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חוזה לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון בע"מ בחגי ישראל ובמועדים נוספים
שנערך ונחתם בתל אביב ,ביום __ בחודש ______ ,בשנת 2021
בין:

חברת נתיבי איילון בע"מ ,חברה מס' 510536352
משד' נים  2ראשון לציון
)להלן" :המזמין ו/או נתיבי איילון")

לבין:

__________________ ,חברה מס'_______
מרח' _____________________________
(להלן" :הקבלן")

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל

ונתיבי איילון פרסמה הזמנה להציע הצעות ,במסגרת מכרז פומבי מס'  27/21לאספקת
כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון בע"מ בחגי ישראל ובמועדים נוספים (להלן:
"המרכז") על מנת להתקשר עם ספקי מסגרת בהתאם לקטגוריות השונות כמפורט
במכרז ,אשר עימם נערך הסכם זה ,ומהם תוכל החברה לבחור ,בהתאם ובכפוף
להוראות הסכם זה ,את ספק המסגרת בהתאם לקטגוריה הרלוונטית שיספקו עבורה
את השירותים כהגדרתם בסעיף  1.6למסמך א' כפי שתורה נתיבי איילון מעת לעת ,על
פי הסכם זה;

והואיל

ונתיבי איילון ,על סמך מצגיו והתחייבויותיו של הספק במכרז ,קיבלה את הצעתו של
הספק לספק את השירותים בקטגוריה המסומנת ב √ -כדלקמן:
 קטגוריה א'  -מתן תווי שי דיגיטליים לכלל עובדי החברה בחגי ישראל או
מתנה פיזית מתוך קטלוג בחירה שיונפק לחברה ,בהתאם לבחירת העובד
(להלן" :קטגוריה א") הכל כמפורט בחוזה זה ובנספחיו.
 קטגוריה ב'  -תווי שי או מתנה פיזית בשווי המתנה באירועי פרט בהתאם
להזמנת החברה (להלן" :קטגוריה ב") הכל כמפורט בחוזה זה ובנספחיו.

והואיל

והצדדים להגדיר ,לקבוע ולפרט את חיוביהם ההדדיים ,ביחס למתן השירותים ביחס
לקטגוריה הרלוונטית המסומנת לעיל ,הכל כמפורט בחוזה זה.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ,כותרות ונספחים
.1.1

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאי מתנאיו.

.1.2

כותרות הסעיפים בחוזה זה נועדו לשם הנוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנות הוראות
חוזה זה.
_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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.1.3

הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ובכל מקום בו אמר"
ההסכם" או" החוזה" ,הכוונה היא להסכם/לחוזה ולנספחיו.

.1.4

על אף האמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות נספחיו,
יגברו הוראות החוזה.

.1.5

הגדרות:

.1.6

למונחים הבאים תהא בחוזה זה המשמעות המפורטת לצידם:
.1.6.1

"המכרז"  -מכרז פומבי מס'  27/21לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי
איילון בע"מ בחגי ישראל ובמועדים נוספים המצורף לחוזה זה ומהווה חלק
בלתי נפרד הימנו.

.1.6.2

"ההסכם" או" החוזה"  -חוזה התקשרות זה ,לרבות וכולל כל אחד מנספחיו.

.1.6.3

"הזמנה"  -הזמנה ספציפית בכתב אשר תבצע נתיבי איילון למתן שירותים
ביחס לאספקת תווי שי או מוצר שי לחג או למועד אחר,

.1.6.4

"המתנה/המתנות"  -מוצרי השי ו/או תווי השי.

.1.6.5

"תווי שי"  -תווי קנייה דיגיטליים בכרטיס קשיח או באמצעים דיגיטלים
אחרים בעל ערך כספי נקוב וסופי המאפשר רכישת טובין ושירותים במגוון
בתי עסק אותם ציין המציע הזוכה במועד הנפקת הכרטיס.

.1.6.6

"מוצר/י שי"  -מתנות מוחשיות.

.1.6.7

"מקבל המתנה"  -עובד/י נתיבי איילון ו/או כל גורם שיקבע על ידי נתיבי
איילון.

.1.6.8

"השירותים"– שירותים לקטגוריה א' או שירותים לקטגוריה ב' (בהתאם
למסומן ב √-במבוא לחוזה זה) אשר נתיבי איילון תזמין על פי שיקול דעתה,
בהתאם לצרכיה ובמועדים שיקבעו על ידה וזאת על פי הזמנות עבודה שתוציא
נתיבי איילון מפעם לפעם במהלך תקופת ההתקשרות.

.1.6.9

"שירותים לקטגוריה א'"  -שירותי בחירה ואספקה של מתנות (מוצרי שי
ותווי שי) לחגים באמצעות אתר אינטרנטי ייעודי ,לעובדי נתיבי איילון ו/או
לכל גורם אחר שיקבע על ידי נתיבי איילון ,וכן למתן כל שירות נלווה ו/או עקיף
הכרוך בכך ,אשר יוזמן על ידי נתיבי איילון ,והכל כמפורט בחוזה זה ובנספחיו,
לרבות במפרט השירותים המפורט בסעיף  1.7למסמך א'  -חוברת תנאי
המכרז המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובהתאם לדרישות
והוראות נתיבי איילון ובהתאם להוראות כל דין.

" .1.6.10שירותים לקטגוריה ב'"  -שירותי בחירה ואספקה של מתנות (מוצרי שי ו/או
תווי שי) לאירועים באמצעות אתר אינטרנטי ייעודי ,לעובדי נתיבי איילון ו/או
לכל גורם אחר שיקבע על ידי נתיבי איילון ,וכן למתן כל שירות נלווה ו/או עקיף
הכרוך בכך ,אשר יוזמן על ידי נתיבי איילון ,והכל כמפורט בחוזה זה ובנספחיו,
_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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לרבות במפרט השירותים המפורט בסעיף  1.7למסמך א' – חוברת תנאי המכרז
המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ,בהתאם לדרישות והוראות
נתיבי איילון ובהתאם להוראות כל דין.
 .2מהות ההתקשרות
.2.1

נתיבי איילון תזמין מהספק ,מפעם לפעם ,באמצעות הזמנות עבודה ,את השירותים
לקטגוריה א' ו/או את השירותים לקטגוריה ב' (בהתאם למסומן ב √-במבוא לחוזה זה)
 ,וזאת תמורת תשלום קבוע ומוסכם כמפורט בחוזה זה להלן .השירותים כוללים את
מכלול השירותים נשוא המכרז והחוזה על נספחיו ,בכפוף לאישור על ידי נתיבי איילון.
למען הסר ספק יודגש ,כי השירותים יכללו גם כל פעולה או שירות נוסף המהווים מעצם
טיבם או על פי הנוהג המקובל חלק בלתי נפרד מהשירותים גם אם פעולה או שירות
כאמור אינם נזכרים במפורש בהגדרת השירותים ,וזאת ללא זכאות לתמורה נוספת
מעבר לתמורה המפורטת בחוזה זה .

.2.2

מובהר למען הסר כל ספק כי ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת ,לביצוע על פי הזמנות
שירותים מעת לעת ,ונתיבי איילון אינה מתחייבת להיקף הזמנה מסוים מהספק.

.2.3

נתיבי איילון תהיה רשאית להזמין את השירותים ,בהיקפים שונים ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של נתיבי איילון ,ואף לא להזמין שירותים מהספק שזכה במכרז בכלל ,הכול
לפי שיקול דעת נתיבי איילון .

