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הסכם התקשרות
שנערך ונחתם ביום __ לחודש __________ ,שנת _______
ב י ן

תאגיד השידור הישראלי

ישות מספר 50-050195-2
אשר כתובתו לצרכי הסכם זה:
קרמניצקי  6תל אביב (קומה )1
במשרדי הפקת האירוויזיון
("המזמין")
ל ב י ן

מצד אחד;

_________________

מס' חברה ___________
אשר כתובתו לצרכי הסכם זה:
______________________
פקס ;_________ :דוא"ל___________ :
("נותן השירותים")

מצד שני;

הואיל :והמזמין ,אשר הינו תאגיד שידור ציבורי אשר הוקם על פי חוק השידור הציבורי הישראלי ,תשע"ד,2014-
הוא הגוף אשר אמון על פרויקט ההיערכות ,הארגון ,ההקמה וההפקה של תחרות אירוויזיון  ,2019אשר
עתידה להתקיים בישראל בחודש מאי "( 2019תחרות האירוויזיון");
והואיל :וביום  4.1.2019פרסם המזמין מכרז פומבי (מכרז מספר  )7/2019במסגרתו פנה המזמין לגורמים
המתמחים במתן שירותי אבטחת אירועים המוניים ומורכבים ,בהזמנה להגיש הצעות למתן שירותי
אבטחה של תחרות האירוויזיון ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז
("ההזמנה");
והואיל :ונותן השירותים  -לאחר שבדק היטב את כל מסמכי המכרז  -הגיש הצעה מטעמו למתן השירותים
במסגרת הליך ההזמנה ,והצעתו האמורה של נותן השירותים ,כפי שעודכנה (אם עודכנה) בהתאם
ובכפיפות להוראות ההזמנה ("הצעת נותן השירותים") ,הוכרזה כהצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים
של המזמין ,בישיבתה מיום _________;
והואיל :ונותן השירותים מצהיר ומאשר ,כי הוא עומד וימשיך לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  9להזמנה
וכי הינו בעל המומחיות ,הידע ,הניסיון ,האמצעים ,המשאבים ,היכולת וכוח האדם המתאימים ,על מנת
לספק למזמין את השירותים (כהגדרתם להלן) ולצורך עמידתו ביתר התחייבויותיו כמפורט במסמכי
ההסכם (כהגדרתם להלן) ,והוא מעוניין ומסכים לספק את השירותים למזמין כנגד התמורה (כהגדרתה
להלן) ובהתאם ובכפיפות לכל התנאים וההוראות המפורטים במסמכי ההסכם;
והואיל :וברצון המזמין  -לרבות על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של נותן השירותים בהסכם זה  -למסור לנותן
השירותים את ביצוע השירותים ,והכל לתקופה ,בתמורה ,ובהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות
המפורטים במסמכי ההסכם;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים; כותרות; הגדרות
1.1

המבוא והנספחים להסכם זה (כמפורט להלן) מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש לצורכי
פרשנותו של הסכם זה.

1.3

בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה להלן לצדם ,אלא אם משמעות זו
אינה מתיישבת עם הקשר הדברים:
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1.3.1

"המזמין"" ,נותן השירותים"" ,תחרות האירוויזיון"; "ההזמנה" ו" -הצעת נותן
השירותים"  -כהגדרתם ,כסדרם ,בראש ובמבוא להסכם זה.

1.3.2

"החוק להגברת האכיפה"  -החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב ,2011 -
והתקנות שהותקנו ואשר יותקנו מכוחו ,כפי שיהיו מעת לעת.

1.3.3

"המאבטחים"  -כהגדרתם בסעיף  17.2להלן.

1.3.4

"השירותים"  -כל השירותים אשר על נותן השירותים לספק בקשר לאירוע על פי מסמכי
ההסכם או כנובע מהם ,לרבות כל השירותים המפורטים בסעיף  4להזמנה ובמפרט
השירותים ,ולרבות כל השירותים המפורטים בהסכם זה ,וכן כל עבודה אחרת ,הקשורה
ו/או הדרושה ,באופן ישיר או עקיף ,לביצוען המלא של כל התחייבויותיו של נותן
השירותים על פי מסמכי ההסכם.

1.3.5

"התמורה"  -התמורה שתשולם לנותן השירותים בגין מתן השירותים וקיום כל
התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם (כהגדרתה בסעיף  10.1להלן).

1.3.6

"טבלאות פירוט רכיבי השכר"  -טבלאות פירוט רכיבי השכר ,אשר נכללו בהצעת נותן
השירותים ואשר העתקן מצורף כנספח "א "2להסכם זה ,לרבות כל עדכון שלהן בהתאם
להוראות מסמכי ההסכם.

1.3.7

"יום עסקים"  -כל אחד מהימים א'  -ה' בכל שבוע שבו מתנהלים עסקים סדירים בבנקים
בישראל ,למעט חג ,מועד ,ערב חג או יום שבתון שבו בנקים בישראל לא פתוחים למתן
שירותים לקהל.

1.3.8

"כתב הכמויות"  -כתב הכמויות ,אשר נכלל בהצעת נותן השירותים ואשר העתקו מצורף
כנספח "א "1להסכם זה  ,לרבות כל תיקון בו ,שיעשה או שיאושר בכתב על ידי המזמין,
בהתאם להוראות הסכם זה.

1.3.9

"לוח הזמנים הכללי"  -לוח הזמנים הכללי למתן השירותים ,כהגדרתו בסעיף  5.1.1להלן,
לרבות כל תיקון בו ,שיעשה על ידי המזמין ,בהתאם להוראות ההזמנה.

" 1.3.10לוח הזמנים המפורט"  -לוח זמנים מפורט למתן השירותים ,שיוכן על ידי נותן
השירותים ,על בסיס לוח הזמנים הכללי ,ויאושר בכתב על ידי ממונה האבטחה הראשי,
הכל כאמור בסעיף  5.2להלן ,לרבות כל תיקון בו ו/או עדכון שלו ,שיעשה או שיאושר
בכתב על ידי ממונה האבטחה הראשי  ,בהתאם להוראות הסכם זה; עם אישורו של לוח
הזמנים המפורט כאמור בסעיף  5.2.2להלן ,יצורף לוח זמנים זה כנספח "ג" להסכם זה.
" 1.3.11לוחות הזמנים"  -לוח הזמנים הכללי ולוח הזמנים המפורט.
" 1.3.12מועד החתימה"  -מועד חתימת נציגיו המוסמכים של המזמין על הסכם זה.
" 1.3.13מסמכי ההסכם"  -כל מסמכי המכרז ,לרבות הסכם זה ,על כל נספחיו ,לרבות כתב
הכמויות ,שמולא ,נחתם והוגש על ידי נותן השירותים במסגרת הצעת נותן השירותים.
" 1.3.14עובדי נותן השירותים"  -כל עובדי נותן השירותים המועסקים על ידי נותן השירותים
ישירות ואשר יפעלו מטעם נותן השירותים או בשמו בקשר עם מתן השירותים למזמין על
פי מסמכי ההסכם.
" 1.3.15ערבות הביצוע"  -ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך של __________
(__________) שקלים חדשים (המהווה ( 5%חמישה אחוזים) מסכום ההצעה הכספית
שננקב על ידי נותן השירותים במסגרת הצעת נותן השירותים) ,בתוספת מס ערך מוסף
כדין ,ערוכה בנוסח המצורף כנספח "ד" להסכם זה.
" 1.3.16צוות השירותים"  -כל מי שיועסק ו/או שעמו יתקשר נותן השירותים לצורך מתן
השירותים על פי מסמכי ההסכם ,לרבות אנשי המפתח ,לרבות יתר עובדי נותן השירותים,
ולרבות נותני שירותים לנותן השירותים ,וכל מי מטעמם ,שלוחי כל הגורמים האמורים,
וכל גורם אחר או נוסף שיפעל מטעם הגורמים האמורים או בשמם בקשר עם מתן
השירותים.
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" 1.3.17תוצרי השירותים"  -כהגדרת מונח זה בסעיף  14להלן.
" 1.3.18תכנית האבטחה המפורטת"  -תכנית אבטחה מפורטת לאירוע ,שתוכן על ידי נותן
השירותים ,ותאושר על ידי ממונה האבטחה הראשי ועל ידי משטרת ישראל ,הכל כאמור
בסעיף  2.3להלן ,לרבות כל תיקון בתכנית האמורה ו/או כל עדכון שלה ,שיעשה או
שיאושר בכתב על ידי ממונה האבטחה הראשי ו/או משטרת ישראל ,בהתאם להוראות
הסכם זה; עם אישורה של תכנית האבטחה המפורטת כאמור בסעיף  2.3להלן ,תצורף
התכנית האמורה כנספח "ג" להסכם זה.
" 1.3.19תקופת ההתקשרות"  -תקופת מתן השירותים על פי מסמכי ההסכם בקשר לאירוע,
לרבות כל הארכה של התקופה כאמור בהתאם להוראות הסכם זה.
1.4

לכל המונחים המופיעים בהסכם זה והמוגדרים בהזמנה ,תהא המשמעות שניתנה להם בהזמנה,
אלא אם צוין מפורשות אחרת בהסכם זה.

1.5

המילים "המזמין יהא רשאי" במסמכי ההסכם ,תפורשנה כמתן רשות (אך לא חובה) למזמין
לפעול על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,וללא צורך בהנמקה.

1.6

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 ההסכם ,כי אז תחולנה תמיד אותן הוראות
וייוחסו תמיד אותם פירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד אותו פירוש שהינו
לטובת המזמין בנסיבות העניין.
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  1.6זה לעיל ,התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים
במפרט השירותים ובכל יתר מסמכי ההסכם ,משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב
הכמויות ,כל עוד אין סתירה ביניהם .בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו
משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט השירותים ובכל יתר מסמכי
ההסכם ,יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה ,על כל פרטיה ואופן ביצועה,
כפי שמצוין בכתב הכמויות.
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  1.6זה 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 ההסכם ,יפנה נותן השירותים בכתב למזמין ,והמזמין ייתן הוראות בכתב בדבר הפירוש
שיש לנהוג לפיו ,ופירוש זה יחייב את נותן השירותים לכל דבר ועניין.

1.7

למניעת ספק ,הוראות סעיפי הסכם זה נועדו אך ורק להוסיף ,בעניינים האמורים בהם ,על זכויותיו
של המזמין והתחייבויותיו של נותן השירותים ,הקבועות ביתר מסמכי ההסכם ו/או בהוראות כל
דין ,ואין בהן כדי לגרוע מהן באופן כלשהו.

1.8

המסמכים המפורטים להלן מצורפים כנספחים להסכם זה:
1.8.1

נספח א- '1

כתב הכמויות;

1.8.2

נספח א- '2

טבלת פירוט רכיבי השכר;

1.8.3

נספח ב' -

תכנית האבטחה המפורטת (תצורף בהמשך);

1.8.4

נספח ג' -

לוח הזמנים המפורט (יצורף בהמשך);

1.8.5

נספח ד' -

נוסח ערבות הביצוע;

1.8.6

נספח ה' -

נוסח אישור עוה"ד מטעם נותן השירותים אשר הינו תאגיד;

1.8.7

נספח ו' -

נספח הביטוח.

1.8.8

נספח ז' -

טופס פתיחת מס' ספק לצורך תשלום התמורה.

1.8.9

נספח ח' -

טבלת קנסות.
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.2

השירותים
2.1

נותן השירותים מתחייב בזאת לספק למזמין ,במהלך תקופת ההתקשרות ,כנותן שירותים עצמאי,
את כל השירותים ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות הקבועים במסמכי ההסכם.

2.2

במסגרת השירותים ובלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי ההסכם ,נותן השירותים יהא אחראי
לאבטחה הכוללת והמלאה של האירוע ,לרבות אבטחה מלאה של כל עבודות ההקמה באתר ,ובכלל
זה יספק ו/או יתקין (לפי העניין) את כלל האמצעים והציוד הדרושים לצורך אבטחת האירוע
כאמור ,לרבות נשק ,מערכות תקשורת ,ציוד צילום ובקרה ,ציוד בדיקה (קבוע ונייד) ,לרבות
מגנומטרים קבועים וניידים ומכונות שיקוף ,כלי רכב לניוד צוות נותן השירותים בהתאם למפורט
במפרט השירותים ,אמצעי סימון וזיהוי ,והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות הקבועים
במסמכי ההסכם ובהוראות כל דין .מובהר כי כל הציוד ,הכלים והאמצעים ,הדרושים לשם
אספקת השירותים ,יסופקו על ידי נותן השירותים על חשבונו ,וזאת אלא אם נקבע במפורש
תשלום נפרד לגביהם בכתב הכמויות.

2.3

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נותן השירותים יכין ,על חשבונו ,תכנית אבטחה מפורטת לאירוע,
בהתבסס על תכנית האבטחה הכללית ,שתוכן על ידי ממונה האבטחה הראשי ותימסר לנותן
השירותים במועד שייקבע על ידי המזמין ,ובהתאם להנחיות ממונה האבטחה הראשי ("תכנית
האבטחה המפורטת") .תכנית האבטחה המפורטת שתוכן על ידי נותן השירותים תוגש לאישור
ממונה האבטחה הראשי בתוך ( 21עשרים ואחד) ימים מהמועד שבו תכנית האבטחה הכללית
תימסר לידיו ,ולאחר שהתכנית תאושר הן על ידי ממונה האבטחה הראשי והן על ידי משטרת
ישראל היא תצורף כנספח "ב" להסכם זה .נותן השירותים יעדכן את תכנית האבטחה המפורטת,
מעת לעת ,לפי דרישת ממונה האבטחה הראשי ו/או משטרת ישראל ,וכל עדכון של התכנית כאמור
יהא כפוף לאישורו של ממונה האבטחה הראשי.

2.4

נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ביעילות ,ברציפות ובהתאם ללוחות הזמנים,
במיומנות וברמה מעולה ,לפי מיטב כללי המקצוע ובמירב השקידה ,המסירות והנאמנות,
לשביעות רצונו המלאה של המזמין ,תוך הקפדה על הסטנדרטים העדכניים והמחמירים ביותר
ותוך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת האירועים ,ובהתאם להוראות כל דין
(לרבות ,למניעת ספק ,בהתאם להנחיות ולנהלים הרלבנטיים שנקבעו ו/או שייקבעו בקשר לאירוע
על ידי ה EBU -ובכלל זה בהתאם לכללי האירוויזיון).

