או אחרת. יפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו נותן השירותאם  .12.4

על אך כל האמור בהסכם זה רשאית החברה לסיים את ההסכם בכל עת, בהודעה  .12.5

 יום מראש, מבלי שהחברה תצטרך לנמק את החלטתה הנ"ל. 30של 



  אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים .13

נותן הינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ימציא  נותן השירותבאם 

לחברה, עם חתימתו על הסכם זה, אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים  השירות

 .1976 -ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו 

  מעסיקשלילת יחסי עובד  .14

נותן כ נותן השירותמוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה, פועל 

נותן בין החברה לבין  עסיקמעצמאי ובלתי תלוי. לא יחולו כל יחסי עובד ו השירות

פוטר בזה מראש את החברה  נותן השירותו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו.  השירות

, בין אם עלול להינתן להסכם זה מעסיקמכל אחריות שהיא, הנובעת מיחסי עובד ו

 .מעסיק -פירוש של יחסי עובד 

 ויתור על זכויות ותיקון ההסכם .15

הוא, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו , הנחה, קבלת תשלום כשלשום ויתור .15.1

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.

הסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים, וכל שינוי  .15.2

ול של סעיף מסעיפי ההסכם, יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ו/או ביט

 ידי שני הצדדים.

הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל  .15.3

משא ומתן שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או 

חתימתו והסכם זה יבוא במקום כל בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי ל

 .נותן השירותהחוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין החברה לבין 

  איסור העברת זכויות .16

לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות  נותן השירות

ור הסכם זה, כולן או מקצתו, ולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו, אלא אם קיבל לכך איש

 מראש ובכתב של החברה והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

  סמכות מקומית .17
הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור 

 והנובע מהסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

  



 כתובות הצדדים והודעות .18

 כמפורט בראשית ההסכם.כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה  .18.1

ל בדואר רשום, תיחשב כאילו ”כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ .18.2

שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר. על אף  72הגיעה לתעודתה לאחר 

האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים 

 קבע.או במשרדם, ומועד המסירה הוא שי

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

               

 החברה                       נותן השירות 



 נספח "א"
 

  הנספח .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

 בהתאם למפרט הטכני וכתב הכמויות המצ"ב. ,אחזקת מגופים הידראוליים      

 נציגי הצדדים .3

 .__________ – נותן השירותנציג  .3.1

 .רא"ג הנדסה ו/או נציגו –המתאם  .3.2

  התמורה .4
 כמפורט להלן : תמורהתמורת הביצוע המלא של השירותים, תשלם החברה 

 בהתאם לכתב הכמויות המצ"ב.

 למחירים יווסף מע"מ כדין

 תקופת ההסכם .5

 שנה.תוקף ההסכם הינו  .5.1

 3-בלחברה תהיה אופציה להארכת תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי,   .5.2

 נותן השירותובלבד שהודיעה על כך לחודשים כל אחת  12 תקופות נוספות של 

  מראש ובכתב.

 ביטוחים .6

 יקיים, על חשבונו, את הביטוחים הבאים, בחברת ביטוח מוכרת בישראל: נותן השירות

 .של ארה"ב) חמש מאות דולר( $500,000מקצועית" בסכום של ביטוח "אחריות  .6.1

אשר יבטח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין,  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .6.2

$ (מיליון דולר  1,000,000בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך שווה ערך ל 

 ארה"ב) לאירוע כלשהו ולכל האירועים במצטבר בתקופת הביטוח. 

המרבי התקני המקובל בישראל, אשר לא  בגבול אחריות -יטוח חבות מעבידים ב .6.3

מליון דולר של ארה"ב) לאירוע חמישה $ ( -.000,0005,שווה ערך ל  יפחת מסך

  בתקופת הביטוח. ולכל האירועים במצטבר 

הפוליסות תכלולנה הוראות בדבר אחריות צולבת והעדר זכות שיבוב כלפי 
 המצורף. 2ב בנספח החברה כמפורט 

 



 

 

 הוראות נוספות .7

ידאג ויהיה אחראי כלפי העובד לקיום על ידו של כל הוראות החוק והדין  ותן השירותנ  .7.1

 דיני הביטוח הלאומי, דיני העבודה, דיני המס וכיו"ב. ובמיוחד

 היקף כספי מקסימאלי .8

 בתוספת מע"מ כחוק.₪  _______  ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו   .8.1

בחזקת סכום מקסימלי בלבד וכי החברה מובהר בזאת כי הסכום הנקוב לעיל הינו   .8.2

נותן עבודות בסכום הנ"ל או בכל סכום שהוא.  נותן השירותאינה מתחייבת להוציא ל

מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה בכל מקרה  השירות

 בו סך התמורה יהיה נמוך מהסכום הנ"ל.

