מסמך ב' – הסכם המסגרת

הסכם מסגרת
שנערך ונחתם ב_____ ביום ______בחודש _________בשנת__________
בין
חברת נתיבי איילון בע"מ ח.פ 510536352
מרחוב ______________________
)להלן" :החברה/נתיבי איילון")
מצד אחד
לבין
________________
________________
________________
)להלן" :הזכיין"(
מצד שני
הואיל

ונתיבי איילון הנה חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים
תחבורתיים ,ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה.

והואיל

וכחלק מפעילותה ,אחראית נתיבי איילון על אחזקת ותפעול מסופי תחבורה ציבורית
וכן על אתרים אחרים ברחבי המדינה המפורטים בנספח רשימת האתרים ומסופי
התחבורה המסומנת כנספח א' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן:
"האתרים הקיימים").

והואיל

ונתיבי איילון מעוניינת ,במסגרת מתן שרות לציבור ,לספק שירותי משיכת כספים
באתרים הקיימים ו/או במסופי תחבורה ציבורית ו/או מתקנים נוספים שיועברו
בעתיד לאחזקתה ותפעולה של נתיבי איילון (להלן" :האתרים העתידיים") מכונות
אוטומטיות למשיכת כספים (להלן" :המכונות/כספומטים") אשר יוצבו ,יותקנו,
יתופעלו ויתוחזקו על ידי הזכיין (להלן" :השירותים")

והואיל

ולשם מתן השירותים מעוניינת נתיבי איילון להתקשר בהסכם מסגרת עם זכיין אשר
יידרש להציב ,באתרים הקיימים ו/או באתרים העתידיים ,מכונות למשיכת כספים
אשר נתיבי איילון תזמין מפעם לפעם באמצעות פקודות עבודה פרטניות ,בהן יקבעו
האתרים בהן יוצבו המכונות למשיכת כספים ,והכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של
נתיבי איילון במשך תקופת ההתקשרות.

והואיל

ונתיבי איילון פרסמה מכרז פומבי מס' ( 12/21להלן" :המכרז") אשר במסגרתו נקבעה
הצעת הזכיין כהצעה הזוכה.

והואיל

והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם ,התחייבויותיהם ההדדיות ,ההוראות
שיחייבו אותם ודרך שיתוף הפעולה ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות ההסכם זה להן.
לפיכך מוצהר ,מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא ,הכותרות והנספחים.
.1.1

המבוא על הצהרותיו ,מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

.1.2

כותרות הסעיפים הינן לנוחיות בלבד ולא ישמשו ככלי לפרשנות חוזה זה.

.1.3

נספחים
נספח א' – רשימת האתרים להם אחראית נתיבי איילון;
נספח ב' – המפרט (צורף כמסמך ג' למסמכי המכרז);
נספח ג' – מסמכי ההזמנה והצעת הזכיין;
נספח ד' – נספח ביטוח ואישור עריכת ביטוח;
נספח ה'  -נספח מסירת מטלה;
נספח ו' – נוסח ערבות בנקאית.

 .1.1כותרות הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחות הקורא בלבד ,והן לא תשמשנה לפרשנות
תוכנם של הסעיפים בשום צורה ואופן.
 .1.2הוראות הסכם זה הינן הוראות משלימות ביחס להוראות ההזמנה ,בכל מקרה של
חוסר בהירות ו/או פגם ו/או סתירה בין ההזמנה לבין הסכם זה ,יראו את ההוראה
העדיפה מבחינת החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כהוראה שתחול על הזכיין.
 .1.3בהסכם זה תהא למונחים דלהלן המשמעות המפורטת בצדם:
"ההסכם"

-

"ההזמנה"

-

"הצעת הזכיין"

-

"המכונות"
"השירותים""/העבודה"

-

"האתר/ים"

-

הסכם זה על כל נספחיו ,אשר ייחתם על ידי נתיבי
איילון עם מי שייבחר על ידה;
כהגדרתה במבוא לעיל ,לרבות כל נספחיה
והמסמכים המצורפים אליה וכל תיקון ,עדכון או
הבהרה שפורסמו בקשר אליה;
הצעת הזכיין כפי שהוגשה במענה להזמנה ,על כל
נספחיה ומסמכיה;
מכונות אוטומטיות למשיכת כספים (כספומטים);
הצבה ,תפעול ,אחזקה וטיפול בתקלות ו/או
בתלונות ,קריאות שירות וכל הנדרש ,בקשר למכונות
שהוצבו על ידי הזכיין באתרי החברה ,לרבות כל מה
שקשור בקבלת אישורים או היתרים ותיקון
ליקויים ,ככל שיהיו ,כמפורט במפרט המצורף
כמסמך ג' למסמכי ההזמנה ובסעיף  1.5להזמנה,
לרבות כל העבודות והשירותים הנובעים והקשורים
מעצם טבעם וטיבם להתקשרות ,גם אם אינם
מפורטים כאמור לעיל;
מסופי תחבורה ציבורית שונים וכן אתרים נוספים
ברחבי הארץ שמצויים ו/או שיהיו מצויים באחריות

"מסירת מטלה"

-

"מנהל"

-

"מדד"

-

"ריבית פיגורים"

-

"עבודות ההתקנה"

-

החברה בהם יידרש הזכיין להציב את המכונות
בהתאם לדרישות החברה כפי שתהיינה מעת לעת;
פניה להוספת מכונה אשר תימסר למי מבין
המורשים באמצעות נספח מסירת המטלה המצורף
להסכם זה כנספח ה' ,על צרופותיו;
מי שיוגדר מעת לעת על ידי נתיבי איילון כמנהל על
התקנת המתקנים ועל עבודות השונות באתרים,
לרבות תחזוקתם;
מדד המחירים לצרכן ,כפי שפורסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה;
ריבית חשכ"ל פיגורים הידועה במועד ביצוע כל
תשלום דמי שימוש בפועל על-ידי החברה ,כפי
שתפורסם על-ידי החשב הכללי של משרד האוצר
מעת לעת;
כל העבודות הנדרשות לצורך הצבת מכונה ,לרבות
החלפת מכונה קיימת וכיו"ב.

 .2מהות החוזה
.2.1

הסכם זה מהווה הסכם "מסגרת" בו תהא רשאית נתיבי איילון ,במשך תקופת
ההתקשרות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להורות ,מעת לעת ,לזכיין ,באמצעות
מסירת מטלה פרטניות ,להציב מכונות למשיכת כספים באתרים הקיימים ו/או באתרים
העתידיים.

.2.2

הוציאה נתיבי איילון מסירת מטלה ,הזכיין יציב על חשבונו ואחריותו מכונות למשיכת
כספים באתרים( ,קיימים ו/או עתידיים) אשר יפורטו במטלה .מובהר למען הסר ספק כי
נתיבי איילון רשאית להורות ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,על הצבתם של מכונות למשיכת
כספים נוספות באתרים בהן הוצבה מכונה.

.2.3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יובהר כי אתר אשר יופיע במטלה ואשר שאינו מפורט
ברשימת האתרים ומסופי התחבורה המסומנת כנספח א' לחוזה זה ,יחשב כנכלל ברשימת
האתרים ומסופי התחבורה המסומנת כנספח א' לחוזה זה לכל דבר וענין.

.2.4

הזכיין יהיה רשאי לספק במכונות למשיכת כספים את השירותים הבאים :משיכת
מזומנים ,האפשרות למתן אישור מודפס על ביצוע הפעולה ,וכל שירות אחר נוסף שיקבל
את אישור נתיבי איילון מראש ובכתב.

.2.5

סיכמו הצדדים על אספקת שירותים נוספים במכונות ,יסכמו ביניהם כתנאי להתחלת
אספקת השירותים הנוספים במכונות גם את התמורה שיעביר הזכיין לנתיבי איילון בגין
אספקת שירותים אלה.

.2.6

הזכיין מתחייב להציב את המכונות למשיכת כספים שהוזמנו במסירת מטלה ,עד לא
יאוחר מ 30 -ימים ממועד מסירתה.

.2.7

מיקום כל מכונה בכל אתר ייעשה בתיאום ובהסכמת שני הצדדים ,כאשר השיקול
המנחה הוא זמינות ונגישות מרביות לציבור רחב ככל האפשר.

.2.8

נתיבי איילון תהא רשאית להתקשר עם זכיינים אחרים בחוזה למתן שירותים כגון
השירותים נשוא חוזה זה ולזכיין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד נתיבי
איילון בקשר עם כל חוזה אחר כאמור עליו תחתום נתיבי איילון.

