__________________________________________

נספח א'  -הסכם ההתקשרות
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ________בחודש ______שנת _______
בין

תאגיד השידור הישראלי
ישות מספר 50-050195-2
באמצעות המנכ"ל ,מר אלדד קובלנץ,
וסמנכ"ל הכספים ,מר רן היילפרן,
מרחוב מצלע ההר  ,44מודיעין
להלן"( :המזמין")

ובין

מצד אחד

מר/גב' ___________
ת.ז_____________ .
מצד שני

להלן"( :הספק")
הואיל

והמזמין הינו תאגיד אשר הוקם על פי חוק השידור הציבורי הישראלי ,תשע"ד – "( 2014החוק"),
ומכוח החוק הוא משדר ,בין היתר ,תכניות בידור בדיגיטל ,רדיו וטלוויזיה;

והואיל

ובעקבות זכיית נציגת המזמין בתחרות האירוויזיון  ,2018קיבל המזמין את הזכות לארח את
אירועי תחרות אירוויזיון  2019אשר עתידה להתקיים בחודש מאי  2019בישראל ("האירוע",
כהגדרתו בהזמנה (כהגדרתה להלן)) ,והוא יפיק את האירוע בהתאם לכללי האירוע ולהנחיות
איגוד השידור האירופי (";)"EBU

והואיל

והמזמין מעוניין לקבל שירותי איתור ,התקשרות וניהול כלל ממשקי העבודה עם גורמים אשר
יקיימו שיתופי פעולה מסחריים עם המזמין ("גורמי שת"פ" ,כהגדרת מונח זה בהזמנה (כהגדרתה
להלן)) ,ולצורך כך פרסם המזמין מכרז מס' "( 26/2018המכרז");

והואיל

והספק נבחר כזוכה במכרז ,זאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המזמין מיום _______;

והואיל

והספק מצהיר כי הינו ,וימשיך להיות במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ,בעל כל
הכישורים ,המומחיות ,הידע ,הניסיון ,האמצעים ,המשאבים ,היכולת וכוח האדם ,הנדרשים
לביצוע השירותים בהתאם לאמור בהסכם זה להלן והוא מעוניין ומסכים לספק את השירותים
למזמין כנגד התמורה הכספית (כהגדרתה להלן) ובהתאם ובכפיפות לכל התנאים וההוראות
המפורטים במסמכי המכרז;

והואיל

וידוע לספק ומוסכם עליו ,כי השירותים בהתאם להסכם זה ,ינתנו על ידו כנותן שירותים עצמאי
ולא יתקיימו בינו (ו/או מי מטעמו) ובין המזמין יחסי עובד מעביד ,והוא השתתף במכרז והגיש
הצעתו תחת הנחה זו;
לפיכך הותנה ,הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

__________________________________________

 .1מבוא ונספחים; כותרות
 1.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש לצורכי פרשנותו
של הסכם זה.
 1.3לכל המונחים המופיעים בהסכם זה והמוגדרים בהזמנה להציע הצעות אשר מהווה חלק ממסמכי
המכרז ("ההזמנה") ,תהא המשמעות שניתנה להם בהזמנה ,אלא אם צוין מפורשות אחרת בהסכם זה.
 1.4המילים "המזמין יהא רשאי" במסמכי המכרז ,תפורשנה כמתן רשות (אך לא חובה) למזמין לפעול על
פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,וללא צורך בהנמקה.
 1.5בכל מקרה של אי בהירות ו/או דו משמעות במסמכי המכרז ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות
המסמכים השונים המהווים את מסמכי המכרז ,כי אז תחולנה תמיד אותן הוראות וייוחסו תמיד אותם
פ ירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד אותו פירוש שהינו לטובת המזמין בנסיבות
העניין.
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  1.5זה לעיל ,בכל מקרה של אי בהירות ו/או דו משמעות במסמכי
ההסכם ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המסמכים השונים המהווים את מסמכי המכרז ,יפנה
הספק בכתב למזמין ,והמזמין ייתן הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו ,ופירוש זה יחייב את
הספק לכל דבר ועניין.
 1.6למניעת ספק ,הוראות סעיפי הסכם זה נועדו אך ורק להוסיף ,בעניינים האמורים בהם ,על זכויותיו של
המזמין והתחייבויותיו של הספק ,הקבועות ביתר מסמכי המכרז ו/או בהוראות כל דין ,ואין בהן כדי
לגרוע מהן באופן כלשהו.
.2

