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 שנחתם בהרצליה ביום ________

 

 חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ  בין:
 ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ

 , א.ת. הרצליה3מרחוב הסדנאות 

 מצד אחד      (להלן: "החברה")
 

    :לבין
    
  

 מצד שני      ")נותן השירות(להלן: "  
 

אחזקת מנועים ללא פירוק במתקני הציע לספק לחברה שירותי  ,נותן השירותו הואיל:

כמפורט בנספח "א" להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן  החברה,

 "השירותים"). –

 :נותן השירותוהחברה הסכימה לקבל הצעת  והואיל:

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

 לחברה את השירותים. 

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

 זה להלן:

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא, כותרות ונספחים .1

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

 על סמך האמור במבוא.

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

 הסכם זה.

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.3
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   השירותים .2
בזאת לספק לחברה מתחייב  נותן השירותו  נותן השירותהחברה  מוסרת  בזאת  ל

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

שתינתנה מידי פעם על ידי המתאם על פי הגדרתו בהסכם זה וזאת בשקידה, בהקפדה 

יבצע את השירותים באופן שוטף ורצוף מיד  נותן השירותוברמה מקצועית גבוהה  . 

 עם קבלת בקשה לביצועם.

  : נותן השירותהצהרות  .3

  :מצהיר ומתחייב כדלהלן השירותנותן  
 

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

 ממנו.

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

 השירותים.

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

 עפ"י חוזה זה לשביעות רצונה המלא של החברה. התחייבויותיו

 יבצע את המוטל עליו עפ"י הוראות חוזה זה באופן איכותי ומקצועי. .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 :  נותן השירות

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

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.

ן ו/או בעקיפין, כי הינו מתחייב שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרי .3.6.2

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

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

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

לא יהיה רשאי להשתתף במכרזי  שירותנותן הזה. במקרה זה, מובהר בזאת כי 

 החברה ו/או להיות צד לחוזה מול החברה.

 :נותן השירותיחסי החברה ו .4

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

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

ים הם יחסים מסחריים בלבד וכי לא חלים על הצדדים יחסי היחסים שבין הצדד

 .מעסיקעובד ו

החברה הציעה לי עבודה כשכיר ואולם ע"פ דרישתי הוסכם כי אתן לחברה  .4.2

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

הבראה, התנאים הסוציאליים שהיו משולמים לשכיר במעמדי (לרבות חופשה, 

 פנסיה, פיצויים וכו'). 

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

בהסכם זה לא יתפרש כמסמיך את הנותן השירות לקבל על עצמו מטעם החברה 

או בשמה 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  .4.4

ואין בהוראות חוזה זה המתייחסות לנותן השירות  מעסיקהחברה כל יחסי עובד 

ונותן  מעסיקו/או לפועלים מטעמו כדי לקשור בין מי מהם לבין החברה יחסי עובד 

 יו ו/או הפועלים מטעמו.השירות יישא בכל התשלומים והחבויות לעובד

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

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

 הרלוונטיות על הכנסותיו והוצאותיו.

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

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 מין וסוג שהוא לרבות לא לזכויות 

תוכה את כל ההפרשות הסוציאליות הניתנות לעובדים שכירים. תמורה זו כוללת ב

(לרבות פיצויי  מעסיקשהיו חלות על החברה אילו התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ו

 פיטורין, חופשה, הבראה, ביטוח לאומי וכיו"ב).
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מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מסכימים הצדדים ומאשרים כי, היה ומסיבה כל  .4.7

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

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

בינו לבין החברה, יחולו ההוראות כדלקמן, וזאת רטרואקטיבית  מעסיקיחסי עובד ו

 ממועד תחילת היחסים בין הצדדים: 

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

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

מוסכם בין הצדדים כי במקרה כזה תבוא התמורה המופחתת במקום התמורה  .4.9

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

 דדים.כזכאי לתמורה המופחתת רטרואקטיבית ממועד תחילת היחסים בין הצ

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

בין הצדדים ואולם נותן השירות משיקוליו שלו ביקש לקיים  מעסיקהיו יחסי עובד ו

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

אילו התקיימו בין הצדדים נובע מההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על החברה 

 . מעסיקיחסי עובד ו

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

 והזכויות והחובות הקבועות בהם לא יחולו ביחסי נותן השירות והחברה.

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

תחילת היחסים בין הצדדים, ואשר עולה על התמורה  בחודשו החל ממועד

 4%המופחתת. לסכומי ההחזר יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 

לשנה על הקרן הצמודה. מדד הבסיס לחישוב הפרשי ההצמדה, יהיה המדד הידוע 

 במועד בו בוצע על ידי החברה התשלום אותו יהיה על הנותן השירות להחזיר.

