נספח ד'
הסכם התקשרות
הסכם
שנערך ביום ____ לחודש ____ שנת 2022
בין:

המועצה הדתית עכו
(להלן" :המועצה הדתית")

לבין:

_______________ מס' ____________,
מרחוב __________________________
_______________________________
מצד שני
(להלן" :המציע")

מצד אחד

הואיל:

והמועצה הדתית פרסמה מכרז פומבי שמס' 05/22לאספקת משגיחים לשירותי
השגחה בכשרות לצורך הענקת שירותי השגחה (להלן" :המכרז");

והואיל:

והצעת המציע נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל:

והצדדים מעוניינים כי המציע יעניק למועצה את השירותים המפורטים במכרז,
בהצעה ובהסכם זה באופן ,במועדים ובתנאים ,הכל כמפורט בהסכם זה לרבות
במכרז ובהצעה (להלן" :השירותים");

והואיל:

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד
מעביד בין המועצה הדתית לבין המציע ו/או מי מהפועלים מטעמו ,וזאת בהתחשב
בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד.
לפיכך ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא נספחים ופרשנות
 .1.1המבוא להסכם זה ומסמכי המכרז ,לרבות הצעת המציע ,מהווים חלק בלתי נפרד
ממנו.
 .1.2כותרות הסעיפים הינן לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות הוראות
החוזה.

.2

תקופת ההתקשרות והיקף ההתקשרות
 .2.1ההתקשרות תהא למשך שנה אחת ( 12חודשים) מיום ______ ועד ליום ______.
 .2.2מוסכם ומוצהר כי היקף ההתקשרות יהיה עד ( 1,000אלף) שעות חודשיות לכלל
העובדים  .ניתן יהיה לחרוג מהיקף השעות הנ"ל אך רק אם ייתן לכך אישור מראש
ובכתב על ידי מנכ"ל המועצה הדתית.
 .2.3למועצה תהיינה ארבע אופציות להארכת ההתקשרות ,כל פעם בשנה אחת (12
חודשים) ,ובסה"כ חמש ( )5שנים ,ובלבד שהודעה בדבר מימוש האופציה ניתנה לא
יאוחר מ 60-ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת אופציה ,בהתאם
לנסיבות.
 .2.4ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם למחירי ההצעה שהציע המציע
הזוכה במכרז זה ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ,בין מדד הבסיס
למדד הקובע.

לעניין זה:
"מדד בסיס" – מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות
למכרז זה.
"מדד קובע" – מדד המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההודעה על מימוש האופציה
על ידי המועצה הדתית או במועד האחרון למימוש כל אופציה ,המאוחר מבין
השניים.
 .2.5ההחלטה בעניין מימוש כל אופציה תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המועצה
הדתית.
 .2.6המועצה הדתית תהיה רשאית לבטל את ההסכם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה
שתינתן למציע  30ימים מראש ,מבלי שהדבר יהווה הפרה של הוראות ההסכם.
 .2.7בוטל ההסכם על-ידי המועצה הדתית ,לא תהיה על המועצה הדתית חובה לפצות את
המציע או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור
שירותים שהמציע נתן עד לביטול ההסכם.
 .2.8מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המועצה הדתית תהיה רשאית לבטל את ההסכם
בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .2.8.1המציע הפר הוראה מהוראות ההסכם ,ולא תיקן את ההפרה בתוך המועד
נקבע לכך בהודעת המועצה הדתית .לא נקבע מועד בהודעת המועצה הדתית
יהא המועד לתיקון ההפרה  7ימים ממועד קבלת ההודעה.
 .2.8.2המציע הפר את ההסכם הפרה יסודית.
 .2.8.3המציע נקלע להליכים של חדלות פירעון ובכלל זה פשיטת רגל והקפאת
הליכים.
 .2.8.4הוטל עיקול על זכויות המציע אצל המועצה הדתית.
 .2.8.5המציע נפטר חו"ח.
 .2.9בביטול ההסכם לא יהיה כדי לפגוע בזכות כלשהי העומדת למועצה עפ"י כל דין,
לרבות תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה.
 .2.10בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא ,המציע מחויב להעביר למועצה את
כל החומר שברשויות שהופק ונערך לצורך הפעילות או את כל העבודה שעשתה עבור
המועצה הדתית עד להפסקת ההסכם ,ללא דיחוי וללא שום פגיעה .מובהר כי המציע
אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא ,לרבות לא בשל תשלום המגיע
לו .עוד מובהר כי כל חומר שהופק ו/או נערך ו/או בוצע על ידי המציע לצורך הפעלת
התכנית הינו קניינה של המועצה הדתית בלבד.
 .2.11למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם
לאחר הפסקת הסכם זה.
.3