השירותים הנדרשים והתחייבויות הספק
 2.1הספק מתחייב בזאת לספק למזמין ,במהלך תקופת ההתקשרות (כהגדרתה להלן) ,כנותן שירותים
עצמאי ,את כל השירותים אשר על הספק לתת בקשר לאירוע על פי מסמכי המכרז או כנובע מהם ,לרבות
האיתור ,הניהול ,ההתקשרות וקיום כל ממשקי העבודה השוטפים עם גורמי שת"פ ,וכן את כל
השירותים המפורטים בסעיף  3להזמנה ,וכן כל עבודה אחרת ,הקשורה ו/או הדרושה ,באופן ישיר או
עקיף ,לביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז (ביחד " -השירותים") ,הכל
בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות הקבועים במסמכי המכרז .למניעת ספק ,מובהר כי השירותים
אינם כוללים פרסומי חסות משודרים (לא בטלוויזיה ,לא ברדיו ,לא בדיגיטל ולא בכל דרך אחרת).
 2.2הספק מתחייב לבצע את השירותים ביעילות ,ברציפות ובהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו לצורך כך על
ידי המזמין  ,במיומנות וברמה מעולה ,לפי מיטב כללי המקצוע ובמירב השקידה ,המסירות והנאמנות,
לשביעות רצונו המלאה של המזמין ובהתאם להוראות כל דין (לרבות ,למניעת ספק ,בהתאם להנחיות
ולנהלים הרלוונטיים שנקבעו ו/או שייקבעו בקשר לאירוע על ידי ה EBU -ובכלל זה בהתאם לכללי
האירוויזיון העדכניים המפורסמים באתר האינטרנט של ה.)EBU -
 2.3בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  2.2 - 2.1לעיל ,במסגרת מתן השירותים ,הספק מתחייב לפעול
בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי המזמין (אשר יהא רשאי לקבוע ולהגדיר ,בכל עת ,מהן
הדרישות הספציפיות בקשר עם מתן השירותים ו/או להמציא לספק ,מעת לעת ,תוך כדי ביצוע
השירותים ,הוראות נוספות או ביאורים לפי הצורך ,והכל בהתבסס ,בין היתר ,על האמור בסעיף 2.1
לעיל).
 2.4ידוע לספק שקיימים נותני חסות רשמיים לאירוע מטעם ה EBU -והוא מתחייב שפעילותו לא תפגע
בזכויותיהם של נותני החסות הרשמיים האמורים; בלי מאחריותו של הספק כאמור בסעיף  2.4זה לעיל,
כל שיתוף פעולה אשר יבקש הספק לקיים בקשר עם האירוע ,יהיה טעון את אישורם של המזמין וה-
 EBUמראש ובכתב .הספק יעמוד בקשר רציף עם הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין לצורך קבלת
אישורים כאמור מראש .לספק לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי המזמין ו/או ה EBU -ו/או לכל גורם
אחר ,בגין סירובם לאשר הצעה לשיתוף פעולה כלשהי שייזום הספק במסגרת השירותים ,מכל סיבה
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שהיא .למניעת ספק ,מובהר שהמזמין ו/או ה EBU -יהיו זכאים לסרב להצעת שיתוף פעולה שתובא
לפניהם על ידי הספק ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיירשו לנמק את החלטתם.
 2.5במסגרת ביצוע השירותים יהא הספק מחויב לעמוד בקשר עם המפיקה הראשית של האירוע ,הגב' זיווית
דוידוביץ ("המפיקה הראשית") ויתר הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין וכן גורמים אחרים כגון:
גורמים שונים ב ,EBU -עיריית תל אביב ,גורמים ממשלתיים ,גורמי שת"פ פוטנציאליים ,מלכ"רים,
חברות מיתוג ,משרדי יחסי ציבור ומשרדי פרסום ,הכל ככל שיידרש לצורך ביצוע השירותים .הספק
יבצע את השירותים בכפוף להוראות כל דין לרבות כל דין החל על המזמין בנוגע להתקשרות עם גורמים
מסחריים ,פרסום וכיוצא בזה ,וכן בהתאם להנחיות ה EBU -בנושא.
 2.6מובהר בזאת כי המזמין אינו מתחייב לקבל את השירותים באופן בלעדי מהספק ,והוא יהא רשאי
להתקשר עם כל גורם אחר או נוסף לשם קבלת השירותים ,או כל חלק מהם (ו/או שירותים דומים),
הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 2.7למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי בשום מקרה ,הספק אינו ,ולא יהא ,רשאי לקבל החלטות ו/או לבצע
פעולות ו/או להתחייב בשם ו/או עבור המזמין ו/או מי מטעמו ,ו/או לתת מצג כלשהו בשם המזמין ו/או
מי מטעמו ו/או להציג עצמו כשלוח או בא כוחו של המזמין ו/או מי מטעמו ,בכל אופן שהוא ,במישרין
או בעקיפין ,אלא בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת לכך של המזמין ,מראש ובכתב (ככל שתינתן הסכמה
כאמור ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין).
 .3הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ,מאשר ,וכן (לפי העניין) מתחייב ,כדלקמן:
 3.1הוא מעוניין לספק למזמין את השירותים ,כנותן שירותים עצמאי ,בסטנדרטים ובהתאם ובכפיפות
לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 3.2כי הינו ,ויהיה משך כל תקופת ההתקשרות (כהגדרתה להלן) ,בעל היכולת ,הידע ,המומחיות ,הכישורים,
הניסיון והאמצעים (לרבות כוח האדם המקצועי ואמצעי המימון) ,הדרושים לצורך אספקת כל
השירותים ולשם ביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,במלואן ובמועדן ,והוא מתחייב לספק
את השירותים בהתאם לכל הדרישות הקבועות במסמכי המכרז.
 3.3יש בידיו ,וימשיכו להיות בידיו משך כל תקופת ההתקשרות ,כל האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות ,ו/או
ההסכמות ,הנדרשים (ככל שנדרשים) על פי כל דין ו/או על פי הנחיית המזמין ו/או ה ,EBU -לאספקת
השירותים על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 3.4הוא מצהיר שלא קיבל וכן מתחייב שלא לקבל כל תמורה ,בכסף ו/או בשווה כסף ,מגופים אחרים
כלשהם ,לרבות לא מגורמי שת"פ ,בקשר עם מתן השירותים.
 3.5הוא בדק את מכלול הנתונים ,התנאים ,הגורמים והשיקולים הנוגעים למתן השירותים ,כולם או חלקם,
וכן כל דבר ועניין אחר המשפיעים ,או העשויים להשפיע ,על מתן השירותים ,כולם או חלקם ,על ידי
הספק ו/או מי מטעמו ,ו/או על כדאיות מתן השירותים ,ו/או על ביצוע יתר התחייבויות הספק על פי
מסמכי ההסכם ,וניתנה לו הזדמנות מלאה לשאול שאלות ,לברר ולבקש כל מידע הנוגע ו/או הקשור
לאירוע ו/או למתן השירותים ,או כל חלק מהם ,והוא קיבל תשובות ,הבהרות ומידע ככל שביקש בקשר
לכך ,והשיג וקיבל את כל המידע והפרטים שהתבקשו על ידיו ,לשביעות רצונו המלאה.
 3.6בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.5לעיל ,הוא בחן ובדק היטב את כל מסמכי המכרז (ובכלל זה את
הסכם זה על נספחיו) ואת כללי האירוויזיון ובכלל זה בחן ובדק כאמור את כל היבטי מתן השירותים
על ידיו ,על כל הכרוך והנובע מכך ,לרבות בכל הקשור להיבטים הכספיים של מתן השירותים ,והוא
מתקשר בהסכם זה לאחר שמצא ,לשביעות רצונו ,כי יוכל לקיים את כל התחייבויותיו על פי מסמכי
המכרז ,במלואן ובמועדן;
 3.7הוא אינו מפר ולא יפר בפעילותו ו/או בעסקיו ,בקשר עם מתן השירותים ,זכויות כלשהן (לרבות זכויות
קניין רוחני) של צד שלישי כלשהו.
 3.8הוא ישמור על נאמנות כלפי המזמין ,ויימנע מכל פעולה ,אמירה ו/או מחדל העלולים לפגוע במזמין ו/או
מי מטעמו ,לרבות בעיסוקיהם ,ברכושם ,במוניטין שלהם או בשמם הטוב ,בכל צורה שהיא .בלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל הספק מתחייב כי כל פרסום פומבי שייעשה על ידיו ו/או מטעמו (אם וככל
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שייעשה) בקשר עם האירוע ,יעשה על פי הנהלים המקובלים אצל המזמין לענין זה ובכפוף לקבלת
אישורו של המזמין מראש ובכתב לכל פרסום כאמור .מובהר כי המזמין יהא רשאי ליתן את אישורו
לפרסום כאמור או לסרב לתתו ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את החלטתו.
 3.9הוא יישא וישלם ,במלואם ובמועדם  -בנוסף ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת הכלולה במסמכי המכרז
לעניין תשלומים והוצאות המוטלים על הספק  -את כל התשלומים וההוצאות ,מכל מין וסוג שהם,
הכרוכים בביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,לרבות :הוצאות בגין העסקת עובדיו (ככל שיעסיק)
ו/או התקשרות עם צדדים שלישיים עמם יתקשר (ככל שיתקשר) בהתאם להסכם זה ,הוצאות ביטוח,
הוצאות בגין היתרים ,אישורים ורישיונות הדרושים (ככל שדרושים) בקשר עם מתן השירותים ,מיסים,
היטלים ,תשלומי חובה ,נסיעות ,אמצעים וכן כל הוצאה אחרת ו/או נוספת הכרוכות בביצוע מתן
השירותים ,או כנובע מהם ו/או המוטלת על הספק על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ו/או הכרוכות
בביצוע התחייבויותיו על פיהם ,או כנובע מהם;
 3.10לא ננקטו ולא ננקטים נגדו כל הליכים למחיקה ,פשיטת רגל ,פירוק ,הסדר נושים ו/או מינוי כונס נכסים
ו/או נאמן ,לא נתקבלה אצלו כל הודעה או התראה על כוונה לפתוח בהליכים כאמור ,ולא ידוע לו על כל
עילה העלולה לגרום לפתיחת הליכים כאמור כנגדו; לא מוטלת עליו ,בין על פי דין ובין מכוח הסכם או
אחרת ,חובה לקבל אישור ו/או הסכמה מאת השלטונות ,רשויות מוסמכות ,בנקים ,מוסדות כספיים או
צדדים שלישיים אחרים כלשהם ,לצורך התקשרותו בהסכם זה ולצורך ביצוע התחייבויותיו על פיו ,ולא
קיימים כל איסור ,מניעה ו/או מגבלה ,בין על פי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת ,האוסרים ,מונעים
ו/או מגבילים אותו מלהתקשר בהסכם זה ומלבצע את התחייבויותיו על פיו בהתאם לתנאים ולהוראות
הכלולים בו ,והוא לא יקבל על עצמו בעתיד כל התחייבות שיש בה כדי להטיל עליו איסור ,מניעה ו/או
מגבלה כאמור.
 3.11ככל שהספק הינו תאגיד ,אזי הוא תאגיד המאוגד כדין בישראל ,אשר עיסוקו במתן שירותים מסוג
השירותים נושא הסכם זה; הוא מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין החל עליו ,להתקשר
בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיו על פיו ,והוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי
ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לשם התקשרותו בהסכם זה ולשם ביצוע התחייבויותיו על פיו; החותמים
על הסכם זה בשמו הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת אותו ,לכל דבר ועניין בנוגע להסכם זה.
 .4תקופת ההתקשרות
 4.1תקופת ההתקשרות עם הספק תהיה החל ממועד החתימה על הסכם זה על ידי המזמין ,ועד למועד סיומו
של האירוע ,וקבלת אישור המזמין לפיו הספק השלים את מתן השירותים ועמד בכל התחייבויותיו על
פי מסמכי המכרז ,לשביעות רצונו המלאה של המזמין ("תקופת ההתקשרות").
 4.2המזמין יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות לשם מתן השירותים,
על ידי הספק ,באותם תנאים ,ביחס לאירוע/ים נוסף/ים ,אשר יתקיים/מו באותה שנה קלנדארית שבה
יתקיים האירוע ,או בשנה הקלנדארית שתבוא אחריה (שנת "( )2020התקופה הנוספת").
למניעת ספק מובהר בזאת ,כי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופה הנוספת כאמור לעיל הינה זכותו
הבלעדית של המזמין והיא תיעשה (אם בכלל) על פי שיקול דעתו הבלעדי ,והמזמין יהא רשאי שלא
להאריך את תקופת ההתקשרות או להאריכה ביחס לחלק מהשירותים בלבד.
מימש המזמין את זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור לעיל ,יחולו בתקופה הנוספת תנאי
הסכם זה ,בשינויים המחויבים .בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הוארכה תקופת ההתקשרות לתקופה
הנוספת ,אזי לעניין התקופה הנוספת ,אלא אם כן נאמר אחרת במפורש ,בכל מקום בהסכם זה שבו
נאמר "תקופת ההתקשרות" יבוא בהתאמה "התקופה הנוספת".
 4.3על אף האמור בסעיף  4.1לעיל ,המזמין יהא רשאי ,בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ומכל סיבה
שהיא ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,להביא לסיומו של הסכם זה ולקצר את תקופת ההתקשרות,
וזאת בהודעה בכתב ,אשר תישלח לספק ( 30שלושים) ימים מראש ("הודעת הסיום") (כאשר במועד
אשר יקבע על ידי המזמין בהודעת הסיום ,או בתום תקופת ההודעה מראש כאמור לעיל ,לפי המאוחר
מביני הם ,יבוא לקיצו הסכם זה ותסתיים תקופת ההתקשרות על פיו ,על כל המשתמע מכך) .למניעת
ספק ,אין באמור בסעיף  4.3זה לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין להביא את הסכם זה לסיומו בנסיבות
המפורטות בסעיף  13.2להלן ,ובהתאם לאמור בסעיף  13.2האמור.
הספק מודע ומסכים ,כי זכותו של המזמין לקצר את תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  4.3זה לעיל,
הינה זכות יסודית המוקנית למזמין על פי הסכם זה ,ו כי הוא לא יהא זכאי לפיצוי ,החזר הוצאות או

