ההתאחדות לכדורגל בישראל
עמותה רשומה מס' 58-000171-7

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תוכנה – מס' הזמנה 2/18
פרק א' :הוראות כלליות
 .1ההתאחדות לכדורגל בישראל ("ההתאחדות") מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן
שירותי תוכנה כמתואר בהזמנה זו ובהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי
ההזמנה ונספחיה (להלן" :השירות").
הגדרות
" .2משתתף" – יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה כל עוד לא הסתיים המועד
להגשת הצעות.
" .3מציע" -יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה והגיש להתאחדות הצעה במועד,
לפי תנאי הזמנה זו.
" .4זוכה" -המציע/המציעים שההתאחדות החליטה להתקשר עמו/עימם בתום ההליך.
מסמכי ההזמנה
 .5מסמך זה מהווה את ההזמנה וכולל את תנאיה ,את נוהל בחירת הזוכה ,וכן הנספחים
הדרושים למציע לשם הגשת הצעה.
נספח א' -טופס הגשת ההצעה.
נספח ב' -הצעת המציע.
נספח ג' -ערבות בנקאית.
נספח ד' -נוסח הסכם ההתקשרות ונספחיו.
 .6למסמך זה עשויים להתווסף במהלך הליכי ההזמנה מסמכים ,תוספות ,או הבהרות,
והם יהוו חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.
 .7ההתאחדות רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לתקן או לשנות את
המסמכים הנ"ל .המשתתפים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם
לשינויים ,כאמור .כל מסמך או תוספת או הבהרה להזמנה שיוצאו במהלך הליכי
ההזמנה יהוו חלק בלתי נפרד מההזמנה;

הסברים והבהרות
 .8תמורת סכום של  1,500ש"ח שלא יוחזרו למציע ו/או למשתתף ,יקבל כל מציע ו/או
משתתף שני עותקים של הזמנה זו.
 .9היה וימצא משתתף במסמכי ההזמנה סתירה ,שגיאות או אי התאמות ו/או אם יהיה
לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך
במכתב להתאחדות ,לפחות  14ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות לדוא"ל
 .kikia@football.org.ilתשובות או הבהרות תשלחנה במידת הצורך בכתב לכל
המשתתפים ו/או המציעים האחרים בהזמנה ,כאשר על כל משתתף לצרף את
התשובות הנ"ל להצעה ולחתום עליהם .יודגש ,כי רק תשובות ,הבהרות ,או החלטות
שתשלחנה בכתב לכל המשתתפים תחייבנה את ההתאחדות .אין ההתאחדות
אחראית לכל פירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים בהזמנה.
 .10בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה יחייב הפירוש שייקבע על ידי
ההתאחדות.
 .11כל שינוי ,השמטה או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות
לגביהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך
אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .12הצעה שאינה עונה על הדרישות המנויות במסמכי ההזמנה ,רשאית ההתאחדות שלא
לדון בה כלל.
 .13פנייה זו וההשתתפות בה לא תיחשב כמכרז ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים.
מובהר כי חוק חובת מכרזים ,התשנ"ב 1992 -והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה,
אינם חלים על ההתאחדות ועל הליך זה .גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח
"מכרז" הדבר נעשה למען הנוחיות בלבד.
 .14ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה כולה ו/או חלקה ו/או לא
לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
 .15אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההזמנה ו/או שלא לחתום על החוזה לא תהיה
למשתתפים/למציעים/לזוכים בהזמנה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג
שהוא ,למעט החזרת הערבות הבנקאית.
 .16ההתאחדות לא תהיה חייבת למסור כל מידע לגבי זהות המציעים האחרים שהגישו
הצעה בהליך נשוא הזמנה זו.