הצהרות הצדדים
 .3.1המועצה הדתית מצהירה כי ההוצאה נשוא הסכם זה בגין שנת הכספים  2022כלולה
בתקציב המועצה הדתית ,כי יש בידיה הרשאה תקציבית להוצאה זו וכי ההחלטה
בדבר התקשרות עם המציע התקבלה על ידה בהתאם להוראות הדין.
 .3.2המציע מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים ,כי מתן השירותים על
ידו למועצה בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו ,לרבות בכל הקשור
לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
 .3.3המציע מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים
הכספיים ומשאבי האנוש העומדים למועצה וכן את הידע המקצועי ,הניסיון
והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.

 .3.4המציע מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע
השירותים ,בין במישרין ו בין בעקיפין ,בין במלואם ובין בחלקם ,לצד שלישי כלשהו,
אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על-ידי נציג המשרד המוסמך.
 .3.5המציע מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן
השירותים נשוא הסכם זה.
.4

היתרים רישיונות ואישורים
 .4.1המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק בכל המסמכים והאישורים התקפים
הנדרשים לצורך הפעילות ,למשך כל תקופת הפעילות ,בהתאם להוראות כל דין
לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות .המציע מתחייב
להציגם למועצה בכל עת שידרוש.
 .4.2מובהר כי נכונותן של הצהרות המציע המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי
מהותי בהסכם זה .אי נכונות הצהרות אלה או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה ובין
בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד המציע.
 .4.3המציע מתחייב להודיע למועצה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ,לרבות על
כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לתת את השירותים בהתאם
להסכם זה על נספחיו.

.5

השירותים שיינתנו על-ידי המציע
 .5.1בהסתמך על הצהרותיו של המציע ,מזמינה בזה המועצה הדתית מאת המציע את
השירותים המפורטים במכרז ,בנספחיו ובהצעה שהגיש למכרז ,לרבות את
השירותים הבאים (להלן" :השירותים":
 .5.1.1ריכוז הפעילות מול ראש המועצה ומחלקת כשרות והאחראים הרלוונטיים.
 .5.1.2ריכוז ורישום שעות העובדים המסופקים על ידי המציע.
 .5.1.3מתן שירותים ואספקת עובדים מסוג משגיחי כשרות לצורך מתן שירותי
השגחה בעסקים.
 .5.1.4פירוט על היקף ואיכות העובדים וכמויות כח האדם העומדות למועצה המציע
ואספקת מידית לבקשת המועצה הדתית.
 .5.1.5המציע מתחייב לספק כח אדם מקצועי למילוי מקום.ולהעסקה של עד 10
ימים באופן מיידי מעת הדרישה ,אשר תכלול בין היתר .את סוג העיסוק
הנדרש ואת השכר השעתי
 .5.1.6המועצה הדתית תהא רשאית לדרוש מהספק ביצוע אבחון לעובדי או
מועמדים לעבודה בהתאם לדרישות אשר יימסרו לו .המועצה הדתית תישא
בעלות האיבחונים בהתאם לחשבונית שתומצא לה ע"י הספק
 .5.1.7המועצה הדתית תהא רשאית לדרוש להפסיק מתן שירותיו של עובד הספק
בהודעה מוקדמת כחוק וללא צורך בכל הסבר ו/או נימוק .התנאים
הסוציאליים שיגיעו לעובד הספק עקב העסקתו ו/או עקב הפסקת העסקתו
ישולמו על ידי הספק ועל חשבונו.
 .5.1.8הספק מתחייב בהצעתו כי העובדים יסופקו גם למשימות חד פעמיות לתקופה
מסוימת ובלתי מסוימת.
 .5.1.9מגיש ההצעה הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה") יספק את השירותים למועצה
כמפורט בהסכם ובמפרט המכרז על נספחיו ,בתמורה ובתנאים הקבועים
בהצעה.
 .5.1.10לזוכה אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן סדיר
על פי הנחיות המועצה הדתית.