 .3הצהרות הספק והתחייבויותיו
הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
.3.1

הספק מתחייב בזאת לספק לנתיבי איילון את השירותים לקטגוריה א' ו/או את
השירותים לקטגוריה ב' (בהתאם למסומן ב √-במבוא לחוזה זה) ,בהיקף וכמפורט
במפרט השירותים המפורט בסעיף  1.7למסמך א' – חוברת תנאי המכרז המצורף לחוזה
זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו כאמור וזאת כספק עצמאי ותמורת תשלום קבוע
ומוסכם כמפורט בחוזה זה להלן .יובהר ,כי השירותים יבוצעו בתיאום מול נציג נתיבי
איילון שימונה לשם כך ובהיקף שיתבקש על ידי נתיבי איילון ,במסגרת הזמנה
ובמחירים שהוצעו על ידי הספק בנספח  2.1להצעתו במכרז.

.3.2

למען הסר ספק ,מוסכם כי אין נתיבי איילון מתחייבת להזמין מהספק מתנות כלשהן
או את כל סוגי השירותים הנדרשים והמפורטים או כל כמות שלהם; נתיבי איילון יכולה
לרכוש את אותם סוגי ההמתנות (מוצרי השי ו/או תוויה שי) המפורטים במפרט
השירותים כאמור בסעיף  1.7למסמך א' – חוברת תנאי המכרז ,לפי שיקול דעתה
ובכמות שתבחר.

.3.3

הספק מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות ,התעודות ,הידע ,הכישורים ,המיומנות,
הניסיון והמקצועיות הדרושים ליתן את השירות באיכות גבוהה באופן מקצועי .

.3.4

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא יפעיל אתר אינטרט בהתאם למפורט במפרט השירותים
והוא בעל כל הרישיונות ,האישורים וההרשאות הנדרשים על-פי כל דין ומכל רשות
מוסמכת לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.
_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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.3.5

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים לשיווק תווי השי.

.3.6

הספק מצהיר כי השירותים והמערכות המאפשרות את מתן השירותים על ידו עומדים
למשך כל תקופת ההסכם בכל תקני הגנת הפרטיות ,והוראות הדין הרלבנטיות לעניין
הגנה על הפרטיות לרבות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א 1981-ותקנותיו כפי שיעודכנו
מעת לעת.

.3.7

הספק מצהיר כי עיין במסמכי המכרז על כלל נספחיו ,הינו עומד בתנאי הסף של המכרז
ובכל יתר תנאי המכרז ויפעל בהתאם לאמור במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם.

.3.8

הספק מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה להתקשרותה של נתיבי איילון בחוזה זה
ובחתימתה על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיה על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות
של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי החוזה או על פי דין .

.3.9

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בדק ומבין את כל תנאי ההסכם והמכרז ,הנתונים
והנסיבות הקשורים לשירותים עפ"י חוזה זה ,והוא מוותר על כל טענה בדבר טעות ו/או
אי התאמה ו/או כל תביעה ו/או כל דרישה לתוספת תשלום כלשהי מעבר לתעריפי
המתנות שיסופקו בפועל למקבלי המתנות.

 .3.10הספק מצהיר ומתחייב כי השירותים יסופקו בהתאם לדרישות נתיבי איילון .חל איסור
מוחלט לסטות מהזמנת השירותים שאושרה ,ללא אישור מפורש ובכתב של הנציג מטעם
נתיבי איילון .כל חריגה או סטייה או שינוי שלא באישור בכתב כאמור ,תחייב את הספק
לתקן את השירות שבוצע על ידו ,כך שיהיה תואם לדרישת נתיבי איילון ,וכל זאת על
חשבונו ,ללא תוספת תשלום ,ובמסגרת לוחות הזמנים המקוריים ,והספק מוותר מראש
על כל דרישה או טענה בעניין זה.
 .3.11הספק מצהיר ומתחייב כי נתיבי איילון תהיה רשאית לבצע ביקורות על עבודת הספק
לפי הסכם זה בכל עת ולפי שיקול דעתה לרבות באמצעות צד שלישי מטעמה .הספק
ישתף פעולה עם מבצעי הביקורת ויעביר להם מידע וכל נתון הנדרש להם .אין בסמכות
זו של נתיבי איילון כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הספק או כדי להטיל על נתיבי
איילון אחריות כלשהי לטיב ולאיכות השירותים.
 .3.12הספק מצהיר ומתחייב כי אין הגבלה בדין ,בחוזה או במסמכי ההתאגדות של הספק
(אם הוא תאגיד) ,להתקשרותו בחוזה זה.
 .3.13הספק מתחייב כי השירותים שיבצע עבור נתיבי איילון בכל תקופת ההתקשרות ,יענו על
כל המאפיינים והדרישות המפורטים לגביהם וכי אלו יבוצעו בהתאם להוראות כל דין.
 .3.14הספק מצהיר ומתחייב כי בידיו כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות התקפים ו/או
הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין לאספקת השירותים וביצוע מלוא
התחייבויותיו על פי ההסכם ונספחיו ,והוא אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים
והרישיונות הנדרשים ,יישארו בתוקף לאורך כל התקופה בה הסכם זה יהיה בתוקף .
 .3.15הספק מצהיר ומתחייב כי המחירים הנקובים בהצעתו מהווים תמורה סופית ומלאה
להתחייבויותיו עפ"י הסכם זה וכוללים את כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו במלואן,
_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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הכל כאמור בהסכם זה ובמסמכי המכרז ,ולא תהיי ה לן תביעות כספיות כלשהן בגין
ביצוע האמור בהסכם מעבר לתמורה שנקבעה להלן.
 .3.16הספק מצהיר ומתחייב כי אין בפעילותו ולא יהיה בפעילותו במתן השירותים ,וכל עוד
הסכם זה בתוקף ,כל חשש לניגוד עניינים ,בין מתן השירותים לבין כל עיסוק אחר שלו
או עניין אחר שיש לו או לקרובו והוא יודיע על כך לנתיבי איילון ,מיד וללא דיחוי ,על
כל מקרה בו קיים חשש לקיומו של ניגוד עניינים .הוא יחתום כתנאי לתחילת
ההתקשרות עם נתיבי איילון על התחייבות מפורטת להימנע מניגוד עניינים ,המצורף
להסכם זה כנספח  9למסמך א' – חוברת תנאי המכרז.
 .3.17הספק מצהיר ומתחייב כי הוא יבצע את השירותים במקצועיות ,בדייקנות ,ביעילות
ובאיכות מעולים ,על פי האמור בהזמנה ,בחוזה ובמפרט השירותים כאמור בסעיף 1.7
למסמך א' – חוברת תנאי המכרז ,וכמתחייב מהוראות כל דין.
 .3.18הספק מצהיר ומתחייב כי הוא ערך את כל הבדיקות וכל הבירורים הנחוצים לו לביצוע
התחייבויותיו על פי החוזה; ברורים לו היטב תנאי החוזה והוראותיו; ניתנה לו אפשרות
לשאול כל שאלה לצורך קבלת המידע הנדרש לו לביצוע ההתקשרות; הוא מוותר על כל
זכות ,טענה או תביעה כלפי נתיבי איילון בעניינים אלה.
 .3.19הספק מצהיר ומתחייב לתת במסגרת האפשרויות באתר הייעודי אופציה לבחירת
המתנות בהתאם להסכם זה ,בהתאם לדרישות נתיבי איילון וכמפורט במפרט
השירותים.
 .3.20הספק מצהיר ומתחייב כי הוא יעביר לנתיבי איילון ,מעת לעת ,בתדירות שתיקבע על
ידי נציג נתיבי איילון ,ובסיום ההתקשרות עמו ,דוחות פעילות ודוחות סיכום בקשר
לביצוע השירותים ,ולתוצרים של השירותים ,בהתאם לדרישת נציג נתיבי איילון
וכמקובל בנתיבי איילון .
 .3.21הספק מצהיר ומתחייב כי לא להציג את עצמו כנציג של נתיבי איילון או כבא כוחו ,לכל
דבר ועניין ,בפני כל אדם או ישות ,ללא הסכמת נתיבי איילון מראש.
 .3.22מוסכם ,כי חריגה מהצהרות וחיובי הספק כמפורט בסעיף  3דלעיל ,תיחשב להפרה
יסודית.
 .4תקופת ההתקשרו ת
.4.1

תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של שנתיים (  24חודשים) ,החל ממועד חתימת החוזה
(להלן" :תקופת ההתקשרות") .נתיבי איילון תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להאריך את תקופת ההתקשרות בנות עד שנה אחת ( 12חודשים) כל אחת (להלן:
"תקופת ההארכה").

.4.2

נתיבי איילון תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,לבטל את
החוזה ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה ,כולה או חלקה ,לפני מועד תחילת
תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההארכה ,וזאת
בהודעה מוקדמת של  30ימים .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באמור סעיף זה
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כדי לגרוע מזכותה של נתיבי איילון ,לבטל את החוזה בהתאם לשאר התנאים
המפורטים בחוזה ו/או על פי כל דין.
.4.3

סיום ההתקשרות לא ישנה את תוקף תווי השי המונפקים אליהם מחויב הספק על פי
החוזה ביחס לכל שירות שהוזמן ממנו ו/א שבוצע על ידו ו/או מטעמו.

.4.4

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ,כי ביטול החוזה ו/או הפסקת
ההתקשרות ו/או הפסקת תקופת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות
לתקופת הארכה נוספות ,הנן זכויות המוקנות לנתיבי איילון בלבד ,וכי הוא מוותר בזאת
באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל שימוש נתיבי איילון
באיזה מזכויותיו האמורות ,לרבות טענה בדבר הסתמכותו למתן שירותים למשך כל
תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופת ההארכה (כולה או
חלקה) ו/או הסתמכותו להיקף הזמנות מינימאלי כלשהו ,ובפרט טענות שעניינן
השקעות אותן השקיע הספק בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.

 .5תמורה
.5.1

התמורה בחוזה זה תשולם בהתאם לסעיף  5.1ו/או  5.2להלן בכפוף ובהתאם למסומן
ב √-במבוא לחוזה זה.

.5.2

קטגוריה א' – שירותי בחירה ואספקה של מתנות לחגים
בתמורה לאספקת השירותים לקטגוריה א' בפועל ,לשביעות רצון נתיבי איילון ובהתאם
להוראות החוזה ומפרט השירותים כאמור בסעיף  1.7למסמך א' – חוברת תנאי המכרז,
יהיה זכאי הספק לתמורה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו בנספח  – 2.1טופס
הצעת המחיר למסמך א' – חוברת תנאי המכרז ,המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד
הימנו ,כמפורט בסעיף  5.2.1ו/או  5.2.2להלן:
.5.2.1

התמורה בעבור ביצוע השירותים לקטגוריה א' והאספקה של מוצרי השי לחג
עבור ביצוע השירותים לקטגוריה א' והאספקה של מוצרי שי לחג בפועל וכנגד
מילוי כל התחייבויות הספק על-פי חוזה זה על נספחיו ,תשלם נתיבי איילון
לספק תמורה לכל מוצר שי שסופק בפועל למקבל המתנה בהתאם לתעריפי
מוצרי השי לחג שתקציב נתיבי איילון לכל מקבל מתנה (בהתאם לתקציבי
המתנה שיקבעו) ,בניכוי אחוז ההנחה שהוצע על ידי הספק בנספח  – 2.1טופס
הצעת המחיר ,המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :תמורה בגין
אספקת מוצר שי לחג").
יובהר ,כי התמורה בגין אספקת מוצרי שי לחג תשולם בהתאם לכמות
המתנוות שסופקו בפועל למקבלי המתנות.

.5.2.2

התמורה בעבור ביצוע השירותים לקטגוריה א' והאספקה של תווי השי לחג
עבור ביצוע השירותים לקטגוריה א' והאספקה של תווי שי לחג בפועל וכנגד
מילוי כל התחייבויות הספק על-פי חוזה זה על נספחיו ,תשלם נתיבי איילון
לספק תמורה לכל תו שי שסופק בפועל למקבל המתנה בהתאם לתעריפי תוי
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השי לחג שתקציב נתיבי איילון לכל מקבל מתנה (בהתאם לתקציבי המתנה
שיקבעו) ,בניכוי אחוז ההנחה שהוצע על ידי הספק בנספח  – 2.1טופס הצעת
המחיר ,המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :תמורה בגין
אספקת תו שי לחג").
יובהר ,כי התמורה בגין אספקת תווי השי לחג תשולם בהתאם לכמות תווי
השי שסופקו בפועל למקבלי המתנות (באמצעות הודעה לנייד/בדואר
אלקטרוני או באמצעות אספקת כרטיס קשיח).
.5.3

קטגוריה ב' – שירותי אספקה של מתנות לאירועים
בתמורה לאספקת השירותים לקטגוריה ב' בפועל ,לשביעות רצון נתיבי איילון ובהתאם
להוראות החוזה ומפרט השירותים כאמור בסעיף  1.7למסמך א' – חוברת תנאי המכרז,
יהיה זכאי הספק לתמורה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו בנספח  – 2.1טופס
הצעת המחיר למסמך א' – חוברת תנאי המכרז ,המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד
הימנו ,כמפורט בסעיף  5.3.1ו/או  5.3.2להלן:
.5.3.1

התמורה בעבור ביצוע השירותים לקטגוריה ב' והאספקה של מוצרי השי
לאירוע
עבור ביצוע השירותים לקטגוריה ב' והאספקה של מוצרי שי לאירוע בפועל
וכנגד מילוי כל התחייבויות הספק על-פי חוזה זה על נספחיו ,תשלם נתיבי
איילון לספק תמורה לכל מוצר שי שסופק בפועל למקבל המתנה בהתאם
לתעריפי מוצרי השי לאירוע שתקציב נתיבי איילון לכל מקבל מתנה (בהתאם
לתקציבי המתנה שיקבעו) ,בניכוי אחוז ההנחה שהוצע על ידי הספק בנספח
 – 2.1טופס הצעת המחיר למסמך א' – חוברת תנאי המכרז ,המצורף לחוזה
זה כחלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :תמורה בגין אספקת מוצר שי לאירוע").
יובהר ,כי התמורה בגין אספקת מוצרי שי לאירוע תשולם בהתאם לכמות
המתנות שסופקו בפועל למקבלי המתנות.