.2.9

מובהר למען הסר ספק כי אין בהסכם זה כדי להקנות בלעדיות לזכיין ,ונתיבי איילון
רשאית להתקשר עם מפעילי מכונות למשיכת כספים דומות ו/או נותני שירותים
בנקאיים אחרים לפי שיקול דעתה ,בכל דרך שהיא ,והכל מבלי לגרוע מהאמור לעיל.

.2.10

למען הסר כל ספק ,אין נתיבי איילון מתחייבת לגבי היקפן הסופי של המכונות שתוזמנה
ו/או לקצב אחיד של פקודות עבודה ולזכיין לא תהא כל עילה לתביעה באם לא תוזמנה
מכונות כלל.

 .3תקופת החוזה
.3.1

תקופת ההתקשרות עם הזכיין תהא לתקופה של  24חודשים מהמועד בו נחתם הסכם זה
על ידי החברה .דהיינו – החל מיום _________ ועד ליום _____________ (להלן:
"תקופת ההסכם").

.3.2

לחברה זכות ברירה (אופציה) ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם
ב 3-תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת (להלן" :תקופות האופציה") .בתקופות
האופציה יחולו הוראות ההסכם במלואן.

.3.3

על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי החברה תהיה רשאית להביא לסיומו של ההסכם,
בהודעה מראש ובכתב שתימסר לזכיין ( 30שלושים) ימים מראש ,וזאת מכל סיבה שהיא.
במקרה כאמור ,מחוייב הזכיין לפנות את המכונות מהאתרים ,מבלי להותיר נזקים
(לרבות נזקי שבר) ,פסולת או לכלוך בסביבת המכונות.

.3.4

מובהר כי הזכיין מתחייב להסיר/לפרק את המכונות שהוצבו באתרים לפני תום תקופת
ההתקשרות ו/או כל אחת מתקופות האופציה ,אם וכאשר יידרש לעשות זאת על ידי נתיבי
איילון  ,על פי צרכיה התפעוליים ולפי שיקול דעתה הבלעדי .במקרה שבו על אף הוראות
סעיף זה הזכיין לא פירק /הסיר את המכונות ,תהא נתיבי איילון רשאית לעשות זאת
במקומו.

 .4השירות
.4.1

המכונות למשיכת כספים יותקנו על ידי הזכיין ועל חשבונו ,וישמשו את ציבור
המשתמשים וכל אדם שנזקק לשירות לשם משיכת כספים (להלן" :מטרת ההרשאה").

.4.2

מקום הצבת המכונות בכל אתר לגביו תוצע מסירת מטלה ,יתואם ויאושר מראש ובכתב
עם נתיבי איילון ,תוך התחשבות בנגישות ובחשיפה לציבור.

.4.3

תשתיות תקשורת וחשמל:
 .4.3.1חשמל :עלויות החשמל השוטפות ישולמו על ידי נתיבי איילון;
 .4.3.2תקשורת :כל עלויות התקשורת לרבות אך לא רק התקנה; חיבור; הפעלה; דמי
שימוש ואחזקה יחולו על הזכיין בהתאם לדרישות הטכניות של המכונה .לעניין זה
יודגש כי הזמנת והתקנת קו התקשורת יהיו באחריות הזכיין.

.4.4

מובהר למען הסר ספק כי הזכיין יהיה אחראי ויישא באופן בלעדי בכל ההוצאות
הנדרשות להצבת המכונות וקיבוען (ככל הנדרש) ,תפעולן ותחזוקתן השוטפת לרבות
לתיקון תקלות בכל ימות השנה .הזכיין יבצע את כל הכרוך או הקשור בהתחברות
לתקשורת ,ללא יוצא מן הכלל ,על פי כל כללי ותקני הבטיחות ,על חשבונו.

.4.5

היה ויתעורר הצורך לשנות את מיקומה של המכונה באתר מכל סיבה שהיא שאינה תלויה
בנתיבי איילון ,יבוצע המעבר על חשבון הזכיין ובהתאם לקבוע בסעיפים  4.3ו 4.4 -לעיל
הוראות חוזה זה ,בכפוף לאמור לעיל.

.4.6

אבטחת מידע :על הזכיין תחול מלוא האחריות בכל הנוגע לאבטחת המידע לרבות אך לא
רק תקשורת עם מסופי האשראי ו/או של הבנקים כמפורט במסמך ג' למסמכי המכרז.
לתשומת לב הזכיין ,כי תחום האבטחה והסייבר הנו תחום דינמי ומתפתח .הזכיין
מתחייב כי יעמוד בכלל הדרישות וההנחיות באם תעלנה ,וזאת כתוצאה משינויים,
חידושים ,חשיפות וחולשות אשר יופיעו ו/או יתגלו בעתיד.

.4.7

היה ויתעורר צורך בחציבה כלשהי במבנה האתר לצורך התקנת המכשיר והצבתו ,יבוצע
הדבר בתיאום מלא עם נתיבי איילון ובאופן שימנע מטרד מיותר ומתמשך למסוף/לאתר
ולבאיה ,ולאחר הצבת המכשיר יתוקן כל נזק שייגרם ,אם ייגרם ,ע"י הזכיין למבנה
האתר ,לרבות צביעה וסיוד של מקום החציבה.

.4.8

היה וידרשו רישיונות לפי דין מכל סוג שהוא להצבת המכונות ולמתן השירות תחול חובת
השגתם וההוצאות הכרוכות בכך על הזכיין  ,והזכיין ישלם כל אגרה ו/או היטל ו/או מס
בגין קבלת הרישיון ו/או מתן השירות והפעלת המכונות.

.4.9

הזכיין ידאג לכך כי המכונות אשר יוצבו בכל האתרים יהיו כשירות ויפעלו באופן שוטף
ורצוף במשך  24שעות ביממה וכי כל תקלה תתוקן בתוך עד  24שעות (למעט ימי שבת
ומועדי ישראל( מעת שתדווח התקלה לזכיין ע"י נציג מטעם החברה ובתוך  3שעות
במקרים של תקלה המהווה מפגע וסכנה לציבור .בנוסף ,מתחייב הזכיין לספק באופן
שוטף שטרות כסף למכונות ולמלא מכונה שהתרוקנה עד לתום אותו יום עבודה.

.4.10

אי תיקון תקלות ו/או אי אספקת שטרות כסף באופן שוטף למכונות יחייב את הזכיין
לשלם לנתיבי איילון פיצויים קבועים ומוסכמים בגובה של  ₪ 500בגין כל יום איחור
("התקלה") .אין בתשלום זה כדי להפחית או לגרוע מיתר חיוביו של הזכיין עפ"י הסכם
זה ,ואין בו כדי לגרוע מזכותה של נתיבי איילון לסעדים/תרופות אחרות לפי הסכם זה
ולפי הדין.

.4.11

מוסכם כי תקלה אשר לא תוקנה בתוך שבוע ימים ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.4.12

הזכיין יחזיק וינהל במשך כל ימות השנה מוקד טלפוני שיפעל בימים א'-ה' לכל הפחות
בין השעות  08:00-16:00וביום ו' בין השעות  ,08:00-13:00לקבלת הודעות דיווחי החברה
בנוגע לתקלות.

.4.13

מבלי לגרוע מאחריות הזכיין לתפעל ולתחזק את המכונות ,הזכיין גם יציג במקום בולט
ע"ג המכונות מדבקה בה יצוין מספר הטלפון האמור וזאת ע"מ שנתיבי איילון או
משתמשי המכונות יוכלו לעדכן את הזכיין בכל תקלה ו/או עניין הנוגע לשירות.

.4.14

הטענת הכסף במכונה תבוצע על ידי חברת בלדרות מאובטחת וזאת על פי קביעתו של
הזכיין .במקרה של תקלה במכונות ישלח הזכיין עובדים מטעמו לתיקון התקלה והשבת
המכונות לתפקודם השוטף.
מובהר למען הסר ספק כי הזכיין מתחייב בזה לסלק מהאתרים ,או מסביבתם ,לפי
דרישת נתיבי איילון ,כל אחד מעובדיו ,סוכניו ,שליחיו ,קרוביו ובאי כוח או מי מטעמו,
אשר נתיבי איילון תקבע כי אין נוכחותם רצויה בתחומי האתרים.

.4.15

לא יהיה בהצבת מכונות באתרים כדי להטיל על נתיבי איילון כל חובה לשנות את סדרי
התפעול ו/או השירות הקיימים ו/או שיהיו קיימים באתרים בהם מוצבות המכונות ,זאת
מבלי לגרוע מזכויות הזכיין לפי חוזה זה.