2.5

נותן השירותים מתחייב לפעול ,במסגרת השירותים ,בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי
המזמין ו/או ממונה האבטחה הראשי (אשר יהיו רשאים לקבוע ולהגדיר ,בכל עת ,מהן הדרישות
הספציפיות בקשר עם מתן השירותים ו/או להמציא לנותן השירותים ,מעת לעת ,תוך כדי ביצוע
השירותים ,הוראות נוספות או ביאורים לפי הצורך) ,וכן לפעול בשיתוף פעולה מלא ובתאום עם:
(א) שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל; (ב) נציגי עיריית תל אביב אשר בתחום שיפוטה ייערך
האירוע ונציגי כל יתר הרשויות המוסמכות; (ג) כל יתר הגורמים אשר יספקו למזמין שירותים
בקשר עם האירוע; וכן (ד) נציגי ה EBU -וגורמים נוספים אשר יהיו אמונים על היבטים שונים
בקשר לאירוע מטעם ה - EBU -הכל בהתאם ובכפיפות להנחיות המזמין ו/או ממונה האבטחה
הראשי.

2.6

לצורך מתן השירותים ,נותן השירותים מתחייב להחזיק ,בכל עת ,בציוד ,באמצעים ובכוח האדם,
כנדרש לשם מתן השירותים על פי מסמכי ההסכם ,וכן להקפיד ולהתעדכן באופן רציף בכל
החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום אבטחת האירועים .בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
נותן השירותים יהא אחראי לתקינות פריטי הציוד (ובכלל זה לתקינותם של כל כלי הנשק)
שיסופקו לצוות השירותים ,לרבות עריכת בדיקות תקינות וקבלת כל הרישיונות הנדרשים בקשר
לכך .כמו כן נותן השירותים יהא אחראי לבצע תרגילים לאנשי האבטחה הכלולים בצוות
השירותים ,על פי תכנית שתאושר על ידי מנהל האבטחה הראשי (להלן" :תרגולי האבטחה") ,וכן
לספק לצוות השירותים ,על חשבונו ,שעות הכשרה וריענון ,והכל כפי שיידרש לשם מתן השירותים
בהתאם להוראות מסמכי ההסכם וממונה האבטחה הראשי.

2.7

לצורך מתן השירותים ,נותן השירותים מתחייב להקים וכן להחזיק ולנהל ,על אחריותו ועל
חשבונו ,מוקד קשר מבצעי המאויש ופעיל  24שעות ביממה ,אשר יפעל החל ממועד תחילת
האבטחה בפועל (אשר בהתאם ללוח הזמנים הכללי קבוע בשלב זה ליום  )17.3.2019ועד לתום
תקופת ההתקשרות ,והכל בהתאם להנחיות ממונה האבטחה הראשי .מובהר ,כי הזוכה יידרש
לאייש את מוקד הקשר המבצעי ,בכל רגע נתון ,ב( 2 -שני) מוקדנים.

2.8

נותן השירותים מתחייב להחזיק ,בכל עת ,החל ממועד תחילת האבטחה על ביתן  ,2כמפורט
בלוחות הזמנים ועד לתום תקופת ההתקשרות ,צוות כוננות רכוב ,אשר יכלול לפחות  10מאבטחים
ו 10 -סדרנים/בודקים בטחוניים וכן את כל הציוד הנדרש להם ,ואשר יהא זמין לביצוע כל משימה
4
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שתידרש על ידי ממונה האבטחה הראשי בקשר עם אבטחת האירוע ,וזאת בתוך ( 3שלוש) שעות
ממועד דרישתו .לענין זה יודגש ,כי התשלום בגין המאבטחים שייכללו בצוות הכוננות הרכוב
ייעשה בכפוף להעסקתם בפועל של אותם מאבטחים במסגרת האירוע (אם וככל שהעסקת תידרש
על ידי ממונה האבטחה הראשי) ,ובהתאם ובכפיפות להוראות סעיף  10להלן.

.3

2.9

מובהר בזאת כי המזמין אינו מתחייב לקבל את השירותים באופן בלעדי מנותן השירותים ,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.

2.10

למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי בשום מקרה ,נותן השירותים 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).

הצהרות והתחייבויות נותן השירותים
נותן השירותים מצהיר ,מאשר ,וכן (לפי העניין) מתחייב ,כדלקמן:
3.1

הוא מעוניין לספק למזמין את השירותים ,כנותן שירותים עצמאי ,בסטנדרטים ובהתאם
ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי ההסכם.

3.2

כי הינו ,ויהיה משך כל תקופת ההתקשרות ,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 ההסכם ,במלואן ובמועדן ,והוא מתחייב לספק את
השירותים בהתאם לכל הדרישות הקבועות במסמכי ההסכם ,ובכלל זה לקיים קשר שוטף ולשתף
פעולה עם המזמין ,עם ממונה האבטחה הראשי ,ועם כל גורם רלבנטי אחר בהתאם להנחיות
המזמין ו/או ממונה האבטחה הראשי ,ולהשתתף בכל ישיבות האבטחה שייקבעו על ידי ממונה
האבטחה הראשי ,והכל במטרה להביא לביצוע השירותים על הצד הטוב ביותר ולתרום להצלחה
הכוללת של האירוע.

3.3

ידוע לו ומקובל עליו ,כי הדרישות הפרטניות בנוגע לשירותים שיסופקו על ידיו עשויות להתעדכן,
מעת לעת ,עם ההתקדמות בתכנון המפורט של האירוע ,ונותן השירותים מתחייב לספק את כל
השירותים שיידרשו לצורך אבטחתו המלאה של האירוע ,כפי שיתעדכנו מעת לעת כאמור ,והוא
מצהיר ומתחייב כי הוא ערוך ונכון לכך ,מכל הבחינות ,וכי לא יהא בעדכון הדרישות כשלעצמו
כאמור לעיל ,כדי לזכות אותו בכל תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה .למניעת ספק ,אין באמור
כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין לצמצם או להרחיב את היקף השירותים שיסופקו על ידי נותן
השירותים כאמור בהסכם זה.

3.4

יש בידיו ,וימשיכו להיות בידיו ,ובנוסף הוא יוודא כי כל הגורמים שיעסקו מטעמו במתן
השירותים לפי הסכם זה יחזיקו בידיהם ,משך כל תקופת ההתקשרות ,את 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 ההסכם ועל פי כל דין .נותן השירותים
מתחייב להחזיק מסמכים המעידים על קיומם של האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות ,ו/או
ההסכמות כאמור לעיל ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,ולהציג את המסמכים כאמור למזמין בכל
עת שיידרש.

3.5

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.4לעיל ,נותן השירותים מצהיר וכן (לפי הענין) מתחייב ,כי
הינו (ויהא למשך כל תקופת ההתקשרות) )i( :בעל רישיון תקף משר הכלכלה והתעשייה ,לפעול כ-
"קבלן שירות" כמשמעות מונח זה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו;1996-
( )iiבעל רישיון תקף לקיום משרד לשירותי שמירה ולארגון שירותי שמירה מאת וועדת הרישוי
עפ"י חוק החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה ,תשל"ב"( 1972-חוק שירותי שמירה"); וכן ()iii
בעל רישיון מיוחד בתוקף לאחזקת כלי נשק לפי חוק כלי הירייה ,תשי"ט"( 1949-חוק כלי
הירייה") .כמו כן  ,נותן השירותים מצהיר וכן (לפי העניין) מתחייב ,כי כל המאבטחים שיועסקו
על ידיו במסגרת השירותים ,יחזיקו ברישיון תקף לעיסוק כשומרים ,בהתאם להוראות חוק
שירותי שמירה ,וכן (ככל שרלבנטי) ברישיון תקף להחזקת כלי נשק ,לפי חוק כלי הירייה .ככל
שאיזה מהרישיונות האמורים מוגבל בזמן מתחייב נותן השירותים להמציא למזמין העתק של
רישיון חדש עד ולא יאוחר ממועד פקיעת תוקפו של הרישיון .ככל שאיזה מהרישיונות כאמור
יפקע ובאותו מועד לא יהיה בידי נותן השירותים רישיון חדש בתוקף ,מתחייב נותן השירותים
להודיע על כך בכתב למזמין במועד מוקדם ככל האפשר ,ובכל מקרה טרם מועד פקיעת הרישיון.
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מובהר ,כי במקרה כזה המזמין יהא רשאי לסיים את ההתקשרות עם נותן השירותים באופן מידי
וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי ויחולו הוראות סעיפים  20.3ו 20.4 -להלן.

.4

3.6

הוא 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 נותן השירותים ו/או מי מטעמו ,ו/או על כדאיות מתן השירותים ,ו/או על ביצוע יתר
התחייבויות נותן השירותים 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.

3.7

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.6לעיל ,הוא בחן ובדק היטב את כל מסמכי ההסכם (ובכלל
זה את הסכם זה על מספחיו) ואת כללי האירוויזיון וכן מסמכים ופרסומים פומביים בקשר עם
ארגון תחרויות אירוויזיון בשנים קודמות ,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 ההסכם ,במלואן ובמועדן;

3.8

הוא 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 נותן השירותים מתחייב כי כל פרסום פומבי שייעשה על ידיו ו/או
מטעמו (אם וככל שייעשה) בקשר עם האירוע ,יעשה על פי הנהלים המקובלים במזמין לענין זה
ובכפוף לקבלת אישורו של המזמין מראש ובכתב לכל פרסום כאמור .מובהר כי המזמין יהא רשאי
ליתן את אישורו לפרסום כאמור או לסרב לתיתו ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ומשיקוליו הוא.

3.9

הוא מקפיד ויקפיד לקיים את כל הוראות הדין ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים הרלוונטיים
בכל הנוגע לתנאי ההעסקה של עובדי נותן השירותים ,לרבות הוראות חוק שכר מינימום,
התשמ"ז 1987-והתקנות לפיו ,וכן הוראות ההסכמים הקיבוציים או (לפי הענין) צווי ההרחבה
בענף השמירה והאבטחה ,והוא יספק את השירותים על פי מסמכי ההסכם ,בכפוף לכל דין ,ותוך
הקפדה מלאה על הוראות הדין הרלוונטיות החלות עליו ,לרבות דיני מדינת ישראל הנוגעים לענף
השמירה ,כפי שיעודכנו מעת לעת.

3.10

הוא יישא וישלם ,במלואם ובמועדם  -בנוסף ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת הכלולה במסמכי
ההסכם לעניין תשלומים והוצאות המוטלים על נותן השירותים  -את כל התשלומים וההוצאות,
מכל מין וסוג שהם ,הכרוכים בביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם ,לרבות :הוצאות בגין
העסקת עובדי נותן השירותים וצוות השירותים ,הוצאות ביטוח ,הוצאות בגין אישורים ורישיונות
הדרושים בקשר עם מתן השירותים ו/או העסקת עובדי נותן השירותים ,מיסים ,היטלים ,תשלומי
חובה ,נסיעות ,ציוד ,אמצעים וכן כל הוצאה אחרת ו/או נוספת הכרוכות בביצוע מתן השירותים,
או כנובע מהם ו/או המוטלת על נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין ו/או
הכרוכות בביצוע התחייבויותיו על פיהם ,או כנובע מהם;

3.11

לא 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.

3.12

[**הוא תאגיד המאוגד כדין בישראל ,אשר עיסוקו במתן שירותי אבטחה; 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; במקרה שנותן השירותים
הינו תאגיד אזי עד ולא יאוחר ממועד החתימה ,ימציא נותן השירותים אישור בנוסח נספח "ה"
להסכם זה ,חתום על ידי עו"ד]**.

תקופת ההתקשרות
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4.1

תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים תהיה החל ממועד החתימה ,ועד למועד סיומו של האירוע
(לרבות השלמת פירוקו ופינויו של האתר) ,וקבלת אישור המזמין לפיו נותן השירותים השלים את
מתן השירותים ועמד בכל התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם ,לשביעות רצונו המלאה של המזמין
("תעודת ההשלמה").

4.2

המזמין יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות לשם מתן
השירותים ,על ידי נותן השירותים ,באותם תנאים ,ביחס לאירוע/ים נוסף/ים ,אשר יתקיים/מו
באותה שנה קלנדרית שבה תתקיים תחרות האירוויזיון ,או בשנה הקלנדארית שתבוא אחריה
(שנת  )2020אם וככל שנציג/י המזמין בתחרות האירוויזיון יזכה/ו בתחרות האירוויזיון ("התקופה
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 זכותן 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".

4.3

על 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 מכוחו ,וזאת בהודעה בכתב ,אשר תישלח לנותן השירותים ( 30שלושים) ימים מראש
("הודעת הסיום") (כאשר במועד אשר יקבע על ידי המזמין בהודעת הסיום ,או בתום תקופת
ההודעה מראש כאמור לעיל ,לפי המאוחר מביניהם ,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  20.3להלן ,ובהתאם
לאמור בסעיף  20.3האמור.
נותן השירותים מודע ומסכים ,כי זכותו של המזמין לקצר את תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף
 4.3זה לעיל ,הינה זכות יסודית המוקנית למזמין על פי הסכם זה ,וכי 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 נותן השירותים  -במקרה של קיצור תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף 4.3
זה לעיל ובכפוף לכך שנותן השירותים ימלא את כל התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם שמועד
קיומן חל עד למועד הפסקת ההתקשרות ,לרבות לעניין מסירת כל תוצרי השירותים למזמין -
לקבל את התמורה המגיעה לנותן השירותים עד למועד הפסקת ההתקשרות ,בגין השירותים
שסופקו על ידיו בפועל עד למועד מתן הודעת הסיום (לרבות ,ככל שרלבנטי ,סכום המקדמה
(כהגדרת מונח זה להלן) ,או כל חלק ממנו ,אשר ישולם לנותן השירותים בהתאם ובכפיפות לאמור
בסעיף  10.2להלן) ,ויחולו לענין זה הוראות סעיף  10להלן הנוגעות לתשלום החשבון הסופי,
בשינוים המחויבים.
מובהר ,כי בכל מקרה של סיום הסכם זה ו/או קיצור תקופת ההתקשרות מכוחו יחולו הוראות
סעיף  20.4להלן.

.5

לוחות הזמנים
5.1

לוח הזמנים הכללי
5.1.1

נותן השירותים יספק את השירותים במסגרת לוח הזמנים הכללי שצורף כנספח ג'
להזמנה ("לוח הזמנים הכללי") .מובהר כי כל שינוי בלוח הזמנים הכללי שיבוצע על ידי
המזמין או ה ,EBU -יחייב את נותן השירותים.

5.1.2

נותן השירותים מצהיר ומאשר בזאת ,כי בחן בקפידה את לוח הזמנים הכללי (כפי שהוא
כיום) ,ואת כל המשמעויות הנובעות ממנו לגבי מתן השירותים .כמו כן ,נותן השירותים
מצהיר ומאשר בזאת ,כי לוח הזמנים הכללי עשוי להשתנות כאמור בסעיף  5.1.1לעיל,
והוא מתחייב כי בכל מקרה הוא וצוות השירותים מטעמו יספקו את כל השירותים
בהתאם ללוחות הזמנים וללא כל חריגה מהם ,וזאת בלי שנותן השירותים יהא זכאי לכל
תשלום נוסף בגין כך.
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5.1.3

5.2

5.3

.6

נותן השירותים יבצע כל חלק מהשירותים ,שלא נקבע או (לפי הענין) ייקבע מועד
להשלמתו ,בהקדם האפשרי ותוך זמן סביר ,ובכל מקרה באופן שלא יגרום כל עיכוב
בהשלמת העבודות.