__________________________________________

דמי נזק כלשהם בגין קיצור תקופת ההתקשרות כאמור לעיל ,וכי לא תהא לו כל טענה ,דרישה ו/או
תביעה ,מכל מין וסוג שהם ,כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כך .אין באמור כדי לגרוע מזכותו של
הספק  -במקרה של קיצור תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  4.3זה לעיל ובכפוף לכך שהספק ימלא את
כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז שמועד קיומן חל עד למועד הפסקת ההתקשרות ,לרבות לעניין
מסירת כל תוצרי השירותים למזמין  -לקבל חלק יחסי מהתמורה המגיעה לו עד למועד הפסקת
ההתקשרות ,כפי שתיקבע על ידי המזמין בהתחשב בשירותים שסופקו בפועל על ידי הספק ,עד למועד
מתן הודעת הסיום.
מובהר ,כי בכל מקרה של סיום הסכם זה ו/או קיצור תקופת ההתקשרות מכוחו יחולו הוראות סעיף
 13.4להלן.
 .5מתן דיווח על-ידי הספק; פיקוח
 5.1במשך תקופת ההתקשרות ,הספק ידווח באופן שוטף למפיקה הראשית אודות ההתקדמות במתן
השירותים ואופן ביצועם ,וכן ימסור כל הסבר ,מידע ונתונים שיידרשו על ידי המפיקה הראשית ,בכל
עניין הכרוך והקשור בביצוע השירותים .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק יודיע למפיקה הראשית ,באופן
מ ידי ,במקרה של התקיימות כל אירוע ,נסיבה או תנאי ,המשפיעים ,או עלולים להשפיע ,על יכולתו של
הספק לקיים את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,במלואן ובמועדן .למניעת ספק ,התקיימות אירוע,
נסיבה או תנאי כאמור בסעיף  5.1זה לעיל ,לא תהווה ,כשלעצמה ,משום עילה לשינוי כלשהו
בהתחייבויותיו ו/או בזכויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז.
 5.2המפיקה הראשית ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפקח ,לבדוק ולהשגיח על ביצוע השירותים ועל קיום
התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז ,ובכלל זה לדרוש מהספק לנקוט את הצעדים הדרושים
לצורך אספקת השירותים ולקיום התחייבויותיו של הספק כאמור ,במלואן ובמועדן ,והספק מתחייב
לנקוט את כל הצעדים הדרושים על מנת לאפשר למפיקה הראשית ו/או למי מטעמה לממש את זכותם
על פי סעיף 5.2זה.
 5.3למניעת ספק ,מובהר בזאת במפורש ,כי אין ולא יהא בזכות הפיקוח כאמור בסעיף 5.2לעיל ,במימושה
או באי מימושה ,כדי לשחרר את הספק מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,ולא יהא
בכך כדי להטיל על המזמין ו/או על המפיקה הראשית ו/או על מי מטעמם אחריות כלשהי .למניעת ספק,
בכל מקרה ,הספק יהא האחראי הבלעדי למתן השירותים ולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי
המכרז ,במלואן ובמועדן.
 .6התמורה
 6.1בגין וכנגד אספקת השירותים ותמורת קיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,במלואן ובמועדן,
יהיה הספק זכאי לתמורה ,כדלהלן (ביחד " -התמורה הכספית"):
6.1.1

סך חודשי קבוע של ( 7,000שבעת אלפים) שקלים חדשים; ובנוסף

6.1.2

לאחר סיום מתן השירותים  -עמלה בהתאם לטבלה שבסעיף  7.1.2להזמנה ,אשר תחושב
כשיעור מכלל הכספים שהמזמין יקבל בפועל מגורמי שת"פ בגין שיתופי פעולה בקשר לאירוע,
שנוצרו ובוצעו כתוצאה ישירה של מתן השירותים על ידי המציע ,להוציא שווי זמן האוויר
כאמור בסעיף  7.1.2להזמנה ,בתוספת מס ערך מוסף כדין.
מוסכם ,כי התמורה הכספית שתשולם לספק בגין עמלה כאמור בסעיף זה לעיל ,לא תעלה,
בשום מקרה ,על סך של ( 500,000חמש מאות אלף)  ,₪בתוספת מע"מ ,והספק לא יהיה זכאי
לקבל תשלום כלשהו מעבר לסך האמור בגין עמלה כלשהי.