.4.16

כל המכונות שיוצבו יהיו תקינים ויענו על כל דרישות הבטיחות והדין לרבות כל תקני
הגנת הפרטיות כמופיע בהוראות הדין לרבות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א .1981-מבלי
לגרוע משאר חובותיו על פי חוזה זה,יהא הזכיין אחראי באופן בלעדי על נקיטת כל
אמצעי הבטיחות המתאימים בקשר לכל מכונה אשר הותקנה ו/או מתוחזקת על ידו.
הזכיין יבצע בדיקת בטיחות מעת לעת אלא אם קיימת הוראה חוקית אחרת המחייבת
אותו לעשות כן במועדים מחייבים ,שאז יבצע את בדיקת הבטיחות בהתאם למועדים
המחייבים ויעביר לנתיבי איילון ע"פ דרישתה דו"ח אשר הוצא  -בעקבות הבדיקה הנ"ל,
אשר יכלול ,בין היתר ,את פירוט הליקויים אשר נמצאו ,אם נמצאו ,ואת דרך הטיפול
שננקטה לטיפול בליקויים הנ"ל .הזכיין ישא בכל העלויות הקשורות בנקיטת אמצעי
הבטיחות ,ביצוע הבדיקות ותיקון הליקויים ,כאמור לעיל .לא העביר הזכיין דו"ח
כאמור ,תהיה נתיבי איילון רשאית לנתק המכונות מאספקת החשמל עד להעברת דו"ח
כאמור .הזכיין מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/ואו כלפי נתיבי איילון בקשר עם
נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניתוק החשמל כאמור.

.4.17

הזכיין ימלא אחר כל הוראה של נתיבי איילון בהיות המכונות בתחומי האתרים
שבאחריות נתיבי איילון ,אשר פורסמה או ניתנה ואשר תפורסם או תינתן ,מעת לעת,
בתוקף סמכויותיה החוקיות לפי כל דין שיהיה בתוקף באותו זמן.

.4.18

הזכיין מתבקש לאשר מראש עם נתיבי איילון את נראות המכונה והוא מתחייב להחליף,
ככל וידרש ,את נראות המכונה במקרים בהם יתבקש לעשות כן על ידי נתיבי איילון.

.4.19

בעת מילוי ו/או הפעלת ו/או תחזוקת המכונות הזכיין ימנע ,ככל האפשר ,מכל הפרעה
לתנועת האוטובוסים ,הרכבים ולציבור הנוסעים ו/או המשתמשים באתר ,וישמע
להוראותיו של האחראי באתר.

.4.20

הזכיין מצהיר ומתחייב לפרק/להסיר את אי אלו מהמכונות לפני תום תקופת החוזה,
אם יידרש לעשות זאת ע"י נתיבי איילון ,אם ע"פ צרכיה התפעוליים של נתיבי איילון ,או
מכל נימוק סביר אחר ,שיפורטו בהודעתה בכתב לזכיין ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

.4.21

הזכיין יפנה את המכונה מהאתר ע"פ דרישת נתיבי איילון אלא אם ניתן להעתיק את
המכונה למקום אחר באתר שיהיה מקובל על נתיבי איילון.

.4.22

מובהר למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל ,דרישה לפרוק/הסרה של
מכונה כאמור בסעיף זה ,תהיה בהודעה מראש של חודש לפחות ,ולזכיין לא תהיה כל
זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי נתיבי איילון עקב כך ,והזכיין מחוייב
לעשות כן בתוך  30ימים.

מכונות יוצבו באתרים בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות
.4.23
נגישות לשירות) ,תשע"ג .2013-וכמו כן נדרש כי המכונות יכללו:
 .4.23.1צג מחשב ולחצני הפעלה.
 .4.23.2מערכת ההפעלה של המכונות אשר יוצבו באתרים יאפשרו בחירת שפה
ואפשרות להדפסת תדפיס בגמר פעולת המשיכה.
.4.24

בכל הנוגע לפעולות המשיכה במכונות ,באחריות הזכיין לעמוד בדרישות להלן:
 .4.24.1הזכיין לא רשאי לקבוע סכום משיכה מינימאלי הגבוה מ.₪ 100-
 .4.24.2הזכיין יאפשר סכום משיכה בפעולה אחת של לפחות ₪ 1,000

 .4.24.3במכונות ניתן יהיה למשוך שטרות מזומן בערכים ( ₪ 200 ₪ 100 ₪ 50כמו גם
שטרות בסכומים גבוהים יותר ,אם יונפקו כאלו בעתיד);
 .4.24.4בעבור כל ביצוע פעולה יהיה רשאי הזכיין לגבות מאת המשתמש ,עמלת
השימוש שלא תעלה על סך של  ₪ 5.9בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין (להלן:
"עמלת השימוש");
.4.25

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  5.4לחוזה זה ,מתחייב הזכיין למסור לנתיבי איילון דו"חות
בקרה סטטיסטיים ופרטניים בדבר השימוש במכונות עפ"י דרישת נתיבי איילון.
לפי
התפלגות
משיכות,
סכומי
משיכות,
מספר
יכללו:
הדוחות
ימים/שבועות/חודשים/שעות ,שימוש או נתונים נוספים אחרים שיידרשו לנתיבי איילון.

 .5דמי ההרשאה
.5.1

בגין הזכות להצבת המכונות ישלם הזכיין לנתיבי איילון דמי הרשאה חודשים אשר
ישולמו כעמלה בגין כל פעולה למשיכת כספים ,ללא תלות בסכום המשיכה( ,להלן:
"עמלת נתיבי איילון") כמפורט להלן:
.5.1.1

בגין מכונות שבהן בוצעו למעלה מ 300 -פעולות בחודש (החל מהפעולה ה-
)301
בגין כל פעולה בכל מכונה ישלם הזכיין סך השווה בהתאם להצעת המחיר
אשר צירף להצעתו כפול מספר המשיכות שבוצעו ("דמי ההרשאה
החודשיים")

.5.1.2

בגין מכונות שבהן בוצעו פחות מ 300-פעולות בחודש
 .5.1.2.1בגין מכונות שבהן בוצעו עד  150פעולות בחודש ,ישלם הזכיין תשלום
קבוע בסך של  ₪ 250לאותה מכונה עבור אותו חודש;
 .5.1.2.2בגין מכונות שבהן בוצעו בין  151פעולות ועד ( 300כולל) פעולות בחודש,
ישלם הזכיין תשלום קבוע בסך של  ₪ 500לאותה מכונה עבור אותו
חודש.

.5.2

לדמי ההרשאה יתווסף מע"מ כשיעורו מעת לעת על פי דין ,במועד כל תשלום.

.5.3

כל פעולה אחרת שתעשה במכונות במסגרת שירות שהצדדים יחליטו להוסיפו במהלך
תקופת החוזה ,תיחשב כפעולה נפרדת לצורך ספירת הפעולות שנעשו.

.5.4

אופן ביצוע התשלום יבוצע כדלקמן:
.5.4.1

בתום כל רבעון מיום תחילת החוזה ולא יאוחר מ 15-ימים מתום כל רבעון
ישלם הזכיין לנתיבי איילון את דמי הרשאה בצרוף דו"ח מפורט ומבוקר על
ידי רו"ח מבקר ובו פירוט מספר הפעולות שבוצעו בכל אחד מהמכונות
שהותקנו על ידו בכל האתרים בכל אחד מהחודשים במהלך הרבעון ,תוך
פירוט בדו"ח של שם האתר ,מספר מכונה ומספר הפעולות בכל חודש.
התשלום יבוצע בהעברה בנקאית לחשבון הבנק עליו תורה החברה.

.5.4.2

תשלום דמי ההרשאה הנ"ל במועד ,הינו תנאי יסודי אשר הפרתו תהווה
הפרה יסודית של החוזה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל בדבר יסודיות ההפרה,
ומבלי להתיר כל פיגור בתשלום ,הרי כל תשלום או חלק ממנו שישולמו
בפיגור ,יישאו ריבית פיגורים בשיעור ובאופן הנהוג אצל החשב הכללי .לכל
סכום ריבית הנ"ל ,יצורף מע"מ כשיעורו על פי דין ,במועד כל תשלום.

.5.5

נתיבי איילון לא תחויב לשלם כל תשלום לזכיין על פי חוזה זה.

.5.6

הזכיין יהיה רשאי לגבות עמלת שימוש בלבד ממשתמשי המכונות ,הכל לפי שיקול דעתו
והחלטתו הבלעדיים ,ובכפוף לקבלת אישורים כחוק לגביית העמלות ובלבד שסך עמלת
השימוש לא תעלה על  5.9שקלים בתוספת מע"מ על שיעורו בדין.

.5.7

נתיבי איילון תהא רשאית ,החל מהשנה השנייה להתקשרות ולשם נוחות גביית הכספים
בלבד ,לדרוש מהמורשים לשלם לה את דמי ההרשאה לשנת ההתקשרות השנייה ואילך,
באמצעות העברה מראש של  12המחאות בסכום הממוצע החודשי ,כל אחת.