לוח זמנים מפורט
5.2.1

נותן השירותים יכין ,על חשבונו  -בין היתר ,בכדי להבטיח את ביצוע השירותים תוך
עמידה בלוח הזמנים הכללי ,ואת האפשרות של ממונה האבטחה הראשי לעקוב אחר
התקדמות השירותים  -לוח זמנים מפורט למתן השירותים ,אשר יותאם ללוח הזמנים
הכללי ,ויכלול ,בין היתר ,את כל השירותים הנדרשים במסגרת מסמכי ההסכם ,בין שהם
מסופקים על ידי נותן השירותים ובין על ידי כל גורם מטעמו ,הכל ברמת פירוט כפי
שתיקבע על ידי ממונה האבטחה הראשי ("לוח הזמנים המפורט").

5.2.2

לוח הזמנים המפורט שיוכן על ידי נותן השירותים כאמור בסעיף  5.2.1לעיל ,יוגש לאישור
ממונה האבטחה הראשי בתוך ( 10עשרה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה .עם אישורו
של לוח הזמנים המפורט כאמור בסעיף  5.2.2זה לעיל ,יצורף לוח זמנים זה כנספח "ג"
להסכם זה.

5.2.3

נותן השירותים יעדכן את לוח הזמנים המפורט ,מעת לעת ,לפי דרישת ממונה האבטחה
הראשי ,ובהתאם להתקדמות ביצוע השירותים בפועל ,ויגישו לאישורו של ממונה
האבטחה הראשי  .מובהר בזאת ,כי עדכון לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל ,יעשה אך
ורק לעניין סדר מתן השירותים ,יחסי הגומלין בין השירותים השונים ומשך הזמן
המוקצב לביצועם ,ובשום מקרה לא באופן המשנה ,או העלול לשנות ,את המועדים
שנקבעו או (לפי הענין) ייקבעו בלוח הזמנים הכללי.

עמידת נותן השירותים בלוחות הזמנים
5.3.1

נותן השירותים יעשה את כל הדרוש לצורך עמידה בלוחות הזמנים ,בהתאם לתנאים
ולהוראות שבמסמכי ההסכם.

5.3.2

המזמין יהא רשאי לקבוע סדרי עדיפויות לביצוע השירותים השונים  -הכל כפי שייקבע
על ידי ממונה האבטחה הראשי ובלי שתהא בכך עילה לדרישה ו/או לקבלת תוספת
כלשהי לתמורה הנקובה בהסכם זה.

כתב הכמויות
6.1

המחירים הנקובים בכתב הכמויות מגלמים וכוללים את מלוא התמורה לנותן השירותים בגין
ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על פי במסמכי ההסכם ,לרבות (לפי הענין) תכנון ,ביצוע,
אספקה ,התקנה ו/או בדיקה (הכל לפי הענין) של כל הפריטים המפורטים בכתב הכמויות ,בהתאם
להוראות מסמכי ההסכם ,וכן את כל העלויות וההוצאות של נותן השירותים בקשר עם השירותים
ו/או כנובע מהם ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה עלויות והוצאות הנהלה וכלליות ,תקורה ,מטה,
לוגיסטיקה ,כח אדם ,הסעות ,אספקת מזון ושתיה לצוות השירותים ,אספקת ציוד ,תשלומים
לצדדים שלישיים מכל מין וסוג שהם ,עלויות מימון ,עלויות בלתי צפויות ורווחים.

6.2

המחירים בכתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף ,לגביו תחולנה הוראות סעיף  10.7.1להלן.

6.3

למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות (לרבות היקפי השעות ו/או
אורכי התקופות) אינן מדויקות ומשמשות לצורך אומדן והערכה תקציבית בלבד ,וייתכן שבפועל
תידרשנה כמויות גדולות ו/או קטנות יותר לצורך מתן השירותים .כמו כן ,מובהר בזאת ,כי חלק
מהסעיפים המופיעים בכתב הכמויות צוינו כאלטרנטיבה בלבד ,לבחירת המזמין (לפי שיקול דעתו
הבלעדי) ,והמזמין לא יהיה חייב לרכוש מנותן השירותים את כל הפריטים הנכללים בכתב
הכמויות .נותן השירותים מאשר ומתחייב ,כי לא יהיה בכמויות הנקובות בכתב הכמויות כדי
להוות עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ו/או בזכויותיו על פי מסמכי ההסכם ,ובכלל זה עילה
לדרישה ו/או לקבלת כספים ו/או לתמורה כלשהי מעבר לתמורה אשר תגיע לנותן השירותים לפי
הוראות הסכם זה ,בגין השירותים שיסופקו בפועל והפריטים שיותקנו בפועל ,בהתאם לתכנית
האבטחה המפורטת ולהנחיות מנהל האבטחה הראשי ,ו/או כדי להוות עילה לדרישה לשינוי
כלשהו במחירי יחידות הנקובים בכתב הכמויות.

6.4

למניעת ספק ,קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיפי כתב
הכמויות ,אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה,
8

מכרז מספר 7/2019
נספח ט' להזמנה
וזאת ככל שהדרישה כאמור נקבעה באיזה ממסמכי ההסכם או נובעת או משתמעת ממנו .בלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת ,כי עלות הציוד שעל נותן השירותים לספק לכל עובד
מטעמו (לרבות נשק ,מכשירי קשר ,טלפונים ניידים ,ביגוד ואמצעי זיהוי וכיוצ"ב) כלולה במחיר
לשעה או (לפי הענין) בתשלום החודשי הנקוב בכתב הכמויות ביחס לכל עובד כאמור (ובכל הנוגע
למאבטחים  -העלות כאמור מהווה חלק מהעלויות הנוספות המפורטות בטבלאות פירוט רכיבי
השכר (נספח "א "2להסכם זה)).
6.5

.7

מובהר כי שעות הכשרה ו/או ריענון לעובדי נותן השירותים לא תחשבנה כשעות הכלולות בכתב
הכמויות ולא תשולם לנותן השירותים כל תמורה בגינן ,ובכל הנוגע למאבטחים  -הן נכללות
בעלויות הנוספות המפורטות בטבלאות פירוט רכיבי השכר (נספח "א "2להסכם זה) .למניעת ספק,
אין באמור כדי לגרוע מחובתו של נותן השירותים לשלם לעובדי נותן השירותים את השכר המגיע
להם ממנו ,על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,בגין השעות האמורות.

צוות השירותים; העסקת בעלי מקצוע
7.1

לצורך מתן השירותים נותן השירותים יהא מחייב להעסיק כוח עבודה מיומן ,איכותי ומנוסה,
בהתאם לסוגי העבודות השונים הדרושים במסגרת השירותים ובכמויות מספקות לצורך ביצוע
כלל השירותים .כוח העבודה יורכב מעובדים מעל גיל  18בעלי ידע ,מומחיות ,ניסיון ויכולת,
שכישוריהם ,מספרם וכן המועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידי נותן השירותים יאפשרו את
מתן כל השירותים בהתאם לכתב הכמויות ,לתכנית האבטחה המפורטת ולכל יתר התנאים
והדרישות הקבועים במסמכי ההסכם ובהוראות כל דין.

7.2

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  7.1לעיל ,נותן השירותים מתחייב להעסיק אצלו ,לצורך מתן
השירותים ,את הגורמים שפורטו על ידיו במסגרת הצעת נותן השירותים כאנשי המפתח ,כאמור
בסעיף  6.2להזמנה ואשר זהותם אושרה על ידי המזמין במסגרת הליך ההזמנה ,וכן את בעלי
התפקידים האמורים בסעיף  6.3להזמנה .למניעת ספק ,החלפתו של מי מבין אנשי המפתח או יתר
בעלי התפקידים כאמור ,על ידי נותן השירותים ,תהא כפופה לקבלת אישורו של המזמין ,מראש
ובכתב.

7.3

צוות השירותים יהיה מחומש ומצויד בכל האמצעים הדרושים ,טכנולוגיים ואחרים ,הכל לפי
הענין וכפי שיוגדר בתכנית האבטחה המפורטת.

7.4

נותן השירותים מצהיר ,מאשר ו/או (לפי העניין) מתחייב בזאת כלפי המזמין ,כדלקמן:
7.4.1

הוא ישלם ,על חשבונו ,את כל התשלומים ויבצע את כל ההפרשות ,אותם עליו לשלם או
לבצע בקשר עם קיומם של יחסי עובד מעסיק בינו לבין עובדי נותן השירותים ובקשר עם
סיומם;

7.4.2

הוא ישלם לעובדי נותן השירותים שכר שלא יפחת משכר המינימום ,בהתאם להוראות
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987 -ולתקנות שהותקנו מכוחו ,כפי שיהיו מעת לעת;

7.4.3

הוא יסדיר את יחסי העבודה בינו לבין עובדי נותן השירותים בהסכם העסקה התואם את
דרישות מסמכי ההסכם .למניעת ספק ,אם יבקש נותן השירותים להיטיב עם עובדיו יותר
מהקבוע במסמכי ההסכם ,הוא רשאי לעשות כן ,על פי שיקול דעתו ,ובלבד שיישא בכל
עלות נוספת שתחול בקשר לכך.

למניעת ספק ,אין באמור כדי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של נותן השירותים בכל
הקשור לעובדי נותן השירותים ,כמפורט בהסכם זה ובהוראות כל דין.
7.5

מובהר ,כי העסקת עובדי נותן השירותים (למעט מנהלי הביטחון אשר לגביהם יחול האמור
במסמכי המכרז ,ובפרט בסעיף  1.10בטופס הצעת המחיר (נספח ה' להזמנה)) על ידי נותן
השירותים ,תיעשה ככל הניתן במסגרת שעות העבודה הרגילות ולא במסגרת שעות נוספות.
העסקת עובדי נותן השירותים בשעות נוספות תהא כפופה לקבלת אישור המזמין ,מראש ובכתב.
מובהר ,כי עבור עבודה של עובדי נותן השירותים ,במסגרת השירותים ,בשעות נוספות (בכפוף
לאמור לעיל) ,או בזמן המנוחה השבועית או בחגי ישראל ,המזמין ישלם לנותן השירותים את
התשלומים הנוספים שישולמו על ידיו לעובדים כאמור ,בגין שעות אלו ,על פי החוק וצו ההרחבה
בענף השמירה והאבטחה ("גב אל גב") .האמור יחול גם באשר להעסקת עובדי נותן השירותים
ביום הבחירות ,וזאת ככל שהזוכה יידרש על ידי ממונה האבטחה הראשי להעסיק את עובדיו
במסגרת השירותים ביום הבחירות ויידרש לשלם להם גמול נוסף בגין כך.
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7.6

נותן השירותים יתקין על חשבונו ,שעון נוכחות באתר או מערכת יל"מ ,וינחה את עובדיו להחתים
כרטיס בשעון הנוכחות בתחילת ובסיום יום עבודה .התוכנה של שעון הנוכחות (או מערכת היל"מ
כאמור) תותקן על המחשב של ממונה האבטחה הראשי ,ונותן השירותים ידאג שתהא לו גישה
חופשית למערכת ואפשרות לבצע מעקב אונליין אחר כל דיווחי הנוכחות.

7.7

לצורך מתן השירותים ,נותן השירותים יהא רשאי להתקשר גם עם קבלני משנה ,ספקים ,יועצים
ושאר נותני שירותים מטעמו ,אשר הינם בעלי ניסיון במתן שירותים בתחומם בקשר לאירועים
המוניים ,ואשר זהותם תאושר מראש ובכתב על ידי ממונה האבטחה הראשי ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את החלטתו (ביחד " -בעלי המקצוע").

7.8

נותן השירותים מתחייב ,כי בכל התקשרות בינו לבין בעל מקצוע כלשהו בקשר עם השירותים או
כל חלק מהם ,תיכללנה ההוראות הרלבנטיות מתוך מסמכי ההסכם ,באופן שיבטיח ,שכל
התחייבויותיו של נותן השירותים ,על פי מסמכי ההסכם ,הרלבנטיות ,במישרין או בעקיפין ,לבעל
המקצוע ו/או לסוג העבודה שלשמה נשכרו שירותיו של בעל המקצוע ,תחולנה ,ללא יוצא מן הכלל,
על אותו בעל מקצוע ,לרבות ,למניעת ספק ,הוראות לענין ציות להוראות ה EBU -ו/או המזמין
ו/או ממונה האבטחה הראשי ו/או מי מטעמם ,הוראה המאפשרת למזמין ו/או ל EBU -ו/או למי
מטעמם להיכנס בנעלי נותן השירותים ולהסב אליהם את מלוא התחייבויותיו וזכויותיו של בעל
המקצוע כלפי נותן השירותים על פי ההסכם שייחתם ביניהם ,הוראות לעניין ביטוח ,הוראות לענין
בעלות המזמין בזכויות היוצרים בכל תוצרי השירותים שיוכנו על ידי בעל המקצוע ו/או מי מטעמו,
וכן הוראות ,גם לטובת המזמין ,לפיהן לבעל המקצוע לא תהיינה כל טענות ,דרישות ו/או תביעות,
מכל מין וסוג שהם ,כלפי המזמין ו/או ממונה האבטחה הראשי ו/או מי מטעמם ,וכי כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כאמור ,תתברר על ידי בעל המקצוע מול נותן השירותים בלבד .המזמין יהא
רשאי לדרוש מנותן השירותים ,בכל עת ,להציג בפניו את ההסכמים שנחתמו בינו לבין בעלי
המקצוע ,ואולם אין ,ולא יהיה  ,בהצגת ההסכמים האמורים למזמין ,כדי לשחרר את נותן
השירותים מכל אחריות או התחייבות המוטלות עליו לפי סעיף  7.8זה ,ו/או כדי להטיל על המזמין
ו/או מי מטעמו ,אחריות כלשהי ,ונותן השירותים יהא האחראי היחיד והבלעדי לקיום כל
התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם בקשר עם התקשרויותיו עם בעלי המקצוע.

7.9

בלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.7לעיל ,מובהר בזאת ,כי המזמין יהא רשאי לבחור בעצמו בעלי מקצוע
אשר יספקו שירותים ו/או ציוד בקשר עם השירותים שנותן השירותים מחויב לספקם על פי
מסמכי ההסכם ,ולחייב את נותן השירותים להתקשר עימם בהסכם (אשר נוסחו יאושר מראש
ובכתב על ידי המזמין) ולקבל עליו את האחריות הכוללת ביחס לשירותים ו/או לציוד שיסופקו על
ידיהם ,וזאת בלי שנותן השירותים יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך ,למעט החזר של
התשלומים שהזוכה ישלם בפועל לאותם בעלי תפקידים ו/או ספקים ,מכח ההסכם שייחתם עימם
כאמור לעיל ,אשר ישולמו על ידי המזמין לזוכה "גב אל גב" ובהתאם ובכפיפות להוראות סעיף 10
להלן.