 6.2מידי חודש ,יעביר המזמין לספק את הסך החודשי הקבוע כאמור בסעיף  6.1.1לעיל כנגד חשבונית מס
כדין ,בתנאי שוטף  ;30 +לאחר לאחר סיום מתן השירותים ימסור הספק למזמין חשבונית מס כדין בגין
כלל הכספים על חשבון התמורה הכספית אשר עומדים לזכותו של הספק בהתבסס על הכספים
שהתקבלו ונפרעו בפועל אצל המזמין במהלך תקופת ההתקשרות כתוצאה משיתופי פעולה אותם יזם
הספק במסגרת מתן השירותים כאמור בסעיף  6.1.2לעיל ,לרבות מע"מ כדין בגין הסכומים האמורים.
תשלום העמלה כאמור בסעיף  6.1.2לעיל יבוצע תוך  30יום ממסירת חשבונית כאמור על ידי הספק
למזמין ,ובכפוף לאישורה על ידי המזמין..
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 6.3למניעת ספק ,מובהר כי הספק יהא הגורם האחראי על הטיפול ,התאום והגבייה ,ישירות לחשבון הבנק
של המזמין (בהתאם לפרטי החשבון אשר יימסרו לספק על ידי המזמין) ,של מלוא הכספים אשר יגיעו
למזמין מאת גורמי שת"פ ,ולא תישמע כל טענה ,דרישה או תביעה של הספק ו/או מי מטעמו כלפי
המזמין ,בקשר לשיתוף פעולה שיזם הספק ואשר לא נתקבל בגינו תשלום בפועל אצל המזמין .למניעת
ספק ,כל סכום אשר היה אמור להתקבל בידי המזמין בגין שיתוף פעולה עם איזה מגורמי השת"פ ,ואשר
לא יתקבל בפועל בידי המזמין ,יקוזז על ידי המזמין מתשלומי התמורה הכספית שיועברו לספק כאמור
בסעיף  6.1לעיל.
 6.4המזמין יהא רשאי לערוך כל בדיקה שימצא לנכון ,ולהורות לספק להמציא לו כל מסמך הדרוש ,לפי
שיקול דעתו ,לצורך בדיקת כלל הסכומים שנתקבלו אצל המזמין ו/או שאמורים להתקבל אצלו ,בקשר
עם ההסכמים שנכרתו עם גורמי שת"פ ,והספק מתחייב בזאת להיענות לכל הנחיה שתינתן לו על ידי
המזמין כאמור ולספק לו גישה למערכותיו הממוכנות ו/או כל הבהרה ולהמציא כל אסמכתא ו/או מסמך
ו/או נתון ,כפי שיידרשו על ידי המזמין לצורך כך.
 6.5למניעת ספק ,הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה כספית בגין שיתופי פעולה אותם לא יזם באופן בלעדי,
אף אם טיפל בהם או בהיבטים שונים בהם ,במסגרת ביצוע השירותים על ידו .כמו כן ,התמורה הכספית
תשולם אך ורק בגין שיתופי פעולה ,שאושרו מראש על ידי המזמין וה.EBU -
 6.6כתנאי לביצוע התשלומים על חשבון התמורה הכספית ,הספק ימסור למזמין ,מעת לעת ועל פי דרישת
המזמין ,אישור תקף כדין מאת רשויות המיסים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור או (לפי העניין) על
שיעור הניכוי ,וכן אישור תקף כדין מאת פקיד מורשה ,המעיד על כך ,שהספק מנהל פנקסי חשבונות
ורשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו 1975-או שהוא
פטור מלנהלם ,וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ,ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות
שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו .1975-לא יומצא למזמין אישור רשות המיסים בדבר
פטור מביצוע ניכוי מס במקור כאמור ,ינכה המזמין מהתשלומים על חשבון לספק על חשבון התמורה
הכספית את סכומי המס על פי דין.
לצורך תשלום התמורה הכספית בהתאם ובכפיפות להוראות סעיף  6זה לעיל ,הספק מחויב למלא את
הטופס הבקשה לפתיחת מספר ספק אצל המזמין ,בנוסח המצורף כנספח "א" להסכם זה .הספק ימציא
למזמין ,עד ולא יאוחר ממועד החתימה ,את הטופס האמור ,כשהוא ממולא וחתום על ידיו ,בצירוף
צילום של שיק מבוטל או אישור מאת הבנק ,אשר בו יופיעו פרטי חשבון הבנק שמתנהל על שמו של
הספק ואשר אליו הספק מעונין שיועברו כל התשלומים על חשבון התמורה הכספית.
 6.7למניעת ספק ,מובהר כי התמורה הכספית הינה סופית ,וכוללת את כלל התשלומים המגיעים להספק
בהתאם להסכם זה ויתר מסמכי המכרז בגין ביצוע השירותים על ידו ,והיא מהווה את התמורה המלאה,
היחידה ,הסופית והמוחלטת להספק עבור מתן השירותים על ידיו וקיום כל יתר התחייבויותיו על פי
הסכם זה ,במלואן ובמועדן ,בהתאם ובכפיפות לתנאים ולדרישות הקבועים בהסכם זה ולשביעות רצונו
המלא של המזמין .למניעת ספק ,מובהר ,כי התמורה הכספית כוללת את כל ההוצאות המיוחדות,
הכלליות והאחרות (לרבות עלות ו/או הוצאה כאמור ,בגין התקשרות עם בעלי מקצוע ,ציוד ,אמצעים
(לרבות כוח האדם) ,הוצאת אישורים והיתרים ,צילומים ,מסים ואגרות) ,מכל מין וסוג שהם ,הכרוכות
במתן השירותים ו/או בביצוע יתר התחייבויות הספק בהתאם להוראות הסכם זה וכן את הרווח של
הספק ,ולא יתווספו לתמורה הכספית תוספות ו/או הפרשים כלשהם ,מכל סוג ומין שהם ,לרבות הפרשי
הצמדה.
 .7זכויות יוצרים; קניין רוחני
 7.1מוסכם בין הצדדים כי מלוא המידע ו/או כל מסמך שיגיע לספק במסגרת מתן השירותים ,לרבות כל
מידע שיימסר לספק על ידי המזמין בקשר עם האירוע ו/או הסכם זה ,וכן כל מסמך אחר (בכתב ,במדיה
מגנטית ,דיגיטלית או בכל דרך אחרת) ,שיוכנו על ידי הספק ו/או על ידי מי מטעמו לצורך מתן השירותים
או במהלכם (ביחד " -תוצרי השירותים") ,ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בתוצרי השירותים ,זכויות
היוצרים וכן הזכות המוסרית בתוצרי השירותים הינם ויהיו בבעלותו הבלעדית של המזמין ,והוא יוכל
לעשות בתוצרי השירותים כל שימוש שיראה לו וללא הגבלה ,במדינת ישראל ובכל מקום אחר בעולם,
לרבות שימוש מסחרי ,שימוש בפלטפורמות אחרות לרבות במדיה דיגיטלית ,רשתות וחברתיות וכיוצא
בזה ,ולספק או למי מטעמו ,אין ולא תהא כל זכות בהם ,לרבות זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם.
 7.2הספק ידאג ויהא אחראי באופן בלעדי ,ועל חשבונו ,לקבלת כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות
ו/או ההסכמות הנדרשים ,ככל שנדרשים ,מכל צד שלישי שהוא שיהיה מעורב במתן השירותים והכל
באופן שיבטיח למזמין ,ל ,EBU -לחברי ה ,EBU -לכל גוף אחר שיוגדר על ידי ה EBU -ו/או לכל מי
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מטעמם ,שימוש חופשי ,מלא ,בלעדי ,על פי שיקול דעתו של כל אחד מהגורמים כאמור ,בתוצרי
השירותים.
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מאשר ומתחייב כי המזמין ,ה ,EBU -חברי ה ,EBU -כל גוף
שיוגדר על ידי ה EBU -כאמור וכל מי מטעמם ,לא יהיו מחויבים בתשלום כלשהו לבעלי זכויות כלשהם,
וכן ככל שתגיע דרישה כזו לתשלום מתחייב הספק לפצות/לשפות את המזמין או מי מטעמו בגינה ,באופן
מלא ומיידי ,ויחולו לענין זה הוראות סעיף  9.3להלן.
 7.3כל הזכויות המוקנות למזמין בהסכם זה או הזכויות הנובעות מהן יפורשו כזכויות מצטברות ,ותהיינה
תקפות לתקופה בלתי מוגבלת.
 7.4מובהר ומוסכם כי התמורה הכספית המשולמת לספק לפי הסכם זה כוללת ,לכל דבר ועניין ,גם תשלום
עבור כל זכות קניין רוחני ,לרבות זכות יוצרים ,שיש לספק או למי מטעמו ,ככל שיש ,בתוצרי השירותים,
והספק מוותר בזה על כל טענה הנובעת ו/או הקשורה לזכויות כאמור ,וככל שהדבר דרוש ,הרי שהוראות
סעיף  7זה מהוות הסכם בלתי חוזר להעברת מלוא הזכויות בתוצרי השירותים לבעלותו היחידה
והבלעדית של המזמין ,וכן וויתור מראש של הספק ,באופן בלתי חוזר ,על זכותו המוסרית בקשר לכך,
ולחלופין העברתה למזמין.
למניעת ספק ,גם במקרה בו תופסק ההתקשרות בין הצדדים בטרם יסופקו מלוא השירותים ,ותשולם
לספק רק חלק מן התמורה הכספית בהתאם לאמור בהסכם זה ,וגם במקרה שבו תהא מחלוקת כספית
בין הספק לבין המזמין ,יחול האמור בסעיף  7זה לעיל ,ללא סייג.
 7.5הספק ימסור למזמין את תוצרי השירותים ,כולם או חלקם ,מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין .בלי
לגרוע מן האמור לעיל ,בסיום ההתקשרות בין הספק למזמין יעביר הספק למזמין את כל תוצרי
השירותים באמצעות מדיה דיגיטלית ו/או קשיחה ,על פי דרישת המזמין.
 7.6מוסכם כי אין ולא תהיה לספק זכות עכבון בכל אחד מתוצרי השירותים שהכין או שמצוי בחזקתו או
שנמסר לו בקשר לאירוע ו/או למתן השירותים ,לרבות במקרה של מחלוקת כספית או אחרת בינו לבין
המזמין.
 7.7למניעת ספק ,הספק לא יהיה רשאי להשתמש בתוצרי השירותים ,או בחלק מהם ,לענייניו האחרים
(לרבות לצורך פרסום עסקו) ,אלא אם קיבל לכך את הסכמת המזמין ,מראש ובכתב .בלי לגרוע מהאמור
לעיל ,הספק לא יציג את עצמו ו/או יפרסם את עצמו בכל דרך שהיא כקשור לתחרות האירוויזיון ו/או
לאירוע ,ולא יעשה שימוש במותגי האירוויזיון או באיזה מסמליו או בסימניו ,אלא באישור המזמין
ובאופן שיסוכם מראש עם המזמין.
 7.8התחייבויותיו של הספק על פי סעיף  7זה לעיל ,הינן בלתי חוזרות ,אינן מוגבלות בזמן ובמקום ,והן
תעמודנה בתוקפן המלא גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא.
 .8אי קיום יחסי עבודה
 8.1בהתאם להסכמת הצדדים ,הספק יספק את השירותים כקבלן/נותן שירותים עצמאי והוא מצהיר
ומאשר( :א) כי בין הספק ו/או מי מטעמו ,לבין המזמין ו/או מי מטעמו ,לא מתקיימים יחסי עובד-
מעסיק ,ולא יתקיימו ו/או ייווצרו ביניהם יחסי עובד-מעסיק כתוצאה מהסכם זה ו/או במסגרת מתן
השירותים; וכן (ב) כי כל מי שיועסק על ידי הספק בקשר עם מתן השירותים ייחשב כעובד או (לפי
העניין) כנותן שירותים של הספק בלבד ,המועסק על ידי הספק בהתאם לתנאי עבודה ושכר או (לפי
העניין) תנאי שירותים ,שיסוכמו בינו לבין הספק .למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי אין לראות בכל זכות
הניתנת על פי מסמכי המכרז למזמין ו/או למי מטעמו ,להנחות את הספק ו/או להורות לו בכל עניין
הקשור עם מתן השירותים ,אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות מסמכי המכרז על ידי הספק.
 8.2הספק מתחייב למלא ביחס לכל עובדיו (ככל שהינו מעסיק עובדים כאמור) את כל הוראות חוקי העבודה
והתקנות על פיהם ,ולשלם את כל תשלומי החובה החלים ביחס לעובדיו על פי כל דין (לרבות חוקי המס,
דיני הביטוח הסוציאלי (ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא באלה) ,חוקי העבודה ,תקנות
שהות קנו על פיהם ,צווי הרחבה וכיוצא באלה) ,לרבות ,למניעת ספק ,שכר עבודה ,תשלום שעות נוספות,
דמי מחלה ,דמי חופשה ,פדיון חופשה ,דמי הבראה ,הודעה מוקדמת על פיטורים ,התפטרות או תמורתן,
פיצויי פיטורים ,החזר הוצאות ,הפרשות לקופות גמל ,קרן השתלמות ותנאים סוציאליים ונלווים
אחרים מכל מין וסוג שהם ,והוא יהא בכל עת ,אחראי לבדו ,ועל חשבונו ,למילוי כל התחייבויותיו
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וחובותיו על פי כל דין ,צו הרחבה ,הסכם (קיבוצי או אישי) ,הסדר ,נוהג ,מנהג או עילה אחרת כלשהי,
ביחס לעובדיו ,הן בקשר להעסקתם על ידי הספק והן בקשר לסיום העסקתם.
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עד ולא יאוחר ממועד החתימה על הסכם זה על ידי המזמין ,הספק
יחתום על תצהיר בכתב ,בנוסח המצורף כנספח "ב" להסכם זה ,בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת
זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,החלים עליו כמעסיק .מובהר כי חתימה על תצהיר זה ,הינה תנאי
להתקשרות צד ג' עם המזמין וזאת בהתאם לאמור בסעיף (64ד) לחוק השידור הציבורי הישראלי,
התשע"ד.2014-
 8.3למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמין לא יחויב בתשלום כלשהו למי מאנשיו של הספק ,לשלוחי הספק
ו/או לאחרים המועסקים על ידיו ,וכל תשלום שיגיע למי מהם ,יחול וישולם על ידי הספק ועל חשבונו
בלבד ,וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים של הספק.
 8.4אם למרות הסכמת הצדדים בהסכם זה ,ייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי התקיימו בין הספק
ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עבודה וכפועל יוצא ייקבע כי הספק זכאי לזכויות ותנאים נוספים על
פי דיני העבודה ,הבסיס לחישוב שכרו של הספק כ"עובד" ייקבע בהתאם לשכרו של עובד מקביל של
המזמין ,המבצע תפקיד דומה ככל הניתן לשירות הניתן על ידי הספק במסגרת הסכם זה ("שכר עובד
מקביל") .במקרה כאמור ,תיערך בין הצדדים התחשבנות רטרואקטיבית מיום תחילת תקופת
ההתקשרות ,כך שהספק יידרש להשיב למזמין סכומים על חשבון התמורה הכספית ששולמו לו ביתר
תחת ההנחה שלא מתקיימים בין הצדדים יחסי עבודה ,בגובה ההפרש שבין התמורה הכספית לה זכאי
הספק על פי הסכם זה ובין שכר עובד מקביל והספק נותן בזה למזמין הוראה בלתי חוזרת לבצע
התחשבנות מחדש ו/או קיזוז בהתאם לאמור לעיל.
מוסכם כי במקרה של קביעה בדבר קיומם של יחסי עבודה בין הספק למזמין כאמור בסעיף  8.4זה לעיל,
שכר עובד מקביל יהווה את הבסיס לחישוב זכויותיו הסוציאליות של הספק.
 8.5בלי לגרוע מסעיף  8.4לעיל ,היה וייטענו יחסי עובד ומעסיק כאמור על ידי הספק ו/או מי מטעמו ,לרבות
שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו ,ו/או במקרה של טענה שתועלה על ידי רשות מוסמכת כלשהי ,כי
המזמין ו/או מי מטעמו חייבים באופן כלשהו בחיוב המוטל לפי מסמכי ההסכם על הספק ו/או על מי
מטעמו ,לרבות בקשר לצוות השירותים ,שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו ,וכתוצאה מכך ייגרמו
למזמין ו/או למי מטעמו הפסדים ,הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים ,הספק ישפה את המזמין ו/או
את מי מטעמו ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל סכום שישלמו או יחויבו בתשלומו ,ובכלל זה הספק
ישפה את המזמין ו/או מטעמו כאמור בגין כל הוצאה שיוציאו ו/או (לפי העניין) יחויבו להוציא בקשר
עם טענת יחסי עובד-מעסיק כאמור (לרבות הוצאות משפט ,שכר טרחת עורך דין ושכר עדים).
 8.6למניעת ספק ,התקשרות הצדדים בהסכם זה נעשית על בסיס הבנתם והסכמתם באשר למעמדו של
הספק (ובכלל זה מי מטעמו ,לרבות שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו) כנותן שירותים עצמאי ,בשים
לב לחובות הספק לפי הסכם זה לשאת בכל התשלומים הנדרשים לאנשי צוותו ,לשלוחיו ו/או לאחרים
המועסקים על ידיו ,ומובהר ומוסכם בזאת ,כי הסכמה זו מהווה תנאי יסודי ומהותי ,לנכונות המזמין
להתקשר בהסכם זה ,ולשלם לספק את התמורה הכספית כמפורט בהסכם זה ,אשר נקבעה בשים לב
למעמדו של הספק כנותן שירותים עצמאי כאמור.
 .9אחריות וביטוח
 9.1הספק לבדו יהיה אחראי באופן בלעדי לשירותים שיסופקו על ידיו ו/או על ידי כל גורם אחר מטעמו ,וכן
יהא אחראי על פי דין לכל נזק ,הפסד ו/או אובדן ,מכל סוג ומין שהם ,שייגרמו לגופו ו/או לרכושו ו/או
לעסקו של כל אדם או גוף (לרבות ל EBU -ו/או למזמין ו/או לכל מי מטעמם (לרבות עובדיהם ו/או
מנהליהם)) ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ,ו/או תוך
כדי ,עקב או בקשר עם מתן השירותים ,לרבות בשל ליקויים ו/או אי התאמות בשירותים ,טיבם,
איכותם ,ו/או בשל הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו ,ו/או בשל הפרה
של חובת הסודיות ו/או החובה להימנע מניגוד עניינים ,כמפורט במסמכי המכרז ,ו/או בשל לשון הרע
ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת דיני העבודה ו/או כל הוראת דין אחרת.
 9.2בלי לגרוע מן האמור לעיל ,ובלי לגרוע מזכויות המזמין לכל תרופה או סעד על פי מסמכי המכרז ו/או על
פי כל דין ,הספק פוטר במפורש את ה EBU -ואת המזמין וכל מי מטעמם (לרבות עובדיהם ו/או
מנהליהם) ,מאחריות לכל נזק מהנזקים שבאחריותו הנזכרים בסעיף  9.1לעיל ,שייגרמו לספק ו/או לכל
גורם אחר מטעמו ו/או לכל אדם או גוף ,לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מועסקים ,נציגים,
קבלנים ,ספקים ,מבקרים ,מפקחים וכל אדם הפועל מטעם הספק ו/או בקשר לשירותים.
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 9.3בלי לגרוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבות כלשהי על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,הספק
יפצה את המזמין ו/או (לפי העניין) מי מטעמו (לרבות עובדיו ו/או מנהליו) (ביחד " -הזכאים לשיפוי"),
מיד עם דרישה ראשונה ,על כל פגיעה ,אובדן ,נזק ,הוצאה ו/או הפסד ,מכל סוג ומין שהם ,שיגרמו להם,
ואשר הספק אחראי להם כאמור במסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,וכן ישפה את המזמין ו/או (לפי
העניין) מי מטעמו כאמור ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל סכום שהזכאים לשיפוי ישלמו ו/או יחויבו
לשלם (על פי פסק דין או פסק בורר ,או על פי פשרה שהספק הסכים לה) ,בעקבות דרישה ו/או תביעה
שתוגש כנגד המזמין ו/או מי מטעמו כאמור ,ואשר האחריות בגינה מוטלת על הספק על פי הוראות
מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,וכן בגין כל הוצאות סבירות שהזכאים לשיפוי יוציאו ו/או (לפי העניין)
יחויבו להוציא במסגרת הגנתם מפני דרישה ו/או תביעה כאמור (לרבות הוצאות משפט ,שכר טרחת
עורך דין ושכר עדים) .המזמין יודיע בכתב לספק על כל דרישה ו/או תביעה כאמור בסמוך לאחר קבלתה,
ויאפשר לספק להתגונן מפני הדרישה ו/או התביעה ,אם על ידי צירופו של הספק כצד שלישי לתביעה
האמורה ,אם על ידי מתן ייפוי כוח לספק (או לעורך דין שיקבע בהסכמה עם המזמין) להתגונן בשם
המזמין בתביעה האמורה ,הכל לפי בחירת המזמין ,או בכל דרך אחרת שתוסכם (ככל שתוסכם) בכתב
בין הצדדים להסכם זה.
 9.4בלי לגרוע מאחריות הספק לפי סעיף  9זה לעיל ,הספק מתחייב לערוך ולקיים ,על חשבונו ,את הביטוחים
כמפורט בנספח "ג" להסכם זה ,וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות ,ולעניין ביטוח אחריות מקצועית
למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות כאמור ,עד לתום תקופת ההתיישנות הקבועה
בדין .עד למועד חתימת המזמין על הסכם זה ,הספק ימציא למזמין את "האישור בדבר קיום הביטוחים"
(המהווה חלק מנספח "ג" האמור) ,כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
 .10המחאה והעברה
 10.1הספק לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר ו/או לאחרים ,בשום דרך שהיא ,במישרין
או בעקיפין (לרבות לא בדרך של העברת מניותיו ,ככל שהינו תאגיד) ,את הסכם זה ו/או את זכויותיו
ו/או התחייבויותיו על פיו ,כולן או חלקן ,אלא אם נתקבלה לכך הסכמתו המפורשת של המזמין ,מראש
ובכתב ,ובכפוף לתנאים שיקבעו (אם יקבעו) על ידי המזמין כאמור.
ניתנה הסכמת המזמין כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות ,אחריות ו/או חובה
כלשהן ,בהן הוא חב ,על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי
מסמכי המכרז.
 10.2המזמין יהא רשאי להעביר ו/או להמחות לאחר ו/או לאחרים (לרבות ל EBU -ו/או לכל גורם מטעמו)
את זכויותיו והתחייבויותיו כלפי הספק לפי מסמכי המכרז ,כולן או חלקן ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
וללא צורך בהסכמת הספק ,ובלבד שמקבל הזכויות ו/או ההתחייבויות כאמור יקבל על עצמו את
התחייבויות המזמין כלפי הספק על פי הסכם זה.
 .11סודיות; ניגוד עניינים
 11.1הספק מתחייב כי הוא וכל צוותו ישמרו על סודיות ,כמפורט בכתב ההתחייבות לשמירה על סודיות
המצורף כנספח "ד" להסכם זה ,אשר עליו יחתום הספק במועד חתימתו על הסכם זה.
 11.2התחייבויות הספק לשמירת סודיות כאמור הינן התחייבויות בלתי חוזרות ,אשר תעמודנה בתוקפן
ותחייבנה את הספק (לרבות את צוותו ,ככל שקיים) ללא הגבלת זמן ,גם לאחר סיומה של תקופת
ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא.
 11.3הספק מצהיר ומתחייב כי אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים לבין ביצוע השירותים
לפי הסכם זה והוא מתחייב להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים בין ביצוע השירותים על פי מסמכי
המכרז  ,לבין ענייניו האחרים ויחולו לענין זה הוראות כתב ההתחייבות ,המצורף כנספח "ה" להסכם
זה ,אשר עליו יחתום הספק במועד חתימתו על הסכם זה.
 11.4בלי לגרוע מחובתו של הספק כאמור בסעיף  11.3לעיל ,הספק מתחייב ליידע את המזמין מראש אודות
כל תפקיד אחר בו הוא ישא במהלך תקופת ההתקשרות אשר עלול להיות בו משום ניגוד עניינים עם
ביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז ("התפקיד האחר") .ככל שהמזמין יהיה בדעה כי יש משום ניגוד
עניינים בין התפקיד האחר לבין מתן השירותים על ידי הספק על פי הסכם זה ,הוא יהא רשאי ,על פי
שיקול דעתו הבלעדי ,להביא לסיומו של הסכם זה ותקופת ההתקשרות על פיו ,ולספק לא תהא כל תביעה
ו/או טענה בשל כך.