לא יעלה, בכל מקרה, על  תן השירותנומובהר בזאת כי היקף התמורה שתשולם ל .8.3

מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי  נותן השירותההיקף המקסימאלי, בכל מקרה שהוא. 

ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בכל מקרה של חריגה מהיקף השנתי 

בגין חריגה  נותן השירותהמקסימאלי. מובהר בזאת כי לא יהיה כל תקציב לתשלום ל

לשמור על מסגרת ההיקף המקסימלי ולא לבצע שירותים בסכום  נותן השירותעל  זו וכי

 העולה ההיקף המקסימאלי.

  



 מפרט טכני -נספח ב'
 )תש"ןתשתיות נפט ואנרגיה (אחזקת מגופים הידראוליים למתקני 

 

 כללי 1.0
ידראוליים המותקנים במערכות כיבוי השסתומים ההמגופים וכל המפרט זה דן באחזקת 

 אש במתקני החברה. (להלן: אביזרים הידראוליים)

 

 מתקני החברה 2.0
 צפון: 2.1

 טרמינל קריית חיים 2.1.1
 חיפה -נמל הדלק 2.1.2
 קמ"ד חיפה 2.1.3
 מסוף אלרואי 2.1.4
 קמ"ד חדרה 2.1.5

 דרום: 2.2
 קמ"ד גלילות 2.2.1
 קמ"ד ירושלים 2.2.2
 מתקן מסילת ציון 2.2.3
 מסוף בילו 2.2.4
 קמ"ד אשדוד 2.2.5
 מסוף אשקלון דרום 2.2.6
 מסוף אשל 2.2.7
 שבע-קמ"ד באר 2.2.8
 מתקן אפרת 2.2.9

 
 20עבודה עד  לחצי'' וב16'' עד 2-אביזרים בקטרים מ 150-במתקני החברה קיימים כ 2.3

 מקומית, עם הפעלה חיבורי אוגנים או תבריגים בעלי ,למערכות כיבוי אשוספרות אטמ
 או ידנית . , חשמלית 

 נוזל המגופים הינו מים, מים קלים ו"פרמיקס" . 2.4
יצרני החברות של האביזרים שברשות המזמין רובם תוצרת החברות "ברמד" ו"דורות"  2.5

  חו"ל.מ מיצרנים שונים והשאר 
 
 היקף העבודה 3.0

 ומצורפתבהתאם לטבלה הקיימת  י הקבלןרשימת אביזרים ע" ו/או השלמת הכנת 3.1
. (רשימת הציוד המלאה הקיימת תימסר לקבלן הזוכה עם תחילת  כנספח א'בחלקה 
 בה יהיו רשומים כל הפרטים הטכניים הבאים: EXCELבטבלת  ,לכל מתקן עבודתו)

 

כפי שמופיע בתזרים המתקן. במידה ולא קיים מס' כזה ימוספר הציוד  מס' ציוד 3.1.1
 י עד לקבלת מס' ציוד קבוע ע"י המזמין.ברישום זמנ

 

במידה  במערכת והנוזל העובר דרכו: מים, תרכיז, קצף וכד'. תפקיד האביזר 3.1.2
 ברשימה הנ"ל .  יצויןוקיים על המגוף חשמלי , הוא 

 

של האביזר כך שזהותו  רישום המודל המקורי -+ יצרן האביזר מודל האביזר 3.1.3
ה לאפיין דרכו את חלקי החילוף אצל יצרן האביזר תהיה מלאה ושניתן יהי

 הנדרשים לאחזקתו המושלמת.
 כפי שמופיע עליו. -מס' סידורי של האביזר 3.1.4

 



 :נתונים הידראוליים 3.1.5
 ספיקה מקסימלית וספיקת עבודה. 3.1.5.1
 לחץ בדיקה 3.1.5.2
 בתיק פעילות לחצי כיול האביזר כפי שמופיעים  3.1.5.3

של מערכת כיבוי האש מערכת ההפעלה  )בתפ"מהמערכת (
ללחצי הכיול של האביזר כפי שהוזמן ומותאמים במתקן 
 במקור.

הפסדי לחץ בנתוני העבודה (ספיקת עבודה/ לחץ  3.1.5.4
 כיול)

 ) המורכבים ע"ג האביזר.PILOTהלחץ ( נווטדגם  3.1.5.5
 

 בדיקה/ כיול אחרון תאריך  3.1.6
 

פעם בשנה. בדיקת האביזר תעשה בתיאום עם אחראי תעשה או כיולו  בדיקת האביזר 3.2
 דות הבאות:המערכת במתקן ותכלול את העבו

 

 תיאום הגעה לבדיקת האביזר.  3.2.1
 . 3.1השלמת פרטי האביזר לפי סעיף  3.2.2
נוכחות בזמן הפעלת המערכת ואימות תפקוד האביזר לעבודה מושלמת, כולל  3.2.3

פתיחת ראש , ניקוי מסננים, פגומה  החלפת צנרת,  PILOT  כיוונים נחוצים ל
 וביטול נזילות במידה ונחוץ. דיאפרגמה במידת הצורך 

 

 שיפוץ אביזרים: 3.3
במידה וכשל אביזר והוזעק המבצע ע"י המזמין, יטופל האביזר במקום התקנתו או 

 24ה של המבצע. המבצע מתחייב לשפצו ולהחזירו למזמין במיידי (עד כבבית המלא

 שעות). פירוק האביזר ממקומו והעברתו למבצע ייעשה ע"י ובאחריות המזמין.