7.10

למניעת ספק ,מובהר שהעסקת בעלי המקצוע על ידי נותן השירותים (לרבות עקב דרישת המזמין
כאמור בסעיף  7.9לעיל) לא תטיל על המזמין ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי ,מכל מין וסוג שהם,
ולא תשחרר את נותן השירותים מאחריות כלשהי ,לרבות מאחריותו כלפי המזמין למתן
השירותים בהתאם למסמכי ההסכם ,כאילו הביצוע האמור נעשה על ידי נותן השירותים במישרין,
ונותן השירותים יוותר האחראי הישיר כלפי המזמין לביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי
ההסכם ,ויישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של בעלי המקצוע ,כאילו נעשו על ידי נותן
השירותים עצמו ,וכל בעיה ו/או תקלה ו/או סכסוך עם בעלי המקצוע ,או מי מהם ,לא יקנו לנותן
השירותים כל עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ו/או בזכויותיו על פי מסמכי ההסכם ,ובכלל זה
לא יהוו עילה לחריגה ו/או לשינוי כלשהו בלוחות הזמנים ו/או עילה לדרישת ו/או לקבלת כספים
ו/או תמורה כלשהי מעבר לתמורה.

7.11

המזמין יהא רשאי להורות לנותן השירותים ,בכל עת ,להחליף כל אחד מאנשי צוות השירותים
(לרבות למניעת ספק ,כל אחד מאנשי המפתח ו/או מבעלי המקצוע ו/או מעובדי נותן השירותים),
וזאת משיקולים של זמינות ,מקצועיות ,מומחיות וכיוצ"ב שיקולים שיתבססו על צרכי המזמין
ודרישותיו ביחס לשירותים ,והכל מבלי שהמזמין ו/או מי מטעמו ישאו בכל אחריות כלפי נותן
השירותים או כלפי מי מאנשי צוות השירותים כאמור ,בגין ההחלפה כאמור ,ובלי שהדבר יהווה
עילה לחריגה ו/או לשינוי כלשהו בלוחות הזמנים ו/או עילה לדרישת ו/או לקבלת כספים ו/או
תמורה כלשהי מעבר לתמורה.

ממונה האבטחה הראשי
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8.1

ממונה האבטחה הראשי הינו נציגו המוסמך של המזמין בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה ועם
השירותים.

8.2

בלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת הנתונה לממונה האבטחה הראשי על פי מסמכי ההסכם,
יהא ממונה האבטחה הראשי מוסמך לבדוק ,בכל עת ,מטעם המזמין ,את אופן ביצוע השירותים
על ידי נותן השירותים ואת התאמתם להוראות מסמכי ההסכם וכן ליתן הנחיות שונות לנותן
השירותים בקשר לביצוע השירותים.

8.3

נותן השירותים ישתף פעולה עם ממונה האבטחה הראשי ויסייע לו בביצוע תפקידיו ,ובכלל זה
יאפשר לממונה האבטחה הראשי ולכל מי מטעמו ,אפשרות כניסה וגישה ,בכל עת ,לכל מקום בו
מסופקים השירותים ,או איזה מהם ,ויספק לממונה האבטחה הראשי את כל המידע והמסמכים
שיתבקשו על ידיו.

8.4

כל הוראה ,שתינתן לנותן השירותים על ידי ממונה האבטחה הראשי ,כמוה כהוראה שניתנה על
ידי המזמין .נותן השירותים מתחייב בזאת ,לציית לכל הוראה של ממונה האבטחה הראשי,
למלאה במלואה ובמועדה ,ולגרום לכך שכל אנשי צוות השירותים יצייתו אף הם לכל הוראות
ממונה האבטחה הראשי וימלאו אותן ,במלואן ובמועדן.

8.5

החלטותיו של ממונה האבטחה הראשי בעניינים הנתונים לסמכויותיו על פי מסמכי ההסכם
תהיינה סופיות ומוחלטות ותחייבנה את נותן השירותים.

8.6

אין ,ולא יהא ,בסמכויותיו של ממונה האבטחה הראשי על פי מסמכי ההסכם ו/או במימושן ,או
באי מימושן ,על ידיו ,כדי לשחרר את נותן השירותים מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי מסמכי
ההסכם ו/או כדי לגרוע מהן באופן כלשהו ,ולא יהא בהן כדי להטיל על המזמין ו/או על ממונה
האבטחה הראשי ו/או מי מטעמם ,אחריות כלשהי ,ונותן השירותים יהא האחראי היחיד והבלעדי
לביצוע השירותים ולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם.

דיווח נותן השירותים; פיקוח
9.1

במשך תקופת ההתקשרות ,נותן השירותים ידווח באופן שוטף לממונה האבטחה הראשי אודות
ההתקדמות במתן השירותים ואופן ביצועם ,וכן ימסור כל הסבר ,מידע ונתונים שיידרשו על ידי
המזמין ,בכל עניין הכרוך והקשור בביצוע השירותים .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,נותן השירותים
יודיע לממונה האבטחה הראשי ,באופן מידי ,במקרה של התקיימות כל אירוע ,נסיבה או תנאי,
המשפיעים ,או עלולים להשפיע ,על יכולתו של נותן השירותים לקיים את התחייבויותיו על פי
מסמכי ההסכם ,במלואן ובמועדן .למניעת ספק ,התקיימות אירוע ,נסיבה או תנאי כאמור בסעיף
 9.1זה לעיל ,לא תהווה ,כשלעצמה ,משום עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ו/או בזכויותיו של
נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם.

9.2

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  9.1לעיל ,נותן השירותים מתחייב להכין ,בסיומו של כל יום
עבודה ,דו"ח מסכם בנוגע לעבודה שבוצעה על ידי צוות השירותים במהלך היום שחלף ,אשר יכלול
התייחסות ,בין היתר ,למספרם של העובדים לסוגיהם שהועסקו במהלך היום שחלף ,לציוד
שנעשה בו שימוש ,לתקלות והפרעות שהיו (ככל שהיו) בביצוע השירותים וכן כל דבר אשר לדעת
נותן השירותים יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך מתן השירותים ביום שחלף .כמו כן,
נותן השירותים יכין ,בסיומו של כל שבוע עבודה ,דוחות מסכמים באשר לתרגולי האבטחה שנערכו
על ידיו ותוצאותיהם.
כל הדוחות כאמור בסעיף  9.2זה לעיל יוגשו לאישורו של ממונה האבטחה הראשי ,ועותקים
מהדוחות האמורים יישארו בידי המזמין לצרכי מעקב ובקרה.
בנוסף לדוחות האמורים יפיק נותן השירותים וימסור למזמין ,מדי חודש ,דו"ח שעות חודשי ,תוך
פירוט כל השעות שהושקעו על ידי צוות השירותים מטעמו (בחלוקה לסוגי העובדים וכן בחלוקה
לשעות רגילות ולשעות מיוחדות) .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,נותן השירותים מתחייב להפיק כל
דו"ח ו/או שאילתה רלבנטיים בהתאם לדרישות המזמין.

9.3

המזמין וממונה האבטחה הראשי (ו/או מי מטעמם) יהיו רשאים לפקח ,לבדוק ולהשגיח על ביצוע
השירותים ועל קיום התחייבויותיו של נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם ,ובכלל זה לדרוש
מנותן השירותים לנקוט את הצעדים הדרושים לצורך אספקת השירותים ולקיום התחייבויותיו
של נותן השירותים כאמור ,במלואן ובמועדן ,ונותן השירותים מתחייב לנקוט את כל הצעדים
הדרושים על מנת לאפשר למזמין ו/או לממונה האבטחה הראשי לממש את זכותם על פי סעיף 9.3
זה.
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9.4

.10

למניעת ספק ,מובהר בזאת במפורש ,כי אין ולא יהא בזכות הפיקוח כאמור בסעיף 9.3לעיל,
במימושה או באי מימושה ,כדי לשחרר את נותן השירותים מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו על פי
מסמכי ההסכם ,ולא יהא בכך כדי להטיל על המזמין ו/או על ממונה האבטחה הראשי (ו/או על מי
מטעמם) אחריות כלשהי .למניעת ספק ,בכל מקרה ,נותן השירותים יהא האחראי הבלעדי למתן
השירותים ולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם ,במלואן ובמועדן.

התמורה
10.1

בכפוף לאספקתם של כל השירותים ,בהתאם ובכפיפות לכל התנאים והדרישות הקבועים במסמכי
ההסכם ,ובכפוף לקיום כל התחייבויותיו של נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם ,במלואן
ובמועדן ולשביעות רצונו המלאה של המזמין ,ישלם המזמין לנותן השירותים ,תמורה אשר תחושב
ותשולם בהתאם להוראות סעיף  10זה להלן (בהתאמה " -התמורה").

10.2

התמורה שתשולם לנותן השירותים תיקבע בהתאם למכפלת מחירי השעות (הבודדות) ,או
התשלומים החודשיים (הבודדים) ,או מחירי היחידות (הבודדות) הנקובים בכתב הכמויות (הכל
לפי הענין) ("המחירים הקובעים") ,כשהם מוכפלים בכמויות השעות או במספר החודשים (או כל
חלק יחסי מחודש כאמור) ,או בכמויות היחידות שבוצעו ו/או (לפי הענין) סופקו בפועל בקשר
לאירוע (הכל לפי הענין)  ,על ידי נותן השירותים ,כפי שאלה תיספרנה בפועל או תימדדנה בפועל
(לפי העניין) ,ותאושרנה על ידי ממונה האבטחה הראשי ,בהפחתה של כל סכום שהמזמין רשאי
להפחית מהסכום האמור ,בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין .למניעת ספק,
מובהר בזאת במפורש ,כי התמורה לנותן השירותים אינה פאושלית ,והיא תיקבע בהתאם
ליחידות שבוצעו ו/או (לפי הענין) סופקו בפועל בקשר לאירוע ,לפי מדידות בפועל כאמור לעיל.
על אף האמור לעיל מוסכם ,כי אם נותן השירותים יידרש לשלם מראש לספקים חיצוניים עבור
השכרת ציוד טכנולוגי שנותן השירותים נדרש לספק למזמין במסגרת השירותים ("הציוד
המושכר ") ,ולא יעלה בידי נותן השירותים לדחות את ביצוע התשלום כאמור למועד אספקת
הציוד בפועל ,אזי נותן השירותים יהא רשאי לקבל מהמזמין מקדמה על חשבון התמורה ,בשיעור
של ( 50%חמישים) אחוזים מהתשלום שנותן השירותים נדרש לשלמו מראש כאמור עבור הציוד
המושכר (בהתבסס על חשבונית/יות עסקה שתימסר/נה לנותן השירותים על ידי הספק/ים
הרלבנטי/ים) ,ובסכום מצטבר שלא יעלה בכל מקרה על ( 200,000מאתיים אלף) שקלים חדשים
("סכום המקדמה").
סכום המקדמה או כל חלק ממנו (לפי הענין) ינוכה על ידי המזמין מחשבון הביניים הראשון שיוגש
למזמין על ידי נותן השירותים בגין אספקת הציוד המושכר שבגינו שולם סכום המקדמה כאמור,
וככל שהציוד המושכר כאמור ,או כל חלק ממנו ,לא יסופק בסופו של דבר ,מכל סיבה שהיא ,אזי
המזמין יהא רשאי לנכות את סכום המקדמה או כל חלק ממנו (לפי הענין) מכל תשלום אחר המגיע
ממנו לנותן השירותים בהתאם למסמכי ההסכם .על אף האמור לעיל ,באם הציוד המושכר לא
יסופק ,מסיבה כלשהי שאינה תלויה בנותן השירותים ו/או במי מטעמו ,ולא יעלה בידי נותן
השירותים לקבל בחזרה את הסכומים ששולמו על ידיו בפועל לספק/ים הרלבנטי/ים בגין הציוד
כאמור ,או חלק מהסכומים כאמור ,אזי סכום המקדמה ייוותר בידי נותן השירותים ולא ינוכה
על ידי המזמין מתשלומים אחרים המגיעים ממנו לנותן השירותים.

10.3

מובהר בזאת במפורש ,כי המחירים הקובעים הינם קבועים ,סופיים ,ומוסכמים ,והם לא ישתנו,
בכל אופן שהוא ,מכל סיבה שהיא ,לרבות בגין הגדלה ו/או הקטנה של היקף השירותים בקשר
לאירוע ,וכי נותן השירותים לא יהא זכאי לכל הפרשים ,תשלום ,תוספת ו/או פיצוי בגין הגדלה
ו/או הקטנה כאמור (מלבד תשלום המחירים הקובעים כאמור לעיל ,אשר יישארו בתוקף לאורך
כל תקופת ההתקשרות ,ובנוגע לכל כמות שתידרש על ידי המזמין) ,לרבות במקרה שבו הכמויות
שתבוצענה בפועל במסגרת העבודות תהיינה שונות מהרשום בכתב הכמויות ,מכל סיבה שהיא.

10.4

עוד מובהר ,כי התמורה מהווה את התמורה המלאה ,היחידה ,הסופית והמוחלטת לנותן
השירותים עבור מתן השירותים על ידיו וקיום כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם,
במלואן ובמועדן ,בהתאם ובכפיפות לתנאים ולדרישות הקבועים במסמכי ההסכם ,ובכלל זה בגין
עבודה ,ציוד וכח אדם ,והיא כוללת ,למניעת ספק ,את כל ההוצאות המיוחדות ,הכלליות
והאחרות ,מכל מין וסוג שהם ,הכרוכות במתן השירותים ו/או בביצוע יתר התחייבויות נותן
השירותים בהתאם להוראות מסמכי ההסכם (לרבות עלות ו/או הוצאה כאמור ,בגין ציוד,
אמצעים ,כח אדם (לרבות כל התשלומים החלים על נותן השירותים כמעסיק על פי כל דין),
הסעות ,הדרכות ,ריענונים ,הכשרות ,כלי רכב ,מדים ,וכיו"ב ,הוצאת אישורים והיתרים ,זכויות
קניין רוחני ,מסים והוצאות הנהלה וכלליות) ,וכן את הרווח של נותן השירותים ,ולא יתווספו
לתמורה תוספות ו/או הפרשים כלשהם ,מכל סוג ומין שהם ,לרבות הפרשי הצמדה.