 .17הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי הזמנה זו ו/או לתנאי ההסכם
שייחתם עם הזוכה/ים תהא של בית המשפט המוסמך בתל אביב.
 .18בכל מקום בהזמנה בו נאמר "משתתף"" ,מציע"" ,זוכה"" ,זיכיון" ,הכוונה גם בלשון
נקבה וגם בלשון רבים ,על פי הקשר הדברים.
המשתתפים
 .19רשאים להגיש הצעות אך ורק העונים במצטבר על כל תנאי הסף המפורטים להלן:
.19.1
.19.2
.19.3
.19.4
.19.5
.19.6

המציע הוא תאגיד רשום כחברה בע"מ (פרטית או ציבורית) אצל רשם
החברות במשרד המשפטים.
עיקר עיסוקיו המקצועיים של המציע הוא בתחום ה.IT -
המציע מעסיק לפחות  2עובדים במחלקה ייעודית מומחית שירותי
.PowerBuilder
המציע מעסיק לפחות  2עובדים בעלי הסמכות בתחום שירותי
.PowerBuilder
המציע מספק שירותי תמיכה ופיתוח בתחום ה  PowerBuilderבסכום
שנתי של מעל  700,000ש"ח.
ואין מתקיים בו הסייג להלן:

לא יורשה להשתתף מי שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות קיים לגביו
או לגבי בעלי מניות או זכויות בו ,או ממלאי תפקידים בו ,ניגוד עניינים מהותי
בין עסקיו ו/או תפקידיו ו/או החזקותיו לבין הנדרש לביצוע השירותים נשוא
הזמנה זו.
 .20אי עמידה באחד מן התנאים האלה תפסול על הסף את ההצעה.
 .21מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה:
 .21.1אישור עורך דין המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט
את שמות המנהלים ,בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד
המציע.
 .21.2אישור על ניהול פנקסים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
.1976

 .21.3אישורים בדבר ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה
וחוק מס ערך מוסף או אישור על פטור מלנהלם.
הגשת הצעות
 .22בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר את הדין בישראל ,ואת תנאי
ההזמנה ,לרבות דרישות החלות על המשתתפים ו/או הזוכה ,וכי הוא מסכים לכל
תנאי ההזמנה ,על כל מרכיביה ,חלקיה ונספחיה ,וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון
כל טענה בכל הליך שיפוטי ומעין שיפוטי כנגד תנאי ההזמנה על כל מרכיביה ,חלקיה
ונספחיה.
 .23המבקש להשתתף יגיש הצעתו כשהיא מלאה וכאשר כל מסמכי ההזמנה חתומים על
ידי המציע בשולי כל עמוד ,למשרד מנהלת הרכש בהתאחדות באצטדיון ר"ג ,דרך
אבא הלל  ,299רמת גן ,במסירה ידנית ,לא יאוחר מיום  , 30/4/2018עד .14:00
ההצעה תוגש במעטפה סגורה ,וכנגדה יינתן על ידי ההתאחדות אישור קבלה.
 .24ההתאחדות רשאית להאריך את המועד האמור ,וכל מועד אחר בהליכי הבחירה ,בכל
שלב ,לפי שיקול דעתה.
 .25לאחר מועד ההגשה ,כאמור ,יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה
אשר תיועד לשמירת מסמכי ההצעות.
 .26פתיחת התיבה/הכספת תעשה בנוכחות נציג ועדת מכרזים של ההתאחדות ובהתאם
לקבוע בתקנון ההתאחדות.
 .27במעמד פת יחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו ,בין היתר ,מספר
המעטפות שנמצאו בתיבה/בכספת ,תכולתן ,זיהויין וככל שניתן גם המחיר המוצע,
לפי העניין.
 .28ההצעה ,על כל חלקיה (כולל מסמך הזמנה זה על כל נספחיו) תוגש בשני עותקים,
חתומה בשולי כל עמוד ,כאמור לעיל ,על ידי המורשים לחתום בשם המציע ובצירוף
חותמת.
 .29אחד משני העותקים הנ"ל יהיה המקור והשני יהיה מקור או העתק ועליו חותמת
עו"ד עם אישור נאמן למקור.
 .30להצעה יצורפו המסמכים הבאים:
 .30.1תעודת רישום מאושרת ע"י רשם החברות או כל משרד אחר בו מתנהל
רישום לגבי סוג התאגיד הרלוונטי.
 .30.2אישור המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסי מע"מ כדין.