לרוב האביזרים המותקנים וזאת כדי לעמוד בזמני המבצע יחזיק חלקי חילוף מתאימים 

 השיפוץ.

 

ויתבקש המבצע להשתתף בהרצת מערכת לצורכי  במידה -השתתפות בהרצת מערכת 3.4
תרגול ואימות הפעלת המערכת, ישתתף המבצע ע"י נוכחות טכנאי ומטעמו וייתן את 

יכשלו כל העזרה הנחוצה הכולל שינויים בכיול האביזרים, החלפת חלפים במידה ו
 וביטול נזילות וכד'.

 

 אש"לציוד ו, חומרים 4.0
לכיול, בדיקה ושיפוץ של האביזרים  מחירי העבודה כוללים את כל החומרים והציוד  -

 עפ"י מפרט זה.
בעיקרון המזמין מבצע רכישות  דרך מחלקת הרכש שלו , ובמידה וידרשו חלקי חילוף  -

ין את מלא הפרטים של החלק המזמין יעדיף ביצוע ההזמנה כך. על המבצע לתת למזמ
הנדרש להזמנה . במידה ויסוכם עם המבצע אספקת חלקים דחופים אלו ישולמו עפ"י 

 בחוזה , בסיכום בכתב עם המזמין .  8.4סעיף 
המבצע יחזיק חלקי חילוף חשובים ומתבלים בתכיפות על המדף לאחזקת האביזרים  -

גבוהה וזמינותם נמוכה יסוכם . במידה ועלות חלקים מסוים 3.1עפ"י הרשימה בסעיף 
עם המזמין רכישתם בנפרד ו/או ע"י הסכם אחר. על המבצע האחריות להפנות תשומת 

 ליבו של המזמין לחלקים בעייתיים כאלו.
 יוחזקו ע"י המבצע.יסופקו וכל הכלים לביצוע מושלם של האחזקה  -
ם כלולים המבצע יספק לעובדיו ארוחות, רכב ואמצעי תקשורת וכל הקשור בכך, וה -

 .7.0במחירי ההתקשרות השונים שבסעיף 
 



 

 מקצועיות אנשי האחזקה מטעם המבצע: 5.0
עובד האחזקה מטעם המבצע יהיה בעל תעודה מוסמכת מטעם המבצע לעסוק  5.1

 בעל רמת מקצועיות גבוהה.הינו באחזקת האביזרים עפ"י מפרט זה ו
 שנות לימוד. 12השכלתו תהיה לפחות בוגר בי"ס תיכון עם  5.2
 המבצע יעביר עם הצעתו את רשימת עובדי האחזקה, כשירותם והשכלתם. 5.3
. אחד שמקום מגוריו בצפון (סביבות חיפה), ואחד שמקום 2עובדי האחזקה יהיו לפחות  5.4

 מגוריו בדרום (סביבות אשדוד).
 

 פיקוח ותיאום: 6.0
 המזמין יעמיד מנהל פרויקט מטעמו לביצוע האחזקה בכל מתקני החברה. 6.1
יהיה אחראי להצמיד מפקח/ מלווה לעובד האחזקה של המבצע בזמן מנהל הפרויקט  6.2

ת קביצוע הכיול/ בדיקה ו/או שיפוץ של האביזר עפ"י חוזה זה, כולל הפעלת/ הפס
 לות כדי לא לבזבז זמן מיותר.ימערכת במהירות וביע

ביצוע אחד  עם אישור מידבין מפקח למבצע יהיה באחריות המבצע  -תיאום העבודה 6.3
 .3.0פרט המצוינים בסעיף מסעיפי המ

הדוח  צע כיול, בדיקה, שיפוץ וכד' ימציא המבצע דו"ח בכתב.ולכל אביזר, במידה וב 6.4
יכיל את תאור העבודה עליו ויהיה הבסיס לעדכון תאריך הטיפול ברשימת האביזרים 

 . 3.1אשר בסעיף 
שעות ביממה,  24המבצע אחראי להעמדת נק' קבלת שירות  -מוקד לקבלת שירות 6.5

העברת מידע על תקלות באמצעות טלפון ומזכירה אלקטרונית, "ביפר" או דומה. ל
 מטעם המבצע תהיה כתובת אחת לתיאום כל העבודות עפ"י מפרט זה.