.5.8

במקרה כאמור ,בתום כל רבעון קלנדארי ,תבוצע התחשבנות בין הזכיין לנתיבי איילון
כדלקמן :סך דמי ההרשאה המגיעים לנתיבי איילון בהתאם להצעת הזכיין ועל פי מספר
הפעולות של החודשים הרלוונטיים ,יופחת מדמי ההרשאה ששולמו בפועל עד למועד
ההתחשבנות .למען הסדר הטוב ,יובהר כי במקרה שבו תוצאת ההתחשבנות כאמור תהא
שלילית (כלומר שלנתיבי איילון מגיע תשלום נוסף ישולמו דמי ההרשאה הנוספים
בהתאם להוראות ההסכם .במקרה שבו תוצאת ההתחשבנות כאמור תהא חיובית (כלומר
ששולמה לנתיבי איילון תמורה ביתר ,כי אז תהא רשאית נתיבי איילון לפעול באחת משתי
דרכים על פי שיקול דעתה הבלעדי )1( :להשיב לזכיין את מלוא הסכומים שהתקבלו ביתר
( )2לקבוע כי הסכומים ששולמו ביתר יקוזזו מסכומים אחרים להם היא זכאית מהזכיין.

 .6היעדר פיצוי
אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה הזכיין לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או הנחה ו/או הקלה כלשהי -
הקשורה או הנובעת מהפחתה של תנועת הנוסעים ,או אי תנועת רכבות או אי תנועת רכבי תחבורה
ציבורית אחרים ,מכל סיבה שהיא ,ובין היתר עקב סגר בעקבות התפרצות אפידמית ,שביתה,
השבתה ,הפסקת עבודה חלקית ,עיצומים ,הפגנות ,חבלה ,פעולות ו/או חשש לפעולות פח"ע,
שיבושים ,תקלות ,שימוטים ,קלקולים או ליקויים טכניים אחרים ,כוח עליון ,וגם מכל סיבה
אחרת ,בין שהסיבות הנ"ל תלויות בנתיבי איילון ובין שאינן תלויות בנתיבי איילון.
 .7שילוט ופרסום
הזכיין אינו רשאי לתלות באתרים ו/או בסביבת המכונות פרסומת ,שלטים ,או סימנים ,או
להשתמש באמצעי פרסום ו/או כריזה ,למעט שלט הכוונה אל המכונה .צורת השלט ,גודלו ומקום
הצבתו ,טעונים אישור מוקדם בכתב של נתיבי איילון  .בכל מקרה שנתיבי איילון אישרה ,אם
אישרה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,הצבת כל פרסום או פרסומת )למעט שלטי הכוונה) ,זכאית
נתיבי איילון להתנות מתן כל האמור לעיל בתשלום כספי.
 .8מטרת הרשאה
.8.1

הזכיין מתחייב להשתמש במכונות שיוצבו על ידו באתרים ,בכפוף למטרת ההרשאה,
בצורה רגילה ,סבירה ומקובלת ולא לעשות כל דבר שיהא בו משום נזק ,מפגע ,מכשול,

הפרעה או הטרדה או מטרד אחר ,בין ליחיד ובין לציבור ,או לרכוש היחיד ,רכוש הציבור,
או רכוש נתיבי איילון .
.8.2

הזכיין מצהיר כי לא שילם ו/או לא ישלם דמי מפתח תמורת הסכמת נתיבי איילון
להעמיד לרשותו את השטחים עליהם יוצבו המכונות באתרים

.8.3

מובהר למען הסר כל ספק כי כי לא חל ולא יחול על השטחים עליהם יוצבו המכונות
באתרים לשם קיום מטרת ההרשאה ,חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 1982-
והתקנות על פיו ו/או כל הוראות חוק או חיקוק בנושא הגנה על הדייר שיבואו במקומם.

 .9רישיונות והיתרים
.9.1

הזכיין מתחייב לבקש ולקבל מן הרשויות המוסמכות על אחריותו ועל חשבונו את
ההיתרים והרישיונות הדרושים לפי כל דין ,לביצוע מטרת ההרשאה ולשאת בתשלומם
ולמלא אחר כל דרישה כאמור מטעם רשות מוסמכת להפעלתם .חתימת נתיבי איילון על
החוזה לא תתפרש כחובה על צד ג' להעניק לזכיין רשיון או היתר אם כאלה יהיו דרושים
לו למטרת ההרשאה.

.9.2

הזכיין מתחייב לדאוג כי במשך כל תקופת החוזה יהיו לו את כל הרישיונות ואו היתרים
ו/או אישורים הנדרשים לצורך הפעלת ו/או ניהול המכונות למשיכת המזומנים באתרים
והוא מתחייב לדאוג לחידוש כל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרשים ,וכן מתחייב
לדאוג לכך שבמשך כל תקופת החוזה ובכל חלק ממנה תתנהל הפעלת המכונות כנדרש
על פי דין ובהתאם לתנאי כל רישיון ,היתר ,אישור ,הוראה ,תקנה וצו שיוצאו מעת לעת
על ידי כל רשות מוסמכת בקשר למכונות .אי קבלת ו/או אי חידוש כל רישיון ו/או היתר
ו/או אישור כאמור והפעלת המכונות בניגוד לכל דין תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
הזכיין ישפה ויפצה את נתיבי איילון בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או תביעה בקשר להליכים
ו/או דרישות שיופנו כלפי נתיבי איילון ו/או מי מטעמה עקב הפרת הזכיין הוראות סעיף
זה.

 .10מיסים ותשלומי חובה
.10.1

בכפוף לאמור בסעיף  10.3להלן המיסים ,הארנונות ,ההיטלים האגרות ותשלומי החובה
–למיניהם ,המוטלים והחלים ,או שיוטלו או יחולו מזמן לזמן ,ע"י רשויות המדינה ו/או
רשויות מקומיות בקשר עם המכונות ,החזקת המכונות או השימוש בהן ,השילוט שיותקן
עליהן וכדומה ,יחולו על הזכיין וזאת מתחילת תקופת החוזה ובמשך כל תקופת החוזה
או עד לפנוי המכונות והפסקת השירות ,הכל לפי התאריך המאוחר יותר .הכספים הנ"ל
ישולמו ע"י הזכיין במועדים שנקבעו או שיקבעו לתשלומם ע"י הרשויות ,והזכיין מתחייב
בהתחייבות יסודית לשלמם כאמור.

.10.2

הזכיין מתחייב להחזיר לנתיבי איילון כל תשלום ,הנזכר בסעיף קטן  10.1לעיל ,שנתיבי
איילון תשלם בקשר עם מתן ההרשאה או השימוש במכונות ושחל על הזכיין  ,תוך (7
שבעה) ימים מיום הוצאת הדרישה ובלבד שהחשבון יומצא לזכיין על ידי נתיבי איילון.

.10.3

מוסכם כי בכל מקרה שהתשלומים הנ"ל יוטלו ו/או יחולו לפי חישוב של שטח אזי
הזכיין– יחויב אך ורק בשטח) הרצפה (עליו עומדת המכונה שבגינו נדרש התשלום )ואם
יבקש הזכיין להשתמש בתחום סגור הוא יחויב בשטח הרצפה של התחום הסגור(.

 .11אחריות ושיפוי

.11.1

הזכיין מתחייב לבצע את העבודות הכרוכות בהצבת המכונות בנאמנות וברמה מקצועית
גבוהה והוא יהיה האחראי הבלעדי לטיב העבודות שיבוצעו על ידו.

.11.2

האחריות הבלעדית והמלאה על אחזקת המכונות ,תקינותן ,הסליקה והשירות ללקוחות,
תחול על הזכיין בלבד .הוראות אלה נכונות גם ביחס לכל ציוד נוסף שיסופק או יוצב על
ידי הזכיין (בכפוף לאישור החברה) .בכלל האמור יהא הזכיין אחראי על ביצוע בדיקות
תקופתיות ,החלפת חלפים ,תיקון ליקויים ,אספקת מוצרים וכיו"ב .הזכיין מתחייב
לשאת בכל הוצאה שתדרש עקב כך.

.11.3

אישור נתיבי איילון להצבת המכונות אינו גורע או משחרר את הזכיין מהאחריות
המוטלת עליו לפי כל דין ולפי הסכם זה.