.5.3.2

התמורה בעבור ביצוע השירותים לקטגוריה ב' והאספקה של תווי השי לאירוע
עבור ביצוע השירותים לקטגוריה ב' והאספקה של תווי שי לאירוע בפועל וכנגד
מילוי כל התחייבויות הספק על-פי חוזה זה על נספחיו ,תשלם נתיבי איילון
לספק תמורה לכל תו שי שסופק בפועל למקבל המתנה בהתאם לתעריפי תווי
השי לאירוע שתקציב נתיבי איילון לכל מקבל מתנה (בהתאם לתקציבי המתנה
שיקבעו) ,בניכוי אחוז ההנחה שהוצע על ידי הספק בנספח  – 2.1טופס הצעת
המחיר למסמך א' – חוברת תנאי המכרז ,המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד
הימנו( ,להלן" :תמורה בגין אספקת תו שי לאירוע").
יובהר ,כי התמורה בגין אספקת תווי השי לאירוע תשולם בהתאם לכמות תווי
השי שסופקו בפועל למקבלי המתנות (באמצעות הודעה לנייד/בדואר
אלקטרוני או באמצעות אספקת כרטיס קשיח).
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.5.4

התמורה שתצוין בהצעה כוללת מע"מ ,נתיבי איילון תשלם מע"מ על פי דין כפי שיחול
בעת הוצאת החשבונית .

.5.5

הספק יעביר חשבון מסודר עד ה 5-לכל חודש ,התמורה תשולם בהתאם להוראות חוק
מוסר תשלומים לספקים תשע"ז –  2017ממועד אישור משלוח החשבונות על ידי נתיבי
איילון ושיערכו על סמך הזמנות ,בהתאם להצעת הספק שאושרה ולמחיר שנקבע על
ידו ואושר על ידי נתיבי איילון.

.5.6

מובהר בזאת ,כי העברת סכום התמורה לעיל מותנה בקבלת חשבון מטעם הספק,
ובצירוף דו"ח פעילות שבוצע על ידי הספק ופירוט העבודה שבוצעה .

.5.7

כל ההוצאות ,העלויות והתשלומים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים וכל יתר
התחייבויותיו של הספק לפי חוזה ולפי הזמנה יחולו על הספק באופן מלא ובלעדי ,למעט
אם נכתב אחרת בחוזה זה או בהזמנה ,במפורש ,והספק לא יהא זכאי לכל תשלום ,החזר
הוצאה ו/או סכום אחר אלא על פי המפורט בחוזה זה ,נספחיו ובהזמנה .

.5.8

התמורה בסעיף  5זה תהווה תשלום סופי ומלא עבור כל העלויות וההוצאות הכרוכות
בביצוע החוזה ובאספקת השירותים על ידי הספק (ישירות ועקיפות ,מיוחדות וכלליות,
תפעול ,יהול והכיו"ב) ,לרבות עלויות כח אדם ומשרדים ,הפעלת אתר האינטרנט ,חומרי
אריזה ,הציוד ,התוכנות ,רישיונות והיתרים ,שכר עבודה לרבות כל הזכויות
הסוציאליות בהתאם לכל דין ,נסיעות ,מיסים ותשלומי חובה (התמורה כוללת מע"מ),
היטלים ,מיסי יבוא ,שיחות טלפון ,תקשורת ,דלק ,עלויות שינוע/הטסה ,דמי משלוח
,ביטוח ,תקורה וכיו"ב וכן את כל ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש
לביצוע התחייבויות הספק .

.5.9

לא תשולם תוספת לתמורה בגין תנודות במחירים ,התייקרות ,בערך השירותים או
בהוצאות נלוות ,אלא אם שינוי כאמור פורט מפורשות בחוזה או נספחיו או בהזמנה.
לא תשולם לספק תוספות בגין העסקת קבלני משנה או בגין היקפי עבודה משתנים או
כל תוספת אחרת.

 .5.10הספק מוותר בזאת על כל זכות ,טענה או תביעה כלפי נתיבי איילון לעניין זה.
 .5.11התמורה תשולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין ,לפחות  15ימים קודם למועד המיועד
לתשלום התמורה ובהתאם להנחיות נתיבי איילון כפי שיהיו מעת לעת וכנגד אישור
הספק על ניהול ספרים כדין.
 .5.12כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין השירות ו/או
אספקתו יחולו באופן בלעדי על הספק וישולמו על ידו .נתיבי איילון תנכה מכל תשלום
לספק כל סכום אותו עליה לנכות על פי כל דין ,לרבות מסים ,היטלים ותשלומי חובה
אחרים ותשלומים כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע לספק מנתיבי
איילון.
 .6אחריות הספק בנזיקין
.6.1

הספק יהיה אחראי מלא ובלעדי לכל זק ו/או הפסד ו/או אובדן ,מכל מין וסוג שהוא,
שייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין ,לאדם ,לגוף או לרכוש ,לרבות לנתיבי איילון ,לעובדי
_____________
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נתיבי איילון או למקבלי המתנות או לצד שלישי כלשהו (לרבות מי מעובדי הספק או
רכושו) ,בגין מעשה או מחדל של הספק ,מי מעובדיו ומי מטעמו ,שיועסקו בביצוע
השירותים ,וכן בכל מקרה של ביצוע לקוי ו/או ביצוע חלקי ו/או אי ביצוע של העבודות.
.6.2

הספק ישפה את נתיבי איילון מייד עם קבלת דרישה ראשונה לעשות כן ,בגין כל סכום
שנתיבי איילון תידרש לשלם בקשר לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה ואשר נמצאת
בתחום אחריותו של הספק ,כאמור לעיל ,וכן בגין כל הוצאה בה תשא נתיבי איילון
בקשר לכל הליך כאמור (לרבות שכר טרחת עורכי דין) ,ובלבד שניתנה לספק אפשרות
להתגונן בפנ י הדרישה ו/או התביעה כאמור ,וזאת על ידי מתן הודעה לספק על קבלתה
של הדרישה ו/או התביעה.

.6.3

הספק פוטר את נתיבי איילון מאחריות כלשהי בגין כל תשלום ,נזק ,הפסד ,או אובדן
שייגרמו לו או לצד שלישי בשל מעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו ,לרבות עובדיו,
וכן בכל מקרה של ביצוע לקוי ו/או ביצוע חלקי ו/או אי ביצוע של העבודות.

.6.4

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,יהיה הספק אחראי לכל פגם בעבודה,
אם האחריות לכך מוטלת על הספק על פי כל דין או על פי התחייבויותיו בחוזה זה
ובהזמנה ,ובכלל זה לכל פגם מוסתר או מוסווה או שניתן לגילוי רק בקרות מקרה
מסוים או שהושאר על ידי הספק ולא נתגלה על ידי נתיבי איילון מכל סיבה שהיא.

.6.5

הספק אינו פטור מכל התחייבות הנובעת מחוזה זה אשר מטבע הדברים או על פי דין
נמשכת היא גם לאחר מועד סיום תקופת האחריות או סיום העבודה ,לפי העניין.

.6.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם כי לא תהא לנתיבי איילון כל אחריות בקשר
לעובדי הספק ונתיבי איילון לא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם,
והספק ישפה את נתיבי איילון בגין כל תשלום ,הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בקשר
לתביעה שתוגש נגדה על ידי מי מעובדי הספק ,שעילתה קשורה בביצוע השירותים ו/או
ההתקשרות נשוא חוזה זה .

 .7ביטוחים
.7.1

במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת אחריות הקבלן על פי דין ,על הקבלן
לערוך את הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה ,לרבות ביטוח אחריות
כלפי צד שלישי וחבות מעבידים .עריכת ביטוחים על ידי הקבלן או העדרם לא תיגרע
בדרך כל שהיא מחבות הקבלן על פי הסכם זה או כל דין.