 

 :כתב כמויות ומחירים 7.0
עבור ביצוע אחזקה, כיול, בדיקה ושיפוץ של האביזרים ישולם למבצע עפ"י יום עבודה  7.1

 ושעות עבודה.
שעה  1/2ש"ע כולל  9, סה"כ 16:00עד שעה  07:00ה יום עבודה מוגדר משע 7.2

 להפסקת צהריים.
תשולם  שעות ע"י עובד מסוים,  12-שעות אך לא יותר מ 9-עבודה שנעשית מעבר ל 7.3

. בכל מקרה לא יתווספו אחוזים כלשהם לשעת העבודה שעות העבודהלפי סעיף 
 . 100%ותשלום עבור שעה יהיה 

ת עובד האחזקה מטעם המבצע למתקני החברה שעות העבודה מוגדרות מרגע כניס 7.4
 עד ליציאתו משער המתקן.

אחזקה לנסיעה הצוות  התארגנותשעות מרגע לפי עבור אזעקת חירום ישולם למבצע  7.5
 בין המזמין והמבצע, עם אזעקת החירום. סיכום מראשלמתקני החברה וזאת עפ"י 

בצע מחירון שיהווה בסיס ישולמו עפ"י ספירה וכמויות נטו. עם הצעתו יציג המ חומרים 7.6
או , למחירים שיחייב המבצע את המזמין. המבצע יציע בהצעתו % הנחה ממחירון זה 

להציג מחירים מיוחדים עם הצעתו. המזמין יוכל עפ"י הסכם זה לנהל משא ומתן עם 
המבצע על מחירים אלו בכל זמן שההתקשרות קיימת ומופעלת בין הצדדים. המזמין 

חלפים במידה ויש לו או שיוכל לרכשם במהירות ובמחירים זולים יוכל לספק בעצמו 
יותר, הכל בתיאום ובשקיפות עם המבצע תוך כדי ביצוע עבודה האחזקה עפ"י הסכם 

 זה.
 

 

 

 

 

 

 



 

 כתב כמויות  8.0
 

 
 סעיף

 
 תיאור

 
 יח'

 
 כמות

 
מחיר 
 ליח'

 
סה"כ 
 מחיר

שיפוץ, בדיקה, כיול של אביזר  8.1

לפי ימי החברה הידראולי במתקני 

 עפ"י מפרט זה.עבודה ו

יום 

 עבודה

01   

שיפוץ, בדיקה, כיול של אביזר  8.2

הידראולי במתקני החברה לפי 

 ועפ"י מפרט זה.  שעות בלבד

שעת 

 עבודה

50   

שיפוץ, בדיקה, כיול של אביזר  8.3

הידראולי בבימ"ל המבצע. הובלות 

 ע"י המזמין.

שעת 

 עבודה

10   

חשבוניות בלבד חומרים לפי  8.4

 דמי טיפול. 8%ובתוספת 

 20,000 20,000 1 לטקומפ

     סה"כ 

 

 

  ________________                                  ________________________________                    

 תאריך                  חתימה נציג המבצע                         שם החברה וחותמת            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 "גנספח "

 התחייבות לשמירת סודיות

נותן השירות מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם,  .1

כספי, ביטוחי  או כל מידע ניהולי,   -זולת הנוטלים חלק בביצוע השירותים, כל מידע 

אשר יגיע לידיעת נותן השירות אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה,  -אחר 

במשך עבודת הייעוץ, בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע 

 ").המידעהשירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים (להלן: "

חייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים, על תוכנם נותן השירות מת .2

או על היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי 

 מנהל החברה.

נותן השירות מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות  .3

 אחרים אלא למטרת ביצוע השירותים.

חייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות נותן השירות מת .4

הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב נותן השירות להגביל את 

 הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים  מטעמו.

נותן השירות מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים  .5

קו מטעמו בביצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים שיעס

את ההתחייבויות של נותן השירות, כפי שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות 

לא יעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על  החתומה לחברה. נותן השירות

 חייבות נמסר לחברה.התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל ומסמך הת

 

  בכבוד רב,
 

_______________



  

 "דנספח "

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים

נותן השירות מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית  .1

שהיא, שיש בה כדי להפריע לביצוע החוזה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או 

 בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח חוזה זה. עקיף

נותן השירות מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב  .2

 בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

 לידיעת החברה, מייד כשנודע לו, על כל חשש לניגוד עניינים.נותן השירות מתחייב להביא  .3

החברה בכל פעולותיו  נותן השירות מצהיר כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום לב כלפי .4

החברה ולא  בקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת

 מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.

מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע  בכל מקרה של .5

 החברה. דעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ____________       ____________ 

 חתימה                           תאריך                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2ב' נספח
 

 אישור עריכת ביטוחים
 

 לכבוד
או " תשתיות נפט  (להלן: "החברה" תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או קו מוצרי דלק בע"מ

 )ואנרגיה בע"מ"
 3רח' הסדנאות 
 הרצליה פיתוח

 ")מבוטח(להלן: "ה ___________מבוטחנו:    הנדון:
 בקשר להסכם מספר  יםאישור עריכת ביטוח 

  
 ח לבין החברהבין המבוט   

 
, ובכלל המבוטחהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בגין פעילות 

 כדלקמן:בהתאם להסכם שבנדון,  המבוטחשירותי הנ"ל, בקשה כמוגדר ב -זה לרבות 
_______________________________________________ 

 
 ביטוח אחריות מקצועית .1

 

 _________ועד ליום  ________מיום  :תקופת ביטוח

 

 _________________ $ :גבול אחריות

דולר  חמש מאות אלף( 000500,$ -(לא יפחת מסך שווה ערך ל
 של ארה"ב) לארוע כלשהו ובמצטבר בתקופת הביטוח.

 
 : ___________________ $ עצמית השתתפות

 
,  ל מקצועי, בגין מעשה או מחדהמבוטחהפוליסה תבטח את אחריותו החוקית של 

ומתן ,  תוך כדי או עקב, או בקשר לביצוע טעות או השמטה שלו ו/או של מי מטעמו

 השרותים בהתאם לחוזה שבנדון.

עקב  אובדן שימוש ו/או עיכוב ,הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר נזק לגוף ו/או לרכוש
ימוש , אחזקה וש, הפרת סודיות ואי יושר של עובדיםמקרה ביטוח, אובדן מסמכים

 הפוליסה מורחבת לכסות תקופת גילוי נוספת בת שישה חודשים .בכלי נשק ותחמושת
 .במידה ולא תערך פוליסה אחרת שתחליף אותה



סעיף אחריות צולבת, הפוליסה מורחבת לכסות את החברה כמבוטח נוסף בכפוף ל
לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך מבלי 

, והינה בעלת תחולה המבוטחכלפי  החברהה המקצועית של תבטח את אחריותש
בקשר עם ההסכם שבנדון, גם אם  המבוטחרטרואקטיבית מיום תחילת פעילות 

 . ___________ התאריךאך לא לפני  פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם
 
 

 ביטוח אחריות צד שלישי .2
 

 ___________ועד ליום  _________מיום  :תקופת ביטוח

 

 _________________ $ :גבול אחריות

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

כלפי צד שלישי לפגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם על פי דין ביטוח אחריות 

ר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדב .ו/או גוף שהוא

,  תאונתי בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים,  זיהום

, אחזקה ושימוש בכלי הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, שביתה, השבתה

 מצד המוסד לביטוח לאומי. תחלוףוכן תביעות  נשק ותחמושת

פעילות  בקשר עם הלאחריותכמבוטח נוסף החברה את  כלולהביטוח כאמור הורחב ל

וזאת בכפוף לאחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך  המבוטח ו/או מי מטעמו

החברה ומי מטעמה ורכוש של מי מהנ"ל יחשבו  נפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.ב

כל המועסק בביצוע העבודות ושאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו  כצד שלישי.

טח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי, בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב כצד ואין המב

 שלישי על פי פוליסה זו.

הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור זכותנו לתחלוף כנגד החברה והבאים מטעמה, ובלבד 

 ם שגרם לנזק בכוונת זדון.שהויתור לא יחול לטובת אד

 
 אחריות מעבידים .3

 

 __________ועד ליום  ________מיום  :תקופת ביטוח

 

 _________________ $ :גבול אחריות

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

 



המועסקים במתן השירותים לפי  מבוטחהביטוח אחריות מעבידים כלפי כל עובדי 

בגין  1980-פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק אחריות למוצרים פגומים, התש"ם

היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות למי מעובדי המבוטח כתוצאה מתאונה ו/או מחלה 

בה שיגרמו תוך כדי ו/או עקב עבודתם. ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגו

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 

ע כי החברה נושאת חבה בחובות מעביד כלפי מי  מהמועסקים ע"י המבוטח או אם ייקב

 .באחריות שילוחית לעניין חבות המבוטח כלפי מי ממועסקיו

 

 :כללי

 

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

 

יות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות אנו מאשרים כי ידוע לנו שהאחר •
 בלבד, ולא על החברה. המבוטחבנזקים חלה על 

 

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

 מראש.יום 
 

נו מאשרים כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב ע"י המבוטח ו/או הפועלים בשמו, לא תגרע א •
 מזכויות החברה על פי הפוליסות.

 

אישורנו כפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור   

 זה, והחתום מטה מוסמך לחתום בשם חברתנו .