10.5

חשבונות ביניים
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 10.5.1בתום כל חודש קלנדרי ולא יאוחר מהיום ה( 5-חמישי) לכל חודש שלאחר מכן ,יגיש נותן
השירותים למזמין חשבון ביניים ("חשבון הביניים") ,אשר יפרט את כל השירותים
שסופקו על ידי נותן השירותים במהלך החודש שחלף ,לרבות פירוט של כל השעות
שהושקעו על ידי צוות השירותים .נותן השירותים יצרף לכל חשבון ביניים את כל
המסמכים התומכים בו ,לרבות את דוחות הנוכחות של כל אנשי צוות השירותים.
חשבון הביניים יכלול את תחשיב ערכם של כל השירותים שסופקו עד למועד הגשת
החשבון ,בניכוי ערכם של כל השירותים שאושרו לנותן השירותים בחשבונות ביניים
קודמים ,כולל חישובי כמויות וניתוחי מחירים לעבודות שבוצעו במסגרת שינויים מזכים
בתקופה האמורה (אם וככל שבוצעו) .נותן השירותים יהיה מנוע מלדרוש תשלום כלשהו
בגין אספקת ציוד ו/או כח אדם ו/או בגין ביצוע עבודה ,אשר לא נכללו בחשבון הביניים
המתייחס לחודש אספקתם ו/או ביצועם.
 10.5.2המזמין יבדוק כל אחד מחשבונות הביניים ואת המסמכים התומכים שצורפו אליו ,בתוך
( 7שבעה) ימים ממועד המצאת חשבון הביניים הרלבנטי ,והוא יהא רשאי לערוך כל
בדיקה שימצא לנכון ,ולהורות לנותן השירותים להמציא לו כל מסמך הדרוש ,לפי שיקול
דעתו ,לצורך בדיקת החשבון ,ונותן השירותים מתחייב בזאת להיענות לכל הנחיה שתינתן
לו על ידי המזמין כאמור ולספק כל הבהרה ולהמציא כל אסמכתא ו/או מסמך כפי
שיידרשו על ידי המזמין ,לצורך אישור החשבון (כאשר מובהר כי מנין הימים הנקוב לעיל
לבדיקתו של כל חשבון ביניים כפוף לכך שיומצאו למזמין כל ההבהרות ו/או המסמכים
על ידי נותן השירותים מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין) .המזמין יהא רשאי לאשר
את החשבון ,כולו או חלקו ,לדחות אותו ,וכן להורות לנותן השירותים לתקנו ,הכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,ונותן השירותים מתחייב לנהוג על פי ההנחיות ,שתינתנה לו על ידי
המזמין כאמור.
 10.5.3המזמין יהא רשאי לנכות מכל חשבון ביניים ,לאחר שאושר כאמור על ידיו ,כל סכום ,מכל
מין וסוג שהם ,המגיע למזמין מאת נותן השירותים על פי הוראות מסמכי ההסכם ו/או
על פי כל דין ,לרבות כל פיצוי ,שיפוי ו/או החזר הוצאות ,המגיעים למזמין מאת נותן
השירותים כאמור ,ולרבות את סכום המקדמה ,או כל חלק ממנו (לפי הענין) ,בהתאם
לאמור בסעיף  10.2לעיל.
 10.5.4היתרה ,לאחר ביצוע ההפחתות והניכויים כאמור בסעיף  10.5.3לעיל ,תשולם לנותן
השירותים ,כתשלום ביניים על חשבון התמורה ,בתוך ( 30שלושים) ימים מהמועד שבו
אושר חשבון הביניים על ידי המזמין ("שוטף  .)"30 +למניעת ספק ,מובהר בזאת במפורש,
כי כל הסכומים שישולמו לנותן השירותים כתשלומי ביניים כאמור ,ייחשבו כחוב אותו
חייב נותן השירותים למזמין ,וזאת עד להשלמת העבודות ,בהתאם להוראות מסמכי
ההסכם.
 10.5.5למניעת ספק מובהר ,כי כל תשלום ביניים על חשבון התמורה ,כפוף ומותנה בהשלמתם
במלואם ,בהתאם לכל הוראות מסמכי ההסכם ולשביעות רצונו המלאה של המזמין ,של
אותם שירותים נושא חשבון הביניים הרלבנטי.
 10.5.6מובהר בזאת במפורש ,כי אישור חשבונות הביניים וכן ביצוע של תשלומים בגינם ,אין
בהם משום הוכחה ו/או הסכמה ו/או אישור מצד המזמין לטיב השירותים ו/או לכמויות
שסופקו ואשר בגינם הוגש החשבון כאמור ,ואין בהם כדי להוות ויתור על דרישה ,טענה
ו/או תביעה של המזמין בקשר עם ביצוע השירותים ,היקפם ,איכותם ו/או התאמתם
להוראות מסמכי ההסכם.
10.6

החשבון הסופי
 10.6.1תוך ( 30שלושים) ימים ממועד השלמת העבודות וקבלת תעודת ההשלמה ,יגיש נותן
השירותים למזמין חשבון סופי בעבור כל השירותים שסופקו בפועל על ידי נותן השירותים
על פי מסמכי ההסכם ,ובצירוף כל המסמכים התומכים הרלבנטיים ("החשבון הסופי").
 10.6.2המזמין יבדוק את החשבון הסופי ויחולו לענין זה הוראות סעיף  10.5.2לעיל ,בשינויים
המחויבים.
 10.6.3מהחשבון הסופי ,לאחר שיאושר כאמור על ידי המזמין ,יופחת כל סכום ששולם לנותן
השירותים (לרבות ,למניעת ספק ,תשלום בדרך של קיזוז) בגין מתן השירותים ,לרבות
סכום המקדמה .בנוסף ,המזמין יהא רשאי לנכות מכל חשבון סופי כאמור ,לאחר שאושר
כאמור על ידיו ,כל סכום ,מכל מין וסוג שהם ,המגיע למזמין מאת נותן השירותים על פי
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הוראות מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין ,לרבות כל פיצוי ,שיפוי ו/או החזר הוצאות,
המגיעים למזמין מאת נותן השירותים כאמור.
 10.6.4היתרה לאחר ביצוע ההפחתות והניכויים כאמור בסעיף  10.6.3לעיל ,תשולם לנותן
השירותים ,בתוך ( 30שלושים) ימים מתום החודש שבו אושר חשבון הביניים על ידי
המזמין ("שוטף  ,)"30 +והתשלום כאמור יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל הטענות,
הדרישות ו/או התביעות מצד נותן השירותים כלפי המזמין ו/או כל מי מטעמו ,בקשר עם
מסמכי ההסכם ו/או מתן השירותים על פיהם.
10.7

הוראות כלליות לעניין תשלום התמורה
 10.7.1לכל אחד מהתשלומים על חשבון התמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין ,בשיעורו החוקי
נכון למועד התשלום ,וזאת כנגד חשבונית מס כדין.
 10.7.2לצורך תשלום התמורה בהתאם ובכפיפות להוראות סעיף  10זה לעיל ,נותן השירותים
מחויב למלא את הטופס המצורף כנספח "ז" להסכם זה .נותן השירותים 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 נותן השירותים ואשר אליו נותן השירותים מעונין שיועברו כל התשלומים על
חשבון התמורה.
 10.7.3נותן השירותים 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 ,שנותן השירותים 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-
 .1975לא יומצא למזמין אישור רשות המיסים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור
כאמור ,ינכה המזמין מהתשלומים לנותן השירותים את סכומי המס על פי דין.

.11

.12

ערבות הביצוע
11.1

להבטחת קיום כל התחייבויות נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם ועל פי כל דין ,נותן
השירותים ימציא למזמין ,עד ולא יאוחר ממועד החתימה ,את ערבות הביצוע ,כשהיא חתומה על
ידי הבנק מוציא הערבות.

11.2

ערבות הביצוע תעמוד בתוקף מלא החל ממועד המצאתה למזמין ,ועד לתום ( 90תשעים) ימים
ממועד השלמת העבודות וקבלת תעודת ההשלמה .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,התקופה הראשונה
של ערבות הביצוע תהא עד ליום  .31.8.2019במידת הצורך ,ובכל מקרה על פי דרישת המזמין ,נותן
השירותים יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע ,לא יאוחר מאשר ( 30שלושים) ימים לפני תום
תוקפה של ערבות הביצוע .אי הארכת ערבות הביצוע על ידי נותן השירותים כאמור בסעיף 11.2
זה לעיל ,תהווה עילה לחילוטה של הערבות האמורה.

11.3

בכל מקרה שבו נותן השירותים יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי מסמכי
ההסכם ,לרבות הפרה של זכויות עובדי נותן השירותים ,אשר יש בה כדי להטיל אחריות על
המזמין ,בהיותו "מזמין השירות" כהגדרתו בחוק להגברת האכיפה ,וכן בכל מקרה שבו רשאי
המזמין על פי הסכם זה לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם מנותן השירותים ,המזמין
יהא רשאי להציג את ערבות הביצוע לפירעון ולחלט את סכום ערבות הביצוע ,כולו או חלקו .ערבות
הביצוע תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב מאת המזמין ,שתימסר לבנק מוציא ערבות
הביצוע ,בלי שהמזמין יידרש לתת לנותן השירותים כל התראה מוקדמת ,ובלי שהמזמין יידרש
לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט.

11.4

מובהר בזאת כי אין ולא יהא ,במתן ערבות הביצוע ו/או בחילוטה ,כולה או חלקה ,על ידי המזמין,
כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל
דין ו/או כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד נוספים ו/או אחרים הנתונים למזמין על פי
מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין.

11.5

ערבות הביצוע תוחזר על ידי המזמין לנותן השירותים במועד מתן תעודת ההשלמה.

העדר יחסי עובד מעסיק
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12.1

נותן השירותים מצהיר ומאשר( :א) כי הוא יספק את השירותים ואת יתר התחייבויותיו על פי
מסמכי ההסכם כנותן שירותים עצמאי; (ב) כי בין נותן השירותים ו/או מי מטעמו ,לרבות צוות
השירותים ,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 (ג) כי
כל מי שיועסק על ידי נותן השירותים בקשר עם מתן השירותים (לרבות מי מבין צוות השירותים),
כולם או חלקם ,ייחשב כעובד או (לפי העניין) כנותן שירותים של נותן השירותים בלבד ,המועסק
על ידי נותן השירותים בהתאם לתנאי עבודה ושכר או (לפי העניין) תנאי שירותים ,שיסוכמו בינו
לבין נותן השירותים  .למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מסמכי
ההסכם למזמין ו/או לממונה האבטחה הראשי להנחות את נותן השירותים ו/או להורות לו בכל
עניין הקשור עם צוות השירותים ,אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות מסמכי ההסכם על ידי נותן
השירותים.

12.2

נותן השירותים מתחייב למלא ביחס לכל עובדי נותן השירותים את כל הוראות חוקי העבודה
והתקנות על פיהם ,ולשלם את כל תשלומי החובה החלים ביחס לעובדי נותן השירותים על פי כל
דין (לרבות חוקי המס ,דיני הביטוח הסוציאלי (ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא
באלה) ,חוקי העבודה ,תקנות שהותקנו 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 וחובותיו על פי כל דין ,צו הרחבה,
הסכם (קיבוצי או אישי) ,הסדר ,נוהג ,מנהג או עילה אחרת כלשהי ,ביחס לעובדי נותן השירותים,
הן בקשר להעסקתם על ידי נותן השירותים והן בקשר לסיום העסקתם.

12.3

למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמין לא יחויב בתשלום כלשהו לאנשי צוות השירותים ,לשלוחי
נותן השירותים ו/או לאחרים המועסקים על ידיו ,וכל תשלום שיגיע למי מהם ,יחול וישולם על
ידי נותן השירותים ועל חשבונו בלבד ,וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו
המלאים של נותן השירותים.

12.4

היה ועל אף האמור בסעיף  12.1לעיל ,ייטענו יחסי עובד ומעסיק כאמור על ידי נותן השירותים
ו/או מי מטעמו ,לרבות צוות השירותים ,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 נותן השירותים 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 ,נותן השירותים ישפה את המזמין ו/או את מי
מטעמו ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל סכום שישלמו או יחויבו בתשלומו ,ובכלל זה נותן
השירותים 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).

12.5

נותן השירותים מתחייב בזאת כי בהסכם ההתקשרות שלו עם בעלי המקצוע יכללו סעיפים לפיהם
הם מתחייבים ,לרבות כלפי המזמין (כחוזה כלפי צד שלישי כמשמעותו בחוק החוזים (כלק כללי),
תשל"ג ,)1973-כדלקמן:
 12.5.1להבהיר ולהסביר לכל עובדיהם ו/או מי שיועסק ו/או שעמו יתקשרו בעלי המקצוע לצורך
מתן השירותים ,כי אין במתן השירותים באמצעותם ,כדי ליצור יחסי עובד-מעסיק בין מי
מהם לבין המזמין ו/או מי מטעמו.
 12.5.2למלא ביחס לכל הגורמים האמורים בסעיף  12.5.1לעיל את כל הוראות חוקי העבודה
והתקנות על פיהם ,ולשלם את כל תשלומי החובה החלים ביחס אליהם על פי כל דין ,וזאת
בדומה לחובות החלות על נותן השירותים ביחס לעובדי נותן השירותים ,כאמור בסעיף
 12.2לעיל.

12.6

למניעת ספק ,התקשרות הצדדים בהסכם זה נעשית על בסיס הבנתם והסכמתם באשר למעמדו
של נותן השירותים (ובכלל זה מי מטעמו ,לרבות צוות השירותים ,שלוחיו ואחרים המועסקים על
ידיו ,לרבות בעלי המקצוע) כנותן שירותים עצמאי ,בשים לב לחובות נותן השירותים לפי הסכם
זה לשאת בכל התשלומים הנדרשים לאנשי צוות השירותים ,לשלוחי נותן השירותים ו/או לאחרים
המועסקים על ידיו ,ומובהר ומוסכם בזאת ,כי הסכמה זו מהווה תנאי יסודי ומהותי ,לנכונות
המזמין להתקשר בהסכם זה ,ולשלם לנותן השירותים את התמורה כמפורט בהסכם זה ,אשר
נקבעה בשים לב למעמדו ולהתחייבויותיו של נותן השירותים כמפורט בהסכם זה.

12.7

מובהר ,כי אין באמור בסעיף  12זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  17להלן.
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שינויים בביצוע השירותים
13.1

המזמין רשאי להורות בכתב ,בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,על ביצוע כל שינוי שימצא לנכון
בשירותים ,כולם או חלקם ,לרבות שינוי איזה מהשירותים הנדרשים ,או ביצוע שירותים נוספים,
צמצום השירותים או ביטול כל חלק של השירותים (ביחד " -השינויים") ,הכל כפי שימצא לנכון
ובלי שלנותן השירותים תהא כל תביעה ו/או טענה בשל כך .למניעת ספק ,נותן השירותים לא יהא
רשאי לבצע מיוזמתו כל שינוי בשירותים ,ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב.

13.2

למניעת ספק ,מובהר כי לא יהא במתן הוראה בדבר שינויים על ידי המזמין ו/או בשינויים שיידרשו
על פיה ,כדי לגרום לשינוי ו/או לארכה בלוחות הזמנים ,וכי בכפוף לאמור בסעיפים 13.5 - 13.3
להלן ,כל הוראות הסכם זה יחולו גם על השינויים ,בהתאמות המתחייבות.