 .8ערבויות
להבטחת מילוי התחייבויות הספק למתן שירותים יצרף הספק ערבות ביצוע בהתאם לסעיף
 5.1ו/או  5.2להלן בכפוף ובהתאם למסומן ב √-במבוא לחוזה זה.
.8.1

להבטחת מילוי התחייבויות הספק למתן שירותים לקטגוריה א' על פי חוזה זה ,יצרף
הספק ערבות ביצוע בנוסח המצורף כנספח ג' 1לחוזה זה ,בסך של ______ש"ח (להלן:
"ערבות ביצוע קטגוריה א'") .ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד  90יום לאחר תום
תקופת ההתקשרות או תקופת הארכה לפי העניין .
_____________
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.8.2

להבטחת מילוי התחייבויות הספק למתן שירותים לקטגוריה ב'  2על פי חוזה זה ,יצרף
הספק ערבות ביצוע בנוסח המצורף כנספח ג' 2לחוזה זה ,בסך של ______(להלן":
ערבות ביצוע קטגוריה ב'") .ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד  90יום לאחר תום תקופת
ההתקשרות או תקופת הארכה לפי העניין .

.8.3

מבלי לגרוע מן האמור זכה הספק במסגרת המכרז בשתי הקטגוריות ,יצרף הספק
להבטחת התחייבויותיו למתן השירותים בשתי הקטגוריות ערבות ביצוע בנוסח המצורף
כנספח ג' 3לחוזה זה ,בסך של ______(להלן ":ערבות ביצוע קטגוריה א ו -ב'") .ערבות
הביצוע תעמוד בתוקפה עד  90יום לאחר תום תקופת ההתקשרות או תקופת הארכה
לפי העניין .

.8.4

מבלי לגרוע מיתר זכויות נתיבי איילון לפי חוזה זה ,תהא נתיבי איילון רשאית לממש
את ערבות הביצוע לקטגוריה א' ו/או לקטגוריה ב' כולה/ן או מקצתה/ן ,בבת אחת או
בשלבים ,לכיסוי מלא או חלקי של התחייבויות הספק כלפיו על פי חוזה זה ו/או לכיסוי
נזקיו בגין התנהגות הספק .עשתה נתיבי איילון שימוש בסעיף זה ,והספק לא השלים
את גובה הערבות הנותר לסכום הנקוב בסעיף  8.1ו/או  8.2ו/או  8.3לעיל (לפי העניין),
ייחשב הדבר כהפרה יסודית של חוזה זה.

.8.5

מימוש ערבות הביצוע לקטגוריה א' ו/או לקטגוריה ב' לא יגרע מזכויותיה של נתיבי
איילון או מהסעדים העומדים לרשותה על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

.8.6

הפרת הוראות סעיף  8זה תיחשב להפרה יסודית של חוזה זה.

 .9הפרות
.9.1

בגין הפרה יסודית של חוזה זה ,ישלם הספק לנתיבי איילון פיצוי מוסכם בסך השווה ל-
 10%מסכום התמורה שבהזמנה לקטגוריה א' ו/או לקטגוריה ב' [בהתאם למסומן ב√-
במבוא לחוזה זה] ,בתוספת הפרשי הצמדה ממועד חתימת חוזה זה ועד למועד התשלום
בפועל ,שישולם על ידי הספק מיד עם דרישתו הראשונה של נתיבי איילון ,ובלבד
שנמסרה לספק התראה בכתב וניתנה לו שהות של  7ימים לתקן את ההפרה .הצדדים
קובעים סכום זה כפיצויים מוסכמים ,קבועים ומוערכים מראש ,בסכום הולם ונאות,
שנשקלו ,הוערכו ונמצאו סבירים ומתאימים בנסיבות העניין.

.9.2

אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויות נתיבי איילון לתבוע פיצויים עבור
הנזקים שנגרמו לו בפועל עקב ההפרה או אי הקיום ,או לתבוע ביצוע בעין של החוזה או
ביטולו ,או כדי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לנתיבי איילון על פי חוזה זה ועל פי כל
דין .כן תהיה רשאית נתיבי איילון לקזז מכל תמורה המגיעה לספק ממנה ,את הפיצויים
המוסכמים ,דלעיל.

.9.3

בכל מקרה של הפרה של החוזה מצד הספק ,תהיה נתיבי איילון רשאית לגבות את
הפיצויים המוסכמים לעיל ,באופן של חילוט הערבות שבידה או בדרך של קיזוז
הסכומים מהתמורה לה זכאי הספק לפי החוזה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 .10כוח האדם של הספק

_____________
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 .10.1הספק יבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות עובדיו בלבד ולא יהא רשאי למסור
את ביצוע השירותים או חלק מהן לכל גורם אחר ,לרבות קבלני משנה ,אלא בהסכמה
מפורשת מראש ובכתב של נתיבי איילון.
 .11העדר יחסי עובד מעביד
 .11.1במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,הספק ישמש כספק עצמאי ,ולא יתקיימו
בין הצדדים ו/או מי מטעמם ,יחסי עובד מעביד .
 .11.2הספק הינו וייחשב בכל הקשור לחוזה זה כמעסיקם של העובדים מטעמו ומתחייב
לדאוג לשלם על חשבונו את שכר עובדיו ,על כל המשתמע מכך ,ולמלא אחר הוראות כל
חוקי העבודה ,התקנות ,ההסכמים הקיבוציים ,צווי ההרחבה ,וכל דין ביחס לשמירה
על זכויותיהם ,על בטיחותם ,בריאותם ורווחתם ,לרבות על הוראות חוק שכר מינימום,
תשמ"ז ,1987-חוק הגנת השכר ,התשי"ח , 1958-חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),
תשכ"ח.1968-
 .11.3הספק מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות והשירותים ,על חשבונו ,עובדים
מיומנים ,בעלי נסיון וידע בביצוע העבודות הנ"ל.
 .11.4נתיבי איילון תהא רשאית לדרוש מהספק ,בכל עת ,החלפה של כל עובד מעובדיו ובפרט
של נציג הספק ,אשר לא ימלא את תפקידו בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בניגוד
להוראות הדין ו/או בניגוד להנחיות נתיבי איילון ו/או אינו שומר על נהלי עבודה
ובטיחות ו/או אינו עומד בדרישות המקצועיות ו/או אשר ייראה לו בלתי מתאים למתן
השירותים נשוא החוזה ,והספק מתחייב למלא אחר דרישה זו ללא שיהוי.
 .11.5הספק מתחייב לדאוג כי עובדיו יבצעו תפקידם בהתאם להנחיות נתיבי איילון כפי
שיינתנו במהלך תקופת ההתקשרות ,ועל פי תנאי חוזה זה ותוך שמירה על הוראות כל
דין ו/או נוהל עבודה.
 .11.6למען הסר ספק יובהר כי אין ולא יהיו בין נתיבי איילון לבין הספק ו/או לבין מי מעובדי/
נציגי הספק ,כל יחסי עובד-מעביד ,וכי הספק לבדו אחראי כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו,
בכל הנוגע לביצוע הוראות מכרז וחוזה זה ובכל הנוגע לשמירה על הזכויות המגיעות
להם על פי דין .
 . .11.7הספק ישפה את נתיבי איילון בגין כל תשלום ,הוצאה או נזק שייגרמו לה בקשר
לתביעה שתוגש נגדה על ידי מי מעובדי הספק ,שעילתה קשורה בביצוע העבודה או
בטענה לקיום יחסי עובד מעביד עם נתיבי איילון.
 .11.8מוסכם בזאת ,כי הפרה של הוראה מהוראות סעיף  11דלעיל ,תיחשב להפרה יסודית של
החוזה.
 .12קיזוז ועיכבון
 .12.1נתיבי איילון רשאית לעכב ו/או לקזז כל סכום ו/או רכוש המגיע לה ו/ואו בגין המגיע
לה מאת הספק ו/או ממי מטעמו ,מכוח הסכם זה ו/או מכוח כל דין (לרבות כל הסכם
אחר) ולרבות סכום המגיע כפיצוי ו/או החזר ו/או שיפוי ,בגין נזיקין על פי הסכם זה
_____________
____ חתימה
וחותמת המציע

-12-

.