 

_________________          _______________                  ______________ 

 תפקיד החותם                              שם החותם                 חתימת המבטח        
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	4.5. נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו עוסק עצמאי וכי הוא בעל תיק של עצמאי במס הכנסה, בביטוח לאומי ובמע"מ וכי הוא מדווח במועד וכדין לרשויות הרלוונטיות על הכנסותיו והוצאותיו.
	4.6. זכויותיו הכספיות של נותן השירות כלפי החברה יהיו על פי הקבוע בהסכם זה בלבד. מוסכם כי התמורה המשולמת לנותן השירות כמפורט בנספח א' על כל פרטיו, הינה תמורה כוללת וסופית, הכוללת את כל התשלומים המגיעים לו (ברוטו), והוא לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מכל מי...
	4.7. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מסכימים הצדדים ומאשרים כי, היה ומסיבה כל שהיא יקבע על ידי בית משפט, בית דין, רשות, מוסד או פורום מוסמך אחר כלשהו, כי נותן השירות הינו עובד ולא נותן השירות עצמאי ביחסיו עם החברה, וכי שררו יחסי עובד ומעסיק בינו לבין החברה,...
	4.8. במקום התמורה האמורה בנספח א' (על כל פרטיו) ששולמה לנותן השירות, תבוא תמורה מופחת ב- 40% (להלן: "התמורה המופחתת").
	4.9. מוסכם בין הצדדים כי במקרה כזה תבוא התמורה המופחתת במקום התמורה ששולמה ו/או צריכה הייתה להשתלם לנותן השירות, ויראו את הנותן השירות כזכאי לתמורה המופחתת רטרואקטיבית ממועד תחילת היחסים בין הצדדים.
	4.10. מובהר בזאת כי "התמורה המופחתת" היא התמורה שנותן השירות היה מקבל לו היו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים ואולם נותן השירות משיקוליו שלו ביקש לקיים את ההתקשרות כ"נותן שירות עצמאי". ההפרש בין התמורה לתמורה המופחתת נובע מההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על ה...
	4.11. מוסכם ומוצהר, למען הסר ספק, כי כל הסכמים קיבוציים או הסדרים אחרים והזכויות והחובות הקבועות בהם לא יחולו ביחסי נותן השירות והחברה.
	4.12.  על נותן השירות יהיה להחזיר לחברה מיידית כל סכום ששולם לו מידי חודש בחודשו החל ממועד תחילת היחסים בין הצדדים, ואשר עולה על התמורה המופחתת. לסכומי ההחזר יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 4% לשנה על הקרן הצמודה. מדד הבסיס לחישוב הפרשי ההצ...
	4.13. אם החברה תישא או תחויב לשלם סכום כל שהוא לנותן השירות או לצד ג' כלשהו, על פי קביעה של רשות מוסמכת, לרבות כל טריבונל משפטי או מעין שיפוטי, כי נותן השירות היה עובד של החברה וכי התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, יהיה על נותן השירות לשפות את החבר...
	4.14. למען הסר ספק מובהר כי חובת השיפוי כאמור תהא בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק שיגרמו לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עובד – מעסיק בינו לבין החברה ו/או הנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים כאמור בינו לבין החברה ו/או שעילתם ביחסי  עובד – מעסיק.
	4.15. בכלל זה ישפה נותן השירות את החברה על כל ההוצאות המשפטיות שתוציא החברה בכדי להתגונן בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור וכן בגין כל סכום בו תחויב – באם תחויב. חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לחברה ינבע מפסק דין בין מכוח הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת.
	4.16. החבויות שהוטלו בסעיף זה על נותן השירות, יחולו עליו גם לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא.

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

	6. תיאום ופיקוח
	6.1. נציג החברה לצרכי הסכם זה הינו כמפורט בנספח א או נציגו (להלן: " המתאם").
	6.2. נותן השירות מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם להסכם זה תוך שיתוף פעולה עם המתאם ולקבל ולמלא את הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות ומחובותיו על פי הסכם זה, או על פי כל דין.
	6.3. נותן השירות ימסור למתאם, ועל פי בקשת המתאם, דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים מידי פעם בפעם וכן תמסור למתאם כל הסבר שיידרש על ידו.
	6.4. נותן השירות 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: ...

	7. תמורה ותנאי תשלום
	7.1. התמורה בגין השירותים תהיה כאמור בהוראות נספח "א". לתמורה הנ"ל ייווסף מע"מ כשיעורו על פי דין.
	7.2. בראשון בכל חודש קלנדרי יגיש נותן השירות לחברה חשבוניות מס כדין עם חשבון מפורט עבור סה"כ השירותים שסיפק בחודש הקודם.
	7.3. סכום זה כולל שכר של צוות נותן השירות, הוצאות, אש"ל, צילומים וכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים. למען הסר ספק, החברה לא תשלם לנותן השירות כל סכום נוסף כגון החזר הוצאות אלא אם כן הסכימה לכך מראש ובכתב.
	7.4. החשבונות ייפרעו על ידי החברה ב- 5 או ב- 20 לחודש הקרוב שלאחר 45 יום מיום הגשת החשבון (או החשבון המתוקן), בכפוף לאישור המתאם וכנגד חשבונית מס בלבד.