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

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

בין הצדדים,  מעסיקנותן השירות היה עובד של החברה וכי התקיימו יחסי עובד ו

ו חבות כאמור והחברה יהיה על נותן השירות לשפות את החברה בגין כל תשלום א

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

 מבלי לגרוע מכל זכות או סעד השמורים לחברה. –נגדית להחזר 

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

בינו לבין החברה  מעסיק –בד נזק שיגרמו לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עו

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

 .מעסיק –ביחסי  עובד 
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בכלל זה ישפה נותן השירות את החברה על כל ההוצאות המשפטיות שתוציא  .4.15

החברה בכדי להתגונן בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור וכן בגין כל סכום בו 

באם תחויב. חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לחברה ינבע מפסק  –חויב ת

 דין בין מכוח הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת.

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

 זה מכל סיבה שהיא.

 תקופת ההסכם .5

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

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

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

נותן וזאת, מבלי שתצטרך לתת נימוקים לצעד זה. הופסק ההסכם כאמור יהא 

יצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת זכאי לתשלום רק בגין השירותים שב השירות

 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  נותן השירות .6.2

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

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

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

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

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

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

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

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

  תמורה ותנאי תשלום 

תמורה בגין השירותים תהיה כאמור בהוראות נספח "א". לתמורה הנ"ל ייווסף ה .6.5

 מע"מ כשיעורו על פי דין.

לחברה חשבוניות מס כדין עם חשבון  נותן השירותבראשון בכל חודש קלנדרי יגיש  .6.6

 רט עבור סה"כ השירותים שסיפק בחודש הקודם. מפו
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, הוצאות, אש"ל, צילומים וכלל השירותים נותן השירותסכום זה כולל שכר של צוות  .6.7

האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים. למען הסר ספק, החברה לא 

כל סכום נוסף כגון החזר הוצאות אלא אם כן הסכימה לכך  נותן השירותתשלם ל

 בכתב.מראש ו

ימים מתום החודש בו הומצא  45-התשלום יועבר באמצעות מס"ב לא יאוחר מ .6.8

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

  נותן השירותאחריות  .7
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  .8

נותן השירות, מנהליו, עובדיו והפועלים בשמו, לא יפרסמו כל מידע, לרבות  .8.1

, מסקנות, דוחות, ממצאים וידיעות אחרות, הכרוכים במתן תוכניות, חוות דעת

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.

שירותי הייעוץ  נותן השירות, לרבות כל עובד וכל מי שיפעל בשמו או מטעמו במתן .8.2

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.

נותן השירות מתחייב בזאת להחתים כל אדם הפועל מטעמו בהתאם להוראות  .8.3

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

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.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ימסור נותן השירות לחברה על פי דרישתה  .8.4

ים על העובדים מטעמו במתן השירותים, והחברה תהיה רשאית פרטים מלא

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.

ה בו עובדיו וכל מי הנמצא מובהר, כי נותן השירות יהיה אחראי כלפי החברה במקר .8.5

 בשירותו, בקשר עם מתן השירותים, לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.
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 ניגוד עניינים .9

נותן השירות מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד  .9.1

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

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

למניעת ניגוד עניינים כמצורפת כנספח "ג" לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

 הימנו. 

מבלי לגרוע מן האמור, נותן השירות לא יפעל בשום מקרה תוך ניגוד עניינים עם  .9.2

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

 לחברה בכל מקרה שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.

נותן השירות מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים  .9.3

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

ברה, אלא בהסכמת החברה בין במישרין ובין בעקיפין, מי מהעובדים של הח

 מראש ובכתב.

 ביטוח  .10

ומהתחייבויותיו של נותן השרות בין על פי דין ובין על פי  מאחריותומבלי לגרוע  .10.1

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

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

"ביטוחי נותן כדלקמן (להלן:  2ב על פי כל דין, פוליסות ביטוח כמפורט בנספח 

 השרות");

פוליסת אחריות מקצועית תהיה בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות  .10.2

 נותן השרות, אף אם הפעילות החלה בטרם נחתם החוזה. 

נותן השירות מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח זה ולהמציא אישור ביטוח תקף כל  .10.3

תתפות העצמית בפוליסה עוד לא התיישנה זכות התביעה כלפיו על פי דין . ההש

 . 25,000$לאירוע לא תעלה על סך 

תמורת שחרור נותן השירות מהחובה לעריכת ביטוח לרכוש מכל סוג, מתקנים ,  .10.4

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

לואו, שימוש בקשר לקיום התחייבויות נותן השירות על פי חוזה זה, בחלקו או במ

נותן 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 

ישה ו/או תביעה שתוגש ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה ללא דיחוי בגין כל דר

 כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 
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על אף האמור בנספח אישור הביטוח בדבר חובת נותן השירות לערוך ביטוח חבות  .10.5

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

שלא לערוך שאינו מעסיק קבלני משנה ושאינו שכיר בחברה, רשאי נותן השירות 

ביטוח 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 

יסוקו בקשר עם חוזה זה.נותן השירות מתחייב או מחלה שיקרו תוך כדי ו/או עקב ע

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 נותן השירות בדבר האמור.

