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  הכספית
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  רשות שדות התעופה

  לאספקת ארוחות בימי שישי, שבת וחגים לעובדי רשות שדות התעופה שבמרחב אילת חוזה

  2019ונחתם ב________, בחודש ______ יום ______, שנת שנערך 

  

  בישראל רשות שדות התעופה    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- עלשהוקם תאגיד     
  7015001גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    
  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הספק(להלן: "     

  

פי חוק רשות -המנהלת והמפעילה של שדות ונמלי התעופה בישראל על, והרשות הנה המחזיקה  הואיל
") וכן את מסופי נתב"גגוריון (להלן: "-נמל התעופה בן, לרבות 1977 -שדות התעופה תשל"ז 

  ; 1980- המעבר היבשתיים, על פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם

לאספקת ארוחות להתקשרות בחוזה  2018/070/0538/00מכרז פומבי מס'  אתוהרשות פרסמה   והואיל
  ; ")המכרז(להלן: " לתבימי שישי, שבת וחגים לעובדי רשות שדות התעופה שבמרחב אי

והספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי הנו עוסק ומתמחה בביצוע השירותים, וכן כי הוא וכל מי   והואיל
הנם בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית,  , לרבות נותני השירות המוצעים,מטעמו

הרישיונות ו , התקניםאדם, האמצעים, האישורים, ההיתריםהכישורים, המשאבים, כוח ה
  הנדרשים לצורך ביצוע השירותים במלואם ובמועדם; 

וזאת בהסתמך, בין  ,במכרזה הזוכה כהצע וועדת המכרזים ברשות הכריזה על זכייתו של הספק  והואיל
היתר, על הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת המכרז וכן על ההצהרות המפורטות 

  דלעיל ולהלן בחוזה;

  הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, 

  , נספחים ופרשנותמבוא .1

 .ותנאי מתנאיו מנוהיוהנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד  חוזההמבוא ל .1.1

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש  .1.2
 או לכל תכלית אחרת.  חוזהלצורכי פרשנות ה

הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה  שארמבלי לגרוע מ .1.3
הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון 
לנספחים יהא כפוף לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או 

  בנספח הרלבנטי.

לבין הוראה  החוזהבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות  .1.4
, אחרתהרשות קבע תאלא אם  יהיה הספק מחויב להוראה הנקובה בחוזה המופיעה בנספחיו,

זה, בכל מקרה  1.4 . מבלי לגרוע מהוראות סעיף במפורש ובכתב על פי שיקול דעתה הבלעדי,
- או דוו/התאמה - או איו/סתירה ה הספק ו/או היה צריך לגלות כבעל מקצוע סביר, גילשבו 

סתירה מהוראותיו (לרבות  לבין הוראה אחרת חוזהמשמעות בין הוראה אחת מהוראות ה
בין הוראות החוזה לבין נספחיו ו/או בנספחי החוזה, לבין  משמעות- ו דואו/התאמה -או איו/

שבין הוראות  התאמה-או איו/סתירה ו/או  ספק בפירושם הנכון לספקאו שהיה  עצמם)
באופן מיידי ובכתב,  שא הספק באחריות הבלעדית לפנות לרשות,ייהחוזה להוראות כל דין, 
לקבלת עד  מובהר בזאת, כיבכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. על מנת לקבל הוראות 

אלא אם קיבל מהרשות  כל חלק מהשירותיםשל  ואת ביצוע ספקיעכב הלא , כאמורהוראות 
 ו/או מכל מי מטעמה הוראה לשם כך.

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש  .1.5
 אחר:
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 התעופה שדה לרבות, אילת במרחב אשר הרשות מתקני -   הרשות" י"אתר
 שדה גם ובעתיד(בגין)  אבהטו(רבין),  ערבה מסוף, באילת
או כל מקום אחר עליו תורה הרשות לספק , רמון התעופה
  .מראש

הוראות חוק ו/או תקנה ו/או חוק עזר ו/או פקודה ו/או צו  -  "הוראות כל דין"
ו/או פסיקה משפטית ו/או תקן ו/או פרסום ו/או הנחייה ו/או 
הוראה ו/או דרישה שנקבעו על ידי כל רשות מוסמכת, בין 
שאוזכרו במפורש בחוזה ובנספחיו ובין אם לאו, הכול כפי 

ת לעת שקיים נכון למועד חתימת החוזה וכפי שיתעדכנו מע
במהלך כל תקופת ההתקשרות, ואשר תחולתם ו/או יישומם 
  הנם רלוונטיים לטיבם, איכותם ומאפייניהם של השירותים.   

חוזה זה וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ותנאי  -  "החוזה"
  . מתנאיו

 . יום חתימת החוזה על ידי הרשות -  "יום חתימת החוזה"

"מנהל או  "המנהל"
 החוזה"

ו/או מי שימונה מנהל נמלי התעופה אילת / עובדה / רמון   -
 .בכתב על ידו כמנהל מטעמו

 .נמל התעופה אילת - "הנמל"

  .להלן 5 כמפורט בסעיף  -  "השירותים"

  " ארוחת בוקר "

  

משמע ארוחת בוקר מלאה הנעשית במסעדה אותה נקב הספק  -
במסגרת הצעתו למכרז, הכוללת את כל המוצרים אותם נקב 

לארוחות בוקר (כמוגדר בסעיף הספק בתפריט המוצע מטעמו 
להלן ובהתאם לתפריט שהוצע על ידו במסגרת המכרז  5.6

והמוגשת לכל הפחות בשעות ארוחת הבוקר נשוא זכייתו) 
לעניין זה, ארוחת הבוקר יכולה  לחוזה 5.5הנקובות בסעיף 

 TAKEלהינתן לעובד הרשות, לפי בחירתו, גם באמצעות 
AWAY כמוגדר בסעיף השירותים להלן.  

  

  " צהרייםארוחת "

  

מלאה הנעשית במסעדה אותה נקב  צהרייםמשמע ארוחת  -
הספק במסגרת הצעתו למכרז, הכוללת את כל המוצרים 

לארוחת צהריים אותם נקב הספק בתפריט המוצע מטעמו 
להלן ובהתאם לתפריט שהוצע על ידו  5.7(כמוגדר בסעיף 

והמוגשת לכל הפחות בשעות זכייתו)   במסגרת המכרז נשוא
לעניין זה,  לחוזה 5.5 הנקובות בסעיף  הצהרייםארוחת 

ארוחת הצהריים יכולה להינתן לעובד הרשות, לפי בחירתו, גם 
  .כמוגדר בסעיף השירותים להלן TAKE AWAYבאמצעות 

  

  " ערבארוחת "

  

מלאה הנעשית במסעדה אותה נקב הספק  ערבמשמע ארוחת  -
במסגרת הצעתו למכרז, הכוללת את כל המוצרים אותם נקב 

לארוחת ערב (כמוגדר בסעיף הספק בתפריט המוצע מטעמו 
להלן ובהתאם לתפריט שהוצע על ידו במסגרת המכרז  5.7

 ערבוהמוגשת לכל הפחות בשעות ארוחת הנשוא זכייתו) 
ניין זה, ארוחת הערב יכולה לע לחוזה 5.5הנקובות בסעיף 

 TAKEלהינתן לעובד הרשות, לפי בחירתו, גם באמצעות 
AWAY כמוגדר בסעיף השירותים להלן.  
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ארוחות ל 120430קוד מדד  12מדד המחירים לצרכן לוח  -  "מדד המסעדות"
ומסעדות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  או כל מדד שיבוא במקומו. 

האחרון שנקבע להגשת ההצעות מסעדות, הידוע ביום המדד  -  "בסיס מדד"
 שנת_________, שהינו המדד בגין חודש להליך 

.__________  

" או מקום השירות"
" או מסעדת הספק"
  "המסעדה"

המסעדה אותה נקב הספק במסגרת הצעתו למכרז ואשר  -
  .באמצעותה יוענקו הארוחות

  "עובדי הרשות"

  

תלושי ארוחות ו/או כרטיס מגנטי לאספקת כל אדם שברשותו  -
ארוחות ו/או שוברי ארוחה מכוח הסדר אליו הגיעו מעבידיהם 
עם הרשות לעניין זה והינם מורשים מטעמה של הרשות לסעוד 

  . TAKE AWAYאו להשתמש בשירות  במקום השירות

  ייצוג  .2

 נציג הרשות .2.1

מטעמו. המנהל ימנה מפקח בא כוח הרשות לצרכי החוזה הוא המנהל או מי שיוסמך  .2.1.1
מטעמו לביצוע הוראות החוזה מצד הספק (המנהל, המפקח או כל מי שיוסמך 

 . ")נציג הרשותמטעמם, יכונו להלן יחדיו: "

, נציג הרשותפעולה עם , כי הוא ונציגי הספק (כהגדרתם להלן), ישתפו הספק מתחייב .2.1.2
ים והמסמכים על פי את כל המידע, הנתונ ולרשות ועמידיבכל עת ובכל עניין, ו

בהתאם יובהר, כי לא . להלן 9  , וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיףווהנחיותי ודרישותי
, נציג הרשות הרלוונטי ו/או מי שהוסמך מטעמויהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו 

   או לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור.לפי העניין 

 נציגנוספים.  נציגים וו/או להוסיף עלי נציגההרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .2.1.3
 הרשות רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין.

 נציג הספק .2.2

במהלך כל תקופת ההתקשרות ותקופת הארכה (ככל שתחולנה) (כהגדרת מונחים  .2.2.1
אלו להלן), ימנה הספק נציג מטעמו לביצוע התחייבויות הספק בחוזה, וזאת בכפוף 

   ").נציג הספק(להלן: " ש ובכתב של הרשותלאישור מרא

, לרבות מספר הטלפון, הטלפון הנייד וכתובת נציג הספקפרטי ההתקשרות עם  .2.2.2
הדוא"ל, ימסרו לרשות במועד חתימת החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי 

יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל עבור הרשות בימי ושעות העבודה  נציג הספקהרשות. 
ים, ויהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הספק בכל הקשור המקובל

  לחוזה.