.11.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הזכיין יהא האחראי הבלעדי לכל אובדן ,פגיעה או נזק,
שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ,לרבות נתיבי איילון ועובדיה ,עובדי הזכיין,
קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו ,או צד שלישי כלשהו ,עקב ו/או כתוצאה מביצוע
העבודות ו/או הצבת מכונה ו/או החלפת מכונה ,הובלתה ,הפעלתה ,שימושה ,תחזוקתה
או פירוקה ,או עקב הפרת איזה מהתחייבותה על פי הסכם זה ,לרבות לנזק כאמור שיגרם
לאתר או למסוף ,לכבישים הסמוכים אליו ,למשתמשים בכביש או במסוף ו/או לבעלי
תשתיות אחרות הקיימות בכביש ,וזאת בין אם האירוע יגרם תוך הפרת הוראות הסכם
זה ובין אם לאו ,ובין אם האירוע יקרה בתחומי האתר או מחוצה לו.

.11.5

כל האחריות לוודא כי כל הפועלים מטעמו של הזכיין ,לרבות עובדיו וקבלניו ,פועלים
בצורה בטוחה ותקינה וכן האחריות לאחסון נכון ובטוח של כל החומרים ,הציוד,
המכשירים וכלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודות על ידו כאמור בהסכם זה ,הינה על
הזכיין ,והוא יישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ,בין ישירים ובין עקיפים ,עקב הפרת
חובתה זו.

.11.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר כי נתיבי איילון לא תהא אחראית בשום אופן לכל
נזק שייגרם למכונות שיותקנו ו/או לחיבורם ו/או כל נזק אחר לציוד של הזכיין ,לרבות
נזק שנגרם כתוצאה מעבודות שבוצעו על ידי קבלנים מטעמה ,גניבה על ידי צד ג' ,פריצה,
כוח עליון ,פגעי מזג אויר ועוד ,למעט נזק שנגרם בזדון על ידי נתיבי איילון ו/או מי
מטעמה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הזכיין להיפרע מכל צד שלישי בגין נזק
שנגרם .מובהר כי האחריות הנוגעת לאבטחת המכונות יחול על הזכיין בלבד ולא תעלה
כל טענה הנוגעת לעניין זה כנגד נתיבי איילון.

.11.7

יובהר כי הזכיין יהיה אחראי באופן מוחלט ובלעדי על כל נזקים שיגמרו למכונה ,ונתיבי
איילון לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או לאבטחת המכונה.

.11.8

הזכיין ישפה את נתיבי איילון בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד)
שייגרמו לנתיבי איילון ו/או המסוף כל חלק ממנו ו/או לכל מערכת אחרת ,עקב ו/או
בקשר עם המתקנים ו/או ביצוע עבודות ההתקנה או עבודות האחזקה על ידה ו/או על ידי
מי מטעמה.

.11.9

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ו/או מכל דין ,הזכיין מתחייב לשפות את
החברה ,בתוך ארבעה עשר ( )14ימים מיום קבלת דרישה מאת נציג נתיבי איילון ,בגין כל
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתוגש נגד החברה בשל אבדן ,פגיעה או נזק או הפסד
כאמור לעיל ,וכן בגין כל ההוצאות שנתיבי איילון נשאה בהן (לרבות הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד) והכל מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל

תרופה או סעד אחרים ובלבד שהחברה הודיעה ל בהקדם על קבלת תביעה ואפשרה לו
ליטול חלק בהגנה מפניה.
.11.10

אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את הזכיין מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו על פי
כל דין ,ואין לפרש את האמור בהם כויתור של החברה על כל זכות או סעד המוקנים לה
כדין.

.11.11

האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכם.

 .12ביטוח
בהתאם לאמור בנספח ד.
 .13העברת זכויות
הזכיין לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,בקשר עם ההסכם,
לרבות :להעביר ,להימחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו ,או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,או
בקשר אליו.
לצורך סעיף זה ,תחשב כהעברה גם כניסה של הזכיין לשותפות עם אדם אחר ,או כל גוף משפטי
מאוגד ,או בלתי מאוגד ,או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו של הזכיין על פי הסכם זה.
 .14בטחונות
.14.1

להבטחת מלוא התחייבויות הזכיין בתקופת ההסכם או בתקופות האופציה (לפי העניין),
ובכלל זה פינוי האתרים ופירוק המכונות בתום תקופת השימוש או בכל מועד אחר
בהתאם להוראות הסכם זה ,תשלום כל נזק שהאחריות בגינו חלה על הזכיין (כאמור
בסעיף  11לעיל) ,תשלום דמי ההשראה והתשלומים המוטלים על הזכיין בהסכם זה,
יפקיד הזכיין בידי נתיבי איילון במעמד חתימת טופס מסירת המטלה ביחס לכל אתר,
ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי חוזרת לפקודת החברה לפי הנוסח
המופיע כנספח ו' להסכם זה ("הערבות הבנקאית") ,הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה
עד ( 3שלושה) חודשים מתום תקופת השימוש.

.14.2

מבלי שהדבר יהווה מצג או התחייבות ,מובא לידיעת הזכיין כי הערבות הבנקאית שהוא
יידרש להעמיד ,ביחס למספר האתרים שבהם ידרשו להציב מכונות ,בהתאם למפורט
בסעיף זה:
 14.2.1בעבור הצבת והפעלה של מכונות למשיכת כספים בעד  4אתרים ,הערבות
הבנקאית תעמוד על כ( ₪ 20,000 -עשרים אלף שקל חדשים);
 14.2.2בעבור הצבת והפעלה של מכונות למשיכת כספים בכל  2אתרים נוספים,
הערבות הבנקאית תעמוד על כ( ₪ 10,000 -עשרת אלפים חדשים) בעבור כל
 2האתרים ,וכן הלאה;

.14.3

נתיבי איילון תהא רשאית לגבות מהערבות כל סכום בגין דמי ההרשאה לפי החוזה ,עקב
אי תשלומם כסדרם לפי תנאי כלשהו מהוראות או תנאי החוזה ו/או בגין פיצויים
מוסכמים בגין הפרות הזכיין של הוראות חוזה זה אם הזכיין לא יקיים התחייבות כלשהי
על-פי הסכם זה ,וזאת לאחר התראה בכתב של ( 14ארבע עשר) ימים לזכיין ,מבלי
להיזקק לפסק דין ,אסמכתא משפטית או הוכחת תביעה כלפי הזכיין הערב ומבלי לגרוע

מזכותה של נתיבי איילון להפעיל כל זכות או סעד או תרופה אחרים המוקנים לה על פי
החוזה ,או על פי דין.
.14.4

לאחר מימוש הערבות הבנקאית ,יוחזר לזכיין הסכום העודף ,בכפוף להעמדת ערבות
בנקאית חלופית בסך הסכום העודף האמור.

.14.5

הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט על-ידי הצגתה לבנק מבלי שנתיבי איילון תצטרך
להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה כל שהם נוספים ומבלי שנתיבי איילון תצטרך לנמק
החלטתה .הזכיין מתחייב להימנע מלנקוט בכל הליך אשר יהא בו משום עיכוב חילוט
הערבות הבנקאית ,והכל בכפוף לכך כי הערבות הבנקאית תחולט בהתאם לאמור בהסכם
זה.

.14.6

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות נתיבי איילון הנובעות מעצם הפרת ההסכם או
הנובעות מאי-מסירת הערבות הבנקאית ,אי-השלמתה או אי-הארכתה ,ו/או כדי לפגוע
בזכויות נתיבי איילון לעיכבון על פי הוראותיו האחרות של ההסכם.

.14.7

מובהר ,כי המצאת הערבות הבנקאית כאמור תהווה תנאי מוקדם לקבלת אישורה של
נתיבי איילון להתקנת המכונות .אי מתן האישור כאמור לא יחשב כהפרת ההסכם על-ידי
נתיבי איילון ולא יהיה בעיכוב האישור כאמור כדי לשחרר את הזכיין מקיום מלוא
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות תשלום דמי ההרשאה במלואם ובמועדם.

.14.8

כתב הערבות הבנקאית יוחזר על-ידי נתיבי איילון לזכיין בתום  3חודשים מעת שהזכיין
פינה כדין את כל האתרים ,ובכפוף לכך שהזכיין מילא את מלוא התחייבויותיו על פי
הוראות הסכם זה.

.14.9

למען הסר ספק יודגש ,כי סכום ערבות הביצוע המפורט לעיל הינו להקלת הגבייה בלבד,
ובשום אופן אינו מהווה פיצויים מוסכמים מסוג כלשהו.

.14.10

במקרה בו תביא החברה לסיומו של הסכם זה ,תושב לידי הזכיין הערבות הבנקאית
שהועמדה על ידו לטובת החברה ,בהתאם להוראות ההסכם.

.14.11

מודגש ,כי הוראות סעיף זה לעיל הן בגדר תנאים מהותיים בהסכם זה אשר הפרת איזו
מהן תהווה הפרה יסודית.

.14.12

הזכיין ישא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאות הערבות ,הארכתה ובכל הנוגע אליה.