ה והבאים מטעמה בכל ביטוחי נותן המבטחים יוותרו על זכות התחלוף כנגד החבר .10.6

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  .10.7

לשתף פעולה עם כן מתחייב נותן השרות  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  .10.8

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

י נותן השרות ישא לבדו בסכומי תוקף הביטוחים. מוסכם בין הצדדים כ

 ההשתתפות העצמית במקרה ביטוח .

אם תבקש זאת החברה, יהיה נותן השרות חייב להמציא לחברה, לפי דרישתה  .10.9

הראשונה, את פוליסות הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח 

 המשולמות על ידו עבור הפוליסות.  

שינויים, התאמות והרחבות בפוליסות אם תדרוש זאת החברה, נותן השרות יבצע  .10.10

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

.נותן השירות   2ב אישור מאת מבטחיו בדבר עריכת ביטוחים בהתאם לנספח 

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

 ם צמצום או ביטול הביטוח.ימים טר 7ולפחות 
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אם לא יערוך נותן השירות את ביטוחי נותן השירות ו/או אם הביטוחים לא לפי  .10.11

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 

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

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 

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

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

אין בעריכת הביטוחים האמורים על ידי נותן השרות, בהמצאתם לחברה ו/או   .10.12

בביצוע שינויים, התאמות והרחבות בפוליסות לפי דרישת החברה כדי להוות 

וחים, אישור בדבר התאמתם של הביטוחים לדרישות החוזה. כמו כן, עריכת הביט

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  .10.13

לים, יחול ויתור על זכות התחלוף לנכון, ובלבד שבכל ביטוח רכוש נוסף ו/או מש

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  .10.14

ינם דרישות מינימום ועל נותן השירות לבחון את חשיפתו בפוליסות השונות ה

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.

לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו נותן השרות מתחייב  .10.15

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 כלפי החברה למען הסר ספק מובהר בזאת כי נותן השירות הוא הנושא באחרי

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 

 מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.אובדן ו/או נזק כאמור 
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ביטוחי נותן השרות יכללו הוראה לפיה הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח שיערך  .10.16

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

 בקרות מקרה הביטוח.

 -מכל סיבה שהיא  ביטוחי נותן השרות יכללו הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו .10.17

 יום מראש. 30ללא מתן הודעה בכתב לידי החברה לפחות 

 הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה. .10.18

 ערבות לביצוע ההסכם .11

 נותן השירותמכוח ההסכם, ימציא  נותן השירותלהבטחת ביצוע כל התחייבויות  .11.1

ת ובלתי מותנית לביצוע לחברה במועד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומי

 ) מההיקף המקסימאלי של ההסכם.10%ההסכם בסך השווה לעשרה אחוזים (

נותן סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן או כפי שתודיע החברה ל .11.2

נותן . כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות האמורה יהיו על חשבנו של השירות

 בלבד. השירות

יהיה  נותן השירותע מהערבות כל סכום כסף שהוא שהחברה תהיה זכאית להיפר .11.3

חייב לשלם לחברה מכוח ההסכם ו/או מכוח הדין בגין תשלומים, נזקים, הפסדים, 

 נותן השירותפיצויים, הוצאות וכיו"ב שנגרמו לחברה וכן בכל מקרה בו הפר 

התחייבויותיו לפי הסכם זה. חילטה החברה את הערבות או כל חלק ממנה, ישלים 

את סכום הערבות לסכום המקורי. בכל מקרה כאמור תהא החברה  תן השירותנו

רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, 

 הכל לפי שיקול דעתה.

 לנספח א'.  5בסעיף  מפורטלמשך כל תקופת החוזה כהערבות תהיה בתוקף  .11.4

ות וימציא אישור בכתב על כך יאריך מפעם לפעם את תוקף הערב נותן השירות .11.5

 . (ארבעה עשר) יום לפני פקיעת הערבות 14 -לחברה, וזאת לא יאוחר מ

את תקופת תוקפה של הערבות כאמור, תהא החברה  נותן השירותלא האריך  .11.6

עד למלוא סכום  נותן השירותזכאית לעכב כל כספים המגיעים או אשר יגיעו ל

הערבות ו/או בנוסף על כך לגבות את סכום הערבות בטרם פקיעתה ולשמור את 

. אין בהפעלת להשלמת כל התחייבויות נותן השירות מכוח ההסכםהכסף בידה עד 

סמכויות החברה על פי סעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים העומדים 

לל זה מזכויותיה של החברה לעכב כספים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין, ובכ