.6

אי מילוי חיוב על ידי המציע
 .6.1היה ולא מילא המציע חיוב מחיוביו ,רשאית המועצה הדתית ,מבלי לגרוע מכל זכות
אחרת הקיימת לה בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע ,את אחת הפעולות
הבאות או כולן ביחד:
 .6.1.1לבצע במקום המציע את החיוב בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה ,ולקזז
את ההוצאות שנגרמו לה בשל כך מהתשלומים המגיעים למציע לפי הסכם זה
בתוספת עשרה אחוז תקורה.
 .6.1.2לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.
 .6.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המציע מתחייב להחזיר למועצה את כל ההוצאות
הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי
המציע ,ולשפות את המועצה הדתית בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול
ההסכם.
 .6.3אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה הדתית לדרוש ביצוע בעין של הסכם
זה על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למועצה על-
פי כל דין או הסכם.

.7

פיקוח המועצה הדתית
 .7.1המציע מתחייב לאפשר לנציג המועצה הדתית או מי שבא מטעמה לבקר פעולותיו,
לפקח על ביצוע התחייבויותיו עפ"י המכרז ,ההצעה וההסכם ,לרבות פיקוח על כל
השירותים הניתנים על ידו.
 .7.2המציע מתחייב להישמע להוראות המועצה הדתית בכל העניינים הקשורים במתן
השירותים.
 .7.3מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה לפקח ,להדריך או
להורות למציע ,הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

.8

העדר זכות ייצוג
 .8.1מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי המציע איננו סוכן ,שלוח או נציג של המועצה
הדתית ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המועצה הדתית בעניין כלשהו,
וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה.
 .8.2המציע מתחייב שלא להציג עצמו כמי שיש בידו מועצה לשמש כנציג ו/או סוכן ו/או
שלוח של המועצה הדתית ,אלא אם כן קיבל הסכמה מפורשת בכתב מהמועצה
הדתית לצורך ענין מסויים ,והוא וישא באחריות הבלעדית לכל נזק למועצה ו/או
לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

.9

העסקת עובדים וקבלני משנה
 .9.1המציע מתחייב להעסיק כוח אדם בהיקף ,בכישורים ובניסיון הנדרשים לצורך
אספקת השירותים.
 .9.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת כי המועצה הדתית תהיה רשאית לקזז
מהתמורה שהיא תהיה חייבת להעביר למציע עבור מתן השירותים ,סכומים
יחסיים ,אם יתברר כי המציע אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות
המועצה הדתית והוראות הסכם זה על נספחיו.
 .9.3המציע לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט-
 1959לצורך ביצוע הסכם זה ,בין כעובד ובין כמציע משנה ,אלא אם כן ניתנו לו
האישורים המתאימים לכך ,ובכל מקרה הוא מתחייב לקיום מלא ושלם של כל חוקי
העבודה החלים על העובדים ,ובכלל זה חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-

 .9.4המציע מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער,
התשי"ג( 1952 -להלן" :חוק עבודת נוער") .בנוסף לאמור ,יהיה המציע אחראי
לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.
 .9.5המציע ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או
זכות המגיעים להם על פי כל דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על
פי הוראות חוזה זה .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו
המידי.
 .9.6המציע מתחייב ,במידת הצורך ,להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים
המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה.
הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי.
 .9.7המציע ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' 24
לחוק הגנת השכר ,תשי"ח  .1958 -אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו,
ישלח לו אותו המציע בדואר .המציע יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות
העובד במקום העבודה.
 .9.8המציע מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת
הביקורת באגף החשב הכללי ,מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה במשרד
לפיתוח הנגב והגליל ,משרדי הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב
הכללי או המשרדים לעניין שמירת זכויות עובדים.
 .9.9במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים ,יועברו כל הממצאים
בכתב למציע והמציע יתחייב להמציא בתוך  30ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה
חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים ,כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים
שזכויותיהם הופרו .התשלום הבא למציע יושהה עד למילוי תנאי זה.
 .9.10המציע יתחייב להשיב בכתב בתוך  30ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמועצה
הדתית בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו .בתשובתו יפרט המציע את
הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה.
 .9.11המציע מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר
מינימום בנוסח המצורף כנספח ו' למכרז.
 .9.12מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה ,תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרה
יסודית של הסכם זה.
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שימוש בכלים ובחומרים
 .10.1כל הכלים והחומרים ,הדרושים לשם מתן השירותים ,יירכשו על ידי המציע ועל
חשבונו.
 .10.2כל הכלים והחומרים בהם המציע יעשה שימוש לצורך מתן השירותים ,יהיו מסוג
המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.
 .10.3מובהר כי עשיית שימוש בכלים ,חומרים או תוכנות ,שיש בה פגיעה בזכויות צד ג'
תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרת הסכם זה.
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איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
 .11.1המציע יהיה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המועצה הדתית ,ובלבד
שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה .על אף האמור ,המציע אינו
רשאי לספק שירותים לאחר ,באופן שיש בו – לדעת המועצה הדתית – משום פגיעה
בהפעלת השירותים למועצה לפי הסכם זה.
 .11.2המציע מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא יתקיים כל ניגוד עניינים בינו או
בין התחייבויותיה עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים ,המקצועיים או האישיים,
בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו ,לרבות כל עסקה או
התחייבות שיש בה חשש לניגוד עניינים ,ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר

הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים ,זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך
ביצוע הסכם זה (להלן" :ניגוד עניינים").
 .11.3לא ימצא המציע ו/או מי מעובדיו ו/או הפועלים טעמו בניגוד עניינים – היה ובכל
זאת נוצר מצב של חשש לניגוד עניינים ,ידווח המציע על כך מיד לנציג המועצה
הדתית המוסמך בכתב ותמלא אחר כל הנחיות המשרד בנדון.
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התמורה ,תנאי ומועדי תשלום
 .12.1תמורת מתן כלל השירותים ומילוי יתר התחייבויות המציע על פי הסכם זה ,תשלם
המועצה הדתית למציע תמורה בהתאם להצעת המציע כמפורט בהצעת המחיר.
 .12.2התשלום יהיה אך ורק לשירותים שסופקו למועצה על פי דרישתה ,לפי התעריף לכל
שירות ושירות שהציע המציע בהצעה האמורה ובהתאם לכמויות שהוזמנו וסופקו
בפועל.
 .12.3מס ערך מוסף בגין התמורה עבור השירותים כלול בסכומים אותם הציע המציע
בכתב הכמויות .לאחר ביצוע השירותים כנדרש יגיש המציע חשבונית לתשלום בגין
השירות שסיפק .אל החשבונית יצורף דו"ח ,מאושר על ידי נציג המועצה הדתית,
המרכז את פירוט השירותים והתשלום המבוקש בגינם בהתאם להצעת המציע,
ויצרף לו את האסמכתאות המתאימות ,כולל העתקי החשבוניות שהוצאו .ככל
שהשירות ,שסיפק המציע בוצע באמצעות מציע משנה ,יעביר המציע הוכחת תשלום
למציע המשנה.
 .12.4התשלום למציע יינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של הפעילות בהתאם למפרט
השירותים שבנספח ג' למסמכי המכרז ועל בסיס כמויות השירותים שהוזמנו בפועל,
כנגד הגשת חשבונית ומסמכים נדרשים נוספים ובהתאם לנהלים המקובלים
במועצה (שוטף  45 +מיום הגשת החשבונית) בכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג
המועצה הדתית.
המועצה הדתית לא תשלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית כנדרש.
 .12.5המועצה הדתית מתחייבת להעביר למציע בתוך  45יום ,מיום קבלת הדו"ח ,את
החלק/ים מן הדו"ח ומדרישת התשלום אשר מקובלים עליה ,ולנמק מדוע לא קיבלה
את החלקים שאינם מקובלים עליה.
 .12.6ביצוע חלקי של עבודה אחת או יותר מבין העבודות הנכללות בשירותים הנדרשים
במכרז זה ,לא יזכה את המציע בתשלום כלשהו עבור אותה עבודה ,אלא אם הוא
נובע מסיום ההסכם שלא מחמת הפרתו ,או במידה והביצוע החלקי נבע מהוראה של
נציג המועצה הדתית ו/או מי מטעמו.
 .12.7מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .המציע מתחייב
לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם
במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין
זכויות סוציאליות.
 .12.8למציע לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה
או חלק ממנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של
דו"ח התשלום ו/או כאשר דרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו .בכל מקרה בו
דרשה המועצה הדתית פרטים נוספים לדרישת התשלום ו/או נדרשה מכל סיבה
השלמה של דרישת התשלום על ידי המציע ,יחל מנין המועדים לביצוע התשלום
מהיום בו בוצעו ההשלמות הנדרשות.
 .12.9מוצהר ומוסכם בזאת כי התמורה בהתאם לסעיף זה היא קבועה ומוחלטת וכי היא
כוללת תמורה נאותה והוגנת למציע  ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות
והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיה של המציע על פי הסכם זה על
נספחיו ,ועל פי כל דין.
 .12.10מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה ,לא
ישולם על ידי המועצה הדתית ,לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר
על פי הסכם זה ,לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם ,לא