למען הסר ספק מובהר, כי הספק לא יהיה רשאי להחליף את נציג הספק ללא  .2.2.3
אישורה מראש ובכתב של הרשות ובכפוף לכך שהמחליף של נציג הספק כאמור, יהיה 

ף, וזאת מבלי שהחלפה לכל הפחות בעל ניסיון וכשירות זהים לנציג הספק המוחל
כאמור תהווה עילה לדחייה ו/או לאיחור ו/או לגריעה ו/או לפגיעה אחרת בביצוע 
התחייבויות הספק על פי החוזה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק 

 .מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

-08:00השעות נציג הספק יהיה זמין טלפונית עבור הרשות בימים א' עד ה' בין  .2.2.4
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייפגש נציג הספק בנמל ו/או בכל מקום . 18:00

פי  , וזאת על16:00 - 8:00אחר אשר יתואם בינו לבין נציג הרשות, במהלך השעות 
דיווח ו/או ביצוע של עניין הנובע  תאום מראש עם נציג הרשות לצורך עדכון ו/או

 .מביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה
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מובהר, כי הספק לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל תמורה ו/או שיפוי בגין ביצוע איזה  .2.2.5
  . זה לעיל 2.2  מהתחייבויותיו (באמצעות נציג הספק), על פי סעיף

  הספק והתחייבויות הצהרות .3

  מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  הספק

, הכול בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים יםעל עצמו את מתן השירותהוא מקבל כי  .3.1
 .בחוזה, על נספחיו השונים

 כדין מורשה עוסק או בישראל כדין רשום התאגידבמהלך כל תקופת ההתקשרות, יהיה  כי .3.2
, כל פעולה ו, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו, אשר לא ננקטה נגדבישראל

או תוצאה דומה  ו, מחיקתו, חיסול עסקיושמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוק
  אחרת. 

מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו  כי אין כל איסור, הגבלה ו/או .3.3
; הספק איזה מאתרי הרשותמסעדה או בב להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו

אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה 
ותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבוי

  דין. -התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

וכי בחן  השירותיםכי דרש וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע  .3.4
 לו ידוע; כי חוזההותמחר את כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי 

החוזה ובפרט  הוראותהשירותים בהתאם ל ביצועה לבחינת המידע האמור לצורך החובש
הספק וכי בכל מקרה  של והבלעדית המלאה אחריותו על מוטלות, דיןבקשר עם הוראות כל 

לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע 
  ו/או לפגוע בהתחייבויות הספק כמפורט בחוזה. 

כי הבין את מלוא צרכי הרשות ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מסמכי המכרז,  .3.5
ל היבטי השירותים ואת אפשרות הביצוע של כל בחן באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כ

אחת מהתחייבויותיו על פי חוזה ולרבות לעניין זה: המידע המפורט במסמכי המכרז; 
הוראות כל דין המתייחסות להענקת השירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם 

ת השירותים השירותים; הפעילות הכרוכה בביצוע השירותים, היקפם הצפוי, מיקומם, רמ
ואיכותם, וכן בנוסף כל נתון פיזי, טכני, משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי הרלוונטי לצורך 
ביצוע השירותים; כי לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה ובחינה נוספת שמצא לנכון, מצא כי 
ביצוע השירותים, לרבות עמידה בלוחות הזמנים, בהיקף ובאיכות, בהתאם להוראות החוזה, 

ו אפשרי ומעשי וכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת תמורה מלאה והוגנת לכל הנ
התחייבויותיו על פי החוזה, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 

 .מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

 עוסקיםוכל מי מטעמו  ירותנותני השומתמחה בביצוע השירותים, וכי הוא, כי הנו עוסק  .3.6
הנם בעלי הידע, הניסיון, המיומנות ו השירותים לביצוע הרלוונטיים בתחומים ומתמחים

 ם, האישורים, ההיתרים, הרישיונותהמקצועית, הכישורים, המשאבים, כוח האדם, האמצעי
, במלואם החוזהעל פי  וכל יתר התחייבויותיו הנדרשים לצורך ביצוע והשלמת השירותים

 .ובמועדם

כי יבצע את השירותים באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור לא ימצא  .3.7
. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הספק במצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות

 ומצהיר כדלקמן:  מתחייב

ניגוד כי אין בביצוע חוזה זה כדי ליצור (או שניתן להסיק באופן סביר כי ייווצר)  .3.7.1
כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין  עניינים ו/או ניגוד אינטרסים

 עסקי, בינו לבין הרשות.

כי אינו מייצג, מייעץ, בעל החזקה, מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו עם גורם  .3.7.2
כלשהו שהינו בעל אינטרס להשפיע על עצמאותו ו/או האובייקטיביות של הספק ו/או 

 ").גורם בעל אינטרסשירות מטעמו בתחום מתן השירותים (להלן: "נותני ה

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה , ובכתב לרשות ללא דיחויכי יודיע  .3.7.3
בהתאם לכל הוראות הרשות במקרה זה יפעל הספק  מהנסיבות המפורטות לעיל.
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העניינים  ניגוד להסרתלעניין זה, וככל שיידרש יימנע מלכתחילה, או יפעל מיידית 
 להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס. ו/או האמור

כאמור, שלא הוסר גם לא  ענייניםכי נוצר מצב של ניגוד אם תמצא הרשות, ידוע לו ש .3.7.4
וזאת  ,לאחר התרעה סבירה לתיקון המצב, תהיה הרשות רשאית, לבטל חוזה זה

 .מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין

אותו תבצע הרשות ו/או כל מי מטעמה (אם בכלל), במסגרת ביצוע הפיקוח כי ידוע לו ש .3.8
השירותים ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שתעניק הרשות ו/או כל מי מטעמה לספק 

או ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ, כמו גם שהם י ביקורתאלא אמצע םאינו/או לכל מי מטעמו, 
 ספקשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל בכל מקרה לא יהיה בהם, והרשותהצהרה מטעם 
הרשות ו/או כלפי כל מי כלפי ו/או מאחריותו הישירה, המלאה והבלעדית מהתחייבויותיו 

ריות כלשהי כלפי מטעמה בקשר עם החוזה ו/או להטיל על הרשות ו/או על מי מטעמה אח
  הספק ו/או כלפי כל צד שלישי.

כי הספק יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות  .3.9
ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י הרשויות 

לרבות חוקי  פי הוראות כל דין בקשר לביצוע מתן השירותים עפ"י החוזה,- האמורות על
 .איכות הסביבה, בטיחות, כשרות וכיו"ב

פי הוראות כל דין ביחס לשירותים ולשאר ההיבטים -הספק מתחייב למלא כל תנאי על .3.10
 .הנקובים בחוזה

כי הוא מנהל את ספריו החשבונאים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את כל  .3.11
. ויתר המועסקים על ידותשלומי החובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים 

 ספרים ניהול על אישור לרשות ימציא שהספק הוא, התמורה לתשלום תנאי כי בזאת מובהר
 .במקור מס ניכוי ועל כחוק

, כי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, יקיים הספק ו/או כל מי מטעמו .3.12
, אבטחת הוראות הביטחון, במהלך כל תקופת החוזה את כל הכללים נותני השירותלרבות 

 לחוזה.כנספחים , המצורפים הוראות הבטיחות והגהותהמידע ושמירת הסודיות ו

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .3.13
"), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת חוק שוויון זכויות(להלן: "

עובדים לפחות במהלך תקופת  100ההתקשרות, וכן בנוסף, במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
והשירותים החברתיים לשם ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

לחוק שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות, ככל  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 שיינתנו.

(להלן,  והתקנות מכוחו 1998- בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"חיפעל  כי .3.14
סור על הטרדה מינית , ובכלל זה, יביא לידיעת עובדיו את האי")חוק הטרדה מיניתיחדיו: "

והתנכלות על פי החוק, ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות, 
, יקבע דרך יעילה להגשת תלונה מועסקיויקבע ויפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית בין 

. חוק הטרדה מיניתובירורה, וימנה אחראי מטעמו למניעת הטרדה מינית בהתאם להוראות 
, להביא באופן מידי לידיעת הרשות, באמצעות האחראי מטעמו, המפעילמתחייב מצהיר וד עו

כל תלונה בגין הטרדה מינית בקשר למי מעובדיו המוצבים ברשות במסגרת החוזה, אופן 
הטיפול בה והמסקנות בעקבותיה, וככל שיידרש לכך, ישתף פעולה עם הרשות ו/או מי 

להטיל על הרשות ר. מובהר בזה, כי אין באמור כדי מטעמה בקשר לבירור התלונה כאמו
לגרוע מסמכותה ובנוסף, אין באמור על מנת  הספקאחריות כלשהי אשר תוטל במלואה על 

מתחייב  ספקוהשל הרשות לטפל בבירור התלונה כאמור, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 
 .לשתף עמה פעולה באופן מלא

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת במהלך תקופת  .3.15
), לדרוש מהספק כי יתחבר למערכת שתחולנהההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל 

"). מרגע החיבור המערכתממוחשבת לניהול חשבוניות ספקים של הרשות (בסעיף זה בלבד: "
הספק עם הרשות נשוא חוזה זה באמצעות  למערכת תתנהל מערכת ניהול החשבוניות של

   המערכת.

ימים מיום קבלת הודעה בכתב מאת  60הספק מתחייב כי החיבור למערכת יתבצע בתוך 
המנהל בדבר דרישת הרשות כאמור, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל תמורה פיצוי ו/או 

ק לממן את שיפוי ו/או החזר תשלום מכל מין וסוג שהם, לרבות ככל  שיידרש הספ
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ההתחברות על חשבונו ו/או את פעילותו השוטפת במערכת, ככל שכך יידרש ע"י הרשות, 
וזאת בקשר להוצאות ישירות ו/או עקיפות הכרוכות בכל דבר ועניין הקשור למערכת ולחיבור 

  הספק למערכת ולשימושו בה. 

ורת/כשל מחשובי מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, הרשות מדגישה כי בכל מקרה של בעיית תקש
או כשל אחר אשר ימנע את קיומה התקין של הפעילות באמצעות המערכת שומרת לעצמה 
הרשות את הזכות לדרוש מהספק חזרה לבצע העברת החשבוניות באופן אחר, הכל כפי 

   שתנחה הרשות. במקרה כזה לא יהיו לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך.