__________________________________________

 11.5בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  11.3לעיל ,הספק ו/או כל מי מטעמו ,יפעלו במסגרת מתן השירותים
אך ורק בנאמנות עבור המזמין ולטובת האירוע ,והספק מתחייב כי לא תצמח לו ו/או למי מטעמו כאמור
כל טובת הנאה ממתן השירותים מעבר לתמורה הכספית כפי שהיא באה לידי ביטוי בהסכם זה ,וכי הוא
ו/או מי מטעמו כאמור לא יעמידו עצמם במצב בו הם עלולים להימצא בניגוד עניינים עם האינטרסים
של המזמין או במצב שיצמחו להם טובות הנאה כאמור.
 11.6למניעת ספק מובהר ,כי הספק אינו רשאי לקבל כספים ו/או כל תמורה אחרת בכל הקשור במתן
השירותים מכל גורם שאינו המזמין.
 11.7כל האמור בסעיף  11זה לעיל ,יחול גם על כל חברי צוותו של צד' ב ,והספק יהא אחראי להביא עניין זה
לידיעתם ולשלב סעיפים מתאימים בהסכמי ההתקשרות שייחתמו מולם.
 .12קיזוז; גביית סכומים
 12.1למניעת ספק ,המזמין יהא רשאי לקזז מכל סכום שיגיע ממנו לספק ,כל סכום המגיע למזמין מהספק
על פי הוראות מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין (לרבות כל תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי המגיע למזמין
כאמור בהסכם זה) ,ו/או לגבות את הסכום כאמור בכל דרך שימצא לנכון .מובהר ,כי האמור לעיל אינו
פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית למזמין על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.
 12.2על אף האמור בכל דין או הסכם ,הספק לא יהא רשאי לקזז ,לנכות ו/או לעכב סכומים כלשהם מאלה
אשר יגיעו ממנו למזמין (אם יגיעו) על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר .לספק אין ולא תהא כלפי המזמין
ו/או מי מטעמו זכות עיכבון ,מכל סוג ומין שהם.
 .13הפרות ותרופות; סיום ההתקשרות על פי הסכם זה
 13.1על הפרת הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-
 13.2בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן ,יהא המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להביא הסכם
זה לידי סיום מידי ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי ,והספק לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף
מאת המזמין ,מעבר לתשלומים שקיבל עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור ,וזאת בלי לגרוע מכל
זכות ו/או סעד אחרים ו/או נוספים הנתונים למזמין על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין:
 13.2.1הספק הפר איזו מבין התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והפרה זו לא תוקנה בתוך ( 7שבעה)
ימים מן המועד בו נדרש לכך ,בכתב ,על ידי המזמין;
 13.2.2המזמין סבור ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי השירותים מתבצעים באופן שאינו מבטיח עמידה
ברמה המקצועית הנדרשת ו/או בלוחות הזמנים המבוקשים על ידי המזמין ו/או באופן רשלני
ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנחיות המזמין ו/או עם ציפיותיו ("הליקוי") ,והספק
לא נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המזמין כאמור לעיל בצעדים
הדרושים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,לתיקון הליקוי;
 13.2.3הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק ו/או התקבלה החלטה על פירוק הספק מרצון ו/או ניתן צו
לפירוק הספק ו/או מונה כונס נכסים ,זמני או קבוע ו/או הוטל עיקול (או בוצעה כל פעולת
הוצאה לפועל אחרת) ,ביחס לכל או לרוב נכסי הספק או לנכסים מהותיים של הספק ו/או
לנכסים הדרושים לספק לצורך מתן השירותים ו/או הוגשה נגד או על ידי הספק בקשה להסדר
נושים ו/או ניתן צו למינוי נאמן לספק ,ובלבד שהבקשה ,ההחלטה ,הצו ,המינוי או הפעולה
כאמור לא בוטלו בתוך ( 15חמישה עשר) ימים ממועד נתינתם.
 13.2.4הספק לא יכול להמשיך במתן השירותים מסיבות של כוח עליון ,פטירה או אובדן כושר עבודה
לתקופה העולה על ( 14ארבעה עשר) ימים רצופים.
 13.2.5הוכח כי הספק קיבל תמורה כלשהי מגורם כלשהו המעורב באירוע ,או הפר באופן אחר את
חובות הסודיות והאמון המוטלות עליו כלפי המזמין ו/או כלפי ה.EBU -
 13.2.6קיום האירוע בישראל בוטל או נדחה ו/או האירוע הועבר למדינה אחרת ,מכל סיבה שהיא.