למציע ולא לכל אדם או גוף אחר ,אלא לאחר אישור ועדת המכרזים של המועצה
הדתית ,בהתאם להסכם בכתב שייחתם מראש על ידי מורשי החתימה של המועצה
הדתית.
 .12.11המציע לא יהיה רשאי לתבוע מהמועצה הדתית העלאות או שינויים בתמורה ,בין
מחמת שינויים בשער החליפין של המטבע ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים
או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים ,או מחמת כל סיבה
אחרת.
 .12.12כל מס ,היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג החלים או יחולו בעתיד על השירותים
או ביצועם או על העסקת עובדים ע"י המציע על פי הסכם זה יחולו על המציע
וישולמו על ידו באופן בלעדי .המחירים המפורטים בהצעת המציע יישארו קבועים
במשך כל תקופת ההתקש רות ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה כלשהם ,בכפוף
לאמור בסעיף  2.4לעיל.
 .12.13הצעת מחיר" ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .12.14המציע מסכים ומצהיר בזאת כי המועצה הדתית תהא רשאית לקזז מהתמורה שעל
המועצה הדתית לשלם למציע על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר כל
סכום המגיע למועצה מהמציע על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.
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פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק
 .13.1המציע יישא באחריות בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא
לגופו או לרכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים
מטעמו ,או לרכוש המועצה הדתית או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה
ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.
 .13.2מוסכם בין הצדדים כי המועצה הדתית לא תשא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל
סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של המציע או מי מטעמו או לגוף או רכוש
עובדיו או לרכוש המועצה הדתית או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה
ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על המציע בלבד.
 .13.3המציע מתחייב לשפות את המועצה הדתית על כל נזק ,תשלום או הוצאה שייגרמו לו
מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של המציע כתוצאה ישירה או עקיפה
מהפעלתו של הסכם זה ,מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המועצה הדתית.
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בעלות וזכויות יוצרים
 .14.1כל התוכניות ,נספחים ,טיוטות ,תרשימים ,נתונים ,תוכנות וכל חומר אחר שיכין
המציע לשם הפעלת התכנית על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים
הנובעות ממנו ,יהיו שייכים למועצה והיא תהייה רשאית לעשות בהם ,כל שימוש,
לרבות שימוש מסחרי.
 .14.2הוראה זו לא תחול על תכניות ,נספחים ,טיוטות ,תרשימים ,נתונים ,תוכנות וכד'
שהוכנו על ידי המציע עד לתחילת הפרויקט וזכויות היוצרים הנובעות מהם יישארו
בבעלותו הבלעדית של המציע.
 .14.3בכפוף לאמור לעיל ,המציע מתחייב למסור למועצה בסיום ההתקשרות או במהלכה,
באם יידרש לכך ,דוגמאות של כל המסמכים ,ערכות הדרכה ,פרסומים ,תוכנות וכל
חומר אחר שיוכן על ידי המציע במסגרת ביצוע הסכם זה.
 .14.4המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו
במהלך ביצוע חיוביה על פי חוזה זה.
 .14.5המציע מתחייב בזאת לעגן את זכויות המועצה הדתית ביחס לזכויות היוצרים בכל
התקשרות חוזית שלו עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של המועצה הדתית
תשמרנה.
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שמירת סודיות