חוזה לרבות הו/או לקראת חתימת המכרז  מסגרתמסר הספק לרשות ב כי כל המידע אותו .3.16
המידע המפורט בהצעת הספק, הנו מלא ונכון באופן הדרוש לביצוע מלא התחייבויותיו של 

  חוזה.ההספק וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי 

ות עמו, וכי תנאי להתקשר כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה, מהוות .3.17
  ידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.הוא מתחייב להודיע מ

  תקופת ההתקשרות .4

חתימת הרשות על  מיום החלחודשים,  12למשך תהא  הספקהרשות עם התקשרות  תקופת .4.1
, ")ההתקשרות תקופת תחילת מועד" - ו" ההתקשרות תקופת: "בהתאמה(להלן, החוזה 

 .ליתר הוראות החוזה לעניין זהוהכל בכפוף 

ההתקשרות תקופת ך את להארי ,שיקול דעתה הבלעדי ל פיע ,תהא רשאיתבלבד הרשות  .4.2
 חודשים כל אחת שלא יעלו יחדיו  12בנות תקופה נוספת אחת או במספר תקופות נוספות ב
"), בכל תמהיל שתקבע הרשות, וזאת תקופות ההארכהחודשים במצטבר (בחוזה זה: " 36 לע

ימים טרם תום תקופת התקשרות או תום איזה מתקופות  30בהודעה מוקדמת, בכתב, של 
  ההארכה אותם קצבה הרשות, לפי העניין.

הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לספק, בכתב, על דחיית תחילתה  .4.3
רשות. ת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הושל תקופ

תקופת עיכובים כלשהם במועד תחילת כאמור ו/או במידה ויחולו  ההודיעה הרשות על דחיי
כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, ההתקשרות 

ידחה ו/או יוארך מועד תחילת תקופת ההתקשרות למועד אותו תקבע הרשות על פי שיקול י
תר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל דעתה הבלעדי והספק מוו

תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה, ובכלל 
  .זה, לא יהא זכאי הספק לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא

 תקופת הפסקת/או ו החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק .4.4
 הפסקת/או ו נוספות הארכה לתקופות ההתקשרות תקופת הארכת אי/או ו ההתקשרות

 הוא האמורים מהמקרים איזה בקרות וכי, לרשות המוקנית זכות הינה, ההארכה תקופת
 טענה לרבות, כך בשל טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר
 למתן הסתמכותו/או ו ההתקשרות תקופת כל למשך שירותים למתן הסתמכותו בדבר

 שעניינן טענות ובפרט) שתחול ככל, חלקה או(כולה  ההארכה תקופת במהלך שירותים
  .היתכנותם עם בקשר/או ו השירותים עם בקשר הספק השקיע אותן השקעות

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה הספק  .4.5
ביצע בפועל, עד  םאות השירותיםזכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

לא יהיה בביטול  כי, מובהרסעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה. כ וזאתלאותו מועד, 
רשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל החוזה בכדי להטיל על ה

יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל 
וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי  ואטענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שה

 בקשר לכך. ואנוספים מכל מין וסוג שה

  השירותים .5

בזאת כי  מתחייבו כוללת אחריות עצמו על בזה נוטל והספק, לספקאת בז מוסרת הרשות .5.1
ויגיש לעובדי  יספק ,יכין, )תהיינהו ככל( הארכהה ובתקופותבמשך תקופת ההתקשרות, 

, לכל הפחות,  להלן 5.5 שעות הפעילות הנקובות בסעיף   במסגרת, במקום השירותהרשות 
 יםובהרכב שלא יפחת מהתפריטבימי שישי, שבת וחגים מלאות  צהריים וערב ארוחות בוקר

להלן והכול תוך חיוב באמצעות תלושי ארוחה ו/או כרטיס מגנטי  5.6-5.7 פיםבסעי יםהנקוב
  ע"י הרשות ו/או בכל דרך אחרת שתיקבע הרשות לפי שיקול דעתה הבלעדי.שיונפק לסועדים 
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אין מדובר על ארוחות בוקר  יובהר ויודגש כי  -מתן שירותי ההסעדה האמורים לעיל לעניין
וצהריים בימי שישי, אלא על ארוחות החל מכניסת השבת/החג ועד לצאתם (כולל), קרי: 

/ מוצ"ש/שישי בימי ערבבימי שבת/חג וארוחת  צהריים ארוחתבוקר בימי שבת/חג,  ארוחת
 /חג.חג ערב

 במתן מטעמו הפועל' ג צד כל/או ו עובדיובאחריות המלאה והבלעדית לפעילות  יישא הספק .5.2
. למען הסר ספק יובהר להלן 5.8כמפורט בסעיף  Take Awayלרבות לעניין שירות  השירותים

הספק  יישאהשירותים וכחלק בלתי נפרד מהן,  לביצוע התחייבויותיובזאת, כי במסגרת 
וכן לספק כל ציוד ו/או מסמכים ו/או  הפעולותבאחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל 

 והזמנתלשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה,  הנדרשים/או כוח אדם ודוחות 
, כאמור ציוד/או ו אמצעים/או ו שירותים/או לספק ו, במלואן ובמועדן וכן לבצע השירותים
ברמה  םו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצוע שביצועם

 שירותיםהנדרשת בחוזה ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם הביצוע ו/או ה
האמורים אינם נדרשים במפורש בחוזה, והכול על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת 

ובהתאם להוראות  השירותים והזמנתמועדם, על פי הוראות החוזה השירותים, במלואם וב
  כל דין.

כל  להזמנתם בפועל של השירותים הינו הנפקתה של הזמנת שירותים על ידי הרשות. תנאי .5.3
הזמנת שירותים, תתבצע באמצעות פנייה ישירה לנציג הספק, וזאת כאמור, אך ורק על ידי 

המלאה שלא לבצע כל שירות אשר הוזמן שלא בידי נציגי הרשות. הספק ישא באחריות 
הגורמים המוסמכים לכך בהתאם להוראות החוזה, וזאת למעט בנסיבות בהן אישר נציג 

 .הרשות, בכתב, את ביצוע השירותים

 . 5.8כמפורט בסעיף  Take Awayיעניק את השירותים במסעדה ובמקרה של ארוחות  הספק .5.4

 

  -הגשת הארוחותהמינימליות לדרישה חוזית לשעות  .5.5

 7:00-10:30לכל הפחות בין השעות   תוגשארוחת הבוקר 

 13:00-16:00 לכל הפחות בין השעות תוגש צהרייםארוחת ה

  18:30-21:00 לכל הפחות בין השעות תוגש ערבארוחת ה

   .21:00עד שעה  19:00משעה  הפחות לכל תוגש חג ערב/ארוחת ליל הסדר

 

התפריט (להלן: " ארוחת הבוקר יכלול לכל ארוחה לכל הפחות את כל אלה תפריט .5.6
  : ")לארוחת בוקר המינימאלי

 2 לבחירה ביצים.  
 3 לבחירה ממרח סוגי  
 ירקות סלט.  
 וריבה חמאה הכולל הבית לחם.  
 ושתייה קלה  קפה 

 

 התפריט המינימאלי(להלן: " ארוחת צהריים/ערב: יכלול לכל הפחות את כל אלה תפריט .5.7
  : ") /ערבצהריים תולארוח

 מרקים סוגי מתוך הסועד לבחירת מרק מנת. 
 הסלטים רשימת מתוך הסועד לבחירת סלט סוגי ארבעה 
 הסועד לבחירת עיקרית מנה 
 לפחות תוספות שתי 
 קינוח מנת 
 הסועד בחירת לפי בבקבוק או(בכוס  קלה שתייה של לבחירה משקה( 
 הסועד לבחירת - הגבלה ללא -בגט, לחם, פיתות. 
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  TAKE AWAYבשירות   ארוחותאספקת  .5.8

במסגרת השירותים יישא הספק באחריות ועל פי דרישת עובדי הרשות מעת לעת,  .5.8.1
, באריזות אישיות שישי, שבת וחגים, ארוחות בימי TAKE AWAYלספק באמצעות 

מתאימות לעובדי הרשות  אשר או יילקחו ע"י עובדי הרשות מהמסעדה בשעות 
) והכול תוך חיוב באמצעות תלושי ארוחה TAKE AWAYהנקובות להלן (במקרה של 

ו/או כרטיס מגנטי שיונפק לסועדים ע"י הרשות ו/או בכל דרך אחרת שתיקבע 
 הרשות לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

כפי שנקבע ות לארוחשעות בהן ניתן לקבל שירות זה הן בשעות פתיחת המסעדה ה
  . של הספק וכפי שאושר ע"י הרשות בטופס הצעתו הכספית

) תעשנה באריזות TAKE AWAYבמקרים של ארוחות, באריזות אישיות (האספקת  .5.8.2
 מתאימות, שתשמורנה על טריות המזון וחומו, שתסופקנה על ידי הספק ועל חשבונו. 

(לרבות לעניין אספקת והגשת ארוחות במסעדת מובהר בזאת, כי הוראות החוזה  .5.8.3
, ואין בהזמנת של TAKE AWAY - יחולו במלואן גם על הזמנתם של ארוחות ההספק) 

TAKE AWAY יותו של הספק לספק ארוחות במסעדה בשעות על מנת לגרוע מאחר
  ב. שאליהן התחיי

  

ת ות הבסיסיוארוחההרשות לא תהא רשאית לשנות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, את תפריט  .5.9
 המפורטת בהצעתו של הספק, אלא בתאום ובהסכמת הספק. 

 הספק מתחייב בזה: .5.10

 ליתן את השירות בטיב מעולה וברמת שירות גבוהה.  .5.10.1

 , וכי המסעדה תחזיק בתעודת כשרותהשירות על טוהרת הכשרותלהפעיל ולתת את  .5.10.2
, כמפורט ככל שתחולנה)במהלך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה ( בתוקף
 . להלן 6.4 בסעיף 

לספק, במסגרת מתן השירות, ארוחות אשר תתאמנה, מבחינת טיבן, גודלן, מבחרן,  .5.10.3
בכל אשר במסגרת הצעתו למכרז ומרכיביהן, טעמן וצורתן לתפריט המוצע של הספק 

ש לצורך כך בחומרים מהסוג ולהשתמהמינימאלי התפריט הרכב לא יפחת ממקרה 
 והאיכות הטובים ביותר. 

שכל פריטי המזון שיוגשו על ידו יהיו טריים, אכילים, מטיב מעולה, ושאין בהם כדי  .5.10.4
 לסכן את עובדי הרשות. 