__________________________________________

 13.3הספק מודע ומסכים לכך ,כי זכותו של המזמין לבטל הסכם זה כאמור בסעיף  13.2לעיל ,הינה זכות
יסודית המוקנית למזמין על פי הסכם זה ,כי הוא לא יהא זכאי לפיצוי ,החזר הוצאות או דמי נזק כלשהם
בגין ביטול הסכם זה כאמור לעיל ,וכי לא תהא לו כל טענה ,דרישה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהם,
כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין ביטול הסכם זה כאמור.
למניעת ספק ,אין בזכותו של המזמין לבטל הסכם זה כאמור בסעיף  13.2לעיל ,כדי לגרוע מהזכות
המוקנית למזמין להפסיק את תקופת ההתקשרות ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,כאמור בסעיף  4.3לעיל.
 13.4הוראות לעניין סיום הסכם זה
בכל מקרה של סיום הסכם זה או קיצור תקופת ההתקשרות מכוחו ,מכל סיבה שהיא ,תחולנה
ההוראות הבאות ,אשר תבואנה בנוסף לכל סעד ו/או זכות אחרים ו/או נוספים הנתונים למזמין על פי
מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין ובלי לגרוע מהם:
 13.4.1הספק ישיב למזמין בצורה מסודרת ,במועד שבו המזמין יורה לו על כך ,את כל תוצרי
השירותים וכן כל מסמך ו/או רכוש השייכים למזמין ו/או למי מטעמו והמצויים (אם וככל
שמצויים) ברשותו של הספק .למניעת ספק ,לספק לא תהא כל זכות עיכבון על מסמכים ו/או
ציוד ו/או רכוש וכל חומר אחר השייך למזמין ו/או למי מטעמו (לרבות על תוצרי השירותים).
 13.4.2המזמין יהא רשאי למסור את השירותים ,כולם או חלקם ,ו/או את המשך ביצועם ,לכל מי
שימצא לנכון ,לרבות לכשיר השני (כהגדרתו בהזמנה) ("נותן השירותים המחליף") ולהשתמש
לצורך זה בכל תוצרי השירותים ,לרבות בתוצרים כאמור שהוכנו על ידי הספק במסגרת
השירותים ,והכל ללא כל תמורה ,שכר או פיצוי לספק .לספק לא תהא כל זכות להתנגד באיזו
דרך שהיא ו/או לנסות לעכב ו/או למנוע התקשרות בין המזמין לבין נותן השירותים המחליף
ו/או לנסות למנוע ו/או לעכב את המשך השירותים ,בין על ידי נותן השירותים המחליף
כאמור ,ובין על ידי המזמין עצמו ,וזאת לרבות במקרה של מחלוקת כספית או אחרת בינו
לבין המזמין.
 13.4.3הספק מתחיי ב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו ,לרבות בביצוע חפיפה
הולמת וראויה עם נותן השירותים המחליף .חפיפה כאמור לא תזכה את הספק בתשלום נוסף
כלשהו ,והיא תבוצע בשלמותה עד תום ( 30שלושים) ימים מיום הודעת המזמין על סיום
הסכם זה או קיצור תקופת ההתקשרות מכוחו.
 13.4.4מובהר ,כי סיום תקופת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו
על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,אשר על פי לשונן ,או מטבען ,נועדו להמשיך ולחול גם
לאחר תקופת ההתקשרות ,לרבות ,לעניין זה ,התחייבויות הספק לשמירת סודיות.
 .14חילוקי דעות בין הצדדים
 14.1מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה ,שיתגלו בין המזמין ו/או מי
מטעמו לבין הספק ,בקשר לשירותים ו/או לאיזה ממסמכי המכרז ,הספק לא יפסיק או יאט את מתן
השירותים ,ולא יפגע בביצועם בכל דרך אחרת שהיא.
 14.2מוסכם בזאת במפורש כי הספק לא יהא רשאי בשום מקרה לתבוע צו מניעה לעיכוב ביצוע השירותים,
או כל סעד אחר שמשמעותו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,הינה עיכוב בקיומו של האירוע ,והסעד היחיד
שיוכל לתבוע מן המזמין ,או מכל גורם אחר שהוא ,בקשר עם השירותים ו/או הסכם זה יהא סעד כספי
בלבד.
 .15ויתור; ארכה; הקלה; עיכוב; תרופות; פעולה על פי דין; אי חוקיות
 15.1ויתור ,ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים ,לא יהוו תקדים למקרה
אחר ,ולא יהיה תוקף לשום ויתור ,ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם הסכם זה ,אלא אם נעשו בכתב
ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
 15.2בכפוף להור אות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן ,עיכוב ו/או השהיה במימוש ו/או
בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו על זכויותיו ,כולן או חלקן ,על פי הסכם זה ו/או
על פי כל דין ,והוא יהיה רשאי לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא לנכון.

__________________________________________

 15.3במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם לביצוע פעולה או תשלום כלשהם ,ביום שאיננו יום
עסקים ,יידחה אותו מועד ליום העסקים הקרוב הבא אחריו.
 15.4התרופות והסעדים על פי הסכם זה הינם ,אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכם זה ,בנוסף ,ובלי
לגרוע ,מכל סעד או תרופה אחרים על פי כל דין ,וכל צד להסכם זה יהיה זכאי לתרופות ולסעדים
העומדים לו על פי הסכם זה וכל דין.
 15.5הספק מצהיר ומאשר ,כי ידוע לו שאין ולא יהא בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו,
כדי לשחררו מכל חובה המוטלת עליו לפי כל דין ,או צורך לקבל כל רישיון ,היתר או הסכמה ,או מן
הצורך לשלם כל מס ,היטל אגרה או תשלום חובה אחר ,המוטלים עליו על פי כל דין.
 15.6אם ייקבע ,כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה ,אזי ,אלא אם אי
החוקיות או העדר יכולת האכיפה יורדים לשורשו של הסכם זה ,לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הוראות
הסכם זה ,אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במקרה שיקבע ,כי הוראה כלשהי
בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה ,אזי במקום ההוראה שנקבע לגביה כאמור ,תבוא
הוראה חוקית ואכיפה הקרובה בתוכנה ,מטרתה ותוצאתה ככל האפשר להוראה לגביה נקבע כאמור.
 .16מיסים
כל צד להסכם זה יישא במיסים ובתשלומי החובה המוטלים עליו (אם בכלל) על פי כל דין בקשר להסכם זה
ולנובע ממנו.
 .17תיקונים בהסכם זה
כל שינוי ,תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדים.
 .18סמכות שיפוט
הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם
זה ,לרבות בקשר לתוקפו ,פרשנותו ,ביצועו ו/או הפרתו ,תהא נתונה לבתי המשפט בישראל במחוז ירושלים,
ולהם בלבד ,לפי סמכותם העניינית.
 .19הודעות
כתובות הצדדים (לרבות לצורך מסירת כתבי בי-דין) הינן כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה שתשלח מצד
אחד למשנהו לכתובתו כמפורט במבוא להסכם זה (כפוף לכל שינוי בה לכתובת בישראל ,שהודעה בכתב עליו
נמסרה לצד האחר) יראוה כאילו הגיעה לתעודתה :אם נשלחה בדואר רשום  -כעבור ( 72שבעים ושתיים)
שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל  -במועד קבלת אישור
אלקטרוני בדבר משלוח (ואם נשלחה ביום שאיננו יום עסקים ,אזי ביום העסקים שלאחר קבלת אישור
אלקטרוני בדבר המשלוח) ,ובלבד שקיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה; אם
נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד  -בעת מסירתה כאמור.
 .20כלליות הסכם זה
הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו ,והוא מחליף בעניינים הכלולים בו ,כל
הסכם ,מצג ,הצהרה ,הסכמה ,התכתבות ,או התחייבות ,בין בכתב ובין בעל פה ,שניתנו (ככל שניתנו) או
שנערכו (ככל שנערכו) ,קודם למועד החתימה על הסכם זה ,ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה ,ולא יהא כל
תוקף לכל הסכם ,מצג ,הצהרה ,הסכמה ,התכתבות ,או התחייבות כאמור .טיוטות קודמות של הסכם זה לא
תשמשנה ככלי לפרשנותו.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________________
התאגיד

הספק

__________________________________________
מכרז מס' 26/2018
נספח א' להסכם ההתקשרות

טופס פתיחת מס' ספק
יש למלא באופן ברור את הפרטים הבאים לצורך הגדרת נותן השירותים כספק במערכת.