 מכוח הוראות אחרות של ההסכם. נותן השירותהמגיעים ל
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  ביטול .12

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:

אינו מבצע את השירותים, או שהפסיק  השירותנותן אם יתברר בעת כלשהי כי  .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

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

 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

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

ודעה על אך כל האמור בהסכם זה רשאית החברה לסיים את ההסכם בכל עת, בה .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 -ול חשבונות) התשל"ו ציבוריים (אכיפת ניה

  מעסיקשלילת יחסי עובד  .14

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

נותן בין החברה לבין  מעסיקעצמאי 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

שום ויתור , הנחה, קבלת תשלום כשלהוא, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו  .15.1

כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם של אחד הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו 

 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

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

 דים.ידי שני הצד
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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 

בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום 

 .נותן השירותין כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין החברה לב

  איסור העברת זכויות .16

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

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.

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

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

 כתובות הצדדים והודעות .18

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

שב כאילו ל בדואר רשום, תיח”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 

 או במשרדם, ומועד המסירה הוא שיקבע.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
               

 החברה                       נותן השירות 
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 נספח א
 שרותי אחזקת מנועים ללא פירוק במתקני החברה

 
 הנספח .1

הוראות נספח זה מכילות תנאים מיוחדים לביצוע השירותים, משלימות את הוראות ההסכם 
מקרה של סתירה בין הוראות הנספח לבין הוראות ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו. בכל 

 ההסכם תהא כל הוראה בנספח עדיפה על כל הוראה בגוף ההסכם.
 
 כללי .2

השירותים אותם יבצע הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה הינם שירותי אחזקת מנועים 
 ל בהתאם למפרט המצ"ב כנספח ב' להוראות הסכם.וללא פירוק במתקני החברה. הכ

 
 ותנאי תשלוםהתמורה  .3
 

התמורה תחושב עפ"י העבודות שהושקעו בפועל כמפורט בסעיף זה וכנגד הגשת  .א
 יומן עבודה חתום על ידו של נציג המזמין, מפרט בין היתר:

 שם המתקן -
 נושא העבודה -
 מספרי המנועים שטופלו -
 שמות העובדים ודרגתם המקצועית -
 חומרים וחלקי חילוף -
 תאריך ושעות עבודה. -

אחזקה מונעת, יגיש הקבלן יחד עם יומן עבודה דו"חות טיפול תקופתי  בביצוע עבודות
 לכל מנוע שטופל. הדו"חות יוגשו בפורמט המצ"ב כנספח ג' להוראות הסכם.

 התמורה תשולם לפי מחירי יחידה המפורטות בכתב כמויות.
 התמורה הנזכרת לעיל כוללת הוצאות אש"ל.

ש"ע. לא תשולם בגין נסיעה כל תוספת  או\נסיעות לאתרים כוללות במחיר היחידה ו .ב
 מחיר, ושעת נסיעה אינה שעת עבודה לצורך התמורה.

 
 תקופת ההסכם .4
 

 .   תוקף ההסכם הינו לשנה אחת מיום חתימתו ועד ליום  .א
בשלוש תקופות נוספות לחברה תהיה אופציה להארכה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  .ב

 מראש ובכתב. לנותן שירותובלבד שהודיעה על כך  חודשים כל אחת 12של 
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 תיאום .5
 המתאים כהגדרתו הינו אנטולי שוורצמן. .א
 .   נציג הקבלן הינו מר   .ב

 
 ביטוחים .6

 יקיים, על חשבונו, את הביטוחים הבאים, בחברת ביטוח מוכרת בישראל: ותן השירותנ

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

אשר יבטח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין,  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
$ (מיליון דולר  1,000,000בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך שווה ערך ל 

 רועים במצטבר בתקופת הביטוח. ארה"ב) לאירוע כלשהו ולכל האי
בגבול אחריות המרבי התקני המקובל בישראל, אשר לא  - ביטוח חבות מעבידים .ג

$ (חמישה מליון דולר של ארה"ב) לאירוע ולכל  -.5,000,000יפחת מסך שווה ערך ל 
  האירועים במצטבר בתקופת הביטוח.

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

 
 

 מקסימאליהיקף כספי  .7
 בתוספת מע"מ כחוק.₪    ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו   .א
לעיל הינו בחזקת סכום מקסימלי בלבד וכי החברה  הנקובמובהר בזאת כי הסכום   .ב

נותן עבודות בסכום הנ"ל או בכל סכום שהוא.  נותן השירותאינה מתחייבת להוציא ל
, על כל טענה ו/או דרישה בכל מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט השירות

 מקרה בו סך התמורה יהיה נמוך מהסכום הנ"ל.
לא יעלה, בכל מקרה, על  נותן השירותמובהר בזאת כי היקף התמורה שתשולם ל .ג