שהמזון והארוחות שיוגשו לעובדי הרשות וסידורי ההגשה יהיו ברמה ובאיכות  .5.10.5
 שהולמים מסעדה. 

כמות תלושי הארוחה ו/או  -התחייבות להיקף ההתקשרותהתקשרות מסגרת וללא  .5.11
הכרטיסים המגנטיים המונפקים, תוקפם ומאפייניהם, ייקבעו מעת לעת על פי צורכי הרשות, 
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מימוש תלושי הארוחה ו/או הכרטיסים המגנטיים יעשה 

רשות או מי מעובדי בהתאם לשיקול דעתם ובהתאם לצרכי עובדי הרשות. מובהר, כי ה
הרשות, אינם מתחייבים לממש במסעדת הספק את תלושי הארוחה ו/או הכרטיסים 
המגנטיים בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל. לרשות שמורה הזכות להורות 
על הפסקת מימוש תלושי הארוחה ו/או הכרטיסים המגנטיים בכל עת במהלך תקופת 

, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ככל שתחולנה)( ארכהההתקשרות ו/או תקופות הה
 .ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרשות מבהירה כי הנה נמצאת בתהליכי הקמה של שדה  .5.12
את התעופה רמון, וכי בעקבות הפעלתו, היקף מספר עובדי הרשות להם יידרש הספק לספק 

עשוי לקטון באופן משמעותי, וכי גם בהתקיים האמור לעיל, הספק יהיה מנוע והנו  םהשירותי
 ולטופס הצעת 1.1מתחייב לא לשנות את המחיר המוצע על ידו לארוחות כאמור בסעיף 

, והנו מתחייב להמשיך לבצע את כלל התחייבויותיו תחת החוזה הכספית למכרז נשוא זכייתו 
הספק מוותר ואף יהיה מנוע מלהעלות כל תביעה תוך שלשביעות רצונה המלא של הרשות, 

ו/או טענה כנגד הרשות ו/או מי מטעמה בעניין זה, לרבות דרישה לקבלת פיצוי ו/או שיפוי 
  .בקשר לכך מכל סוג שהוא
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  השירות ןלעניי הספק התחייבות .6

 הספק מאשר ומצהיר ומתחייב בזה:

להחזיק את מקום השירות במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של נציג  .6.1
 הרשות או מי מטעמו ובהתאם להוראות כל דין.  

, וכן לכל בכל עתלאפשר לרשות, לנציגיה, ולשליחיה, לבקר ולהיכנס למקום השירות  .6.2
ארוחות לעובדי הרשות, ולכל ההמטבחים העוסקים בייצור והכנת פריטים המשמשים להכנת 

  יתר מקומות השירות על מנת לבדוק ביצוע מתן השירות.  

לתת את השירות ולהפעיל את מקומות השירות ולהשתמש בהם, הכל בהתאם להוראות כל  .6.3
 לתנאיו. דין ולא לפעול אלא במסגרת ועל פי החוזה ובהתאם 

שכל אחד מהמוצרים הנמכרים במסעדת הספק יהיה כשר וכן שמסעדת הספק תעמוד בתנאי  .6.4
הכשרות הנדרשים ע"י הרבנות הראשית לישראל ולהחזיק ברשותו בכל תקופת ההתקשרות 

השייכת ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחולנה) תעודת כשרות בתוקף מאת המועצה הדתית 
ובימי הפסח לעמוד בתנאי  שיפוטה ממוקמת המסעדה לרשות המוניציפאלית שבתחום

  עבור ארוחות חג הפסח. כשרות לפסח ולוודא שברשותו תעודת כשרות לפסח, 

 מתן השירותים בשם הספק .7

הספק מתחייב לקיים את השירות ולנהל את עסקיו במקומות השירות בשם המופיע בחוזה ולא 
להשתמש במילים נוספות לשמו ללא קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר 
לשם מתן השירות או להעביר את זכויותיו או חובותיו לתאגיד אחר גם אם הוא חברת אם, או חברת 

 אחרת הקשורה בתאגיד המפעיל ללא קבלת אישור הרשות מראש ובכתב. בת, או חברה 

 מועסקי הספק .8

 הספק מאשר, מצהיר ומתחייב בזה: .8.1

להעסיק, לעניין מתן השירות, עובדים בעלי כישורים מתאימים, אחראים, מיומנים,  .8.1.1
ברמה הדרושה לביצוע השירותים וכן יהיו , המקצועי ניסיוןהידע, היכולות והבעלי 

הדרושים על פי החוזה והדין  תשכלה, ההכשרה, ההיתרים והרישיונובעלי הה
 . ללא כל הגבלה ובכמות מספקת למתן השירותים

להעסיק אך ורק עובדים שהמציאו לידיו אישור רפואי, מרופא מוסמך, כי מצב  .8.1.2
בריאותם תקין, וכי עמדו בבדיקות רפואיות כנדרש מעובדים העוסקים בייצור 

 קנות משרד הבריאות. ואספקת מזון על פי ת

לדאוג להופעה חיצונית נאה ומסודרת של המועסקים על ידו במתן השירות ולשמירת  .8.1.3
 ההיגיינה האישית שלהם ברמה נאותה. 

שכל המועסקים במתן השירות, שיש להם מגע כלשהו לאוכל ו/או למוצרי המזון ו/או  .8.1.4
 6 -יות, אחת ללהגשת ארוחות ו/או לפריטי מזון, יעברו בדיקות רפואיות תקופת

חודשים כנדרש בתקנות משרד הבריאות. הספק יציג את הבדיקות מעת לעת על פי 
 דרישת משרד הבריאות וזאת מבלי לגרוע משאר התחייבויותיו על פי הוראות כל דין.

לחייב כל עובד מעובדיו, החוזר לעבודתו לאחר היעדרות מחמת מחלה, להמציא  .8.1.5
 פואית לחזור לעבודתו במתן השירותים. אישור מרופא מוסמך על כשירותו הר

הספק מתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן  .8.2
השירות ו/או במקומות השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין מוות, נזק גופני, או נזק 

נזק שאירע בעת מתן לרכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מ
 השירות, או בעת כל פעילות הקשורה במתן השירות. 

 .להבטיח תנאי בטיחות וגהות ותנאים אחרים לשמירת בריאות עובדיו, כנדרש על פי כל דין .8.3

   הספק  כקבלן עצמאי .8.4

עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן הספק, מוסכם בזה בין הצדדים, כי 
הרשות, וכי הספק  יעובד םאינ במקומות השירות ו/או בקשר למתן השירותהשירות ו/או 
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, 1996 - תשנ"והכוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם,  ספקצהיר כי איננו מ
  לפיכך:

פי  למוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כספק עצמאי בביצוע התחייבויותיו ע .8.4.1
ו/או למי  הרשות לנציגהחוזה ואין לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או 

, אלא אמצעי או למי מטעמו הספק נציגישיתמנה על ידם לפקח, להדריך או להורות ל
ו/או  הספק נציגילהבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה לספק ו/או ל

מהרשות לכל תשלומים,  םזכאי ולא יהי םות והכל זכויות של עובד הרש למי מטעמו
  פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.

, הספק מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה .8.4.2
שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או במקומות השירות ו/או 

, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, קשר למתן השירותב
 לרבות חוק שכר מינימום.

הספק יהיה אחראי כלפי הרשות מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות בכל  .8.4.3
  על פי החוזה. שירותיםהנוגע להוראות כל דין בקשר לביצוע ה

אשר ימצאו באתרי הרשות, כי אלה ינקטו בכל הספק מתחייב להבטיח לגבי עובדים  .8.4.4
ו/או כאמור בכל  1970- [נוסח חדש], התש"לאמצעי על פי פקודת הבטיחות בעבודה 

 דין לעניין אמצעי בטיחות.

  שיפוי .8.4.5

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה  .8.4.5.1
וכל מי  , שליחיוהספק מי מעובדישיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא, כי 

שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או במקומות השירות ו/או 
ייחשב כעובד הרשות, הספק ישפה את הרשות על כל  בקשר למתן השירות

נזק כספי שייגרם לה כתוצאה מכך לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות וכיוצא 
  בזה.

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי .8.4.5.2
שהיה על הספק כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, 

 לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו.

הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות קיזוז  .8.4.5.3
  מהתמורה על פי חוזה זה, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר  ההתקשרותקופת היה וביום סיום ת .8.4.5.4
, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו הספק מי מעובדילמעמדו של 

וטרם  במתן השירות ו/או במקומות השירות ו/או בקשר למתן השירות
נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, תהא הרשות 

  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. ,וזאת לספק התשלום את עכברשאית ל

  שיתוף פעולה .9

עם הספק ישתף פעולה בלתי נפרד מביצוע השירותים,  וכחלקבמהלך כל תקופת החוזה,  .9.1
עובדיו, שליחיו וכל מי ש כךשא הספק באחריות המלאה לייובדיה, וכן הרשות ו/או מי מע

 למתן השירות שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או במקומות השירות ו/או בקשר
וכן מי מעובדי הרשות , תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות ו/או השירותיםאת  ובצעי

, , והכל בכפוף לדרישת הרשותהשירותים מתן עם בקשרעם כל צד שלישי שמעורבותו נדרשת 
 .מורה כהגדרתה להלןמעבר לת נוספתללא תמורה 

 עיכובים עם בקשר תביעה/או ו טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן, בזאת מוותר הספק .9.2
על פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של  יוהתחייבויות בביצוע שנגרמו
ו/או של מי מטעמו עם  הספק, בשל העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של המנהל
  . מטעמם מי כל עם/או ו המסמיך הגורם לרבות, אחרים שלישיים צדדיםו/או עם  הרשות

  אחריות  .10

באחריות הבלעדית, המוחלטת והמלאה לכל נזק ו/או אובדן ו/או  ישאאף האמור בכל דין, הספק  על
ליקוי ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר, 
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פי החוזה לרבות על פי סעיף זה לעיל בקשר עם הפרת איזה מהתחייבויות הספק ו/או מי מטעמו על 
וכן לרבות בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו בשל 

 הבהרה/או ו הנחיה/או ו דרישה לכל בניגוד/או ו דין כל להוראות בהתאם שלא השירותים ביצוע
 ובין להם מודע היה שהספק בין, האמור עם בקשר הוראה/או ו פיקוח/או ו בקשה/או ו ביקורת/או ו