שם החברה
עיר  /ישוב
כתובת +מיקוד
מס' טלפון
מס' פקס
מספר חברה
חברה בע"מ  /שותפות*

סטאטוס
(נא לסמן)

אחר__________________________________

שם הבנק  +מס' בנק
מס' חשבון הבנק
מספר IBAN
איש קשר
כתובת דואר
אלקטרוני
תחום עיסוק
*במקרה של שותפות  -יש לצרף תעודת עוסק.
יש לצרף לטופס זה צילום שיק או אישור חשבון מהסניף בו מתנהל החשבון
חתימה  +חותמת _____________________________

__________________________________________
מכרז מספר 26/2018
נספח ב' להסכם ההתקשרות

לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
קרמניצקי  6תל אביב (קומה )1
במשרדי הפקת האירוויזיון
תצהיר בכתב בדבר קיום זכויות העובדים לפי דיני העבודה לפי סעיף (64ד) לחוק השידור הציבורי הישראלי,
התשע"ד2014-

אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _ __ ______ ,מורשה החתימה מטעם (שם החבר ה)
_________ ___ ______ מס' ח.פ ___________ ________ _ (להלן " :נותן הש ירותים " )  ,מצהיר
בזאת ,כדלקמן:
 . 1הנני מקיים ,ואקיים לאורך כל תקופ ת ההתקשרות ,את חובותיי בעניין שמירת זכויות עובדי נותן
השירותים ,ככל שישנם ,והחלים עלי כמעסיק לפי כל דין כפי שיהי ה בתוקף בכל עת ,ובהתאם ל אמור
בחוקי העבודה המפורטים בנספח לתצהיר זה ,לרבות בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ,שבין
לשכת התיאום של הארגונים הכלכלי ים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף
בענף המתאים  ,וכן צווי ההרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה.
 .2אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___ _____________
שם המצהיר +חתימה

_______ __ _______
תאריך
אימות חתימה

אני הח"מ  ,עו"ד ____________ מ.ר ______ מאשר בזאת כי ____ __________ רשום בישראל על פי
דין וכי ה"ה ___________________ אשר ז יהה את עצמו  /ה באמצעות ת.ז .מס' _________ ו חתם על
הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן  ,מוסמך לעשות כן בשמו.

__ _________
שם

_____________
חותמת וחתימה

____ _________
תאריך

__________________________________________

רשימת דיני עבודה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

חוק שירות התעסוקה התשי"ט1959-
חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א1951-
חוק דמי מחלה התשל"ו1976-
חוק חופשה שנתית התשי"א1950 -
חוק עבודת נשים התשי"ד1954-
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשכ"ו1965 -
חוק עבודת הנוער התשי"ג1953 -
חוק החניכות התשי"ג1953-
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התשי"א1951-
חוק הגנת השכר התשי"ח1958 -
חוק פיצויי פיטורין התשכ"ג1963 -
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה1995 -
חוק שכר מינימום התשמ"ז1987-
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2002 -
חוק הזדמנות שווה בתעסוקה תשמ"א1981-
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ,לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
צו פנסיה חובה

__________________________________________
מכרז מספר 26/2018
נספח ג' להסכם ההתקשרות

ביטוח
 .1בלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון הספק,
למשך כל תקופת ההסכם את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף לנספח ביטוח זה,
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הספק" ו" -אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל
חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
 .2ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,על הספק להמציא לידי המזמין ,לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי
מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה הכספית ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום
בידי מבטח הספק .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח
מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה
בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לנספח ביטוח זה לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי
לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור
עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית ,המוטלת על
הספק ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר
את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי
מטעם המזמין ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .4למזמין תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל,
ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק
להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 .5מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן מטילות על
המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם,
או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,
וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין
אם לאו.
 .6הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו,
המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה
לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור ,ובלבד שהפטור כאמור
לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .7בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף
כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון.
 .8מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק מהם
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק (ככל שהדבר מותר לעל פי הוראות ההסכם) ,על הספק לדאוג כי
בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 .9נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי המצאת
אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד בקשת המזמין מאת
הספק בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

__________________________________________

__________:

תאריך

נספח  -X1אישור עריכת הביטוח

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,עד כמה שלא שונו באישור
זה ,ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

מקבל האישור
שם:

תאגיד השידור הישראלי

ו/או חברת האם
ו/או חברות בנות
ו/או חברות
קשורות
כתובת:

המבוטח  /בעל
הפוליסה
שם:

מעמדו
☐ משכיר

___________________

☐ חברת ניהול

מעמדו
☐שוכר
☐משכיר

☐ בעל מקרקעין

☐חברת ניהול

☐ שוכר

☐ספק מוצרים

☒ מזמין שירותים/
עבודות

כתובת:

☒נותן שירותים
☐קבלן

☐ מזמין מוצרים

☐אחר______ :

☐ אחר______ :

תיאור הפעילות  /השירותים  /העבודות  /המוצרים נשוא אישור הביטוח

שירותי איתור ,ניהול ,התקשרות וקיום כל ממשקי העבודה השוטפים עם גורמים שונים שיקיימו עם המזמין שיתופי
פעולה מסחריים בקשר לאירוע ,לרבות בקשר עם אירועי כפר האירוויזיון וחלוקת ""Give Away

בקשר ל☒ -הסכם ☐מכרז ☐הזמנת עבודה מס'
מיום
פירוט נוסף:
הכיסויים
גבול האחריות
מספר
 /סכום ביטוח תקופת הביטוח
סוג
פוליסה
☒$☐ ₪
 .1רכוש
☐ רכוש
☐ א.
תוצאתי

סעיפים מיוחדים
לטובת מקבל
האישור
☐מבוטח נוסף
☐ מוטב לתגמולי
ביטוח
☐ סעיף שיעבוד

☒ ויתור על תחלוף
.2

צד ג'

.3

מעבידים

.4

אחריות
מקצועית

.5

אחריות
המוצר

 1,000,000למקרה
ולתקופת הביטוח

☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף

₪ 20,000,000
לעובד ,למקרה
ולתקופה

☒ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
ת.רטרו:

☒ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף

ת.רטרו:

☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
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.6

אחר  -לחץ
כאן

.7

אחר  -לחץ
כאן

☐ מבוטח נוסף
☐ מוטב לתגמולי
ביטוח
☐ הרחב שיפוי

☐ אחריות צולבת
☐ ויתור על תחלוף
☐ מבוטח נוסף
☐ מוטב לתגמולי
ביטוח
☐ הרחב שיפוי

☐ אחריות צולבת
☐ ויתור על תחלוף
• הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת  30יום בכתב ובדואר רשום
למקבל האישור.
• ביחס לפעילות נשוא אישור זה ,הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו
ולא יחול סעיף השתתפות  /כפל ביטוח.

המבטח

חתימת האישור:

_______________________
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מכרז מספר 26/2018
נספח ד' להסכם ההתקשרות

לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
קרמניצקי  6תל אביב (קומה )1
במשרדי הפקת האירוויזיון
א.ג.נ,

הנדון :הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אנו ,הח"מ ____________________ ,ח.פ ,___________________ .מצהירים וכן
(לפי העניין) מתחייבים בזאת כלפי תאגיד השידור הישראלי ("המזמין") ,באופן בלתי
חוזר ,כדלקמן:
שמירת סודיות והגבלת השימוש במידע סודי
.1

לכל המונחים המפורטים בכתב התחייבות זה ,ואשר אינם מוגדרים בו במפורש ,תהיה אותה
המשמעות המיוחסת להם בהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי איתור ,התקשרות וניהול ממשקי
העבודה עם גורמי שיתוף פעולה מסחרי ,במסגרת אירועי תחרות אירוויזיון  2019אשר פורסמה על
ידי המזמין במסגרת מכרז מס' ( 26/2018לעיל ולהלן " -ההזמנה").