מוותר בזאת מראש, בוויתור  נותן השירותההיקף המקסימאלי, בכל מקרה שהוא. 
סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בכל מקרה של חריגה מהיקף 

בגין  נותן השירותהשנתי המקסימאלי. מובהר בזאת כי לא יהיה כל תקציב לתשלום ל
לשמור על מסגרת ההיקף המקסימלי ולא לבצע  נותן השירותחריגה זו וכי על 

   ההיקף המקסימאלי.שירותים בסכום העולה 
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 נספח ב' לחוזה

 
 אחזקת מנועים ללא פירוק במתקני החברהמפרט 

 
 מקום ביצוע השירות .1

 במתקני החברה בכל הארץ כולל מתקני אחסון, תחנות שאיבה וקווי הולכת דלקים.
 
 אחזקה מונעת יזומה .2

 ביקורת וטיפול יזום בכל המנועים פעם בשנה שיכלול לפחות: .א
 ויזואלית כוללת פתיחת מכסים של קופסאות חיבורים.בדיקה  -
 פירוק מכסה אחורי, ניקוי כנף האוורור והרכבה במקומו. -
 ניקוי כללי -
 חיזוק ברגים -
 גירוז -
 (במידת הצורך) החלפת שמנים -
(למנועים מתח גבוה  Surge Tester -ו  בדיקה חשמלית עם מכשיר תדר גבוה -

 בלבד)
 בדיקת זליגה לגוף עם מכשיר מגר מתאים  -
 תיקון ליקויים -
 הפעלה ניסיונית עם מכשור מתאים כולל פירוק וחיבור מצמד לפי הצורך -

 מילוי דו"ח טיפול תקופתי. .ב
 

 לאחזקה מונעתדרישות  .3
 

יש לנקות ראשית, את פטמות הגירוז ולהזריק את הגריז פנימה עפ"י  –גירוז  -
גרם). יש לסובב  30 -הכמות הרשומה בהמלצות היצרן (במידה ואין יש להכניס כ

את הציר חשמלית כל הזרקה על מנת שהגריז ייכנס באופן אחיד. ניתן להשתמש 
גודל המגרזות במגרזות אוטומטיות של כמות מדודה לתקופה של עד שנה. 

 גרם). 100 -מ"ל (כ 120המקסימלי לא יעלה על 
אפקט האטימה במשך תפעול המנוע' נעשה אופטימלי כאשר כמות קטנה של גריז נקי 

 נדחקת החוצה. את עודף הגריז הדחוק יש לנקות מאזור המיסבים. 

סוג גריז או השמן יהיה עפ"י המלצות יצרן המנוע. בהעדר  -החלפת שמנים  -
לטמפ' של   "פזבניה" או דומה (סבון ליתיום) – EP3המלצה יש להשתמש בגריז 

 מ"צ.  130
 אין התחממות גוף המנוע, מיסבים וליפופים. -
 אין רעשים  חריגים  -
 אין סדקים בבסיס הבטון, ברגים לא משוחררים -
ל למנוע תקינים. חיזוק ברגים ובדיקה למניעת התחממות בקופסת חיבורי החשמ -

 החיבורים.
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יבוצע לאחר וידוא כי המנוע מנותק מחשמל, פירוק מכסה המאוורר  -ניקוי מאוורר  -
 וניקוי ע"י שואב אבק מתאים.

 בדיקת רעידות עם המשאבה תעשה פעם בשנה או בהתאם לצורך ו/או לדרישה. -
 שמלי.הציוד מתאים לאופיין הח -
 יש מעבר אוויר מהמפוח לצלעות גוף המנוע . -
 בדיקה חזותית ובכלל זאת ניקוי.  -
 ערכים בבדיקה שנתית: -

 ערכי הבדיקות:רישום 

 תקין כן / לא °C  , גוף מנוע   DE   ,NDEטמפ' מיסבים: 

 תקין כן / לא °R    ,S   ,T   Cטמפ' פאזות 

 תקין כן / לא R     ,S   ,T   Aזרם      

 ΩM  בדיקת זליגה (מגר) :  

 
 אחזקת שבר .4

שעות מזמן פניית  24במקרה של תקלה במנוע על הקבלן להגיע לטיפול במנוע תוך  .א
המזמין. במידת הצורך המזמין רשאי לדרוש מהקבלן להגיע לטיפול בתקלה תוך זמן 

או בימים ושעות לא שגרתיות. במקרים אלו תשולם לקבלן \שעות ו 4קצר של עד 
 לפי מחיר של קריה מיוחדת.תמורה 

במידה ולתיקון התקלה ידרשו חלקי חילוף וחומרי עזר, ירכשו הנ"ל ע"י הקבלן  .ב
באישור מראש של המהנדס. התשלום בגין חלקי חילוף וחומרי עזר יבוצע לפי 

 .15%חשבוניות מס בתוספת רווח קבלני של 
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 פיזור מנועים במתקני החברה