ו/או כתוצאה ממנו ו/או מכוח כל דין ,מכל סכום המגיע לספק ו/או למי מטעם הספק,
מנתיבי איילון ,בין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת.
 .12.2מובהר ומוסכם בזאת כי הספק מוותר על כל זכות שתעמוד לו לקיזוז ו/או לעיכבון,
וזאת לרבות במקרה של מחלוקת עם נתיבי איילון לעניין תשלום ,ו/או כל סכסוך אחר
בין הצדדים .
 .12.3הוראה והרשאה זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לכל שינוי או ביטול ללא הסכמת
נתיבי איילון בכתב ומראש.
 .13סיום החוזה
 .13.1סיום שלא בשל הפרת החוזה
 .13.1.1נתיבי איילון בלבד תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא,
לבטל את החוזה ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה ,כולה או חלקה,
לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות או
במהלך תקופת ההארכה ,וזאת בהודעה מוקדמת של  30ימים (להלן ":הודעת
סיום החוזה").
 .13.1.2הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ,כי ביטול החוזה ו/או הפסקת
ההתקשרות ו/או הפסקת תקופת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת
ההתקשרות לתקופת הארכה נוספת ,הנה זכות המוקנית לנתיבי איילון ,וכי
בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה
מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך ,לרבות טענה בדבר הסתמכותו למתן
שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים
במהלך תקופת ההארכה (כולן או חלקן) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן
השקיע הספק בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.
 .13.1.3דרשה נתיבי איילון את ביטול החוזה ,שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של
הספק ,יהיה הספק זכאי לקבל מנתיבי איילון אך ורק את התמורה המגיעה לו
בגין השירותים אותם ביצע בפועל ,עד לאותו מועד ,וזאת כסעד סופי ,מלא
וגמור בגין ביטול החוזה .מובהר ,כי לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על
נתיבי איילון כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל
יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה ,והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק
מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי
ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.
 .13.1.4נתיבי איילון רשאית לנכות ,לקזז ,להפחית כל סכום המגיע לה בגין הפסקת
השירותים וביטולם על פי סעיף  13זה ,מכל סכום המגיע לספק ממנה על פי
חוזה זה ,וכן לממש לצורך כך את ערבות הביצוע או כל ערובה אחרת שניתנה
בידה.
 .13.2סיום בגין הפרת החוזה
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 .13.2.1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  13.1לעיל ,נתיבי איילון בלבד תהא רשאית
להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה ,הפרה שאינה
יסודית ,ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של  15יום והספק לא תיקן את
ההפרה ,תוך התקופה כאמור.
 .13.2.2מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של נתיבי איילון על פי הוראות כל דין או חוזה
זה ,בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים ,תהא נתיבי איילון רשאית לבטל,
לאלתר ,חוזה זה:
 .13.2.2.1בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה ,הפרה יסודית ,ו/או במקרה
בו הפר הספק את החוזה בהפרה חוזרת של יותר מפעם אחת ,אף
אם לא מדובר בהפרה יסודית.
 .13.2.2.2הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או
למינוי כונס נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני
לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך  30יום
ממועד הגשתה.
 .13.2.2.3הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון
או הוצא נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו
כונס נכסים זמני או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן
לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך  30יום ממועד הגשתם .
 .13.2.2.4הוטל עיקול על רכוש הספק ,כולו או מקצתו או בוצעה פעולה
כלשהי לגבי הרכוש כאמור ,באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את
מתן השירותים (כולם או חלקם) ,והעיקולים כאמור לא בוטלו
בתוך  30ימים ממועד נקיטתם .
 .13.2.3מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה ,ביטלה נתיבי איילון את החוזה בהתאם
להוראות סעיף זה ,רשאית נתיבי איילון ,מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות
לה על פי כל דין ,להמשיך את ביצוע השירותים בשיתוף פעולה עם כל גורם
אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי .
 .13.2.4מובהר בזאת ,כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת לנתיבי
איילון בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין .
 .14סודיות ואבטחת מידע
 .14.1הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות ,ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע שיגיע אליהם
בעניינו של הצד השני ,במהלך ההתקשרות ובמהלך מתן השירותים .התחייבות זו
תמשיך לחול גם לאחר סיום תקופת החוזה .האמור יחול אף על עובדי כל אחד
מהצדדים ,נציגיהם ושלוחיהם ,וכל אחד מהצדדים יהא אחראי לכך שהם ימלאו אחר
הוראה זו .
 .14.2הספק יחתום על כתב התחייבות לשמירת סודיות ,בנוסח המצורף כנספח ב' לחוזה זה.
_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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 .14.3הספק מתחייב לפעול בהתאם לנהלי אבטחת מידע בהתאם ובכפוף לחוק הגנת
הפרטיות ,תשמ"א 1981-ותקנותיו.
 .15איסור הסבה וקבלני משנה
 .15.1הספק אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו ,כן אין הוא רשאי להעביר או
למסור לאחר כל זכות לפי החוזה וכן אין הוא רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים,
כולם או מקצתם או את מתן השירותים או כל עבודה אחרת לפי חוזה זה ,אלא בהסכמת
נתיבי איילון מראש ובכתב.
 .15.2ביצע הספק עבודות או חלק מהן באמצעות ספק/י משנה ,יישאר הספק אחראי לכל
השירותים ו/או העבודות ,ללא יוצא מן הכלל .העסקת עובדים או מסירת ביצוע
השירותים ו/או עבודה לקבלני משנה אינה פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו
לפי החוזה ,והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של נותני השירותים ו/או
מבצעי העבודה ,או קבלני המשנה או באי כוחם או עובדיהם וכל מי מטעמם.
 .15.3הספק יהא אחראי מלא ובלעדי לכל העבודות נשוא חוזה זה ,בין שבוצעו על ידו או על
ידי עובדיו ובין שבוצעו על ידי קבלני משנה או עובדיהם או מי מטעם אלה ,ואין הספק
רשאי לטעון כלפי נתיבי איילון לאחריותו של צד שלישי בעניינן של העבודות נשוא חוזה
זה .מובהר כי אישור ספק משנה על ידי נציג נתיבי איילון אינו פוטר את הספק מאחריות
כאמור.
 .15.4הספק לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין העסקתם של קבלני משנה או לרווח קבלני
ועליו להביא זאת בחשבון .לא תתקבל דרישה מצדו של הספק לגבי תוספת לתמורה או
דרישה לרווח קבלני או לגבי כל תשלום אחר בשל העסקתם של קבלני משנה על ידו.
 .15.5נציג הספק מטעם הספק יהיה איש הקשר גם לפעילותם של קבלני משנה של הספק,
והוא יהיה הגורם האחראי לפתור כל בעיה שתתעורר בעבודתו של ספק המשנה.
 .15.6לא יתקיימו יחסים חוזיים או אחרים בין נתיבי איילון לבין קבלני המשנה.
 .16קבלת מסמכים
 .16.1נתיבי איילון תהיה הבעלים של כל המסמכים ו/או הנתונים אף במקרה בו יגיע חוזה זה
לכדי סיום ,מכל סיבה שהיא.
 .16.2במועד סיום תקופת ההתקשרות ,ימסור הספק לנתיבי איילון את כל המסמכים
הקשורים לביצוע השירותים לפי דרישת נתיבי איילון.
 .16.3הספק מצהיר ומתחייב ,כי נתיבי איילון תהיה זכאית להשתמש בכל המסמכים
הקשורים ,לרבות באלו הנמצאים בידי הספק ,ולעשות בהם כרצון נתיבי איילון ,גם אם
תופסק עבודתו של הספק ,וזאת ללא כל תשלום או תמורה אחרת.
 .17ניהול ההסכם
 .17.1הספק וכל מי מטעמו שיהא מעורב בביצוע השירותים מתחייבים לשתף פעולה עם נציג
נתיבי איילון וכל מי מטעם נתיבי איילון שיהא מעורב בביצוע השירותים .נציג נתיבי
_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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איילון או מי מטעמו יהיו רשאים לבצע פיקוח ,בקרה וכל בחינה ,באופן כללי או לעניין
מסוים ,על פי הסכם זה ,בנוגע לשירותים הניתנים על ידי הספק ,והספק יסייע לנציג
נתיבי איילון לעשות כן וימסור לו כל מידע ומסמך שנציג נתיבי איילון יבקש לקבלו.
 .17.2נציג הספק יהיה אחראי לניהול השירותים מטעם הספק ,יוודא כי הספק עומד בכל
המטלות שהוגדרו בהסכם ובמפרט השירותים כאמור בסעיף  1.7למסמך א – חוברת
תנאי המכרז ,וכי כל השירותים מבוצעים כהלכה ,באופן מקצועי ולפי דרישות ההסכם.
 .17.3נציג הספק יהיה אחראי לדווח לנציג נתיבי איילון על ביצוע השירותים ועל כל התפתחות
ו/או תקלה ו/או בעיה .
 .17.4נציג הספק ייקח חלק בכל פגישה שאליה יוזמן על ידי נציג נתיבי איילון ,ויהווה כתובת
לכל בעיה או שינוי בתכולת השירותים ,ובכל מקרה בו יידרש בירור הנוגע לביצוע
ההסכם או תידרש הצגה של השירותים וביצועם בפני הגורמים בנתיבי איילון.
 .18שונות
 .18.1הספק אינו רשאי להסב ,להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכויותיו על פי
חוזה זה ,כולן או חלקן ,אלא באישור נתיבי איילון ,מראש ובכתב.
 .18.2חוזה זה ממצה את הסכמות הצדדים ,בא במקום ומחליף כל הבנה או הסכמה הקודמים
לו ,בין בכתב ובין בעל פה .כל שי וי ,תוספת או גריעה מחוזה זה יהיו בכתב ובחתימת
הצדדים בלבד.
 .18.3הסכמה מצד נתיבי איילון לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים ,לא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .לא השתמש צד לחוזה בזכויות הניתנות להם
על פי חוזה זה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין
ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה .
 .18.4סמכות השיפוט המקומית ,הייחודית והבלעדית ,בכל הנוגע לחוזה זה ,תהיה נתונה
לבתי המשפט בעיר תל אביב ולהם בלבד.
 .18.5הודעת צד למשנהו תינתנה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט במבוא לחוזה
זה או תימסרנה ידנית במשרדו של הצד השני ותיחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי
עבודה לאחר שליחתה בדואר רשום או במועד מסירתה ,אם מסרה במשרדו של הצד
השני.