.2

אנו מתחייבים לשמור כל מידע סודי (כהגדרתו להלן) בסודיות מלאה ומוחלטת ,ולא למסרו ,לגלותו,
לפרסמו ,לתארו ו/או להעבירו  ,לצד שלישי כלשהו (למעט למי מבין אלו אשר נמנים על "הנציגים"
(כה גדרתם להלן) ובכפוף לאמור להלן לענין זה) ,בין במשך התקופה שעד להגשת הצעתנו במסגרת
ההזמנה ,בין לאחר הגשת הצעתנו כאמור ,בין במשך תקופת ההתקשרות מכח הסכם ההתקשרות
(אם נוכרז כזוכה) ובין לאחר מכן ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין ,ובהתאם לתנאים אשר
יפורטו בהסכמה זו (אם וככל שתינתן) .בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  1זה לעיל ,אנו מתחייבים
לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים ו/או הנחוצים כדי למנוע כל אפשרות כי המידע הסודי
(כהגדרתו להלן) יצא מרשותנו ויגיע לידי צד שלישי כלשהו כאמור.
בכתב התחייבות זה ,המונח "מידע סודי" משמעו  -כל מידע ,בין בכתב ובין בעל פה ,הקשור ו/או
הנוגע להזמנה ו/או לאירוע ו/או ל EBU -ו/או להסכם ההתקשרות ו/או לשירותים ,וכן כל חומר,
ידיעה או מידע אחר או נוסף ,שהגיעו/יגיעו אלינו ו/או למי מטעמנו ,מהמזמין ו/או מצד שלישי
כלשהו ,בין בכתב ובין בעל פה ,עקב ו/או בקשר להגשת הצעתנו במסגרת הליך ההזמנה ו/או
התקשרותנו למתן השירותים בעקבות הגשת ההצעה כאמור ,אם וככל שנוכרז כזוכה ,ו/או למתן
השירותים על פי הסכם ההתקשרות ,והכל ,למעט מידע שהוא בבחינת נחלת הכלל או שהיה ידוע לנו
טרם שנמסר לנו על ידי המזמין ,או שהגיע אלינו ,כדין ,מצד שלישי ,ובלבד שמידע זה לא הפך לנחלת
הכלל ו/או לא הגיע אלינו או למי מטעמנו ,לרבות לנציגים (כהגדרתם להלן) ו/או לצד שלישי ,עקב
הפרת התחייבות כלפיכם ו/או עקב מעשה או מחדל שלנו ו/או של מי מטעמנו ,לרבות של הנציגים
(כהגדרתם להלן) ו/או של כל צד שלישי.
למניעת ספק ,ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת במפורש כי כל מידע סודי שיועבר
אלינו ,אם יועבר אלינו ,יועבר לעיוננו לצורך השתתפותנו בהליך ההזמנה ו/או (לפי הענין) לצורך מתן
השירותים על ידינו (אם נוכרז כזוכה) בלבד ,ואנו נהיה רשאים לחשוף את מי מעובדינו ו/או מנציגינו
ו/או מבעלי המקצוע שעימם נתקשר לשם מתן השירותים (ביחד " -הנציגים") למידע סודי כאמור
ו/או לאפשר להם גישה אליו אך ורק ככל שחשיפה ו/או גישה כאמור נחוצה לצורך השתתפותנו
בהליך ההזמנה או (לפי הענין) לצורך מתן השירותים על ידינו כאמור ,ובלבד שאנו נודיע לכל נציג
כאמור אודות חובות הסודיות ויתר ההתחייבויות שנטלנו על עצמנו על פי כתב התחייבות זה ,וכל
נציג כאמור יתחייב במפורש ובכתב בחובת סודיות כלפינו וכן יקבל על עצמו למלא אחר חובות
הסודיות ויתר התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה כאמור ,הכל לפני חשיפת ו/או גישת הנציג
למידע הסודי .למניעת ספק ,מובהר בזאת כי התחייבות הנציגים כאמור לא תגרע באופן כלשהו
מהתחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה וכי אנו נחוב בכל התחייבויות הנציגים על פי כתב
התחייבות זה ,ביחד ולחוד עם הנציגים.
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.3

ידוע לנו שהמטרה היחידה והבלעדית שלשמה נמסר או (לפי הענין) יימסר לנו (אם יימסר לנו) המידע
הסודי ,ואשר לשמה אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הסודי ,הינה הגשת הצעתנו במסגרת
הליך ההזמנה ו/או (לפי הענין) מתן השירותים על ידינו מכוח הסכם ההתקשרות ,אם וככל שנוכרז
כזוכה ("המטרה המותרת") ,ואנו לא נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הסודי לכל מטרה אחרת,
זולת המטרה המותרת ,בין במישרין ובין בעקיפין.

.4

בלי לגרוע מהתחייבויותינו כאמור בכתב התחייבות זה ,אנו מתחייבים להודיע בכתב למזמין על כל
הפרה ו/או חשש להפרה של חובת סודיות כאמור בכתב סודיות זה ,מיד עם היוודע לנו על ההפרה
ו/או החש ש להפרה כאמור ,ובכלל זה למסור למזמין כל מידע רלבנטי שיהיה ידוע לנו באותו מועד
ביחס לאותה הפרה ,לחקור את הנסיבות לקרות אירוע ההפרה ,לתעד כל מידע ו/או ראיה שיימצאו
בחקירה כאמור ,ולידע את המזמין בכתב בכל מידע נוסף שיתגלה לנו בקשר עם ההפרה ו/או החשש
להפרה כאמור ,ככל שיתגלה ,והכל בהקדם האפשרי.

.5

אם תופנה אלינו דרישה על פי דין ,על ידי רשות מוסמכת ,למסור להם מידע סודי ו/או כל חלק ממנו,
במישרין או בעקיפין ,נודיע לכם על כך מיד ובכתב ,לפני מסירת כל מידע סודי כאמור .כמו כן אנו
מתחייבים כי במקרה כאמור נותיר בידיכם שהות סבירה ומספקת להתגונן בפני דרישה כאמור,
בטרם מסירת מידע סודי כלשהו הנדרש לרשות מוסמכת כאמור.

כללי
.6

אתם תהיו זכאים לכל סעד משפטי שהוא כנגדנו ,העומד לרשותכם על פי כל דין ,במקרה של הפרת
איזו מבין התח ייבויותינו האמורות לעיל ,בין אם על ידינו במישרין או בעקיפין ובין אם על ידי מי
מטעמנו (ובכלל זה הנציגים) ,לרבות צו מניעה ,צו עשה וצו לאיסוף מידע ,ואנו מתחייבים שלא
להתנגד לצווים כאמור.

.7

התחיי בויותינו על פי כתב התחייבות זה אינן מוגבלות בזמן ,והן תעמודנה בתוקפן המלא גם אם
הצעתנו לא תזכה במסגרת הליך ההזמנה ,מכל סיבה שהיא ,או (לפי הענין ואם נוכרז כזוכה) גם
לאחר סיום מתן השירותים על ידינו מכח הסכם ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא.

.8

אנו מודעים לכך שכל מידע סו די נמסר ו/או יימסר לנו ,בין היתר ,בהסתמך על האישורים
וההתחייבויות המפורטים בכתב התחייבות זה ,וידועה לנו הרגישות הרבה בכל הקשור במידע
הסודי ,וכי חשיפתו ,כולו או חלקו ,לצד שלישי כלשהו עלולה (בסבירות רבה) לגרום לכם ו/או
לגורמים הקשורים עמכם נזקים חמורים.

ולראיה באנו בזאת על החתום:
_____________________
חתימה וחותמת המציע

תאריך__________ :

שם/שמות החותם/מים בשם המציע:

שם _____________________ ת.ז____________________ .
שם _____________________ ת.ז____________________ .

20

__________________________________________
מכרז מספר 26/2018
נספח ה' להסכם ההתקשרות

לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
קרמניצקי  6תל אביב (קומה )1
במשרדי הפקת האירוויזיון
א.ג.נ,

הנדון :הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים

אנו ,הח"מ ____________________ ,ח.פ ,___________________ .מצהירים וכן (לפי העניין) מתחייבים
בזאת כלפי תאגיד השידור הישראלי ("המזמין") ,באופן בלתי חוזר ,כדלקמן:
.1

לכל המונחים המפורטים בכתב התחייבות זה ,ואשר אינם מוגדרים בו במפורש ,תהיה אותה המשמעות
המיוחסת להם בהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי איתור ,התקשרות וניהול ממשקי העבודה עם גורמי
שיתוף פעולה מסחרי ,במסגרת אירועי תחרות אירוויזיון  ,2019אשר פורסמה על ידי המזמין במסגרת מכרז
מס' ( 26/2018לעיל ולהלן " -ההזמנה").

.2

לא מתקיים כל חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים נושא ההזמנה לבין כל פעילות ו/או התחייבות שלנו
ו/או של מי מהמועסקים על-ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או מי מבעלי המקצוע שעימם בכוונתנו להתקשר בקשר
עם מתן השירותים כאמור (לרבות אנשי המפתח) ("ניגוד עניינים") ,למעט כמפורט (אם מפורט) בסעיף 2
זה להלן:1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

.3

אם וככל שנוכרז כזוכה במסגרת הליך ההזמנה ,אזי אנו מתחייבים שלא להיקלע למצב של ניגוד עניינים,
לרבות בהתייחס לעבודות אחרות ו/או נוספות שאנו נבצע ,וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.

.4

אנו מתחייבים בזאת ,שאם וכאשר יתעוררו אצלנו אפשרות או חשש ,כי נוצר או עלול להיווצר ניגוד עניינים
לאחר הגשת הצעתנו במסגרת הליך ההזמנה (ולרבות  -ככל שרלבנטי  -במהלך מתן השירותים מכח הסכם
ההתקשרות) ,אזי אנו נדווח על כך מיד בכתב למזמין ונפסיק את מתן השירותים עד לקבלת אישורו של
המזמין לכך שאנו רשאים להמשיך לספקם (אם וככל שיינתן אישור כאמור) .בכל מקרה ,ידוע לנו כי עד
להסרת ניגוד העניינים כאמור המזמין יהא רשאי להשעות את זכייתנו בהליך ההזמנה ,או (לפי העניין)
לבטלה ,או (לפי הענין) לבטל את הסכם ההתקשרות שייחתם עימנו (אם וככל שייחתם).

.5

אנו מתחייבים לקבל כל פתרון שיוצע לנו על ידי המזמין (ככל שיוצע) למצב של ניגוד עניינים .ידוע לנו כי
אם נסרב לקבל כל פתרון כאמור ,במלואו וללא כל סייג ,עד ולא יאוחר מהמועד שהמזמין יורה לנו לעשות
כן ,אזי המזמין יהא רשאי להשעות את זכייתנו בהליך ההזמנה ,או (לפי העניין) לבטלה ,או (לפי הענין)
לבטל את הסכם ההתקשרות שייחתם עימנו (אם וככל שייחתם).

.6

בלי לגרוע מהאמור בסעיפים  5ו 6 -לעיל ,הובהר לנו כי המזמין יהא רשאי לפסול את הצעתנו ,אם על פי
שיקול דעתו הבלעדי ,מתקיים לגבינו חשש כלשהו לניגוד עניינים.
ולראיה באנו בזאת על החתום ביום _____________:
_____________________
חתימה וחותמת המציע

שם/שמות החותם/מים בשם המציע:

שם _____________________ ת.ז____________________ .
שם _____________________ ת.ז____________________ .
1

ככל שיש נסיבות שלדעת המציע מעלות חשש לקיומו של ניגוד עניינים ,עליו לפרט זאת במקום המיועד לכך במסגרת סעיף
 2למסמך.
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