  .לאו אם

   התמורה .11

שאר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, במלואן  ובכפוף לביצועתמורת ביצוע השירותים  .11.1
 ובמועדן, תשלם הרשות לספק עבור השירותים שסופקו על ידו בפועל את סך התמורה

 ").התמורה(להלן: " למכרז הצעתולטופס ההצעה הכספית של  1.1לארוחה כפי שנקב בסעיף 

 התמורה סופיות .11.2

סכום התמורה לעיל,  11.1 11  מובהר בזאת, כי בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף .11.2.1
את מלוא התשלום לו זכאי הספק מהרשות מהווה התמורה  , וכיסופי ומוחלטהנו 

יצועם המלא והמושלם של כל השירותים בהתאם להוראות החוזה ומעבר עבור ב
 .לתמורה כאמור, לא תשולם לספק כל תמורה נוספת

בגין ארוחת בוקר בימי שבת/חג תהא בשיעור של  ויודגש כי התעריףיובהר  .11.2.2
פחות  50%ימולא ע"י הרשות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז) שהינו _______(

וכי התעריף בגין ארוחת  )נשוא הצעתו הכספית של הספקמהתעריף עבור הארוחה 
ימולא ע"י הרשות לאחר הכרזה על הזוכה ליל סדר פסח יהא בשיעור של______ (

נשוא הצעתו הכספית של יותר מהתעריף עבור הארוחה  150%במכרז) שהינו 
   .הספק)

 

וק יבוצעו באזור אילת (כהגדרתו בחנשוא החוזה  שירותיםה - %0 בשיעור מע"מ .11.2.3
 חוק(להלן: " 1985- אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה

 אינואשר ספק כל ספק, כי ")). מובהר ומודגש בזאת, למען הסר חופשי סחר אזור
ירשם כעוסק תושב אילת לצורך מע"מ על פי תקנות אזור סחר ירשום ו/או לא 

, מכל סיבה שהיא, קודם 1985-חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה
 התמורה, הרי שמסכום כל תשלום על חשבון החוזה פי עללקבלת התשלום הראשון 

מושא  שירותיםעל פי החוזה, וזאת בגין  הספקכאמור או מכל תשלום אחר לו זכאי 
פשי) (דהיינו, סכומם ובאזור אילת (כהגדרתו בחוק אזור סחר ח יםהמבוצעמכרז זה 

)), תנכה הרשות את שווי שיעור המע"מ, כפי שיהא 0כששיעור המע"מ הוא אפס (
 .במועד הניכוי כאמור

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי בגין כל הפעולות ו/או  .11.3
השירותים ו/או העבודות ו/או הרכישות ו/או ההתקנות ו/או ההתאמות ו/או  האספקות ו/או

הצבת כל כוח האדם, ככל הדרוש לביצוע השירותים לא יהיה זכאי הספק לכל תמורה נוספת 
, וכי לטופס ההצעה הכספית של הספק) 1.1(והנקובה בסעיף  לעיל 11בסעיף  מפורטתעל זו ה

ת כל האמור והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע במסגרת הצעתו הכספית שקלל הספק א
למען הסר  .ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

כל העלויות ו/או כי זה לעיל, מובהר עוד בזאת,  ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף
ביצוע  עםההוצאות ו/או התשלומים, מכל מין וסוג שהם, הכרוכים במישרין ו/או בעקיפין 

  השירותים, יחולו על הספק וישולמו על ידו. 

יערוך לחודש הבא אחריו,  5 -מ , אך לא יאוחר ההתקשרותבתום כל חודש מחודשי תקופת  .11.4
ין, התואמת לכמות הארוחות/ פריטים כפי חשבונית מס ערוכה כד, למנהל החוזה ספקיגיש הו

שחויבו באמצעות הכרטיסים המגנטיים ו/או בהתאם להצטברות תלושי ארוחות אותם יצרף 
 . ")החשבונית(להלן: " הספק לחשבון (בשיטת ריכוז כפי שיורה המנהל)

מצא מנהל החוזה אי התאמות בין דו"ח המחשב של הרשות לגבי סך הארוחות/פריטים כפי  .11.5
בו במערכת ההסעדה הממוחשבת באמצעות הכרטיסים המגנטיים ו/או לבין כמות שחוי

יודיע על כך לנציג הספק,  –התלושים שהועברה ע"י הספק לבין הרשום בחשבונית הספק 
בהתאם לדו"ח המחשב של הרשות ויחזיר לו את החשבונית לשם תיקונה על ידי הספק 

בהתאם לתיקון שהמנהל הורה לספק לבצע  התמורה גובהעל  הספקחלק  .והחזרתה לרשות
 של הבלעדי דעתו שיקול פי עלש, ארוחות/פריטים םאותלרק  זכאי הספק היה, יבחשבונית
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ימים מיום הגשת החשבונית המתוקנת על ידי  3לא יאוחר מאשר תוך בפועל. סופקו , המנהל
 .על גביה את התאמתה המנהלהספק, יאשר 

כאמור יערכו ויוגשו לרשות, על ידי הספק ועל חשבונו,  יתהחשבוניודגש ויובהר, כי הפקת  .11.6
כחלק בלתי נפרד מהשירותים, מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תמורה 

 .בשל כך

 את לרשות הספק המציא שבו מהמועד 45+  שוטף בתנאי התמורה את לספק תשלם הרשות .11.7
(להלן,  2017 - "ז תשע, לספקים תשלומים מוסר לחוק(ט) 3 סעיף הוראות פי עלחשבונית ה

 תשלומי על יחולו בחוק והקבועות הרשות על החלות ההוראות יתר"). החוק: "זה בסעיף
 המוסדרות אלה של מסוגן התקשרויות על שיחול ככל, בחוק שינוי לכל בכפוף והכל, התמורה
 .זה בחוזה

 והצמדות עדכון .11.8

המחיר הבסיסי של הארוחות יהא צמוד למדד המסעדות, כפי שמונח זה מוגדר  .11.8.1
 לחוזה זה. 1.5 בסעיף 

 - חודשים ב 3 -מיום תחילת מתן השירות עפ"י החוזה ואילך, תעודכן התמורה אחת ל .11.8.2
לכל אחד מהחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל אחת משנות תקופת  1

החוזה, על הארכותיו, אם תהיינה, כאשר המדד הקובע לצורך חישוב הפרשי הצמדה 
  יהיה המדד הידוע ביום ראשון של כל אחד מהחודשים לעיל.

 הרשות ידי על ציוד אספקת .12

הרשות תספק לעובדי הרשות, על חשבונה, כרטיסים מגנטיים ותלושים לארוחות. כמו כן,  .12.1
ובתקופת ההארכה (ככל תספק הרשות על חשבונה לספק, במהלך תקופת ההתקשרות בלבד, 

 כרטיסים מגנטיים.  קוראותחולנה) 

ה יובהר, כי עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישיב הספק לרשות, תוך תקופה אות .12.2
תקצוב לשם כך, את המכשיר שסיפקה לספק, וזאת מבלי שלספק תהיה כל זכות עיכבון 

 .במכשיר האמור

  רישיונות, הרשאות, היתרים והוראות כל דין .13

לרבות  הספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שפעילותו במסגרת מתן השירותים, .13.1
, תקופת ההתקשרות תתבצע במהלך כל באמצעות קבלני משנה ומועסקים אחרים מטעמו,

בהתאם להוראות כל דין, ובכלל האמור יבצע כל פעולה ו/או  ותקופת ההארכה (ככל ותחולנה)
עבודה ו/או שירות, על מנת שביצוע השירותים יעמוד בכל עת בדרישות הוראות כל דין, והכל 

יותו על חשבונו ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה. מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מאחר
זה לעיל, ישא הספק באחריות המלאה  13.1 המלאה והבלעדית של הספק על פי סעיף 
ליידע את ותקופת ההארכה (ככל ותחולנה)  ,והבלעדית, במהלך כל תקופת ההתקשרות

הרשות בגין כל אי התאמה ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או חוסר שנתגלעו בקשר עם השירותים 
 אות כל דין.        ביחס להור

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב כי המסעדה תחזיק, בכל עת, בתעודת כשרות  .13.2
כי כל פעולה הכרוכה במתן השירות המחייבת , ולעיל 6.4 בהתאם להוראות סעיף  בתוקף
שיון או את ישיון או היתר, על פי כל דין, לא תבוצע על ידו, אלא אם אכן קיבל את הריקבלת ר

 .תוקף-לאותו דין, ואלא אם הם בריההיתר בהתאם 

דין, הספק ישא באחריות הבלעדית, המוחלטת והמלאה לכל נזק ו/או על אף האמור בכל  .13.3
אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או 
לכל צד שלישי אחר, בקשר עם הפרת איזה מהתחייבויות הספק ו/או מי מטעמו על פי החוזה 

בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה, לרבות על פי סעיף זה לעיל וכן לרבות 
מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו בשל ביצוע השירותים שלא בהתאם להוראות כל דין ו/או בניגוד 
לכל דרישה ו/או הנחיה ו/או הבהרה ו/או ביקורת ו/או בקשה ו/או פיקוח ו/או הוראה ו/או 

  ין שהספק היה מודע להם ובין אם לאו.גילויי דעת של כל רשות מוסמכת בקשר עם האמור, ב

הספק יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או  .13.4
תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שיגרמו לרשות ו/או לכל מי מטעמה (לרבות צדדים 
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מעשה ו/או מחדל של שלישיים) ו/או שאותו תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, בקשר עם כל 
הספק ו/או של כל מי מטעמו, בקשר עם האמור בסעיף זה לעיל, והספק מוותר בזאת באופן 
סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא 

 בקשר לכך. 