13.3

באם נדרש נותן השירותים על ידי המזמין ,לבצע שינויים המהווים שינויים מהותיים ויסודיים
(כהגדרתם להלן) ,והשינויים כאמור הביאו להגדלה בפועל של הוצאותיו של נותן השירותים בקשר
עם מתן השירותים ,ישלם המזמין לנותן השירותים עבור כל שינוי כאמור (ועבורו בלבד) ("שינוי
מזכה") ,תשלום נוסף אשר ייקבע על ידי המזמין ,בהתאם לאמור בסעיף  13.4להלן.
המונח "שינויים מהותיים ויסודיים" משמעו :שינויים הסוטים באופן מהותי וחד משמעי
מהגדרת השירותים על פי מסמכי ההסכם ,אשר עליהם הורה המזמין מיוזמתו ,שלא עקב גורמים
שאינם בשליטת המזמין; למניעת ספק ,שינויים מסוג השינויים המפורטים להלן (אך לא רק אלה),
לא ייחשבו כשינויים מהותיים ויסודיים )i( :שינויים הנדרשים על פי כל חוק ,תקן ו/או הנחיה של
רשות מוסמכת כלשהי (לרבות דרישות ה EBU -ו/או מי מטעמו); ( )iiשינויים הנדרשים מחמת
תנאים שנתגלו באתר; ( )iiiשינויים אשר דרושים לדעת ממונה האבטחה הראשי על מנת
שהשירותים יסופקו כנדרש על פי מסמכי ההסכם ו/או כדי לשמר ו/או לייעל את ביצוע השירותים;
( )ivשינויים הנדרשים כתוצאה מליקוי או פגם באיזה מהשירותים ,ו/או עקב מעשה או מחדל של
נותן השירותים שלא בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ו/או הוראות כל דין; וכן ( )vכל שינוי אחר,
שאינו סוטה באופן מהותי וחד משמעי מהגדרת השירותים על פי מסמכי ההסכם.
מובהר כי הקביעה באם שינוי כלשהו הינו "שינוי מהותי ויסודי" אם לאו ו/או באם שינוי מהותי
ויסודי כלשהו הינו "שינוי מזכה" ,תהא נתונה למזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,וקביעתו תהא
סופית.

13.4

ערכו של כל שינוי מזכה ,אשר בגינו זכאי נותן השירותים לתשלום נוסף כאמור בסעיף  13.3לעיל,
ייקבע על ידי המזמין ,באופן הבא:
 13.4.1נקבעו בכתב הכמויות מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של שינוי מזכה ,יקבע ערכו
של שינוי כאמור על פי מחירי היחידות שפורטו בכתב הכמויות;
 13.4.2לא נקבעו בכתב הכמויו ת מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של שינוי מזכה ,ייקבע
ערכו של השינוי המזכה על פי מחיר יחידה זהה או דומה אשר לגביה נקבע מחיר בכתב
הכמויות;
 13.4.3לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של שינוי מזכה ,ובאין
מחיר בכתב הכמויות ליחידה זהה או דומה ,יקבע ערכו של השינוי המזכה על ידי המזמין,
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,על בסיס ניתוח מחיר ,שיוכן על ידי נותן השירותים ויאושר על
ידי המזמין ,ואשר יכלול אך ורק החזר בגין הוצאותיו הישירות של נותן השירותים בקשר
עם השינוי המזכה.
למניעת ספק ,נותן השירותים יהא זכאי לתשלום כאמור אך ורק בגין שינויים מזכים ,ולא יהא
זכאי לתמורה ו/או תשלום אחר נוסף כלשהו בגין שינויים אחרים כלשהם ,שאינם שינויים מזכים.

13.5

ניתנה לנותן השירותים הוראה בדבר שינויים שכתוצאה מהם תקטן העלות הכוללת של השירותים
("שינויים מפחיתים") ,תיקבע התמורה שתשולם לנותן השירותים ,בהתאם לכמויות שתבוצענה
בפועל בעקבות השינויים המפחיתים כאמור.
מובהר בזאת כי נותן השירותים לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות ו/או
הפסד רווח ו/או דמי נזק אחרים כלשהם ,בגין מתן הוראה על ביצוע שינויים מפחיתים ,ולנותן
השירותים לא תהא כל טענה ,דרישה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהם ,כנגד המזמין ו/או מי מטעמו
בגין כך.
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למניעת ספק מובהר בזאת כי נותן השירותים לא יהא רשאי לעכב את ביצוע השירותים ו/או את
ביצוע השינויים ,מכל סיבה שהיא ,לרבות לא מחמת כך שטרם נקבע אם שינויי פרטני מהווה שינוי
מהותי ויסודי ו/או שינוי מזכה ו/או שטרם נקבע ערכו של איזה מהשינויים כאמור.

תוצרי השירותים; קניין רוחני
14.1

מבלי לגרוע מיתר התחייבויות נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם או על פי כל דין ,נותן
השירותים מאשר ומצהיר וכן (לפי הענין) מתחייב ,כי תוצרי השירותים שיוכנו על ידי נותן
השירותים וכל מי מטעמו ,ובפרט תכנית האבטחה המפורטת ,יהיו נקיים מכל זכות ,לרבות זכות
קניין רוחני ,של כל צד שלישי שהוא ,ו/או כי נותן השירותים ידאג ויהא אחראי באופן בלעדי ,ועל
חשבונו המלא ,לקבלת כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההסכמות הנדרשים,
ככל שנדרשים ,מכל צד שלישי שהוא ,והכל באופן שיבטיח למזמין ,ל ,EBU -לחברי ה ,EBU -לכל
גוף אחר שיוגדר על ידי ה EBU -ו/או לכל מי מטעמם ,שימוש חופשי ,מלא ,בלעדי ,על פי שיקול
דעתו של כל אחד מהגורמים כאמור ,בתוצרי השירותים כאמור.

14.2

נותן השירותים מאשר ומצהיר בזאת ,כי כל מידע ו/או מסמך שיגיע לנותן השירותים במסגרת
מתן השירותים ,לרבות כל מידע שיימסר לנותן השירותים על ידי המזמין בקשר עם האירוע ו/או
הסכם זה ,וכן תכנית האבטחה המפורטת ו/או כל מסמך אחר (בכתב ,במדיה מגנטית ,דיגיטלית
או בכל דרך אחרת) ,שיוכנו על ידי נותן השירותים ו/או על ידי מי מצוות השירותים לצורך מתן
השירותים או במהלכם ,לרבות דוחות ,חוות דעת וכיוצ"ב (ביחד " -תוצרי השירותים") ,ובכלל זה
זכויות היוצרים וכן הזכות המוסרית בתוצרי השירותים כאמור ,הינם ויהיו ,בכל עת ,קניינו
הבלעדי של המזמין ,ולנותן השירותים או למי מטעמו ובכלל זה עובדי נותן השירותים וצוות
השירותים ,אין ולא תהא כל זכות בהם ,לרבות זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם.

14.3

מובהר ומוסכם כי התמורה המשולמת לנותן השירותים לפי הסכם זה כוללת ,לכל דבר ועניין ,גם
תשלום עבור כל זכות קניין רוחני ,לרבות זכות יוצרים ,שיש לנותן השירותים או למי מטעמו ובכלל
זה עובדי נותן השירותים וצוות השירותים ,ככל שיש ,בתוצרי השירותים ,ונותן השירותים מוותר
בזה על כל טענה הנובעת ו/או הקשורה לזכויות כאמור ,וככל שהדבר דרוש ,הרי שהוראות סעיף
 14זה מהוות הסכם בלתי חוזר להעברת מלוא הזכויות בתוצרי השירותים לבעלותו היחידה
והבלעדית של המזמין ,וכן וויתור מראש של נותן השירותים ,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 לנותן השירותים רק חלק מן התמורה בהתאם לאמור בהסכם זה ,וגם במקרה שבו תהא
מחלוקת כספית בין נותן השירותים לבין המזמין ,יחול האמור בסעיף  13.2זה לעיל ,ללא סייג.

.15

14.4

נותן השירותים ימסור למזמין את תוצרי השירותים ,כולם או חלקם ,מיד עם דרישתו הראשונה
של המזמין .בלי לגרוע מן האמור לעיל ,בסיום ההתקשרות בין נותן השירותים למזמין יעביר נותן
השירותים למזמין את כל תוצרי השירותים באמצעות מדיה דיגיטלית ו/או קשיחה ,על פי דרישת
המזמין.

14.5

המזמין ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים מטעמו ,יהיה רשאי לנהוג בתוצרי השירותים מנהג
בעלים ,ולעשות בהם כל שימוש ,לרבות שינויים ,העתקתם ,הפצתם בכל מקום בעולם ,תיקונם
וכיו"ב ,וכן להעבירם לכל צד שלישי (לרבות ל EBU -ואו לכל גורם שה EBU -יורה להעביר לו
כאמור) ,וזאת בכל מקרה ,ולרבות במקרה שבו תופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא,
והכל ללא כל צורך בקבלת הסכמת או אישור נותן השירותים לשם כך ,ונותן השירותים מוותר
בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת משינוי ,העתקה ,הפצה או תיקון כאמור.

14.6

מוסכם כי אין ולא תהיה לנותן השירותים 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.

14.7

התחייבויותיו של נותן השירותים על פי סעיף  14זה לעיל ,הינן בלתי חוזרות ,אינן מוגבלות בזמן
ובמקום ,והן תעמודנה בתוקפן המלא גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא.

סודיות; ניגוד עניינים
15.1

נותן השירותים מתחייב כי הוא וכל צוות השירותים ישמרו על סודיות ,כמפורט בנספח הסודיות
שצורף כנספח ז' להזמנה ,אשר עליו חתם נותן השירותים במסגרת הליך ההזמנה.
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15.2

התחייבויות נותן השירותים לשמירת סודיות כאמור הינן התחייבויות בלתי חוזרות ,אשר
תעמודנה בתוקפן ותחייבנה את נותן השירותים (לרבות את צוות השירותים מטעמו) ללא הגבלת
זמן ,גם לאחר סיומה של תקופת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא.

15.3

נותן השירותים מתחייב להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים בין ביצוע השירותים על פי מסמכי
ההסכם ,לבין ענייניו האחרים ויחולו לענין זה הוראות כתב ההתחייבות ,שצורף כנספח ח'
להזמנה ,ואשר עליו חתם נותן השירותים במסגרת הליך ההזמנה.

15.4

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  15.3לעיל ,נותן השירותים ו/או כל מי מטעמו (לרבות צוות
השירותים) יפעלו במסגרת מתן השירותים אך ורק בנאמנות עבור המזמין ולטובת האירוע ,ונותן
השירותים מתחייב כי לא תצמח לו ו/או למי מטעמו כאמור כל טובת הנאה ממתן השירותים
מעבר לתמורה 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.

15.5

למניעת ספק מובהר ,כי נותן השירותים אינו רשאי לקבל כספים ו/או כל תמורה אחרת בכל
הקשור במתן השירותים מכל גורם שאינו המזמין.

15.6

כל האמור בסעיף  15זה לעיל ,יחול גם על כל חברי צוות השירותים ,ונותן השירותים יהא אחראי
להביא עניין זה לידיעתם ולשלב סעיפים מתאימים בהסכמי ההתקשרות שייחתמו מולם.

אחריות וביטוח
16.1

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי באופן בלעדי לשירותים שיסופקו על ידיו ו/או על ידי צוות
השירותים ו/או כל גורם אחר מטעמו ,וכן יהא אחראי על פי דין לשמירה על חיי אדם ולביטחון
הקהל באירוע וכלל השוהים באתר ,ולכל 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 נותן השירותים 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 חובה כלשהי הקבועה
במסמכי ההסכם ,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 ההסכם,
ו/או בשל לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת דיני העבודה ו/או כל הוראת דין אחרת.

16.2

בלי לגרוע מן האמור לעיל ,ובלי לגרוע מזכויות המזמין לכל תרופה או סעד על פי מסמכי ההסכם
ו/או על פי כל דין ,נותן השירותים פוטר במפורש את ה EBU -ואת המזמין וכל מי מטעמם (לרבות
עובדיהם ו/או מנהליהם) ,מאחריות לכל נזק מהנזקים שבאחריותו הנזכרים בסעיף  16.1לעיל,
שייגרמו לנותן השירותים ו/או לצוות השירותים 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 נותן השירותים ו/או בקשר לשירותים.
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נותן השירותים מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כנגד ה EBU -ו/או המזמין ו/או כל מי מטעמם (לרבות עובדיהם ו/או מנהליהם) ,בגין
כל אובדן פיננסי ו/או נזק שייגרם לרכוש בבעלות נותן השירותים ו/או לרכוש שבאחריותו ו/או
לרכוש שיובא על ידיו ו/או על ידי מי מטעמו ,וזאת בין אם ערך נותן השירותים ביטוח רכוש ו/או
אובדן תוצאתי ובין אם לאו ,והוא פוטר את ה EBU -ואת המזמין ואת כל הבאים מטעמם כאמור
מכל אחריות לנזק ו/או אובדן כאמור ,למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון.

16.3

בלי לגרוע ו/או לשחרר את נותן השירותים מהתחייבות כלשהי על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי
כל דין ,נותן השירותים 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 נותן השירותים אחראי להם כאמור במסמכי ההסכם 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 שנותן השירותים הסכים לה) ,בעקבות דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד המזמין ו/או מי
מטעמו כאמור ,ואשר האחריות בגינה מוטלת על נותן השירותים על פי הוראות מסמכי ההסכם
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 לנותן השירותים על כל דרישה ו/או תביעה כאמור בסמוך
לאחר קבלתה ,ויאפשר לנותן השירותים להתגונן מפני הדרישה ו/או התביעה ,אם על ידי צירופו
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של נותן השירותים כצד שלישי לתביעה האמורה ,אם על ידי מתן ייפוי כוח לנותן השירותים (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.
16.4

.17

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים לפי סעיף  16זה לעיל ,מתחייב נותן השירותים לערוך
ולקיים ,על חשבונו ,את הביטוחים ,ולמלא אחר כל הוראות הביטוח ,כמפורט בנספח "ו" להסכם
זה ובאישור עריכת הביטוח המהווה חלק בלתי נפרד הימנו .עד ולא יאוחר ממועד החתימה ,נותן
השירותים ימציא למזמין את "אישור עריכת הביטוח" (המהווה חלק מנספח "ו" האמור) ,כשהוא
חתום על ידי מבטחיו.

החוק להגברת האכיפה
17.1

למונחים המופיעים בסעיף  17זה על תתי סעיפיו תהא המשמעות המוקנית להם בהסכם זה ו/או
בחוק להגברת האכיפה ,אלא אם צוין במפורש אחרת .במקרה של סתירה בין הגדרת המונחים
בהסכם זה לבין הוראות החוק להגברת האכיפה ,יגברו הוראות החוק להגברת האכיפה.