 .30.3אישור עורך דין המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט
את שמות המנהלים ,בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד
המציע.
 .30.4רשימת שלוש חברות ממליצות ,אשר היקף פעילות המציע דומה לנשוא
הזמנה זו.
 .30.5ההתאחדות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שומרת לעצמה את הזכות
לדרוש מהמציע אישורים ו/או מסמכים נוספים שלדעתה יש עניין
בהמצאתם.
 .31מציע אינו רשאי לערוך שינוי או תוספת במסמכי ההזמנה ,או לציין הסתייגויות
ותנאים בה אלא אם נאמר אחרת במפורש .במקרה זה ההתאחדות רשאית לפסול
את ההצעה.
אופי ההצעה המוגשת וגילוי נאות
 .32המציע ישתמש בהצעתו במושגים ובביטויים הקבועים במסמכי ההזמנה ,וישתמש
במונחים באופן עקבי .הצעה שלא תכלול את כל המסמכים והאישורים הנדרשים,
לפי תנאי ההזמנה ,עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתה של ההתאחדות.
 .33המציע יכלול בהצעה פרטים מלאים מדויקים ובהירים ,בכל הנוגע למידע המבוקש
ולא יכלול במישרין או בעקיפין ,או בדרך של השמטה ,מידע או תשובה העלולים
להטעות .הצעה אשר תכלול דבר העומד בסתירה או שאינו מתיישב עם הוראות
ההזמנה ,עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתה של ההתאחדות.
 .34ההתאחדות רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לדרוש מהמציע לגלות פרטים מלאים
ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון ,איתנות פיננסית
וכן כל מידע אחר שלדעתה יש עניין לגלותו.
 .35חתימתו של המציע על הצעתו תשמש כאישור על הסכמתו לכל האמור בהזמנה על
כל נספחיה ,לכל תנאיהם ,וכי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד תנאי ההזמנה
ונספחיה.
ערבות בנקאית
 .36על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד
המחירים לצרכן ,לטובת ההתאחדות ,בסך של  ₪ 30,000בנוסח המצ"ב כנספח ג'
להזמנה זו.
 .37הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות,
כשהיא ניתנת לחילוט על פי דרישת ההתאחדות .המציע חייב להיות הנערב בערבות.

 .38ההתאחדות רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית לתקופה
אשר תיקבע על ידי ההתאחדות.
 .39כמו כן רשאית ההתאחדות ,ככל שתמצא לנכון ,לדרוש מהמציע במהלך ניהול משא
ומתן ו/או התמחרות עם המציעים או עם מי מהם ,להגדיל את סכום הערבות
בהתאמה לסכומי ההצעות המעודכנים כתנאי להמשך השתתפותו בהליך.
 .40זוכה אשר יימנע מלחתום ,בפרק הזמן שנקבע ,על הסכם ההתקשרות כפי שיוגש לו,
לחתימתו ,על ידי ההתאחדות ,או יימנע מלמלא תנאים מוקדמים לתחילת ביצוע
ההסכם ,או יימנע מלהמציא ערבות לביצוע כמצויין בהזמנה זו ,תחלט ההתאחדות
את ערבותו ,כפיצוי מוסכם מראש ,מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד נוסף.
 .41כמו כן ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תהיה ההתאחדות רשאית לבטל את זכייתו.
דיון עם המציעים וניהול משא ומתן
 .42ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ,או עם אחדים מהם ,שהצעותיהם
תמצאנה מתאימות ,על פי שיקול דעתה.
 .43המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני המשתתפים האחרים וכן כל הצעה
שייתן במהלך המו"מ/ההתמחרות כאמור (פרט למידע שהוא בבחינת סוד מקצועי
או מסחרי ,אשר סומן ככזה במסגרת ההצעה ואינו נוגע ישירות לאיכות ההצעה,
התמורה המוצעת ותנאיה).
 .44מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו המקורית או מכל הצעה שניתנה על ידו במהלך
המשא ומתן/התמחרות או להפכה לכדאית פחות להתאחדות ,אך הוא רשאי להוסיף,
להבהיר ולשפר את הצעתו ,בהתאם להנחיותיה של ההתאחדות.
 .45במהלך ניהול מו"מ/התמחרות עם המציעים ,כאמור ,תנהל ההתאחדות פרוטוקול
אשר יתעד את עיקרי הדברים.
החלטה על הזוכה וחתימת ההסכם
 .46ההתאחדות תחליט על הזוכה בהליך זה ותודיע על כך למציעים .הודעה כאמור
תחייב את ההתאחדות רק אם תישלח למציעים כשהיא חתומה על ידי המוסמכים
לכך מטעם ההתאחדות.
 .47הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח המצ"ב כנספח ד' להזמנה זו ,בתוספת
הפרטים הרלוונטיים אשר יוספו ע"י ההתאחדות ,בהתייחס להצעה הזוכה ,וזאת
תוך  7ימי עסקים מיום שיומצא לו ההסכם ע"י ההתאחדות .הזוכה מנוע מלטעון
לקיומה של כל זכות ,או סמכות מעבר לכתוב בהסכם ,לרבות בשל מידע ,הבטחה,
התחייבות ,מצג ,הבנה ,פרטיכל ,דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם ,לרבות
במסגרת ההליכים לקראת כריתתו ,ואף לאחר שנחתם.