  לקיום החוזה ערבות  .14

למשך כל תקופת ההתקשרות, , החוזהעל פי  הספקכערובה להבטחת מלוא התחייבויות  .14.1
ערבות , ימציא הספק לרשות, טרם מועד חתימת החוזהותקופת ההארכה (ככל ותחולנה) 

(עשרת אלפים שקלים  ₪ 10,000, בסך ניתנת למימוש לשיעורין אוטונומית ובלתי מותנית,
 . ")החוזהערבות לקיום " בחוזה זה:(לחוזה כנספח הערבות המצורף  לנוסחבהתאם  חדשים)

תחילת תקופת  חודשים לכל הפחות ממועד 12 -יהיה ל לקיום החוזההערבות   תוקפה של .14.2
הספק ובחר  היהימים לאחר תום תקופת ההתקשרות.  60 -או לחילופין עד ל ההתקשרות,

לקיום  הערבותתוקף , מתחייב הוא להאריך מעת לעת את כאמור חודשים 12 -להגיש ערבות ל
ם לפני מועד פקיעתה, או מיי 45זאת לפחות ו חודשים, 12לתקופות נוספות של  החוזה,

תקופת ההתקשרות, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם תום ם לאחר מיי 60  -לחלופין עד ל
  .כאמור בחוזה זהלתקופת ההתקשרות 

הערבות יכול שתינתן על ידי בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות  .14.3
וק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון למועד מועד האחרון להגשת התקפות של אגף ש

הצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי 
. במקרה 1981-וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 1985- ביטוח), תשמ"ה

הרי שהחתימה על כתב הערבות תיעשה רק על ידי ובו הערבות תוצא על ידי חברת ביטוח, 
 חברת ביטוח ולא על ידי סוכנות ביטוח.

תהא רשאית לממש את הערבות לקיום החוזה, כולה או חלקה, מבלי צורך לפנות הרשות  .14.4
  לערכאות כלשהן, לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

לפי החוזה ף זה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת לרשות מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי .14.5
ו/או לא הפקיד  החוזההאריך את תוקף הערבות לקיום לא  והספקעל פי דין, במידה או 

, תהא רשאית זה לעיל ו/או הפר איזו מהתחייבויותיו על פי החוזהערבות כמפורט בסעיף 
מבלי שתידרש לנמק את , כולה או חלקה, החוזההרשות לחלט את סכום הערבות לקיום 

החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת 
 פי כל דין. -בהליכים עלהספק לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 

הרשות בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות  השתמשהכי,  מובהר .14.6
יהא הספק חייב לחדש את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני הגבייה 
האמורה, תוך שבוע ימים מהיום בו קיבל הספק הודעה שהרשות גבתה את הערבות או כל 

תתפרש כהסכמת הספק למעשה  סכום ממנה. השלמת הערבות על ידי הספק כשלעצמה לא
 לגביו. כהשתקהמימוש עצמו ולא תפעל 

 .תנאי זה הינו תנאי שהפרתו תחשב הפרה יסודית של החוזה .14.7

   אחריות הספק  בנזיקין .15

   לחוזה. כנספח א' בנספח האחריות והביטוח המצורףישא באחריות נזיקית כמפורט  הספק

   ביטוח .16

ותקופת ההארכה , ההתקשרות תקופת כל שבמהלך לכך והבלעדית המלאה באחריות יישא הספק
, וכן ימציא לרשות כתנאי המצורף לחוזה א' נספחב כמפורט הביטוח תנאי בכל יעמוד(ככל ותחולנה) 

  לחוזה זה. 1כנספח א' ההתקשרות את אישור עריכת ביטוחי הספק בנוסח המצורף לתחילת 

  מוסכם פיצוי .17

שהרשות זכאית להם על פי כל דין, או על פי החוזה,  והסעדיםלגרוע מהוראות כל דין  מבלי .17.1
הספק מתחייב בזה לשלם לרשות פיצויים מוסכמים קבועים ומוערכים מראש, שאינם 

 מאות(שלוש  ₪ 300צריכים הוכחה, בגין איחור בתחילת מתן השירותים, או חלקם, בסך של 
התקשרות, אלא אם ) לכל יום איחור בהפעלה או אי הפעלה במשך תקופת החדשים שקלים

  הרשות מצאה לנכון, בנסיבות העניין, להקטין את גובה הפיצוי. 
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ו/או  יםהמינימאלי יםהתפריטמי מומצאה הרשות כי לא עמד הספק בדרישות  היה .17.2
/או ו בכמות מזון מוצרי סיפק לא/או והמוצע על ידו במסגרת הצעתו למכרז  יםהתפריט
) תהיה הרשות רשאית לקבל פיצוי מהספק "הפרה(להלן: " בחוזה שנדרש כפי )באיכות

 (מאה שקלים חדשים) בגין כל הפרה.  ₪ 100בסכום של 

לעיל לא יהא בקבלת  17.2 -17.1  סעיפים פי על לה ששולמו הפיצויים את הרשות קיבלה .17.3
נגד הספק בגין הפרת  הפיצוי המוסכם כדי ויתור על כל תביעה שיש לרשות ו/או שתהיה לה

 לעיל.  17.2 -17.1 החוזה בשל כל אחד מהדברים המנויים בסעיפים 

, תהא שילמםלעיל והספק לא  17.2 - 17.1 הרשות פיצויים על פי האמור בסעיפים  תבעה .17.4
, ו/או לקזזם מן התמורה חוזהה להוראות בהתאםהרשות רשאית לחלט את כתב הערבות 

  הרשות של הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, חוזהההמגיעה לספק עפ"י 

  סיום החוזה      .18

  סיום מטעמי נוחות  .18.1

 את בטלפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ל עלתהא רשאית,  בלבדהרשות  .18.1.1
ותקופת ההארכה (ככל בכל מהלך תקופת ההתקשרות, , כולה או חלקה, החוזה

  ").הודעת סיום החוזה(להלן: " ימים 30וזאת בהודעה מוקדמת של ותחולנה) 

ו/או אי הארכת  החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק .18.1.2
, הנה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה תנוספ הלתקופתקופת ההתקשרות 

מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 
 שירותים למתן הסתמכותו בדבר טענה לרבות, כך ובקשרמלטעון כל טענה בשל 

 הספק השקיע אותן השקעות שעניינן תטענו ובפרט ההתקשרות תקופת כל למשך
  .היתכנותם עם בקשר/או ו השירותים עם בקשר

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק,  .18.1.3
  השירותיםיהיה הספק זכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

 מלא וגמור בגין ביטול החוזה.סעד סופי, כ וזאת, אותן ביצע בפועל, עד לאותו מועד
לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או  כי, מובהר

כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג 

ה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם שהם וכן לא יהי
 .בקשר לכך

   חוזה הפרת בגין סיום .18.2

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין  .18.2.1
ומבלי לגרוע מהוראה בחוזה זה המאפשרת לרשות לבטל את החוזה בנסיבות 

גם בנסיבות  חוזהרשאית לבטל את המור, תהיה הרשות המנויות בסעיף ספציפי כא
בהן הפר הספק הוראה מהוראותיו הפרה שאינה יסודית שלא תוקנה תוך תקופת 

חוזה רשאית לבטל את התיקון בה נקבה הרשות בהודעה בכתב לספק וכן תהיה 
לאלתר בנסיבות בהן הפר הספק את החוזה הפרה יסודית, באמצעות הודעה בכתב 

 לספק.

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות  .18.2.2
  אחד או יותר מן המקרים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: 

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות -הספק הודה באי .18.2.2.1
 הגעה להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור.

וק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא צו פירניתן  .18.2.2.2
או צו הקפאת הליכים או  על רכושו או חלק ממנונגדו צו כינוס נכסים 

שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או 
  . או כל צו במסגרת הליך בעל השלכה דומה נאמן לפי העניין

ו/או למתן צו לפירוק ו/או להקפאת הליכים  הוגשה כנגד הספק בקשה .18.2.2.3
או  ו/או למינוי כונס נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק זמניכינוס 
או כל בקשה בעלת השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: הספק לא  קבוע,
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הגיש בקשה לביטול הבקשה תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, 
ימים או שבקשה  20בתוך  -ת בקשה כזו ואם החוק אינו נוקב מועד להגש

  .הביטול שהוגשה נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של הספק, כולו או מקצתו, או  .18.2.2.4
שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכוש הספק כאמור, באופן העלול 

חד מאלה: למנוע מבעדו את ביצוע השירותים (כולם או חלקם) והתקיים א
הספק לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן 
הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה 

ימים או שבקשת הביטול שהוגשה נדחתה בפסק דין או  20בתוך  -כזו 
 החלטה חלוטים.  

ד בביצוע עבירה , או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"הספק .18.2.2.5
 פלילית.

מגבלה, מכל מין וסוג שהיא, בקשר עם מתן השירותים על ידי הספק (כולם  .18.2.2.6
  .או חלקם), שמקורם בגורמי ביטחון ברשות

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הרשות לכל סעד משפטי על פי כל דין ו/או חוזה זה  .18.3
 בנסיבות של הפרת החוזה על ידי הספק.

ראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה, מבלי לגרוע משאר הו .18.4
רשאית הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע 

  בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.    השירותים

  שמירת סודיות .19

מוגבלת, לא להעביר, לא למסור, לא להשתמש הספק מתחייב לשמור בסוד, לתקופה בלתי  .19.1
ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה ו/או במהלך ו/או 

), לפני נהאגב ביצוע החוזה, במשך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול
  תחילתה או לאחר סיומה.

ידו בביצוע מתן השירות על הצהרת סודיות, הספק מתחייב להחתים את עובדיו שיועסקו על  .19.2
מסור, ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה ללפיה יתחייבו לא  להעביר, לא להודיע, לא 

שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע החוזה במהלך או אגב ביצוע החוזה, תוך תקופת ההתקשרות, 
 .לפני תחילתה או לאחר סיומהותקופת ההארכה (ככל ותחולנה) 

- 19.1  וכן עובדיו יצהירו, כי ידוע להם, כי אי מילוי ההתחייבויות המנויות בסעיפיםהספק  .19.3
 .החוזה של יסודית הפרה מהווהלעיל  19.2 

 והתחייבויות מחובות ואופן צורה בשום לפגוע/או ו לגרוע מנת על לעיל זה בסעיף באמור אין .19.4
 .במסגרתו המפורטות ומההוראות הסודיות נספח פי על הספק

  במסמכים ובעלות רוחני קניין .20

, דוחות מסמך שהוכן בקשר עם חוזה זה עבור הרשות, לרבות כללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
מסקנות, המלצות, פרוטוקולים, צילומים, תרשימים ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או  מסמכים,

לרבות כל זכות יוצרים או זכות מוסרית , השירותיםעם ישיר ו/או עקיף בקשר  שינוי שנערך בהם
בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי , רשותהבלעדי של ההמלא ו היהיו מלכתחילה קניינבקשר אליהן, 

מוותר בזאת  הספקוהרשות ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו 
עה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך לרבות זכויות וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תבי

 יוצרים וזכויות מוסריות בקשר עם מסמכים כאמור. 