 

      

מנועים  שם המתקן מס'
 במתח ביניים

מנועים 
במתח נמוך 

 150מעל 
 כ"ס

מנועים במתח 
 150נמוך עד 
 כ"ס

מנועים במתח 
 50נמוך עד 
 כ"ס

 7 12   11 אשקלון דרום 1
 4 4 10   אשל 2
 4 4 2   אפרת 3
 7   3 1 בילו 4
     1   מסילת ציון 5
 3 2 6 2 קמ"ד אשדוד 6
     2 2 קמ"ד גלילות 7
 2   4   קמ"ד חדרה 8
 4 2   6 קמ"ד חיפה 9

 6 2 4   אלרואי 10

11 
נל קריית יטרמ
 20 16 2 6 חיים

 14 7 11 5 נמל הדלק בחיפה 12
 71 49 45 33 סה"כ
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 דו"ח טיפול תקופתי למנוע
 

 שם המתקן מקום התקנת מנוע תאריך ביצוע
   

Tag. N תאור מנוע 
  

 מתח עבודה (ק"ו) הספק (כ"ס) מהירות (סל"ד)
   

 
 

 פירוט עבודות אחזקה
 
 

ביצוע  מצב אחרי טיפול
 מס' תאור עבודה מצב לפני טיפול טיפול

 1 בדיקה ויזואלית   
פתיחת מכסים של קופסאות    

 חיבורים
2 

 3 פירוק מכסה אחורי   
ניקוי כנף האוורור והרכבה    

 במקומו
4 

 5 ניקוי כללי   
 6 חיזוק ברגים   
 7 גירוז   
בדיקה חשמלית עם מכשיר תדר    

  (למנועים מתח גבוה)גבוה 
8 

בדיקת זליגה לגוף עם מכשיר    
 מגר מתאים

9 

 10 (במידת הצורך) החלפת שמנים   
הפעלה ניסיונית כולל פירוק    

 וחיבור מצמד לפי הצורך
11 

 
 
 
 

                   ______חתימת נציג המתקן                            חתימת המבצע                  
 

 
 



 

 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

 
 
 

 כתב כמויות
 

      
 אחזקת מנועים ללא פירוק במתקני החברה

      
 סה"כ מחיר יחידה כמות יח' תאור מס'

    33 יח' ק"ו 6.6 - 3.3טיפול תקופתי למנוע במתח ביניים  1

2 
ק"ו  0.4טיפול תקופתי למנוע במתח נמוך 

    45 יח' כ"ס 150בהספק מעל 

3 
ק"ו  0.4טיפול תקופתי למנוע במתח נמוך 

    49 יח' כ"ס 150בהספק עד 

4 
ק"ו  0.4טיפול תקופתי למנוע במתח נמוך 

    71 יח' כ"ס 50בהספק עד 

    12 קומפ' בדיקה ואנליזה רעידות של יחידת שאיבה 5

6 
עבודות באחזקה שבר או קריאה בהתראה עד 

    150 ש"ע שעות לצוות הכולל חשמלאי ועוזר חשמלאי 24

7 

קריאה דחופה בימי שישי, שבת וחגים וקריאות 
שעות לצוות  4תוך דחופות המחייבות הענות 

    20 ש"ע הכולל חשמלאי ועוזר חשמלאי

  20,000          20,000              1 קומפ' אספקת חלקי חילוף וחומרי עזר 8

        סה"כ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

 
 "גנספח "

 

 התחייבות לשמירת סודיות

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

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

ל החברה או בקשר אליה, אשר יגיע לידיעת נותן השירות אישית או מי מטעמו ע -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: "

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

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

 מנהל החברה.

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

 אחרים אלא למטרת ביצוע השירותים.

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

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

 הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים  מטעמו.

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

שיעסקו מטעמו בביצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים 

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

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

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

 

 בכבוד רב,
 

________________



 

 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

  

 "דנספח "

 ניגוד ענייניםהתחייבות למניעת 

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 

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

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

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

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

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

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

 מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.

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

 ברה.הח דעת

 

 

_____________      ______________ 
 חתימה                            תאריך          

  



 

 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

 'הנספח 

 לכבוד:
  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

 
 א.נ.,

 
 כתב הצהרה והתחייבותהנדון: 

 

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

מוסכם בזאת כי בינינו לביניכם ו/או בין עובדינו לביניכם לא מתקיימים יחסי עובד  .1
 אלא יחסי קבלן עצמאי. מעסיקו

אנו מצהירים בזאת כי אנו משלמים לעובדינו את מלוא הזכויות המגיעות להן ע"פ כל  .2
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 
 תם עימנו בחוזי התקשרות.סמך הצהרתנו האמורה התקשר

ככל שתוגש על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו ו/או ע"י מי מעובדינו דרישה ו/או תביעה  .3
כלפיכם הנובעת מקיום יחסי עובד בינינו לביניכם ו/או בין עובדינו לביניכם אנו 

 מתחייבים כדלקמן:

מהגשת התביעה ו/או הדרישה לפצות אתכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה  א.
משפט ככל שידרשו על כיסוי מלא של שכ"ט עו"ד, תשלום אגרות והוצאות לרבות 

 שיקול דעתכם.ידיכם על פי 

 לשלם לנו ו/או למי  –אם תחויבו  –לשפות אתכם מידית בגין כל תשלום שתחייבו  ב.
 מעובדינו בין בפשרה ו/או בפסק דין ובין בכל דרך אחרת.