 .48כל ע וד לא נחתם ההסכם עם הזוכה ,כאמור לעיל ,יהוו ההסכם  -נספח ד' והודעת
הזכייה אשר נשלחה/נמסרה ע"י ההתאחדות לזוכה ,את המסמכים הממצים
והמחייבים בין ההתאחדות לבין הזוכה.
 .49בכל מקרה לא יהיה מציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר
להשתתפותו בהליכים אלה.
שיקולי ההתאחדות
 .50ההתאחדות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה
אחרת ,ואינה מתחייבת להיכנס למשא ומתן עם כל המציעים ,או עם מי מהם.
 .51אין בשיקולים שיובאו להלן כדי להגביל את שיקול דעתה של ההתאחדות בצורה
כלשהי .על המציע חלה חובה לעדכן את ההתאחדות ,בכל שינוי אשר יחול ,במידה
ויחול ,בכל מידע הנכלל בהצעתו.
 .52בשיקולי ההתאחדות יילקחו בחשבון ,בין היתר ,גובה סכום ההצעה ,איכות ההצעה,
יכולתו של המציע לבצע את הנדרש בהזמנה זו במקצועיות ,ניסיונו של המציע בתחום
של מתן שירותי תוכנה בשפת פיתוח  PowerBuilderוההיקף הכספי של הפרויקטים
שבוצעו על ידו בתחום זה ,הענותו של המציע לדרישות ההתאחדות וכן ניסיון העבר
של ההתאחדות בעבודה עמו ,ככל שקיים.
ערבות לביצוע
 .53הזוכה בהליך יידרש להמציא להתאחדות ,עובר לכריתת הסכם ההתקשרות ,ערבות
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית ,לטובת
ההתאחדות ,בנוסח שיאושר על פי דעתה ,בסכום של  30,000ש"ח ,ואשר תהא בתוקף
ממועד חתימת ההסכם ועד  90ימים לאחר מועד סיום הסכם זה וזאת להבטחת
מילו י תנאי ההתקשרות על ידי הזוכה ,כפי שיפורט בהסכם שייחתם עם הזוכה.
ההתאח דות תהא רשאית להחליף את הערבות הבנקאית בבטוחה מתאימה אחרת,
וזאת על פי שיקול דעתה המלא והמוחלט.
 .54ההתאחדות רשאית לחלט את סכום הערבות ,כולה או חלקה ,בכל מקרה בו יפר
הזוכה התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם.
הבהרות והדגשות נוספות
 .55גם לאחר קבלת החלטה על הזוכה בהליך ,רשאית ההתאחדות לנהל עימו משא ומתן
נוסף על מנת לשפר את הצעתו.