  הספק בר רשות בלבד .21

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או עובדיו ו/או הספק ו/או כל  .21.1
ים להיכנס לכל אותם המקומות בהם , יהיו רשאלמתן השירות במקומות השירות ו/או בקשר

אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לספק ו/או  ,שירותיםיהיה צורך לשם ביצוע ה
, זכות חזקה או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס וכל מי מטעמ

  בהתאם להוראות סעיף זה.
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/או ו השירות במתן מטעמו או ידו על שמועסק מי וכל שליחיוו/או  עובדיוהספק ו/או כל  .21.2
לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא  השירות למתן בקשר/או ו השירות במקומות

 תשתית הכוללים מגנטיים כרטיסים קורא למעטלמעט, טלפונים, מחשבים, פקסים וכד', 
  לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י החוזה.  אחרת תקשורת ותשתית טלפון

שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או עובדיו ו/או הספק ו/או  .21.3
, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או כל דבר, אלא למתן השירות במקומות השירות ו/או בקשר

  במקום שעליו הורה המנהל ו/או המפקח.

  ביצוע על חשבון הספק  .22

שיקול דעת הרשות הספק אינו ממלא  כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הספק ועל פי .22.1
את החובה האמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון 

, בכתב, לספק ימים 7 של מוקדמת הודעה כך לשם נתנה שהרשות לכך בכפוף והכולהספק, 
  .כאמור המוקדמת ההודעה תקופת תוך ההפרה את תיקן לא והספק

לעיל  22.1 ף לרשות את כל הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיהספק מתחייב לשלם  .22.2
מסך ההוצאות כאמור, בהתאם לחשבון שתגיש לו הרשות,  10% - בתוספת סכום השווה ל 

הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך שבעה ימים מיום הדרישה. מבלי לערער על 
להלן, הסך האמור מהווה פיצוי הולם  22.5 ף הצדדים מצהירים בזאת, כי בכפוף להוראות סעי

  וסביר לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות. 

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים  22.2 ף חשבון שיוגש לספק  על ידי הרשות, כאמור בסעי .22.3
  לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

יעה הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המג .22.4
  . ו/או שתגיע לספק  עפ"י החוזה

לעיל, על מנת  22.2 ף ר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעילמען הסר ספק מובה .22.5
לגרוע מאחריות הספק על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד אחר 
ו/או נוסף העומד לזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות זכותה לפיצויים בגין נזקים 

  החוזה ו/או זכותה לביטול החוזה.    שנגרמו לה בשל הפרת

  איסור הסבת החוזה .23

הספק אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או את  .23.1
 קבלני להפעלת בקשר לרבות, החובות הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב

 את לתת רשאי יהא לאלמען הסרת הספק מובהר כי בכל מקרה הספק  .מטעמו משנה
  הספק בבעלות שהינם שותפות חברת לרבות, מלבדו אחר משפטי גוף באמצעות השירותים
  .בחלקה או במלואה

  זכויותיו של הספק  לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו.  .23.2

סעיף זה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות או דיספוזיציה אחרת כל מסירה או העברה  .23.3
 תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 ספק באיסור הכנסת שינויים  .24

, בין על ידי הוספת חבר או מבנה הספקהספק מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי ב .24.1
שותף, על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי 

דשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי העברת  מניות או הקצאת מניות ח
שאינו חבר התאגיד, וכן במקרה שהשליטה בתאגיד הספק  היא בידי תאגיד אחר או אם היו 

  מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

לעיל, יהיה לרשות שקול דעת סופי ומלא לבטל החוזה  זההודיע הספק  לרשות כאמור בסעיף  .24.2
צורך  בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של  מכאן ואילך אף בלא

 יום לפני מועד הביטול. 60

 שימוש בזכות הרשותאי  .25

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים  .25.1
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
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פי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה ל .25.2
 זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  העדר בלעדיות .26

והרשות רשאית  השירותיםאין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי לביצוע 
ו/או  יםזה שירותים מתןבכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים ל

  .ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) התקשרותגם תוך כדי תקופת ה יםדומ

 דין העתק כדין מקור .27

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

 מתן הודעות .28

יכול שתימסרנה ביד ויכול שתישלחנה בדואר הודעות רשום, ובהישלחן כך  כל ההודעות לפי החוזה
שעות מעת מסירתן בדואר ישראל כיאות, כל עוד לא  72 תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף

  הוכח היפוכו של דבר.

  ממצה חוזה .29

מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה,  החוזה .29.1
חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, 
ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות 

   , והצדדים לא יהיו קשורים בהם.לשנותםעים הימנו, לגרוע מהם או הקבועים בחוזה או הנוב

שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני  כל .29.2
 הרשות של לוגו הנושא דף ועלהחתימה מטעם כל אחד מן הצדדים  מורשיהצדדים באמצעות 

 יצורף, כנדרש ונחתם שהודפס לאחר, כאמור שינוי. תוקף בר יהיה לא – כך לא שאם, בלבד
  .הימנו נפרד בלתי וכחלק לחוזה כנספח

  שמירה על טהר המידות .30

  הספק  מצהיר כדלקמן:

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת  .30.1
ו/או בעקיפין, על התקשרות  הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין

ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או  הספקהרשות עימו בחוזה זה, לרבות כל החלטה של 
  מי מטעמו בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.

בעקיפין, עם נושאי כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או  .30.2
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע  משרה אצל הספק

  חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .30.3
משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

  תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית. מחירים ו/או

ידוע לספק, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, תהיה הרשות  .30.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה  זה מעיקרו, והספק  מוותר 

  עקיפה, שעניינה ביטול החוזה.על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או 

 מעני הצדדים .31

  מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן: .31.1

  כמפורט ברישא לחוזה. –הרשות  .31.2

 כמפורט ברישא לחוזה.  –הספק   .31.3

ימים  3בתוך  החוזהלהודיע על כך למנהל  שינוי בכתובת הספק מתחייב הספק היה ויחול .31.4
  מיום שינוי הכתובת.
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   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .32

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי  .32.1
הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב 

ו/או בביצוע שאר  השירותיםשיפוטי כל שהוא, ישא הספק באחריות להמשיך בביצוע 
א כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם ללוח הזמנים ולשאר התחייבויותיו על פי החוזה לל

  הוראות החוזה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות  .32.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת , 1970-"אתשלהבשל הפרת חוזה), 

 סעד ממוני בלבד.  היהייעמוד לספק על פי החוזה מכל סיבה שהיא, וכי הסעד היחיד אשר 

  קיזוז ועיכבון .33

הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לרשות וכן לא יהיה 
רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות כלפיו. הרשות 

כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המגיע תהא רשאית לקזז ו/או לעכב 
על פי חוזה  זה ו/או על פי חוזים אחרים  וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד  לספקו/או שיגיע 

ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הספק כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים 
  .אחרים שבין הצדדים

  שמירת דינים .34

הספק מתחייב למלא אחר הוראות דיני הבריאות, התברואה, חוקי הפיקוח על מצרכים והצווים 
שניתנו על פיהם, הישימים לעניין מתן השירותים, ולעניין השימוש ובמקום השירות, לרבות הוראות 

 .בנייהבדבר העסקת עובדים, רישוי,  וכן בנושא בטיחות, איכות הסביבה, מפגעים והיתרי 

 סמכות שיפוט וברירת דין .35

לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה זה על  .35.1
  נספחיו.       

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי  .35.2
 ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  

  החתום:לראיה באו הצדדים על 

  

       

    הספק
  הרשות
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 נספח אחריות וביטוח –' אנספח 

  אחריות: 
 וכל אדם כלל שייגרם  אבדן לכל וכן לרכושו ו/או לגופו נזק "י דין לכלעפ הספק יישא באחריות  .א

(להלן:   המוצרים באספקת/או ו /או בקשר עם מתן השירותיםוכדי ו/או  עקב  תוך תאגיד 
על ידי הספק, על ידי קבלנים, קבלני  מו/או אבדן  כאמור ייגרו"השירותים"),  בין אם נזק 

 האמור, מכלליות לגרוע משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי
, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או והבאים מטעמה לרשות הספק, של לעובדיו לרבות

  .הרשות של מחדל/או ו ממעשה כתוצאה שנגרם נזק בגין למעטלעובדיהם, 
ת, הבאים הרשו את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הספק  .ב

 תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי, צד וכל מטעמה
וכן בגין כל  השירותים ו/או באספקת המוצרים נשוא הסכם זהעקב  ו/או עם בקשר ו/או כדי
 מכל והבאים מטעמה הרשות את פוטר והוא רוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיליא

  לנזק כאמור. אחריות
 הוצאה, או הפסד נזק כל עלוהבאים מטעמה   הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה הספק  .ג

 הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור, לרשות שיגרמו
 נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש או הרשות ששילמה

עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הספק על  לנזק בקשר בהם לשאת נדרשה או בהם
  פי המפורט בסעיף א. לעיל.

  פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.שיפוי ו/או 
  : ביטוח

 הספק בין של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות הספק כמפורט לעיל, ומבלי  .א
על ידי ו/או באספקת המוצרים  שירותיםהזה, לפני תחילת מתן  חוזה פי על ובין דין פי על

, אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת וחשבונ על לקיים מתחייב הספקהספק על פי חוזה זה, 
 יהביטוח כמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים" (להלן: "ביטוח תופוליס מוניטין, את

  הספק").
  על ביטוחי הספק יחולו ההוראות הבאות :  .ב

 אירוע כל על מיד לרשות הספק, ולהודיע ביטוחי תנאי כל לקיים את הספק מתחייב .1
 שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הספק מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול
 למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם

ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית יערך על ידי הספק במשך תקופת  .2
המאוחר ההסכם וכן כל עוד קיימת אחריותו של הספק ע"פ הסכם זה או על פי דין, 

  מבין שני המועדים.
עריכת   בדבר מבטחיו מאת ימציא הספק  אישור תנאי לתחילת מתן השירותים .3

  ביטוחי הספק.לנספח אישור עריכת  בהתאם הביטוח,
 ו/או אספקת המוצריםהרשות תהיה רשאית למנוע מהספק להתחיל במתן השירותים 

היה מנוע מלעלות כל טענה במקרה שאישור  כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי הספק י
 ו/או אספקת המוצריםכנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים  

  בטרם המציא האישור כנדרש.
הספק מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת 

   קופת ההסכם.וזאת למשך כל ת לפני מועד תום תקופת הביטוח יומייםלא יאוחר מ

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא  .4
תגרע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, והספק מתחייב לקיים את כל  

 ו/או אספקת המוצרים התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים
  בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. 

 שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הספק, ידי על הביטוח האמור עריכתב אין .5
 של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות
   החוזה. לדרישות הביטוח

 על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו
 פי על ו/או החוזה  פי על הספק של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות

  דין. כל
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בכל ביטוח  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על יערוך הספק .6
רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 
הרשות, הבאים מטעמה, וכן עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול 
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את הרשות 

  ריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו.עובדיה ו/או מנהליה בגין אח
ו/או  הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי  בזהר הספק מצהי .7

לרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזק  נזק בגיןהבאים מטעמה 
 תהעצמי ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי שהספק
 והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה
הפטור כאמור  לנזק כאמור. אחריות מכלעובדיה ו/או מנהליה  הרשות את בזאת פוטר

  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הספק לקיים:  .ג

פוליסה לביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות לצרף את הספק, על  .1
חשבונו, לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה,  
לכיסוי  חבות הספק  בקשר עם פעילות הספק  על פי הסכם זה, ואת אחריותה החוקית 

הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת 
לפוליסה צד שלישי  אותה מחויב הספק  לקיים כאמור לעיל, וזאת  בגין נזק תאונתי 
העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות 

  מעביד.צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי עובד או 
  $ דולר ארה"ב לאירוע.  100,000,000  - גבול האחריות בפוליסה זו  יהיה  .2

היה והרשות הצליחה לצרף את הספק לביטוח צד ג' שלה כאמור לעיל  תשלח הרשות  
  אישור על צירוף הספק כאמור לפי הכתובת הרשומה בחוזה.

  $.5000 -ת ממובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הספק ותשולם על ידו לא תפח .3
הספק ישא בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הספק  

  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.
הספק מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר 

  יגיע מאת הרשות לספק.
ת, השתתפות שנתית בעלות בשיעור תמורת ביטוח זה ישלם הספק, באמצעות הרשו .4

פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לספק לפי חוזה זה.  6.25
ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הספק  14התשלום יהיה בתוך 

מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע 
  מהרשות לספק.

ורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח מוסכם במפ .5
אחריות כלפי צד שלישי אשר הספק ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב 

  כביטוח משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי הספק כאמור.
הספק מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או  .6

ים  מטעמה בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו הבא
ומגבלותיו, יהיה  רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא 

 לנכון. 
הספק מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות  .7

ולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך יסוד  לתביעה על פי פוליסה זו, ולשתף פע
  מימוש זכויות הרשות ו/או הספק על פי הפוליסה. 

" המצ"ב,  מתחייב הספק עריכת ביטוחי הספקנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  .ד
ביטוח רכב ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן לערוך 

או שימוש בכלי רכב בגבול   עקב בעלות(לרבות נזק תוצאתי)  כוש צד שלישי גין נזק לרב
 .רועילא₪  1,000,000 –אחריות אשר לא יפחת מ 

אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך   .ה
רמיות לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק  ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפ

השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הספק, והספק מתחייב לשלם לרשות את כל 
התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת 
הביטוחים עבור הספק , והספק מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת 

  ר, טיבם והיקפם.הביטוחים כאמו
זה וכן  המתחייב מן האמור בנספח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי   .ו

, הינם בבחינת המפורטים בהם אישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותמ
אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה ו/או  דרישה מזערית המוטלת על הספק
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כלפי ו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהא. הספק מצהיר ומאשר כי דין על פי
לגובה גבולות האחריות זה , בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל האו מי מטעמ רשותה

 כאמור. 
הספק מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה,   .ז

 כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.על הספק לוודא 
מובהר ומוסכם בזאת כי הספק נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן   .ח

ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם הספק, והספק יפצה את 
יגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שי

כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב הספק 
 לערוך ובין אם לאו.

 
 של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק תהווה הפרה יסודית.  ההפר
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   הספק יאישור עריכת ביטוח - 1'א נספח

  ___________ תאריך

  

  לכבוד

  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת

  70100"ג נתב

  

 .,נ.ג.א

: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
  אילת שבמרחב התעופה שדות רשות לעובדי בימי שישי, שבת וחגיםארוחות  לאספקת  ")הספק"

   התעופה שדותעבור רשות (להלן: "השירותים") 

__ ועד ליום _______ __החל מיום __ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן  הננו מאשרים בזאת כי 
, שנחתם מס' __________כמוגדר בחוזה   עבור הרשותהשירותים עם בקשר ") תקופת הביטוח(להלן: "

  , כדלקמן:הספקרשות שדות התעופה בישראל לבין בין 

  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי): .1

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $4,000,000/  1,000,000גבולות האחריות: 

הפוליסה מכסה את חבותו על פי דין של הספק לרבות חבותו בגין הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק   
מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים   -שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

  מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים. 

הבאים מטעמה בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או הפועלים ו/או הרשות  הפוליסה מורחבת לשפות את
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתמטעמו 

  מעבידים : אחריותביטוח  .2

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $20,000,000/5,000,000גבולות האחריות: 

למוצרים  הפוליסה מכסה את חבותו של הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות
בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן  1980פגומים תש"ם 

  .םהשירותי

הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, ו/או הבאים מטעמה היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים של מי 
  מעובדי הספק.

  )(במידה והספק מביא ציוד לשטחי הרשות ביטוח רכוש וציוד .3

 התעופה שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכם  באחריותו ו/או הספק בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 
 נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש סיכוניהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,באחריותה לשטחים או
  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע

 ביטוח חבות המוצר: .4

בגין המוצרים המסופקים על ידי הספק ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או המותקנים על 
למקרה ולתקופת ₪   $2,000,000/ 500,000של  בגבול אחריות ידי הספק ו/או על ידי מי מטעמו וזאת 

  הביטוח.

ילת הפעילות בקשר התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו _______________אשר לא יפחת ממועד תח
  עם אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים.
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לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי חודשים  12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של 

  ה בתנאיה או אי חידושה.ביטול פוליסה זו או שינוי לרע

הפוליסה מורחבת לשפות את הרשות, ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או 
  הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  :קצועיתמ אחריותביטוח  .5

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $2,000,000 /500,000גבולות האחריות: 

אחריותו המקצועית על פי כל דין של הספק בגין מעשה או מחדל מקצועי של הספק הפוליסה מכסה את 
 ו/או הבאים מטעמו בכל הקשור במתן השירותים.

תאריך רטרואקטיבי הינו _________________  אשר לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן 
  השירותים.

ות מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחרי
  ".2012ב.ר.  –מהדורת "שפי 

בעקבות מקרה עיכוב הספק, השהייה או מצד עובדי אי יושר  בקשר עם ההפוליסה לא כוללת כל הגבל 
 ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי ונזק כספי טהור.

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  חודשים 12גילוי של תקופת  כוללת סעיף הפוליסה
הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של 

  ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

/או והספק או מחדלי ו/מעשי אחריותם ל הרשות והבאים מטעמה בגיןאת  שפותל הפוליסה מורחבת
  .הפועלים מטעמו

  יהיו כפופים להוראות הבאות: הספקביטוחי 

וכן כלפי כל אדם או גוף ו/או הבאים מטעמה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה  בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח

 הביטוח.  ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על  .2
  טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

ם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, א .3
 בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה  .4
 שיפוי. לא יגרע מזכויות הרשות לקבלת

ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך לרעה שינוי הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים ל .5
 יום מראש. 30בדואר רשום, 

 הספקידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6
 .בלבד

תנאי הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל  .7
ו "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת ביט" ו/או "הראל ביט" ו/א

  הביטוח או חידושו ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

  

 בכבוד רב,

   
                              _________________________________  

       

  חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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   נוסח ערבות -'בנספח 

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

  

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, החייב: "(להלן 1לבקשת ____________________________ .1
סכום שקלים חדשים) (להלן: " עשרת אלפים(ובמילים: ₪  10,000לסילוק כל סכום עד לסך כולל של 

מספר  חוזהעם "), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר הקרן
, לעובדי רשות שדות התעופה שבמרחב שישי, שבת וחגיםבימי לאספקת שרותי ארוחות  ___________

  "). החוזה(להלן: " אילת

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2
פעילות, אנו ה"), במהלך שעות הסניף(להלן: " 2שתימסר ב ______________________________

 סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישההנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "נשלם לכם כל סכום 
וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה , הערבות

ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון 
גנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום כלפיכם טענת ה

  הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 - ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4רט בסעיף רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפו

  _________. ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

 יהיה, זו ערבות פי על בפועל התשלום ובמועד במידה רק למדד ההצמדה הפרשי יתווספו הקרן לסכום .5
: "סכום זו בערבות יכונו, למדד ההצמדה הפרשי בתוספת הקרן סכום. הבסיס ממדד גבוה החדש המדד

  ".הערבות

המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן  שבין ההפרש למכפלת השווה סכום - הפרשי ההצמדה למדד" "
  המחולק למדד הבסיס. 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, וירקות פירות כולל, לצרכן המחירים מדד -" המדד"
 .כלכלי ולמחקר

 .האחרון שנקבע להגשת ההצעות להליךהמדד הידוע ביום  -" הבסיס מדד"

 בכל יפחת לא ואשר, זו ערבות פי על בפועל התשלום ביצוע לפני לאחרונה שפורסם המדד - "החדש המדד"
  .הבסיס ממדד מקרה

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-המוסמכים בתלבישראל, ולבתי המשפט 

 אלה.

 אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.   .7

 .לאחר ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה .8

  רב,בכבוד 

  

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח
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  של הספק.  שמו המלאיש להשלים את   1

  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2

  

  

  טופס הזמנת ההצעות למכרז לרבות ההבהרות למכרז והצעת הספק, לרבות הצעתו הכספית –' גנספח 
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