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

הגשת תביעה ו/או דרישה על ידינו ו/או מי מעובדינו תהיה הפרה יסודית של החוזה  .4
 בינינו ותהיו רשאים לנקוט בכל הצעדים העומדים לזכותכם ע"פ כל דין.

ינו מתחייבים להחתים את כל עובדינו על כתב התחייבות בנוסח המצ"ב המהווה הר .5
 חלק מהתחייבות זו.

 ולראיה באנו על החתום
 

 החברה:____________ חתימת יך:_____________תאר
  



 

 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

  
 ערבות אישית

אני הח"מ, שם ________________, ת.ז. _____________________ ערבים בזאת 
 .על פי מסמך זההחברה  התחייבותלכל ביחד ולחוד 

________________         _______________    _________________  
   חתימה              ת.ז.        שם 

_________________        ______________ _________________  
 חתימה                        ת.ז.        שם 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

 
 חברת _________________ בע"מנספח התחייבות עובדי 

 
 לכבוד

 )להלן: החברה. חברת __________________ בע"מ (1
 )להלן: תש"ן. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (2
 

 א.נ.,
 כתב הצהרה והתחייבות בלתי חוזרתהנדון: 

 
 אני הח"מ, שם ________________, ת.ז. ____________________

 

 עובד שכיר של החברה בלבד.הריני מצהיר כי הנני  .1

 .מעסיקביני לבין תש"ן לא מתקיימים יחסי עובד ו .2

 מעסיקהריני מצהיר כי החברה משלמת לי את כל הזכויות הנובעות מקיום יחסי עובד ו .3

לרבות זכויות הנובעות מחוקי העבודה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ו/או 

 ו נוהלים.הסכמים אישיים ו/או נוהגים ו/א

 אך ורק על סמך הצהרתי זו מסכימה חברת תש"ן לקבל שרות ממני ומהחברה. .4

ככל שתוגש על ידי ו/או ע"י מי מטעמי תביעה כנגד תש"ן הנובעת במישרין ו/או בעקיפין  .5

ביני לבין תש"ן  הנני מתחייב לשפות את תש"ן  מעסיקמטענה בדבר קיום יחסי עובד ו

כתוצאה מהגשת התביעה לרבות תשלום שכ"ט עו"ד ו/או בגין כל נזק שיגרם לה 

לשלם בפשרה ו/או בפס"ד  –הוצאות ו/או בגין כל סכום בו תחויב תש"ן באם תחויב 

 ו/או בכל דרך אחרת.

תהיה זכאית לקזז סכומים אלו מכל סכום שיתבקש על ידי ו/או להגיש תביעה  תש"ן 

 מבלי לגרוע מכל זכות השמורה לה על פי דין. –נגדית 

ידוע לי כי עצם הגשת תביעה ו/או דרישה על ידי כנגד תש"ן בניגוד לכתב התחייבות  .6

אשא בכל זה תהווה עילה לגרם הפרת החוזה בין החברה לבין תש"ן ובהתאם לכך 

 הנזקים שיגרמו לחברה ולתש"ן בגין עילה זו והנובע ממנה.

 ולראיה באתי על החתום:

 חתימה: ______________________  תאריך: _____________



 

 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

 
 
 2ב' נספח
 

 אישור עריכת ביטוחים
 

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

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

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

  
 ח לבין החברהבין המבוט   

 
 

, המבוטחהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בגין פעילות 
בהתאם להסכם שבנדון,  המבוטחשירותי הנ"ל, בקשה כמוגדר ב -ובכלל זה לרבות 

 _______________________________________________ כדלקמן:
 

 ביטוח אחריות מקצועית .1
 

 _________ועד ליום  ________מיום  :תקופת ביטוח
 

 _________________ $ :גבול אחריות
 חמש מאות אלף( 000500,$ -(לא יפחת מסך שווה ערך ל

 דולר 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  .בכלי נשק ותחמושת

 .במידה ולא תערך פוליסה אחרת שתחליף אותה חודשים
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



 

 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

 
 _________________ $ :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 על פי דין ביטוח אחריות 
ר חבות הנובעת מאש, ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדב .אדם ו/או גוף שהוא

 התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים,  זיהום
, אחזקה , הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, שביתה, השבתה תאונתי

 מצד המוסד לביטוח לאומי. תחלוףוכן תביעות  ושימוש בכלי נשק ותחמושת
 בקשר עם הלאחריותכמבוטח נוסף החברה את  כלולהביטוח כאמור הורחב ל

וזאת בכפוף לאחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח  פעילות המבוטח ו/או מי מטעמו
החברה ומי מטעמה ורכוש של מי  נפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.כאילו נערך ב

כל המועסק בביצוע העבודות ושאינו עובד ישיר של  מהנ"ל יחשבו כצד שלישי.
טח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי, בהתאם לחוקים ו/או והמבוטח ואשר בגינו אין המב

 לתקנות יחשב כצד שלישי על פי פוליסה זו.
הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור זכותנו לתחלוף כנגד החברה והבאים מטעמה, 

 ם שגרם לנזק בכוונת זדון.ובלבד 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 
שיגרמו תוך כדי ו/או עקב עבודתם. ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות 

בה או בעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, אחזקת כלי נשק בגו
 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 חבה בחובות מעביד כלפי מי  מהמועסקים ע"י המבוטח או אם ייקב
 .נושאת 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 א •

 תגרע מזכויות החברה על פי הפוליסות.



 

 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

 
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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	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: ...
	תמורה ותנאי תשלום
	6.5. התמורה בגין השירותים תהיה כאמור בהוראות נספח "א". לתמורה הנ"ל ייווסף מע"מ כשיעורו על פי דין.
	6.6. בראשון בכל חודש קלנדרי יגיש נותן השירות לחברה חשבוניות מס כדין עם חשבון מפורט עבור סה"כ השירותים שסיפק בחודש הקודם.
	6.7. 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.
	6.8. התשלום יועבר באמצעות מס"ב לא יאוחר מ-45 ימים מתום החודש בו הומצא החשבון (או החשבון המתוקן), בכפוף לאישור המתאם וכנגד חשבונית מס בלבד.

	7. 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.
	8. סודיות
	8.1. 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...
	8.2. 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.
	8.3. 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...
	8.4. 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...
	8.5. 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.

	9. ניגוד עניינים
	9.1. 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"...
	9.2. 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.
	9.3. 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.

	10.  ביטוח
	10.1. 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...
	10.2. פוליסת אחריות מקצועית תהיה בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות נותן השרות, אף אם הפעילות החלה בטרם נחתם החוזה.
	10.3. 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$.
	10.4. 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...
	10.5. 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...
	10.6. 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.
	10.7. 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.
	10.8. 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 .
	10.9. 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.
	10.10. 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 2  .נותן השירות ימשיך ויפקיד אישור זה כשהוא חתום כדי...
	10.11. 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...
	10.12. 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...
	10.13. 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...
	10.14. 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 ...
	10.15. 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 ...
	10.16. 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.
	10.17. ביטוחי נותן השרות יכללו הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו מכל סיבה שהיא - ללא מתן הודעה בכתב לידי החברה לפחות 30 יום מראש.
	10.18. הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

	11. ערבות לביצוע ההסכם
	11.1. להבטחת ביצוע כל התחייבויות נותן השירות מכוח ההסכם, ימציא נותן השירות לחברה במועד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לביצוע ההסכם בסך השווה לעשרה אחוזים (10%) מההיקף המקסימאלי של ההסכם.
	11.2. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן או כפי שתודיע החברה לנותן השירות. כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות האמורה יהיו על חשבנו של נותן השירות בלבד.
	11.3. החברה תהיה זכאית להיפרע מהערבות כל סכום כסף שהוא שנותן השירות יהיה חייב לשלם לחברה מכוח ההסכם ו/או מכוח הדין בגין תשלומים, נזקים, הפסדים, פיצויים, הוצאות וכיו"ב שנגרמו לחברה וכן בכל מקרה בו הפר נותן השירות התחייבויותיו לפי הסכם זה. חילטה החברה א...
	11.4. הערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה כמפורט בסעיף 5 לנספח א'.
	11.5. נותן השירות יאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות וימציא אישור בכתב על כך לחברה, וזאת לא יאוחר מ- 14 (ארבעה עשר) יום לפני פקיעת הערבות.
	11.6. לא האריך נותן השירות את תקופת תוקפה של הערבות כאמור, תהא החברה זכאית לעכב כל כספים המגיעים או אשר יגיעו לנותן השירות עד למלוא סכום הערבות ו/או בנוסף על כך לגבות את סכום הערבות בטרם פקיעתה ולשמור את הכסף בידה עד להשלמת כל התחייבויות נותן השירות מ...

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

	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...
	הנדון: כתב הצהרה והתחייבות
	הרצליה פיתוח