 .56ההתאחדות לא תהיה חייבת למסור כל מידע לגבי זהות המציעים האחרים שהגישו
הצעה בהליך נשוא הזמנה זו.
 .57ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך כולו ו/או חלקו מכל סיבה
שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .58אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההליך או חלקו ,לא לחתום על חוזה ,או לא לבצעו,
לא תהיה למשתתפים בהליך זה ולמציעים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל
סוג שהוא.
 .59הוראות סעיף זה ,כמו שאר ההוראות בהזמנה ,הינן מהותיות ויסודיות והמציע יהיה
מנוע בעתיד מלהעלות כל טענה מכל מין וסוג כלשהו ,לגבי ההליך ,סמכותה של
ההתאחדות לנהל את ההליך ודרך בחירת הזוכה.
 .60ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לפצל את השירות בין יותר ממציע אחד ו/או
להתקשר רק לגבי חלק מהשירות עם מציע מסוים ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
תקופת ההתקשרות
 .61תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת  24חודשים .להתאחדות שמורה האופציה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות באותם התנאים ל 3-תקופות
נוספות ,כ"א בת  12חודשים ,כך שבסה"כ ההתקשרות יכולה להיות עד לתקופה של
 5שנים.
 .62ההתאחדות רשאית להפסיק את ההתקשרות לפני תום תקופת ההתקשרות ,בכל עת,
מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,על יד מתן הודעה לפחות  30יום מראש.
פרק ב'  -מהות ההזמנה
 .63ההתאחדות לכדורגל מעוניינת לקבל הצעה עבור מתן שירותי תוכנה למערכת ניהול
התחרויות של ההתאחדות ולמערכות אחרות.
שירותי תוכנה יכללו:
 .64הספק הזוכה יספק בנק שעות שנתי של עד  1440שעות שירות ,שהם  120שעות בכל
חודש לפחות ,וזאת בהתאם לדרישות ההתאחדות.
 .65אנשי המקצוע של הספק הזוכה יהיו אנשי מקצוע מומחי  PowerBuilderו  C#עם
ניסיון ברמה גבוהה בעבודה עם בסיסי נתונים מסוג Microsoft SQL
(תחזוקה\הקמה\שאילתות\פרוצדורות ועוד).

 .66מענה  – 7X 24תוך  4שעות תגובה עבור תקלות קריטיות במערכות – חיוב שעות
קריאה קריטית יהיה על חשבון הבנק השנתי ,לא יהיה בנק שעות נפרד לשעות
יום\לילה.
 .67בנק השעות יחוייב ברמה חודשית וזאת על פי ניצול השעות בפועל לפי הצעת הזוכה
ועד תקרה של  120שעות בחודש .יובהר ,כי כל שעה מעבר ל 120-שעות בחודש תאושר
קודם על ידי ההתאחדות.
דגשים:
 .68הספק הזוכה יבצע חפיפה ,על חשבונו ,במשך  3חודשים (שעות החפיפה לא יפחתו מ
 500שעות) עם החברה הקיימת המספקת שירותי תוכנה (מודרן סיסטם) אודות
המערכות הקיימות.
 .69להלן רשימת המערכות הקיימות:
 .69.1מערכת התחרויות(.)PowerBuilder
 .69.2פורטל השופטים (.)ASP.NET \ C#
 .69.3שירותי .Web Service
אופי השירות:
 .70השירות יכלול את הדברים הבאים:
 .69.1תחזוקת המערכות קיימות.
 .69.2פיתוח מערכות קיימות וחדשות.

 .69.3ייעוץ בנושא מערכות תוכנה.
 .69.4ניהול פרויקטים.
 .71הספק הזוכה יהיה אחראי לרכז את כל תחום פרויקטי התוכנה נשוא הסכם זה ,בדגש
על עבודה מול חברות נוספות שמספקות שירותים להתאחדות.
 .72בעת תקלות קריטיות במערכות המוזכרות לעיל מענה הטיפול בהן יהיה  24שעות
ביממה 7 ,ימים בשבוע ,תוך  4שעות תגובה.
 .73טיפול בתקלה קריטית יהיה ברציפות עד לפתרונה (הגדרת תקלה קריטית תוגדר על
ידי ההתאחדות בלבד ללא כל קשר למספר המשתמשים העובדים במערכת התקולה).

 .74אנשי המקצוע לא ישבו במשרדי ההתאחדות לכדורגל אלא במשרדי הספק הזוכה.
כח אדם:
 .75ההתאחדות תראיין כל איש מקצוע ותהיה הגורם המאשר הבלעדי לכל איש מקצוע
מטעם הספק הזוכה.
 .76הספק הזוכה לא יחליף איש מקצוע ללא אישור ההתאחדות במהלך תקופת ההסכם.
 .77מנהל פרויקט ימונה מטעם הספק הזוכה והוא ירכז את היקף הפעילות מול
ההתאחדות.