נתיבי איילון

הספק

כתובת:

שד' נים  ,2ראשון לציון

__________________

פקס:

03-69532690

__________________

טלפון:

03-6931212

__________________

_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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דוא"ל:

__________________

__________________

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________

_______________________

חברת נתיבי איילון בע"מ

הספק

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ________ ,מאשר כי ביום ________ ,ה"ה מר/גב' ____________,
ת.ז ____________.ומר/גב' ______________ ,ת.ז ,____________.אשר הינם מורשי
החתימה המוסמכים בשם הספק ,התייצבו וחתמו על החוזה בפניי.
_________________
____________  ,עו"ד

_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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נספח א'

_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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נספח ב'
תאריך___________:

לכבוד
נתיבי איילון בע"מ
כתב התחייבות לשמירת סודיות  -ספק
אני הח"מ( ____________ ,ח"פ ___________) ,מצהיר ומתחייב כלפי נתיבי איילון בע"מ
(להלן":נתיבי איילון") ,כדלקמן:
 .1הגדרות  -בכל מקום בכתב התחייבות זה ,תהא למונחים הבאים המשמעות שבצידם כדלהלן:
"מידע"  -כל ידיעה ,מסמך ,נתון ,חוות דעת ,חוזה ,מזכר ,וכל חומר או מידע כלשהו ,לרבות
כל רעיון ,פטנט ,תגלית ,שכלול ,תהליך ,פיתוח ,שיטה ,תוכנית ,שרטוט ,תשריט ,פעולה,
בדיקה ,סקר ,רשימה של לקוחות ,דו"חות כספיים ,תפעוליים ,ביצועיים ,טכניים או אחרים,
ידע או מידע טכני ,מקצועי ,עסקי ,פי סי או אחר ,בין בכתב ובין בעל פה ,שייווצר ,יתגבש,
יפותח ,יתגלה ,ייחשף ,יימסר ,יושג ,ויהיה בידי הספק ,בשליטת הספק ,עובדיו ,שלוחיו או מי
מטעמו ,וכן ,כל מידע המסתמך על מידע כאמור ,עושה שימוש במידע כאמור או נובע ממנו,
בכל אופן או בדרך כלשהי ,וכן כל העתק ,שכפול או צילום של מידע כאמור.
"מידע על נתיבי איילון"  -כל מידע הקשור למכון או לביצוע ההתקשרות נשוא החוזה שבין
נתיבי איילון לבין הספק שכתב התחייבות זה מצורף אליו כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנו (להלן ":החוזה").
"גורם מאושר"  -כל אדם או גוף ,שנתיבי איילון אישר לגביו ,מראש ובכתב ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,גישה למידע על נתיבי איילון ו/או עובדיו ,לאחר שהתחייב לשמירה על סודיותו.
 .2המידע על נתיבי איילון ו/או מי מעובדיו ייחשב למידע סודי וכרכושו הבלעדי של נתיבי איילון
ויחולו עליו כל תנאי כתב התחייבות זה .לאחר סיום החוזה ,נתיבי איילון לבדו יהיה רשאי
לעשות במידע האמור ,כל שימוש שהוא ,והספק מוותר על כל זכות או טענה בגין כך.
 .3לא לעשות כל שימוש במידע על נתיבי איילון ו/או עובדיו ,כולו או בכל חלק ממנו ,אלא לצורך
קיום התחייבויות הספק על פי החוזה .לא להעתיק ,לא לשכפל ,לא לצלם את המידע על נתיבי
איילון ו/או עובדיו אלא במידת הצורך ולפי העניין ,ובכפוף למגבלות כתב התחייבות זה
והוראות הדיון בכל הנוגע על שמירה על פרטיות ומאגרי מידע.
 .4לשמור בסוד את המידע על נתיבי איילון ו/או עובדיו ,כולו או כל חלק ממנו ,להגביל את הגישה
למידע האמור לגורמים מאושרים בלבד ולנקוט באמצעי הקפדה יתירה וזהירות מירבית
הנדרשים למניעת הגעת המידע האמור לידי כל אדם או גוף אחר ולמניעת פגיעה במידע האמור
 בתוכנו או בערכו ,השחתתו או אובדנו. .5לא לפרסם ,להפיץ ,לגלות ,להעביר ,למסור ,לחשוף או ליתן ,בכל אופן או דרך שהם ,לכל אדם
או גוף אחר ,למעט גורם מאושר ,את המידע על נתיבי איילון ו/או עובדיו ,כולו או כל חלק
ממנו.
_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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 .6עם סיום החוזה ,להשיב לנתיבי איילון את המידע על נתיבי איילון ו/או עובדיו המצוי בחזקת
הספק ,מבלי להותיר בחזקת הספק כל העתק ,צילום או שכפול מהם.
 .7התחייבויות הספק על פי כתב התחייבות זה הינן כלפי נתיבי איילון ועובדיו ,והן תישארנה
בתוקף עד למועד בו ייעשה המידע על נתיבי איילון ועובדיו לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה
מהפרתן של התחייבויות הספק דלעיל או כתוצאה מרשלנותו ,או עד למועד שבו יעניק נתיבי
איילון לספק או למי מטעמו את הסכמתו המפורשת בכתב לגלות את מידע על נתיבי איילון
או לעשות בו כל שימוש .כן לא יחול כתב התחייבות זה על מידע שהגיע לידיעת הספק מצד
שלישי שלא הפר התחייבות לשמירת סודיות כלפי נתיבי איילון; ו/או מידע אשר גילויו נדרש
לפי כל דין ו/או לדרישת רשות מוסמכת ,ובלבד שהמציע יעדכן את נתיבי איילון מראש ובכתב,
באופן מיידי ,על כל דרישה כזו ,ויאפשר לנתיבי איילון לפעול לביטול או לצמצום דרישת
הרשות האמורה .בכל מקרה ,היקף המידע שייחשף יהיה מצומצם ככל האפשר; ו/או מידע
אשר הספק הוכיח ,באמצעות ראיות בכתב ,כי הוא היה ברשותו קודם לחתימתו על כתב
התחייבות זה.
 .8לראיה בא על החתום:
___________
הספק