	8. אחריות נותן השירות  נותן השירות 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.
	9. סודיות
	9.1. נותן השירות, מנהליו, עובדיו והפועלים בשמו, לא יפרסמו כל מידע, לרבות תוכניות, חוות דעת, מסקנות, דוחות, ממצאים וידיעות אחרות, הכרוכים במתן השירותים, או בהליך שנעשה עקב ביצוע השירותים או שהגיעו לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים, אלא אם יקבל נו...
	9.2. נותן השירות, לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן שירותי הייעוץ בהתאם להוראות חוזה זה, מתחייבים לשמור על סודיות שירותי הייעוץ ויחתמו על התחייבות לשמירת סודיות המצורפת כנספח "ב" לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
	9.3. נותן השירות מתחייב בזאת להחתים כל אדם הפועל מטעמו בהתאם להוראות חוזה זה, על התחייבות לשמירת סודיות כאמור בנספח "ב" ולהמציא עותק לחברה מייד לאחר החתימה. נותן השירות לא יהיה רשאי להעסיק אדם, לצורך ביצוע הוראות הסכם זה, אלא אם כן חתם אותו אדם על התח...
	9.4. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ימסור נותן השירות לחברה על פי דרישתה פרטים מלאים על העובדים מטעמו במתן השירותים, והחברה תהיה רשאית לדרוש מנותן השירות שלא להעסיק אדם מסוים במתן השירותים, אם היא סבורה כי הדבר עלול לפגוע בסודיות הדרושה. נותן השירות יהיה...
	9.5. מובהר, כי נותן השירות יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא בשירותו, בקשר עם מתן השירותים, לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.

	10. ניגוד עניינים
	10.1. נותן השירות מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק שירותים לחברה לפי חוזה זה, בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול להיות בה ניגוד עניינים אפשרי עם ענייני החברה ויחתום על התחייבות למניעת ניגוד עניינים כמצורפת כנספח "ג...
	10.2. מבלי לגרוע מן האמור, נותן השירות לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם האינטרסים של החברה ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים, והוא יודיע מייד לחברה בכל מקרה שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.
	10.3. נותן השירות מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר חודשים לאחר ביטולו או סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, מי מהעובדים של החברה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

	11.  ביטוח
	11.1. מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השרות בין על פי דין ובין על פי חוזה זה, נותן השרות  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 כ...
	11.2. פוליסת אחריות מקצועית תהיה בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות נותן השרות, אף אם הפעילות החלה בטרם נחתם החוזה.
	11.3. נותן השירות מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח זה ולהמציא אישור ביטוח תקף כל עוד לא התיישנה זכות התביעה כלפיו על פי דין . ההשתתפות העצמית בפוליסה לאירוע לא תעלה על סך 25,000$.
	11.4. תמורת שחרור נותן השירות מהחובה לעריכת ביטוח לרכוש מכל סוג, מתקנים , כלי עבודה וציוד בבעלותו ו/או באחריותו של נותן השירות ושעשוי להעשות בו שימוש בקשר לקיום התחייבויות נותן השירות על פי חוזה זה, בחלקו או במלואו, נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא משחרר...
	11.5. על אף האמור בנספח אישור הביטוח בדבר חובת נותן השירות לערוך ביטוח חבות מעבידים, היה ונותן השירות הינו עובד עצמאי שאינו מעסיק או שוכר עובדים, שאינו מעסיק קבלני משנה ושאינו שכיר בחברה, רשאי נותן השירות שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. היה ונותן השירות...
	11.6. המבטחים יוותרו על זכות התחלוף כנגד החברה והבאים מטעמה בכל ביטוחי נותן השירות ומי מטעמו בקשר עם כל נזק , ובלבד שהויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
	11.7. נותן השרות מתחייב לקיים את כל תנאי הביטוחים, ולהודיע לחברה מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה. כן מתחייב נותן השרות לשתף פעולה עם החברה ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים.
	11.8. נותן השרות 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 נותן השרות ישא לבדו בסכומי ההשתתפות העצמית במקרה ביטוח .
	11.9. אם תבקש זאת החברה, יהיה נותן השרות חייב להמציא לחברה, לפי דרישתה הראשונה, את פוליסות הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו עבור הפוליסות.
	11.10. אם תדרוש זאת החברה, נותן השרות יבצע שינויים, התאמות והרחבות בפוליסות שיערוך, כאמור. כמו כן ימציא נותן השרות לחברה, כתנאי מוקדם לתחילת עבודתו, אישור מאת מבטחיו בדבר עריכת ביטוחים בהתאם לנספח ב 1   .נותן השירות ימשיך ויפקיד אישור זה כשהוא חתום כד...
	11.11. אם לא יערוך נותן השירות את ביטוחי נותן השירות ו/או אם הביטוחים לא לפי הנדרש באישור עריכת הביטוח ו/או אם נותן השירות 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...
	11.12. אין בעריכת הביטוחים האמורים על ידי נותן השרות, 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 כ...
	11.13. נותן השרות 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 ש...
	11.14. נותן השירות מצהיר בזאת, כי גבולות האחריות  והיקף הכיסויים הנדרשים ממנו בפוליסות השונות הינם דרישות מינימום ועל נותן השירות לבחון את חשיפתו ולקבוע את  גבולות האחריות והכיסויים בפוליסות בהתאם. נותן השירות מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ...
	11.15. נותן השרות 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 ...
	11.16. ביטוחי נותן השרות 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.
	11.17. ביטוחי נותן השרות יכללו הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו מכל סיבה שהיא - ללא מתן הודעה בכתב לידי החברה לפחות 30 יום מראש.
	11.18. הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