נספח א' – טופס הגשת הצעה
אני/אנו הח"מ( _____________________________ ,במקרה של יותר ממציע אחד -
ביחד ולחוד) מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:

 .1קראנו את מסמכי ההזמנה למיניהם ,הבנו את תוכנם והננו מסכימים לכל האמור
בהם.
הננו מצרפים את מסמך ההזמנה כשהוא חתום על ידינו.
 .2הננו מצהירים בזאת כי אנו עומדים בדרישות תנאי ההזמנה כדלקמן:
 2.1אנו תושבי ישראל.
 2.2אנו מנהלים פנקסים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976 -
 2.3אנו ממלאים אחר כל התנאים המוקדמים להשתתפות בהליך; רצ"ב המסמכים
ע"פ תנאי ההזמנה.
 2.4מצ"ב אישורים בדבר ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה
וחוק מס ערך מוסף או אישור על פטור מלנהלם.
 2.5רצ"ב הקבלה המקורית בדבר רכישת מסמכי ההזמנה.
 2.6רצ"ב ערבות בנקאית בסך של  ₪ 30,000כנדרש בתנאי ההזמנה.
 2.7אנו תאגיד רשום כחברה בע"מ (פרטית או ציבורית) אצל רשם החברות במשרד
המשפטים.
 2.8עיקר עיסוקינו המקצועיים הוא בתחום ה.IT -
 2.9אנו מעסיקים לפחות  2עובדים במחלקה ייעודית מומחית שירותי
.PowerBuilder
 2.10אנו מעסיקים לפחות  2עובדים בעלי הסמכות בתחום שירותי
.PowerBuilder
 2.11אנו מספקים שירותי תמיכה ופיתוח בתחום ה  PowerBuilderבסכום
שנתי של מעל  700,000ש"ח.
 .3ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי ההתאחדות אינה מחויבת לקבל את ההצעה הכספית
הטובה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,וכי בכוונת ההתאחדות לנהל משא ומתן עם
המציעים ו/או התמחרות ביניהם ,בנוהל שתבחר לפי שיקול דעתה המוחלט
ובהתאם לתנאי ההזמנה.
 .4הננו מציעים בזאת לבצע עבור ההתאחדות את השירות בסכומים הנקובים בנספח
ב' ,והכל בהתאם לאמור במסמכי ההזמנה ונספחיה.

חתימת המציע +חותמת _____________
שם וכתובת מלאים

_____________

טלפון

_____________

תאריך

_____________

אני הח"מ ,עו"ד ____________________מאשר כי החותמים הנ"ל מוסמכים לחתום
בשם המציע ולחייב אותו בהצעה זו.
______________
עורך דין

תאריך___________ :

נספח ב'  -הצעת המציע
הספק הזוכה יספק בנק שעות שנתי של עד  1440שעות שירות.
אנשי המקצוע של הספק הזוכה יהיו אנשי מקצוע מומחי  PowerBuilderו  C#עם ניסיון
ברמה גבוהה בעבודה עם בסיסי נתונים מסוג Microsoft SQL
(תחזוקה\הקמה\שאילתות\פרוצדורות ועוד).

מענה  – 7X 24תוך  4שעות תגובה עבור תקלות קריטיות במערכות – חיוב שעות קריאה
קריטית יהיה על חשבון הבנק השנתי ,לא יהיה בנק שעות נפרד לשעות יום\לילה.
בנק השעות יחוייב ברמה חודשית וזאת על פי ניצול השעות בפועל ועד תקרה של  120שעות
בחודש.
כל שעה נוספת מעל בנק השעות הנ"ל תאושר מראש על ידי ההתאחדות ,וככל ותאושר ,תינתן
עבורה תמורה בתעריף השעה המוצע.
מחיר עבור שעה בש"ח:
סוג מקצוע
מתכנת PowerBuilder\C#
עם ידע וניסיון בעבודה עם
בסיס נתונים Microsoft SQL

מחיר לשעה

חתימת המציע +חותמת _____________
שם וכתובת מלאים

_____________

טלפון

_____________

תאריך

_____________

אני הח"מ ,עו"ד ____________________מאשר כי החותמים הנ"ל מוסמכים לחתום
בשם המציע ולחייב אותו בהצעה זו.

תאריך___________ :

נספח ג'-ערבות בנקאית
א.ג.נ,.