 .15פינוי
.15.1

עם תום תקופת החוזה או עם קבלת הדרישה כאמור בסעיף  4.15לעיל ,יפרק ו/או יסיר
הזכיין את המכונות ויפנה את השטח מכל ציוד ו/או מתקן ו/או מכשור השייך לו ו/או
הותקן ו/או הושם שם על ידו ,ויחזיר את השטח/מבנה בו הן ניצבו למצבו הקודם ,כפי
שהיה לפני הצבת המכונות.

.15.2

לא פירק הזכיין את המכונות ו/או לא פינה את השטח מכל ציוד ו/או מתקן ו/או מכשור
השייך לו ו/או לא החזיר המצב לקדמותו תהא נתיבי איילון רשאית לעשות זאת -במקומו
ועל חשבון הזכיין לאחר מתן הודעה מראש של ( 10עשרה) ימים.

 .16הימנעות מניגוד עניינים

.16.1

הזכיין מצהיר ,כי הוא ואנשי הצוות מטעמו אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים,
במישרין או בעקיפין ,לרבות ניגוד עניינים אישי ,מקצועי או עסקי ,בינו לבין החברה ו/או
משרד התחבורה ,והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך או להימצא במצב בו הוא או
פעולותיו ,יעמדו בסתירה להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

.16.2

בכל מקרה ,מתחייב הזכיין להודיע לחברה מיד עם היוודע לו ,כי הוא ו/או אנשי הצוות
מטעמו נמצאים במצב של ניגוד עניינים כאמור ולהימנע מביצוע פעולה כלשהי ו/או מתן
שירותים כלשהם עד לקבלת הנחיות בעניין מהחברה.

.16.3

האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכם.

 .17ויתור על זכויות
ויתור ,מתן ארכה ,הנחה ,שתיקה ,שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד כלשהו לחוזה
זה בקשה להפרה של איזו מהוראות חוזה זה או אי קיומה החלקי או הבלתי נכון ,לא ייחשבו
כוויתור של אותו צד על זכות כלשהי המוקנית לו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין ולא ייגרעו
מהתרופות העומדות לאותו צד בקשר להפרה זו ו/או הפרות נוספות של אותה הוראה או הוראה
אחרת.
 .18פיצויים מוסכמים
.18.1

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים  2.8ו 4.8 -לעיל ו/או בזכויותיה ו/או בסמכויותיה
של נתיבי איילון לפינוי האתרים ,אם לא מילא הזכיין את התחייבותו לפינוי בהתאם
להוראות חוזה זה ,יהיה הזכיין חייב לשלם לנתיבי איילון פיצויים מוסכמים ומוערכים
מראש בסך  ₪ 500עבור כל יום של פיגור בפינוי מכונה מסוים וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
וזכות אחרים שנתיבי איילון זכאית להם לפי החוזה או לפי הדין.

.18.2

נתיבי איילון תהיה זכאית לגבות פיצויים אלה ו/או הפיצויים מכוח סעיף  4.8לעיל
מהערבות המוחזקת על ידה או בכל דרך אחרת .סכום הפיצויים הקבועים המוסכמים
מראש יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כאשר המדד הקובע לעומת מדד הבסיס הינו
המדד האחרון שפורסם ושיהיה ידוע במועד חתימת הסכם זה.

.18.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  4.8לעיל ,גבה הזכיין בגין ביצוע פעולה באחת או
יותר מהמכונות שהציב באתרים ,עמלת שימוש הגבוהה מהעמלה המוסכמת על פי חוזה
זה ,ישלם לנתיבי איילון פיצוי מוסכם מוערך מראש בסך  ₪ 10,000בגין כל פעולה בגינה
בוצעה גביית יתר.

.18.4

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  4.8לעיל ,נמצאה מכונה ללא שטרות ולא הוזנו בה
השטרות עד לחלוף  24שעות עבודה מיום שעודכן הזכיין על כך שאין במכונה שטרות,
ישלם הזכיין לנתיבי איילון פיצוי מוסכם מוערך בראש בסך .₪ 5,000

.18.5

מובהר בזאת כי אם קיים מקום להפעיל יותר מקנס אחד ,יהיו מנגנוני הקנס בלתי תלויים
זה בזה ויופעלו במקביל ובמצטבר.

.18.6

הצדדים מצהירים ,כי הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל ,הינם פיצוי נכון והוגן ביחס
להיקף הנזקים הצפויים למזמינה.

.18.7

למען הסר ספק ,מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים
לחברה לפי כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות הצדדים בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל
הפרת חוזה) ,התשל"א.1970 -

 .19ביטול החוזה
.19.1

.19.2

נתיבי איילון תהיה רשאית לבטל חוזה זה ולהביא לסיומה את תקופת ההתקשרות בכל
אחד מהמקרים הבאים ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לנתיבי איילון על
פי הדין או הוראות החוזה:
.19.1.1

אם יתברר בעת כלשהי שאין הזכיין משתמש בזכות שהוענקה לו למטרה
הקבועה בחוזה זה ,או שהפסיק להשתמש בה במידה המתקבלת על הדעת.

.19.1.2

הוחל בהליכי פירוק הזכיין ,או שניתן צו קבלת נכסים נגדו ,או צו כינוס
נכסים ,או שעשה הסדר עם נושיו ,או שהוגשה בקשה להכריזו כפושט רגל,
או שהזכיין הגיש בקשה כזו ,או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ,או שהוטל צו
עיקול על כלל עסקיו ו/או כלל מיטלטליו ולא הוסר תוך  45ימים משעת
הטלתו) ה"צו" לעניין סעיף זה לרבות כל צו וסעד זמני(.

.19.1.3

אם הזכיין יפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי חוזה זה או התחייבות
שנקבעה כיסודית .בנוסף התחייבויות הזכיין לפי הסעיפים:
 4,5,8,9,10,11,12,15הינן התחייבות אשר הפרתן תחשב כהפרה יסודית ,
וזאת מבלי לגרוע מיסודיותן של הפרות אחרות לפי העניין ,בין שנקבעו
ככאלו ובין שלא.

בוטל החוזה מהטעמים כאמור לעיל ,או מכל טעם וסיבה אחרים ,הרי מבלי לגרוע מכל
זכות וסעד שיעמדו לזכות נתיבי איילון עפ"י החוזה ו/או הדין ,תהיה זכאית נתיבי איילון
להשתמש בערבות הבנקאית לשם פרעון כל סכום של דמי הרשאה ו/או פיצוי מוסכם על
פי הסכם זה שיגיע לנתיבי איילון מהזכיין באותו מועד.

 .20כוח עליון
על אף האמור או המשתמע אחרת מחוזה זה ,מוסכם בזה כי כל צד מן הצדדים יהא פטור ממילוי
התחייבויותיו על פיו ,אם ובאותה מידה שמילוי התחייבות נמנע ממנו עקב סיבה או אירוע שאינו
בשליטתו ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מלחמה ,מעשה איבה של כוחות סדירים
ו/או בלתי סדירים ,שריפה ,שיטפון ,התפוצצות ,התמוטטות ,אסון ,פעולות או מחדלי צד ג',
עיצומים ,שביתות ,עיצומי עובדי נתיבי איילון ,השבתות מגן ,פעולות המכוונות לבצע הוראות חוק
ו/או הוראה של הרשות -מוסמכת כל שהיא.
 .21שונות:
.21.1

אי-אכיפה אינה פוגעת בזכויות .אי-אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה
ויתור על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע (לרבות אכיפה) בגין הפרתן ,והיא לא תמנע
אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת
של ההסכם.

.21.2

עיכבון .לנתיבי איילון תהא זכות עיכבון על המכונות וכל ציוד אחר של הזכיין באתר/ים
כבטחון לתשלום כל הפיצויים והכספים שיגיעו לנתיבי איילון מהזכיין .בלי לגרוע

מהאמור ,נתיבי איילון תהא זכאית לחלט את המכונות והציוד כאמור ו/או להיפרע מהם
על ידי מכירתם או בכל דרך אחרת לשם פירעון מלוא חובות הזכיין כלפיה באם אלו לא
יפרעו בתוך ( 30שלושים) יום ממועד קבלת הדרישה הראשונה שבכתב .למען הסר ספק
מובהר כי להזכיין לא תהא כל זכות עיכבון כלפי נתיבי איילון.
.21.3

אי ויתור  -שום ויתור ,אורכה ,הנחה ,ביטול או שינוי כלשהו בתנאי הסכם זה לא יהיו
ברי תוקף ,אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על-ידי הצדדים.

.21.4

תיקון ההסכם ושינויו .כל תיקון להסכם זה או שינויו ייעשו בכתב ,חתום על ידי מורשי
החתימה של הצדדים להסכם זה.