17.2

נותן השירותים מצהיר ,כי ידוע לו ,כי ביום  19.6.2012נכנסו לתוקפן הוראות החוק להגברת
האכיפה ,וכי הוראות החוק האמור והוראות התקנות שהותקנו ויותקנו מכוח החוק האמור ,כפי
שהוראות אלה יתעדכנו מעת לעת ,יחולו על כל עובדי נותן השירותים ,אשר יספקו עבור המזמין
שירותי שמירה ואבטחה בקשר לאירוע ,במסגרת השירותים (להלן" :המאבטחים") .לעניין זה,
נותן השירותים מצהיר ,כי ישתף פעולה ויפעל בשקיפות מול המזמין ,על מנת לאפשר למזמין
לפעול בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה כאמור לעיל ,וכל זאת מבלי לגרוע מיתר הוראות
הסכם זה.

17.3

נותן השירותים מתחייב ,כי בכל תקופת ההתקשרות הוא יישא בחובות המוטלות עליו כלפי עובדי
נותן השירותים על פי דין .בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נותן השירותים מצהיר ומתחייב,
כדלקמן:
 17.3.1לשלם למאבטחים ,במועד הקבוע בדין ,את מלוא התשלומים הנדרשים על פי דין כפי
שיעודכנו מעת לעת.
 17.3.2לשלם למאבטחים או בגינם ,במועד הקבוע בדין ,את מלוא התשלומים הנדרשים על פי
הוראות ההסכמים הקיבוציים (ככל שחלים) או צווי ההרחבה לעניין תשלום דמי הבראה,
החזר הוצאות נסיעה ,פנסיה ,דמי חגים ותוספת יוקר ,וכן על פי צווי ההרחבה הענפיים
(אם וככל שיהיו) ,לרבות ובמיוחד לעניין רכיבי השכר כפי שיקבעו בהתאם להוראות סעיף
(28ב) לחוק להגברת האכיפה.
 17.3.3בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רכיבי השכר שישולמו למאבטחים ,עלות השכר
המינימלית והעלויות הנוספות ,כולל רווח נותן השירותים בקשר עם השירותים שיסופקו
על ידי המאבטחים ,הכל לפי החוק להגברת האכיפה והתקנות שהותקנו מכוחו (אשר בכל
מקרה לא יפחתו מרכיבי השכר המינימליים המחייבים ,כהגדרתם בהזמנה) ,לא יפחתו
בכל מקרה מהסכומים המפורטים בטבלאות פירוט רכיבי השכר (נספח "א ,)"2כפי
שיעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות מסמכי ההסכם;
מובהר כי רכיבי השכר המפורטים בטבלאות פירוט רכיבי השכר (ובהתאם לכך התשלום
השעתי שנותן השירותים יהא מחויב לשלם למאבטחים מטעמו) יעודכנו על ידי נותן
השירותים מעת לעת ,כך שהם לא יפחתו בכל מקרה מהסכומים המינימליים שיקבעו על
פי כל דין בענף השמירה והאבטחה (לרבות כפועל יוצא משינוי בחוק שכר מינימום ו/או
בהסכם קיבוצי או צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה) .למניעת ספק יובהר ,כי במקרים
שבהם רכיבי השכר שפורטו בטבלאות פירוט רכיבי השכר מיטיבים עם עובד נותן
השירותים לעומת הוראות הדין ,נותן השירותים יפעל בהתאם לקבוע בטבלאות פירוט
רכיבי השכר.
 17.3.4בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עלות השכר המינימאלית של כל אחד מהמאבטחים לא
תפחת מ"ערך שעת העבודה" ,כפי שזו תיקבע ,מעת לעת ,בהתאם להוראות סעיף  28לחוק
להגברת האכיפה; חל שינוי כלשהו בערך שעת העבודה כאמור ,ימציא נותן השירותים,
לשביעות רצון המזמין ,לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים לפני מועד כניסתו של כל שינוי
לתוקף ,עותק מעודכן ,בהתאם לשינוי שחל ,של נספח "א."2

17.4

המזמין מתחייב בזאת ,כי התמורה שתשולם על ידיו לנותן השירותים על פי הסכם זה ,בגין כל
אחד מהמאבטחים שיועסקו בפועל במתן השירותים ,תכסה את כל עלויות השכר והעלויות
19
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הנוספות כולל הרווח של נותן השירותים בקשר עם השירותים שיסופקו על ידי המאבטחים ,כפי
שיעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ,באופן המתיישב עם מילוי התחייבויותיו
של נותן השירותים כלפי המאבטחים על פי כל דין ,על פי כל צו הרחבה ועל פי כל הסכם ,לרבות
הצהרותיו והתחייבויותיו של נותן השירותים בהסכם זה .למניעת ספק ,האמור לעיל מתייחס אך
ורק לתשלום בגין שעות העבודה של המאבטחים ואין בו כדי להוות התחייבות מצד המזמין בכל
הנוגע ליתר התשלומים הכלולים בתמורה על פי הסכם זה.

.18

17.5

המזמין יוכל בכל עת לפנות לנותן השירותים ולקבל את רשימת המאבטחים ,כולל :הסכם העבודה
שנחתם עם כל אחד מהם ,דוחות שעות חודשיים ,תלושי שכר ,טופס  101וכל יתר הטפסים עליהם
חתם כל מאבטח כאמור בעת קליטתו לעבודה אצל נותן השירותים.

17.6

בלי לגרוע מהתחייבויות וחובות נותן השירותים לפי הסכם זה ולפי כל דין ,כלפי עובדיו בכלל וכלפי
המאבטחים בפרט ,המזמין יהא רשאי לנקוט בכל פעולה הנגזרת מן החובות והאחריות החלים
עליו כמזמין שירות לפי הוראות החוק להגברת האכיפה ,ובכלל זה לנקוט באמצעים סבירים כדי
למנוע פגיעה בזכויות המאבטחים ,בהתאם לחוק להגברת האכיפה .בכלל זה ,המזמין יהא רשאי
לנהל כל הליך לטיפול בתלונות של המאבטחים בדבר הפרת זכויותיהם על ידי נותן השירותים
ולהודיע על כך למאבטחים .נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ,ולמסור למזמין כל מידע
רלבנטי ,שיידרש על ידיו ,במידה ותתקבל תלונה ו/או פניה של מאבטח המועסק על ידי נותן
השירותים ו/או של רשות הפועלת על פי דין ,בדבר פגיעה כלשהי בזכויות כאמור.

17.7

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  17.6לעיל ,נותן השירותים מצהיר ,כי ידוע לו שהמזמין ייקבע,
על פי שיקול דעתו ,את האמצעים הנדרשים על מנת שהמאבטחים יוכלו למסור למזמין הודעות
על פגיעה בתנאי העסקתם על פי החוק להגברת האכיפה ,לרבות לשם בירור המידע שיועבר אליו
כאמור ,וכן יידע את המאבטחים בקשר לכך .נותן השירותים מתחייב לשלוח לכל מאבטח המועסק
על ידיו הודעה בכתב בדבר מיקומה המדויק של תיבת התלונות שאליה יוכל העובד למסור הודעה
למזמין בדבר פגיעה בזכויותיו כאמור.

17.8

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  17.6לעיל ,ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים
למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,באם יתברר למזמין במועד כלשהו ,כי נותן השירותים
לא שילם במועד שכר ו/או כל תשלום ,זכות או הטבה אחרים שמחובתו לשלם למאבטחים או
בגינם על פי כל דין ,יהא המזמין רשאי לעכב תשלום לנותן השירותים עד להסדרת העניין ,וזאת
כאמצעי בטחון בלבד ובלי להטיל על המזמין חובת תשלום כלשהי כלפי המאבטח או כלפי צד ג'
כלשהו .במקרה שההפרה לא תתוקן על ידי נותן השירותים בתוך ( 7שבעה) ימים מקבלת דרישת
ממונה האבטחה הראשי בכתב ,יהא המזמין רשאי לשלם למאבטחים את התשלומים המגיעים
להם על-פי דין כאמור ולקזז סכומים אלה מכל תשלום המגיע לנותן השירותים לפי הסכם זה.

17.9

נותן השירותים יעדכן באופן מידי את המזמין על כל התראה מנהלית שיקבל (אם יקבל) ,במהלך
תקופת ההתקשרות ,מאת הממונה כהגדרתו בחוק להגברת האכיפה ,שעניינה הפרת הוראה
המנויה בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה או הפרת הוראת חיקוק המפורטת בתוספת
השלישית לחוק האמור ,כלפי מי מעובדי נותן השירותים ,וכן על כל דרישת תשלום בשל הפרה
כאמור .כמו כן ,נותן השירותים יעדכן את המזמין על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי הממונה
כאמור.

17.10

בלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ו/או מהוראות החוק להגברת האכיפה ,מובהר בזאת כי אין
באמור בסעיף  17זה לעיל ,או באיזה מהוראותיו ,כדי ליצור בין נותן השירותים ו/או מי מעובדי
נותן השירותים (והמאבטחים בפרט) לבין המזמין יחסי עובד-מעסיק ו/או כדי להטיל חובה כלשהי
על המזמין כלפי המאבטחים מכח קיומם של יחסי עובד מעסיק.

המחאה והעברה
18.1

נותן השירותים 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) ,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 נותן השירותים מהתחייבות ,אחריות
ו/או חובה כלשהן ,בהן הוא חב ,על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות
המזמין על פי מסמכי ההסכם.

18.2

המזמין יהא רשאי להעביר ו/או להמחות לאחר ו/או לאחרים (לרבות ל EBU -ו/או לכל גורם
מטעמו) את זכויותיו והתחייבויותיו כלפי נותן השירותים לפי מסמכי ההסכם ,כולן או חלקן ,לפי
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שיקול דעתו הבלעדי ,וללא צורך בהסכמת נותן השירותים ,ובלבד שמקבל הזכויות ו/או
ההתחייבויות כאמור יקבל על עצמו את התחייבויות המזמין כלפי נותן השירותים על פי הסכם
זה.
.19
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קיזוז; גביית סכומים
19.1

למניעת ספק ,המזמין יהא רשאי לקזז מכל סכום שיגיע ממנו לנותן השירותים ,כל סכום המגיע
למזמין מנותן השירותים על פי הוראות מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין (לרבות כל תשלום ו/או
שיפוי ו/או פיצוי המגיע למזמין כאמור בהסכם זה ,לרבות את סכום המקדמה (אם וככל שישולם
לנותן השירותים בהתאם לאמור בהסכם זה) ולרבות את הקנסות (כהגדרתם להלן)) ,ו/או לגבות
את הסכום כאמור בכל דרך שימצא לנכון ,לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע .מובהר ,כי
האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית למזמין על פי מסמכי ההסכם ו/או
על פי כל דין.

19.2

על אף האמור בכל דין או הסכם ,נותן השירותים 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 .לנותן
השירותים אין ולא תהא כלפי המזמין ו/או מי מטעמו זכות עיכבון ,מכל סוג ומין שהם.

הפרות ותרופות; סיום ההתקשרות על פי הסכם זה
20.1

על הפרת הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-

20.2

מוסכם כי על ביצוע השירותים על פי הסכם זה תחול טבלת הפיצויים המוסכמים המצורפת כנספח
"ח" להסכם זה ("הקנסות").
הקנסות כאמור בסעיף זה ,יהיו בנוסף לכל תשלום בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרם למזמין עקב
ההפרשות שבגינן הם הוטלו ,ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים למזמין או לזכאים
לשיפוי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
למניעת ספק ,מובהר בזאת כי אין ,ולא יהא ,בתשלום הקנסות כאמור בסעיף  20.2זה לעיל ,כדי
לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין ו/או כדי לגרוע
מהן באופן כלשהו.

20.3

בקרות 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 ,ונותן השירותים 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 ההסכם ו/או על פי
כל דין:
 20.3.1נותן השירותים הפר איזו מבין התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם ,לרבות הפרה של זכויות
עובדי נותן השירותים ,אשר יש בה כדי להטיל אחריות על המזמין ,בהיותו "מזמין השירות"
כהגדרתו בחוק להגברת האכיפה ,והפרה זו לא תוקנה בתוך ( 7שבעה) ימים מן המועד בו
נדרש לכך ,בכתב ,על ידי ממונה האבטחה הראשי;
 20.3.2המזמין סבור ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי השירותים מתבצעים באופן שאינו מבטיח
עמידה ברמה המקצועית הנדרשת ו/או בלוחות הזמנים ו/או מתבצעים באופן רשלני ו/או
באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנחיות המזמין ו/או ממונה האבטחה הראשי ("הליקוי"),
ונותן השירותים לא נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת ממונה
האבטחה הראשי בצעדים הדרושים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לתיקון הליקוי;
 20.3.3הוגשה נגד נותן השירותים בקשה לפירוק ו/או התקבלה החלטה על פירוק נותן השירותים
מרצון ו/או ניתן צו לפירוק נותן השירותים ו/או מונה כונס נכסים ,זמני או קבוע ו/או הוטל
עיקול (או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת) ,ביחס לכל או לרוב נכסי נותן השירותים או
לנכסים מהותיים של נותן השירותים ו/או לנכסים הדרושים לנותן השירותים לצורך מתן
השירותים ו/או הוגשה נגד או על ידי נותן השירותים בקשה להסדר נושים ו/או ניתן צו למינוי
נאמן לנותן השירותים ,ובלבד שהבקשה ,ההחלטה ,הצו ,המינוי או הפעולה כאמור לא בוטלו
בתוך ( 15חמישה עשר) ימים ממועד נתינתם.
 20.3.4איזה מהרישיונות המפורטים בסעיף  3.5לעיל יפקע ובאותו מועד לא יהיה בידי נותן
השירותים רישיון חדש בתקף ,כנדרש.
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 20.3.5נותן השירותים לא יכול להמשיך במתן השירותים מסיבות של כוח עליון ,פטירה או אובדן
כושר עבודה לתקופה העולה על ( 14ארבעה עשר) ימים רצופים.
 20.3.6הוכח כי נותן השירותים קיבל תמורה כלשהי מגורם כלשהו המעורב באירוע ,או הפר באופן
אחר את חובות הסודיות והאמון המוטלות עליו כלפי המזמין ו/או כלפי ה.EBU -
 20.3.7קיום תחרות האירוויזיון בישראל בוטל או נדחה ו/או התחרות הועברה למדינה אחרת ,מכל
סיבה שהיא.
נותן השירותים מודע ומסכים לכך ,כי זכותו של המזמין לבטל הסכם זה כאמור בסעיף 20.2זה לעיל,
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 20.2זה לעיל ,כדי לגרוע מהזכות
המוקנית למזמין להפסיק את תקופת ההתקשרות ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,כאמור בסעיף  4.3לעיל.
20.4

הוראות 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:
 20.4.1נותן השירותים 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 נותן השירותים .למניעת ספק ,לנותן השירותים 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).
 20.4.2המזמין 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 נותן
השירותים במסגרת השירותים ,והכל ללא כל תמורה ,שכר או פיצוי לנותן השירותים .לנותן
השירותים 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.
 20.4.3נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו ,לרבות בביצוע
חפיפה הולמת וראויה עם נותן השירותים המחליף .חפיפה כאמור לא תזכה את נותן
השירותים בתשלום נוסף כלשהו ,והיא תבוצע בשלמותה עד תום ( 30שלושים) ימים מיום
הודעת המזמין על סיום הסכם זה או קיצור תקופת ההתקשרות מכוחו.
 20.4.4מובהר ,כי סיום תקופת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,לא ישחרר את נותן השירותים
מהתחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין ,אשר על פי לשונן ,או מטבען ,נועדו
להמשיך ולחול גם לאחר תקופת ההתקשרות ,לרבות ,לעניין זה ,התחייבויות נותן השירותים
לשמירת סודיות.