	12. 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:
	12.1. אם יתברר בעת כלשהי כי נותן השירות אינו מבצע את השירותים, או שהפסיק לבצע אותם במידה המתקבלת על הדעת.
	12.2. הוחל בהליכי פירוק נותן השירות 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 21 יום משעת הטלתו (“צו” - לרבות כל צו וסעד זמני).
	12.3. הוגש כנגד נותן השירות כתב אישום ו/או מנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או נותן השירות הורשע בפלילים.
	12.4. אם נותן השירות יפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או אחרת.
	12.5. על אך כל האמור בהסכם זה רשאית החברה לסיים את ההסכם בכל עת, בהודעה של 30 יום מראש, מבלי שהחברה תצטרך לנמק את החלטתה הנ"ל.

	13. אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  באם נותן השירות הינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ימציא נותן השירות לחברה, עם חתימתו על הסכם זה, אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו - 1976.
	14. שלילת יחסי עובד מעסיק  מוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה, פועל נותן השירות כנותן השירות עצמאי ובלתי תלוי. לא יחולו כל יחסי עובד ומעסיק בין החברה לבין נותן השירות ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו. נותן השירות פוטר בזה מראש את החברה מכל אח...
	15. ויתור על זכויות ותיקון ההסכם
	15.1. שום 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.
	15.2. הסכם 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.
	15.3. הכתוב 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 הח...

	16. איסור העברת זכויות  נותן השירות 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.
	17. סמכות מקומית  הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור והנובע מהסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
	18. כתובות הצדדים והודעות
	18.1. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ההסכם.
	18.2. כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ”ל בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר 72 שעות 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.

	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
	אחזקת מגופים הידראוליים, בהתאם למפרט הטכני וכתב הכמויות המצ"ב.

	3. נציגי הצדדים
	3.1. נציג נותן השירות – __________.
	3.2. המתאם – רא"ג הנדסה ו/או נציגו.

	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 שנה.
	5.2.  לחברה תהיה אופציה להארכת תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ב-3 תקופות נוספות של  12 חודשים כל אחת ובלבד שהודיעה על כך לנותן השירות מראש ובכתב.

	6. ביטוחים
	נותן השירות יקיים, על חשבונו, את הביטוחים הבאים, בחברת ביטוח מוכרת בישראל:
	6.1. ביטוח "אחריות מקצועית" בסכום של 500,000$ (חמש מאות דולר של ארה"ב).
	6.2. ביטוח 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.
	6.3. ביטוח 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.  הפוליסות תכלולנה הוראות בדבר אחריות צולבת והעדר זכות שיבוב כלפי החברה כ...

	7. הוראות נוספות
	7.1.  נותן השירות ידאג ויהיה אחראי כלפי העובד לקיום על ידו של כל הוראות החוק והדין ובמיוחד דיני הביטוח הלאומי, דיני העבודה, דיני המס וכיו"ב.

	8. היקף כספי מקסימאלי
	8.1.  ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו   _______ ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
	8.2.  מובהר בזאת כי הסכום הנקוב לעיל הינו בחזקת סכום מקסימלי בלבד וכי החברה אינה מתחייבת להוציא לנותן השירות עבודות בסכום הנ"ל או בכל סכום שהוא. נותן השירות מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה בכל מקרה בו סך התמורה יהיה נמוך מה...
	8.3. מובהר בזאת כי היקף התמורה שתשולם לנותן השירות לא יעלה, בכל מקרה, על ההיקף המקסימאלי, בכל מקרה שהוא. נותן השירות 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 ...

	1. נותן השירות מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע השירותים, כל מידע -  ניהולי, כספי, ביטוחי  או כל מידע אחר - אשר יגיע לידיעת נותן השירות אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה, במשך עבודת הייעוץ, בין ...
	2. נותן השירות מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים, על תוכנם או על היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי מנהל החברה.
	3. נותן השירות מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת ביצוע השירותים.
	4. נותן השירות מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב נותן השירות להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים  מטעמו.
	5. נותן השירות מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו בביצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של נותן השירות, כפי שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות החתומה לחברה. נותן השירות לא יעסי...
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