 .15.1המציע מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל
גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים,
חפץ ,מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן:
"מידע סודי") שיגיעו לידי המציע ,עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה,
בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם המועצה הדתית ,וזאת במהלך ביצוע
ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא אישור המועצה הדתית מראש ובכתב.
 .15.2המציע מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או
שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המועצה
הדתית.
 .15.3המועצה הדתית רשאית לתת למציע הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת
סודיות ,לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור או נוהלי עבודה
מיוחדים והמציע מתחייבת למלא אחר דרישות המועצה הדתית בנדון.
 .15.4המציע מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה,
אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המועצה הדתית המוסמך.
 .15.5המציע מתחייב למסור למועצה מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל
המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע ,מסמך או נכס
שנמסר לה על ידי המועצה הדתית ,ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על
ידה במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.
 .15.6המציע מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל ,מהווה עבירה על חוק
העונשין ,התשל"ז .1977-עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא המציע יעמיד למועצה
המועצה הדתית בצורה מלאה ,מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים
ברשויות בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן " -המידע") .כל המידע יועבר
למועצה ו/או לצד שלישי שתמנה המועצה הדתית ,בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב,
בקבצי מחשב ,בע"פ ו/או כל אופן אחר) ,בלוח זמנים שייקבע ע"י המועצה הדתית,
וללא כל תמורה נוספת .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו
הבלעדי של המועצה הדתית.
 .15.7המציע מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור
על נספח שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .במסמכי המכרז "התחייבות לשמירת
סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" המצורף כנספח למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי
נפרד מהסכם זה.
.16

איסור העברה ו/או המחאה של זכויות וחובות
 .16.1המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י חוזה זה,
אלא אם קיבל את הסכמת המועצה הדתית לכך בכתב ,מראש ובאופן מפורש.
המועצה הדתית מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות,
ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת המציע להמחאה של זכויות או חובות.
גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר המציע בכל מקרה אחראי בפני
המועצה הדתית לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.
 .16.2המועצה הדתית תהיה רשאית להמחות את זכויותיה עפ"י הסכם זה ,עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי.

.17

נציג המועצה הדתית
נציגי המועצה הדתית לביצוע הסכם זה הוא ראש המועצה ,מזכיר המועצה וכל אדם
ממחלקת כשרות במועצה הדתית (להלן" :נציג המועצה הדתית") .הזכות בידי המועצה
הדתית להחליף את נציגה מעת לעת ,ובלבד שתיתן על כך הודעה בכתב.

.18

מקום שיפוט
הצדדים מסכימים כי לבית המשפט המוסמך בעיר עכו תהיה סמכות בלעדית לדון בכל
תובענה הנובעת מהסכם זה.

.19

כתובות והודעות
 .19.1כתובת המציע והמועצה הדתית הינן כמפורט בראש ההסכם.
 .19.2כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל בדואר רשום ,תיחשב כאילו נמסרה למציע.
 .19.3המציע רשאי להודיע למועצה ,מעת לעת ,על שינוי בכתובתו .הודעה לפי סעיף זה
תינתן לנציג המועצה הדתית.

.20

ביקורת
 .20.1חשב המועצה הדתית ,המבקר הפנימי של המועצה הדתית או מי שמונה לכך על ידם,
יהיו רשאים לקיים בכל עת ,בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה ,ביקורת ובדיקה אצל
המציע בכל הקשור במתן השירות ,או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.
 .20.2ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של המציע,
לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם .בכלל זה תהיה הביקורת רשאית
לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.
 .20.3המציע מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל
מידע או מסמך כמתואר לעיל ,וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון ,ככל
שישנם בידו .המציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת
פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המועצה הדתית.
 .20.4המציע מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע
ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

.21

שינוי בהסכם או בתנאים
מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב
ונחתם על ידי מורשי החתימה בצדדים .מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב
כוויתור על אותה זכות.
לראיה באו הצדדים על החתום:
_______________
המועצה הדתית

______________
המציע

אישור
אני הח"מ ___________ ,עו"ד /רו"ח מאשר כי הסכם
זה נחתם על ידי מורשי החתימה במועצה.
חתימה __________

אישור
אני הח"מ ___________ ,עו"ד /רו"ח מאשר כי הסכם
זה נחתם על ידי מורשי החתימה במציע.
חתימה _________