.21

.22

חילוקי דעות בין הצדדים
21.1

מובהר כי בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה ,שיתגלו בין המזמין ו/או מי מטעמו
לבין נותן השירותים ,בקשר לשירותים ו/או לאיזה ממסמכי ההסכם ,נותן השירותים לא יפסיק או
יאט את מתן השירותים ,ולא יפגע בביצועם בכל דרך אחרת שהיא.

21.2

מובהר בזאת במפורש כי נותן השירותים 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.

ויתור; ארכה; הקלה; עיכוב; תרופות; פעולה על פי דין; אי חוקיות
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.23

22.1

ויתור ,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.

22.2

בכפוף להוראות 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.

22.3

במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם לביצוע פעולה או תשלום כלשהם ,ביום
שאיננו יום עסקים ,יידחה אותו מועד ליום העסקים הקרוב הבא אחריו.

22.4

התרופות 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.

22.5

נותן השירותים 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.

22.6

אם 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.

מיסים
כל צד להסכם זה יישא במיסים ובתשלומי החובה המוטלים עליו (אם בכלל) על פי כל דין בקשר להסכם
זה ולנובע ממנו.

.24

תיקונים בהסכם זה
כל שינוי ,תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדים.

.25

סמכות 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.

.26

הודעות
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.

.27

כלליות 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.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________

תאגיד השידור הישראלי
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נספח א '1להסכם ההתקשרות  -כתב הכמויות
יצורף כתב הכמויות אשר מולא ואושר במסגרת הצעת נותן השירותים (כחלק מטופס הצעת המחיר)
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נספח א '2להסכם ההתקשרות  -טבלאות פירוט רכיבי השכר
יצורפו הטבלאות אשר מולאו ואושרו במסגרת הצעת נותן השירותים (כחלק מטופס הצעת המחיר)
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נספח ב' להסכם ההתקשרות  -תכנית האבטחה המפורטת
תצורף בהמשך
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נספח ג' להסכם ההתקשרות  -לוח הזמנים המפורט
יצורף בהמשך
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נספח ד' להסכם ההתקשרות  -נוסח ערבות הביצוע

נוסח ערבות הביצוע
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
קרמניצקי  6תל אביב (קומה )1
במשרדי הפקת האירוויזיון
הנדון :ערבות בנקאית מספר ________
.1

על-פי בקשת ____________________ (להלן " -המבקש") ,אנו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות
מוחלטת ,בלתי הדירה ,בלתי מותנית ולא ניתנת לביטול ,לתשלום כל סכום ,עד לסכום של
_____________ (_______________) שקלים חדשים (להלן " -סכום הקרן") ,בתוספת הפרשי
הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,על פי החישוב המפורט שלהלן (סכום הקרן ,בתוספת הפרשי הצמדה
למדד (כהגדרתו להלן) ,יכונה להלן " -סכום הערבות) ,שתדרשו מאת המבקש ,בקשר עם ההסכם
שנחתם עימו למתן שירותי אבטחה במסגרת אירועי אירוויזיון ( 2019במסגרת מכרז מס' .)7/2019

.2

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
" 2.1המדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,כפי שהוא מתפרסם בכל חודש בחודשו .בהעדר מדד כאמור ,כל מדד רשמי אחר
אשר יבוא במקומו.
" 2.2המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.
" 2.3המדד הבסיסי"  -המדד הידוע ביום ( 4.1.2019אשר פורסם ביום  15בחודש דצמבר שנת ,2018
בגין חודש נובמבר שנת .)2018

.3

אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי ערבות זו יתברר ,כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי ,יהיו
הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש לתשלום
על פי ערבות זו ,ומחולק במדד הבסיסי .אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי ערבות זו ,יתברר כי
המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי ,אזי אנו נשלם לכם את סכום הקרן.

.4

אנו נשלם לכם כל סכום ,או סכומים ,שיידרש/ו על ידיכם ,עד לסכום הערבות ,תוך ( 7שבעה) ימים מיום
דרישתכם הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שיהא עליכם להציג לנו כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על
דרישתכם האמורה ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו ,ומבלי שיהא עליכם
לדרוש את הסכום או הסכומים האמורים ,מראש או בדיעבד ,מאת המבקש ,או לפתוח בהליך כלשהו
נגד המבקש.

.5

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידיכם מתוך סכום הערבות,
ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידיכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זו לא יעלו על סכום הערבות.
לפיכך ,אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זו במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום
הערבות הבלתי ממומשת.

.6

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31.8.2019ועד בכלל .לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

בכבוד רב,
____________
[שם הבנק הערב]
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נספח ה' להסכם ההתקשרות  -נוסח אישור עוה"ד מטעם תאגיד
[נייר מכתבים של עורך הדין]
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
קרמניצקי  6תל אביב (קומה )1
במשרדי הפקת האירוויזיון
א.ג.נ,

הנדון :הסכם למתן שירותי אבטחה במסגרת אירועי אירוויזיון 2019
אני הח"מ ___________________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________ .מאשר/ת בזאת ,כדלקמן:
.1

_______________ ח.פ"( ________________ .התאגיד") ,אשר חתם מולכם על ההסכם שבנדון
("ההסכם") הינו תאגיד קיים ופעיל ,המאוגד כדין בישראל ,ואשר עיסוקו במתן שירותי אבטחה.

.2

התאגיד מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין החל עליו ,להתקשר בהסכם ולבצע את כל
התחייבויותיו על פיו ,והוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין
לשם התקשרותו בהסכם ולשם ביצוע התחייבויותיו על פיו כאמור.

.3

מר/גברת _______________________ נושא/ת ת.ז _____________________ .ומר/גברת
__________________________ נושא/ת ת.ז ,___________________ .אשר חתמו על ההסכם,
מוסמכים על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד ,וחתימתם,
בצירוף חותמת התאגיד או שמו המודפס ,מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין הקשור להסכם.

ולראיה באתי בזאת על החתום ביום _____________:

_____________ ,עו"ד

30

מכרז מספר 7/2019
נספח ט' להזמנה
נספח ו' להסכם ההתקשרות  -נספח הביטוח

נספח ביטוח
 . 1מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם או על פי כל דין ,על נותן השירותים
לערוך ולקיים ,על חשבונו  ,למשך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד אחריות נותן השירותים קיימת
(ולעניין ביטוח אחריות מקצועית ,למשך שבע שנים נוספות לאחר תום תקופת ההתקשרות ) ,את
הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנס פח ה , '1והמהווה חלק
בלתי נפרד ממנו (להלן " :ביטוחי נותן השירותים " ו " -אישור עריכת הביטוח " ,לפי העניין) ,אצל
חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
 . 2ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,על נותן השירותים להמציא לידי המזמין ,עד ולא יאוחר ממועד
החתימה ובכל מקרה לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על
חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטח נותן השירותים .כמו כן,
מיד בתום תקופת הביטוח ,על נותן השירותים להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן,
בגין חידוש תוקף ביטוחי נותן השירותים לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם
זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
 . 3בכל פעם שמבטח נותן השירותים יודיע למזמין ,כי איזה מבין ביטוחי נותן השירותים עומד להיות
מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על נותן השירותים
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי
לרעה בביטוח כאמור.
 . 4מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי נותן השירותים ,כמפורט באישור עריכת
הביטוח ,הינם בבחינת דרישה מזערית ,המוטלת על נותן השירותים  ,שאין בה כדי לגרוע מכל
התחייבות של נותן השירותים לפי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר את נותן
השירותים ממלוא החבות על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי דין ,ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה
כלפי המזמין או מי מטעם המזמין ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 . 5למזמין תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי נותן
השירותים כאמור לעיל ,ועל נותן השירותים לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו
על מנת להתאים את ביטוחי נותן השירותים להתחייבויות נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם .
 . 6מוצהר 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 נותן
השירותים  ,טיבם  ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא,
המוטלת על נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם ו /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.
 .7נותן השירותים פוטר את המזמ ין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש
או ציוד כלשהו ,המובא על ידי נותן השירותים או מי מטעם נותן השירותים לחצרי המזמין ו/או
המשמש לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לנותן השירותים כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי
הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמ ור ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
 .8בנוסף לביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח ,על נותן השירותים לערוך את הביטוחים הבאים:
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש של צד
שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד ,ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח
במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
על אף האמור לעיל ,לנותן השירותים הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד
שלישי) המפורטים בסעיף זה ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף  7לעיל יחול ,כאילו נערכו
הביטוחים האמורים במלואם.
 . 9בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי נותן השירותים  ,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.
 . 10מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות מסמכי ההסכם לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים
או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם נותן השירותים  ,על נותן השירותים לדאוג כי בידי
קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי מסמכי ההסכם .
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 .11מובהר בזאת ,כי על נותן השירותים מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם,
לרבות שירותים שניתנו או אמורי ם היו להינתן על ידי קבלני משנה.
 . 12נספח ביטוח זה 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 נותן השירותים בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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__________:

תאריך

נספח ו - 1אישור 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.

המבוטח  /בעל
הפוליסה

מקבל האישור

מעמדו

שם:
תאגיד השידור הישראלי
ו/או חברות האם ו/או
חברות בנות ו/או חברות
קשורות

☐ משכיר
☐ חברת ניהול
☐ בעל מקרקעין
☐ שוכר
☒ מזמין שירותים /עבודות
☐ מזמין מוצרים
☐ אחר______ :

כתובת:

_____________________

שם:

____________________

כתובת:

___________________

מעמדו
☐שוכר
☐משכיר
☐חברת ניהול
☐ספק מוצרים
☒נותן שירותים
☐קבלן
☐אחר______ :

תיאור השירותים המוצרים נשוא אישור הביטוח

אספקת שירותי שמירה ואבטחה להפקת אירוויזיון  2019בתל-אביב
בקשר ל☒ -הסכם ☐מכרז ☐הזמנת עבודה מס'
פירוט נוסף:

סוג

מספר פוליסה

מיום

הכיסויים
גבול האחריות /
סכום ביטוח
☐$☒ ₪

תקופת הביטוח

סעיפים מיוחדים לטובת
מקבל האישור

 .1רכוש
☐מבוטח נוסף
☐ רכוש
☐ מוטב לתגמולי ביטוח
☐ א .תוצאתי
☐ סעיף שיעבוד
☒ ויתור על תחלוף
 5,000,000למקרה
 .2צד ג'
☐ מבוטח נוסף
ולתקופה
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
 .3מעבידים
☐ מבוטח נוסף
 5,000,000לעובד,
☒ הרחב שיפוי
למקרה ולתקופה
☐ אחריות צולבת
 1,000,000למקרה
 .4אחריות
☐ מבוטח נוסף
ולתקופה
מקצועית
☒ הרחב שיפוי
ת.רטרו:
☐ אחריות צולבת
• 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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נספח ז' להסכם ההתקשרות  -טופס פתיחת מס' ספק

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 עוסק  /מספר
חברה
סטאטוס
(נא לסמן)

עוסק מורשה  /חברה בע"מ  /עוסק פטור*  /שותפות* /
אחר__________________________________

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

1
L/80340/206/6976510/1
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נספח ח' להסכם ההתקשרות  -טבלת קנסות

הפרה

גובה הפיצוי המוסכם

מאבטח המאחר למשימה  -עד חצי
שעה איחור

 ₪ 250לכל איחור

מי מבין עובדי נותן השירותים עזב
את עבודתו במהלך המשמרת ו/או
לא דאג לנעילת שערי המתקן בזמן,
או לא ביצע את המוטל עליו במהלך
המשמרת.

 ₪ 1,500לכל הפרה

אם נמצאה עמדת שמירה שלא
אוישה כלל על ידי עובדי נותן
השירותים.
מאבטח המאחר למשימה  -מעבר
לחצי שעה איחור

₪ 2,000

הערות

 ₪ 500לכל איחור

מאבטח שהוצב ללא המסמכים או
האישורים הנדרשים בהתאם
להוראות הסכם זה או שהיו אלה לא
תקפים ובכללם :רישיון נשק,
תעודת מאבטח בתוקף וכיוצ"ב.

 ₪ 500עבור כל הפרה

מאבטח המגיע למשימה ללא חלק
מהציוד האישי או עם ציוד שאינו
תקין.

 ₪ 250לכל הפרה

מאבטח המגיע מרושל בהופעתו,
לרבות גילוח ,צחצוח נעליים ,ביגוד
וכו'

 ₪ 100לכל הפרה

נותן השירותים אינו עומד בדרישות
לציוד כפי המצוין במפרט
השירותים

 ₪ 250ליום הראשון
להפרה

פיצוי של  500ש"ח עבור כל
יום נוסף בו נמשכת אי
העמידה במרכיב איכות
השירות.

החברה אינה עומדת בתקן הציוד
לאירוע.

 ₪ 500ליום הראשון
להפרה

פיצוי של  1,000ש"ח עבור כל
יום נוסף בו נמשכת אי
העמידה במרכיב איכות
השירות.

הצבת מאבטח שלא עומד בתנאי
שמירת הכשירות

 ₪ 1,500לכל מאבטח
שאינו כשיר

עד לעמידה בתנאי שמירת
הכשירות לא יוצב המאבטח
במשימה.
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מכרז מספר 7/2019
נספח ט' להזמנה

הצבת מאבטח שלא עומד בקריטריונים
לגיוס או שלא אושר על ידי ממונה
האבטחה הראשי

 ₪ 2500ליום

אי עמידה בתקן נשק ותחמושת

 ₪ 500החל מהיום
הראשון

אי תשלום ,כלשהו במהלך תקופת
ההתקשרות ,של מלוא השכר למאבטח,
לרבות הפרשות וזכויות סוציאליות
שמעבר לשכר זה ובכלל זה החזר
הוצאות (מבלי לגרוע מהאמור בעניין זה
מהוראות הדין).

 ₪ 2,000עם היוודע
דבר ההפרה
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עד לעמידה בתנאי שמירת
הכשירות לא יוצב המאבטח
במשימה.
פיצוי של  500ש"ח עבור כל
יום בו נמשכת אי העמידה
במרכיב איכות השירות.