.21.5

הסכם מבטל וממצה .הסכם זה ,הסכמים נלווים לו ומסמכים אחרים בין הצדדים
שתאריכם כתאריך הסכם זה ,מהווים את כלל הסכמת הצדדים והם מבטלים כל הסכם
קודם וכל הסכמה קודמת ,בין בכתב ובין בעל-פה ,בין הצדדים בעניינים נשוא הסכם זה.

.21.6

סמכות מקומית .כל עניין הנוגע להסכם זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של
מחוז מרכז-לוד בלבד.

.21.7

תנאי מתלה .הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון מורשי החתימה של
החברה.

.21.8

כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.
כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  72שעות
מיום מסירתה כדבר דואר רשום.

.21.9

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם ,אם יהיה ,והוראות סעיף
זה יחולו על הכתובות החדשות.
ולראיה באו הצדדים על החתום :
נתיבי איילון

הזכיין

אני הח"מ ,עו"ד __________________ מרחוב _________________ כבא כוחו של הזכיין
מצהיר בזאת כי ,החותמים על חוזה זה מוסמכים לחתום עליו בשם הזכיין וכי חתימת הזכיין
כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.

תאריך

עו"ד

נספח א'
נספח רשימת האתרים ומסופי התחבורה
מס'

שם האתר

כתובת האתר

1

מרכזית המפרץ

שד' ההסתדרות ,חיפה

2

מסוף סבידור

רח' על פרשת דרכים ,תל אביב יפו

3

מסוף האוניברסיטה (מערב)

רח' ירוחם מרשל ,תל אביב יפו

4

חניון המיידי בראשון לציון

מובהר כי רשימה זו איננה מהווה רשימה סגורה ,ולא מהווה הזמנת עבודה כלשהי.

נספח ב'
המפרט (צורף כמסמך ג' למסמכי המכרז)

נספח ג'
מסמכי ההזמנה והצעת הזכיין

נספח ד'
נספח ביטוח
 .1ביטוחי הזכיין
 .1.1בכל משך התקופה המפורטת בסעיף  3.1לחוזה ,על הזכיין לערוך ולקיים את הביטוחים
המפורטים כדלקמן )להלן" :ביטוחי הזכיין"):
 .1.1.1ביטוח רכוש למכונות למשיכת כספים ולכל רכוש אחר המובא לאתרים כהגדרתם
בהסכם ההתקשרות על ידי או עבור הזכיין במלוא ערכם ועל בסיס ערך כינון ,ולעדכן
את סכום הביטוח מעת לעת ,כדי שישקף תמיד את מלוא ערך הרכוש האמור ,מפני
אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח" אש מורחב "לרבות אש ,עשן ,ברק,
התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות,
פגיעה על ידי כלי רכב ,פגיעה על ידי כלי טיס ,פרעות ,שביתות ,שבר זכוכית ,נזק בזדון
וכן נזקי פריצה .הביטוח יכלול סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי נתיבי
איילון ו/או מדינת ישראל ,משרד התחבורה ו/או הבאים מטעם נתיבי איילון ו/או
מדינת ישראל משרד התחבורה ,וכן כלפי– שוכרים ובעלי זכויות אחרים באתרים )
יחדיו ":בעלי הזכויות האחרים") ,אשר בביטוח רכושם נכלל סעיף מקביל בדבר
ויתור על זכות התחלוף כלפי הזכיין ,או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים
כאמור זכויות באתרים נכלל פטור מאחריות לטובת הזכיין בגין אבדן או נזק העלול
להיגרם לרכושם של בעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המקובלים בביטוח "אש
מורחב" ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .1.1.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הזכיין על פי דין בגין פגיעה גופנית
או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהו באתרים
ובסביבתם ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת ביטוח .הביטוח
יורחב לכלול את נתיבי איילון בגין אחריות שתוטל על נתיבי איילון עקב מעשה או
מחדל של הזכיין ו/או הבאים מטעם הזכיין ,בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" ,לפיו
נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .הביטוח לא יכלול
חריגים בקשר עם תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי וחבות בגין קבלנים
וקבלני משנה.
 .1.1.3ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות הזכיין על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם 1980-כלפי עובדי הזכיין בגין פגיעה
גופנית או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם
באתרים ובסביבתם ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 20,000,000לעובד ,למקרה ובסה"כ
לתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את נתיבי איילון היה וייקבע לעניין קרות
תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי כי לנתיבי איילון קיימות חובות מעביד
כלשהן כלפי מי מעובדי הזכיין .הביטוח יכלול סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות
התחלוף כלפי נתיבי איילון ו/או מדינת ישראל משרד התחבורה ו/או הבאים מטעם
נתיבי איילון ו/או– מדינת ישראל משרד התחבורה ,ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .1.1.4ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן רווח גולמי של הזכיין ]במפורש למעט אבדן דמי
שכירות לנתיבי איילון [ עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף 1.1.1
לעיל ו/או לאתרים ו/או לדרכי הגישה אל האתרים ,כתוצאה מאחד הסיכונים
המבוטחים על פי סעיף  - 1.1.1לעיל) למעט פריצה) וזאת למשך תקופת שיפוי בת 24
חודשים .הביטוח ייערך לפי מלוא הרווח הגולמי של הזכיין לרבות הוצאות קבועות

שלא תיפסקנה במקרה של אובדן או נזק כאמור ,ועל הזכיין לעדכן את סכום הביטוח
מעת לעת ,כדי שישקף תמיד את מלוא הרווח הגולמי האמור .הביטוח יכלול סעיף
לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי נתיבי איילון ו/או מדינת ישראל משרד
התחבורה ו/או– הבאים מטעם נתיבי איילון ו/או מדינת ישראל משרד התחבורה ,וכן
כלפי בעלי הזכויות האחרים –,אשר בביטוח האובדן התוצאתי שלהם נכלל סעיף
מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הזכיין ,או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות
האחרים כאמור זכויות באתרים נכלל פטור מאחריות לטובת הזכיין בגין אבדן
תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב"
ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .1.1.5ביטוח כל הסיכונים כספים המבטח אבדן או נזק הנגרם לכספים במלוא ערכם בעת
הימצאם במכשיר ובעת הימצאם באתרים ובסביבתם לצורך הובלתם למכשיר או
ממנו עקב הסיכונים המקובלים בביטוח זה .הביטוח יכלול סעיף לפיו מוותר המבטח
על זכות התחלוף כלפי נתיבי איילון ו/או מדינת ישראל משרד התחבורה ו/או הבאים
מטעם נתיבי איילון ו/או מדינת ישראל משרד – התחבורה ובלבד שהוויתור כאמור
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .1.2על אף האמור בסעיף  . 1.1לעיל ,לזכיין נתונה הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף
1.1.4לעיל במלואו או בחלקו ,ואולם הפטור המפורט בסעיף  2.12להלן יחול כאילו נערך
הביטוח כאמור במלואו.
 .2ביטוחי הזכיין הוראות כלליות–
על ביטוחי הזכיין יחולו ההוראות כדלקמן:
 .2.1ביטוחי הזכיין ייערכו על חשבון הזכיין באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין משך כל תקופת
ההתקשרות וכל הארכה לה.
 .2.2היקף כיסוי ביטוחי הזכיין יהיה בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" "/מגדלביט" "/פסגה "/
"הראלביט""/ .מנוביט"/.
 .2.3ביטוחי הזכיין יכללו את הסעיפים כדלקמן:
 .2.3.1סעיף לפיו ביטוחי הזכיין אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם
רשלנות רבתי מצד הזכיין /או הבאים מטעמו ,ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע
מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א– 1981 .
 .2.3.2סעיף המעיד כי ביטוחי הזכיין הינם ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי נתיבי
איילון ו/או מדינת ישראל משרד התחבורה ,וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל
טענה בדבר שיתוף– ביטוחי הנ"ל.
 .2.3.3סעיף לפיו זכות נתיבי איילון לקבלת שיפוי על פי ביטוחי הזכיין לא תושפע ממידע
בלתי נכון שנמסר למבטח בתום לב בעת עריכת ביטוחי הזכיין ,במהלך תחולתם ,בעת
חידושם או במסגרת הגשת תביעה על פיהם ו/או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהם
בתום לב.
 .2.4המצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הזכיין.