_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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נספח ג'1
נוסח ערבות ביצוע למתן שירותים לקטגוריה א'
לכבוד
חברת נתיבי איילון בע"מ
שד' נים 2
ראשון לציון
.1

תאריך_________________ :

הנדון :ערבות בנקאית מס' _________________
על פי בקשת ____________________ (להלן" :הספק") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם
לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום כולל של _____________ ש"ח (במילים:
__________ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד ,כמפורט להלן (להלן" :סכום
הערבות") ,בקשר עם התחייבויות הספק למתן השירותים על פי קטגוריה א' לפי חוזה מס'
_______ חוזה לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון בע"מ בחגי ישראל
ובמועדים נוספים  ,מיום ________ (להלן" :החוזה").
לצרכי ערבות זו:
המונח "מדד" משמעו :מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור ,כפי שמתפרסם מעת לעת על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;
המונח "מדד הבסיס" משמעו :המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.
הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא :אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של
תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן" :המדד התשלום") ,עלה לעומת מדד הבסיס ,אזי יחושב
סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד .למניעת ספק ,אם יתברר
כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך ממנו ,אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה
דרישה ,באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם
במשרדנו ,לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

.3

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 כשהוא מוצמד כאמור לעיל.

.4

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית ,אוטונומית ובלתי חוזרת ,ובכלל זה לא
תהיו חייבים להסביר ,לנמק ,לפרט ,לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את
התשלום מאת המציע.

.5

כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו ,ויעמוד בתוקפו עד ליום __________.

בכבוד רב,
____________

_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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נספח ג'2
נוסח ערבות ביצוע למתן שירותים לקטגוריה ב'
לכבוד
חברת נתיבי איילון בע"מ
שד' נים 2
ראשון לציון
.6

תאריך_________________ :

הנדון :ערבות בנקאית מס' _________________
על פי בקשת ____________________ (להלן" :הספק") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם
לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום כולל של _____________ ש"ח (במילים:
__________ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד ,כמפורט להלן (להלן" :סכום
הערבות") ,בקשר עם התחייבויות הספק למתן השירותים על פי קטגוריה ב' לפי חוזה מס'
_______ חוזה לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון בע"מ בחגי ישראל
ובמועדים נוספים  ,מיום ________ (להלן" :החוזה").
לצרכי ערבות זו:
המונח "מדד" משמעו :מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור ,כפי שמתפרסם מעת לעת על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;
המונח "מדד הבסיס" משמעו :המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.
הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא :אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של
תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן" :המדד התשלום") ,עלה לעומת מדד הבסיס ,אזי יחושב
סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד .למניעת ספק ,אם יתברר
כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך ממנו ,אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

.7

אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה
דרישה ,באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם
במשרדנו ,לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

.8

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 כשהוא מוצמד כאמור לעיל.

.9

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית ,אוטונומית ובלתי חוזרת ,ובכלל זה לא
תהיו חייבים להסביר ,לנמק ,לפרט ,לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את
התשלום מאת המציע.

.10

כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו ,ויעמוד בתוקפו עד ליום __________.

בכבוד רב,
____________

_____________
____ חתימה
וחותמת המציע
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נספח ג'3
נוסח ערבות ביצוע למתן שירותים לקטגוריות א' ו-ב
לכבוד
חברת נתיבי איילון בע"מ
שד' נים 2
ראשון לציון
.11

תאריך_________________ :

הנדון :ערבות בנקאית מס' _________________
על פי בקשת ____________________ (להלן" :הספק") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם
לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום כולל של _____________ ש"ח (במילים:
__________ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד ,כמפורט להלן (להלן" :סכום
הערבות") ,בקשר עם התחייבויות הספק למתן השירותים על פי קטגוריות א' ו -ב' לפי חוזה
מס' _______ חוזה לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון בע"מ בחגי ישראל
ובמועדים נוספים  ,מיום ________ (להלן" :החוזה").
לצרכי ערבות זו:
המונח "מדד" משמעו :מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור ,כפי שמתפרסם מעת לעת על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;
המונח "מדד הבסיס" משמעו :המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.
הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא :אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של
תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן" :המדד התשלום") ,עלה לעומת מדד הבסיס ,אזי יחושב
סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד .למניעת ספק ,אם יתברר
כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך ממנו ,אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

.12

אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה
דרישה ,באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם
במשרדנו ,לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

.13

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 כשהוא מוצמד כאמור לעיל.

.14

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית ,אוטונומית ובלתי חוזרת ,ובכלל זה לא
תהיו חייבים להסביר ,לנמק ,לפרט ,לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את
התשלום מאת המציע.

.15

כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו ,ויעמוד בתוקפו עד ליום __________.

בכבוד רב,
____________

_____________
____ חתימה
וחותמת המציע