 .2.4.1ללא צורך בכל דרישה מצד נתיבי איילון ,על הזכיין להמציא לידי נתיבי איילון
במועדים המפורטים להלן את אישור קיום הביטוחים.
מובהר ומוסכם ,כי אי המצאת אישור קיום הביטוחים במועדים הנקובים להלן לא
תפגע בהתחייבויות הזכיין על פי החוזה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל
חובת תשלום שחלה על הזכיין .על הזכיין לקיים את כל התחייבויות הזכיין על פי
החוזה ,גם אם יימנעו מן הזכיין קבלת ההרשאה ו/או הכנסת ו/או הפעלת המכשיר
באתרים בשל אי הצגת אישור קיום הביטוחים במועד.
 .2.4.2לא יאוחר ממועד קבלת ההרשאה או לפני מועד הכנסת מכשיר כלשהו לאתרים
המוקדם מבין שני המועדים את אישור עריכת ביטוחי הזכיין המצורף כנספח ד'1
המהווה חלק בלתי נפרד הימנו) להלן" :אישור קיום הביטוחים") חתום על ידי מבטח
הזכיין .מובהר בזה ,כי המצאת אישור קיום הביטוחים הינה תנאי מתלה ומקדמי
לקבלת ההרשאה ו/או להכנסת ו/או הפעלת המכשיר באתרים ולנתיבי איילון תהא
הזכות) אך לא החובה( למנוע מן הזכיין את קבלת ההרשאה או את הכנסת ו/או
הפעלת המכשיר כאמור ,במקרה שאישור קיום הביטוחים לא הומצא במועד המצוין
לעיל.
 .2.4.3יתירה מכך ,על הזכיין להמציא לידי נתיבי איילון העתק מפוליסות תקפות של ביטוחי
הזכיין ,וזאת תוך  7ימים ממועד קבלת דרישת נתיבי איילון לכך.
 .2.4.4לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הזכיין או כל חלק מהם ,על הזכיין להפקיד
בידי נתיבי איילון את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי הזכיין
או כל חלק מהם לתקופה נוספת ,וזאת למשך כל התקופה הנקובה בסעיף  2.1לעיל.
 .2.4.5אין בהמצאת אישורי הביטוח ו/או פוליסות ביטוחי הזכיין ו/או בעריכת השינויים
כאמור בסעיף 2.5להלן ,כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי הזכיין לדרישות
נספח זה ,ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על נתיבי איילון או לצמצם את
אחריות הזכיין על פי החוזה או על פי כל דין.
 .2.5בדיקת אישורי הביטוח ו/או פוליסות ביטוחי הזכיין.
 .2.5.1לנתיבי איילון תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישורי הביטוח ו/או את
פוליסות ביטוחי הזכיין ,שיומצאו על ידי הזכיין כאמור בסעיף  2.4לעיל ,ועל הזכיין
לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו בידי נתיבי איילון על מנת
להתאים את ביטוחי הזכיין להתחייבויות הזכיין על פי נספח זה.
 .2.5.2זכויות נתיבי איילון לבדיקת אישורי הביטוח ו/או פוליסות ביטוחי הזכיין ולדרישת
השינויים כמפורט בסעיף  2.5.1לעיל ,אינן מטילות על נתיבי איילון או על מי מטעם
נתיבי איילון כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הזכיין ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדין לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזכיין
על פי נספח זה ,וזאת בין אם נדרש הזכיין בידי נתיבי איילון לערוך את השינויים
כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם אישורי הביטוח ו/או פוליסות ביטוחי הזכיין
נבדקו בידי נתיבי איילון ובין אם לאו.

 .2.6מוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות המפורטים בסעיף  1לעיל .הנה בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על הזכיין ,שאינה פוטרת את הזכיין ממלוא חבות הזכיין על פי החוזה ו/או
על פי דין .לזכיין לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי נתיבי איילון ו/או כלפי מי מטעם נתיבי
איילון בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף
ביטוחי הזכיין.
 .2.7דרישות הביטוח המפורטות במסגרת נספח זה ועריכת ביטוחי הזכיין בהתאם להן ,אינן באות
לגרוע מכל התחייבות של הזכיין על פי החוזה ו/או על פי כל דין ,ואין בהן כדי לשחרר את
הזכיין מאחריות כלשהי בגין אובדן או נזק או הפסד ,המכוסה או שאינו מכוסה במסגרת
ביטוחי הזכיין.
 .2.8על הזכיין האחריות הבלעדית לשאת במלוא סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי
הזכיין .
 .2.9משך כל התקופה הנקובה בסעיף  2.1לעיל על הזכיין להאריך את תוקף ביטוחי הזכיין מדי
פעם בפעם לפי הצורך ולקיים בקפדנות את כל תנאי ביטוחי הזכיין .כמו כן ,בכל פעם שמבטח
הזכיין יודיע לנתיבי איילון ,כי מי מביטוחי הזכיין עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי
לרעה ,על הזכיין לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש ועדכני,
עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור ,המעיד על עריכת הביטוח כאמור מחדש.
 .2.10מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הזכיין ,בהמצאתם או בשינויים כדי להוות
אישור בדבר התאמתם ,ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על נתיבי איילון או לצמצם
את אחריות הזכיין על פי חוזה -זה או על פי כל דין.
 .2.11ככל שלדעת הזכיין קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הזכיין או לערוך ביטוחים נוספים
או משלימים לביטוחי הזכיין ,על הזכיין לערוך על חשבון הזכיין את הביטוח הנוסף או
המשלים כאמור לעיל ,להחיל לגביו את ההוראות המפורטות בסעיף  2.3לעיל וביחס לכל
ביטוח רכוש נוסף או משלים לכלול סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי נתיבי
איילון ו/או מדינת ישראל משרד-התחבורה ו/או הבאים מטעם נתיבי איילון ו/או מדינת
ישראל משרד התחבורה ,ובלבד שהוויתור כאמור– לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .2.12על נתיבי איילון ו/או מדינת ישראל משרד התחבורה והבאים מטעם נתיבי איילון ו/או מדינת
ישראל משרד התחבורה לא תוטל כל אחריות בגין אובדן או נזק שלזכיין הזכות לשיפוי בגינו
על פי הביטוחים שעל הזכיין לערוך בהתאם לסעיפים  1.1.1 , 1.1.4 , 1.1.5ועל פי ביטוחי
הרכוש כאמור בסעיף  2.11לעיל) או שלזכיין הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים האמורים (,אולם הפטור מאחריות כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .3נספח זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה של החוזה .על אף האמור לעיל ,אי המצאת
אישורי הביטוח במועדים המפורטים בסעיף  2.4לעיל לא תהווה הפרה יסודית של החוזה ,אלא
אם חלפו  10ימים ממועד בקשת נתיבי איילון בכתב להמצאת אישורי הביטוח ,ואישורי הביטוח
לא הומצאו לידי נתיבי איילון.

נספח ה' – דוגמת למסירת מטלה

תאריך__________ :

לכבוד____________

באמצעות דוא"ל_____________:
שלום רב,
הנדון :מסירת מטלה מס' _________ בהתאם להסכם מסגרת להצבה ,תפעול ותחזוקה של מכונות
אוטומטיות למשיכת כספים (כספומטים) באתרי נתיבי איילון

.1

בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ,הינך נדרש להציב ,להתקין ,לתפעל ולתחזק _____
מכונה/ות למשיכת כספים (להלן " :המכונה /הכספומט") באתר כמפורט להלן:
המכונה תוצב ב.__________________________ :

.2

בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות משך הזמן להצבה והתקנה של המכונה הינו  30ימים
מיום מסירת מסירת מטלה זו .

.3

על המכונה להיות מוצבת ,מותקנת וכשירה למתן השירותים לא יאוחר מיום ______.

.4

הינך נדרש לתאם את עבודתך ולפעול לפי הנחיות נתיבי איילון ו/או הנציג מטעמה באתר.
בכבוד רב,

נספח ו'
נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך___________ :

א.ג.נ,
הנדון :ערבות מס' ____________

לבקשת ___________________ (להלן" :הזכיין") אנו ערבים בזה כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך
של  50,000ש"ח (במילים :חמישים אלף שקלים חדשים)( ,להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת הזכיין
בקשר עם מילוי התחייבויות הזכיין בקשר עם הסכם מס' _____ ,מיום ______ (להלן" :החוזה").
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות הנ"ל ,תוך שבעה ( )7ימים מיום
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום
תחילה מאת הזכיין.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על
סכום הערבות.
ערבות זו הינה אוטונומית ,בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את
דרישתכם על פיה בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על
פיה ,תביעה משפטית נגד הזכיין ,ו/או לדרוש תחילה תשלום מאת הזכיין.
אנו מסכימים ,כי חילוט חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה ליתרת הסכום שלא חולט.
ערבות זו תעמוד בתוקפה גם כלפי מי שיבוא בנעליכם ,בין כנמחה ובין בכל דרך אחרת.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או העברה.
בכבוד רב,
____________