______________
עורך דין

הנדון :ערבות בנקאית
לכבוד
תאריך__________
ההתאחדות לכדורגל בישראל
מרח' אבא הלל  ,299אצטדיון רמת גן .ת.ד3591 .
רמת גן .52134
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________

 .1על פי בקשת _____________(להלן " -המבקש") ,אנו הח"מ ,ערבים בזה כלפיכם
לתשלום כל סכום עד לסכום של __________ ש"ח (_________ שקלים חדשים)
(להלן " -סכום הקרן") בצירוף הפרשי הצמדה (להלן" :סכום הערבות") המגיע או
העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש ושתדרשו מאת המבקש בקשר עם הזמנה מטעם
ההתאחדות לכדורגל בישראל לקבלת הצעות למתן שירותי תוכנה – מס' הזמנה
______ .וזאת בתנאים שיפורטו להלן:
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה,
מפעם לפעם בכתב וזאת תוך  3ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.
 .3אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין -הכול כאמור
בדרישתכם -וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל
צורה שהיא ,מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות
כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום
האמור בכל תנאי שהוא .לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל
סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה
המוענקת למבקש על פי הדין.
.4

הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד
הידוע בתאריך הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד
שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש הערבות או כל חלק הימנה ,הכל לפי העניין.

 .5מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או
לפנות בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים ,כתנאי מוקדם לתשלום
סכום הערבות על ידינו.

 .6כתב זה מהווה התחייבות בלתי חוזרת ישירה ומוחלטת שלנו כלפיכם לשלם לכם כל
סכום שתדרשו מאתנו עד לגובה סכום הערבות והיא מותנית רק בתנאים המפורטים
לעיל .אנו מוותרים בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ,זכות ,תביעה או ברירה שישנה
או שעשויה להיות לנו כלפיכם על פי או מכוח חוק הערבות תשכ"ז 1967-או אחרת
והעשויה לפטור אותנו מחבותנו על פי כתב זה
.7

אנו מוותרים בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ,תביעה ,דרישה או זכות שיש או
שעשויה להיות לנו לגבי או בקשר עם בטחון או ערובה כלשהי שקבלתם או שתקבלו
בקשר עם החיוב הנערב כולו או חלקו.

.8

התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה.

.9

ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה.

 .10תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה
צריכה להישלח לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל.
בכבוד רב,
בנק __________

נספח ד'

הסכם
שנערך ונחתם ברמת גן ביום __ לחודש _____ שנת _____
בין:

ההתאחדות לכדורגל בישראל
ע"ר 58-000171-7

באמצעות ___________________
מרחוב אבא הלל  ,299רמת גן
(להלן – "ההתאחדות ")
מצד אחד
לבין:

_________________
_________________
(להלן " -הספק")

הואיל:

מצד שני

וההתאחדות הזמינה מציעים להגיש הצעות למתן שירותי תוכנה לפי תנאי
ההזמנה והסכם זה (להלן" :השירות");

והואיל :והספק הגיש הצעתו למתן השירות;
והואיל :וההתאחדות קיבלה את הצעת הספק כהצעה הזוכה והחליטה להתקשר עמו
בהסכם למתן השירות בהתאם לתנאי ההזמנה וההסכם להלן;

לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

כותרות הסכם זה נועדו לשם נוחות הקריאה בלבד ולא יהיה בהן
כדי לשמש ככלי לפרשנות ההסכם ו/או כדי להרחיב או לצמצם את
חובות וזכויות הצדדים שמכוח ההסכם.

1.3

נספחים בהסכם:
נספח א' :ערבות ביצוע
נספח ב' :אישור ביטוחי הספק

 .2ההתקשרות
2.1

ההתאחדות מזמינה בזה מהספק והספק מתחייב בזה לספק
להתאחדות את השירותים למערכות המופעלות על ידי ההתאחדות
והמפורטות בסעיף  3להלן בתנאים ובתמורה הקבועה בהסכם.

 .3המערכות המופעלות בהתאחדות

המערכות המופעלות על ידי ההתאחדות ואשר לגביהן יסופקו השירותים כמפורט
להלן ("המערכות"):
3.1

מערכת התחרויות(.)PowerBuilder

3.2

פורטל השופטים (.)ASP.NET \ C#

3.3

שירותי .Web Service

 .4אופי השירות
השירותים אשר יינתנו על ידי הספק יכללו את המפורט להלן:
4.1

תחזוקת המערכות הקיימות.

4.2

פיתוח מערכות קיימות ומערכות חדשות.

4.3

יעוץ בנושא מערכות תוכנה.

4.4

ניהול פרויקטים.

 .5הצהרות הספק
הספק מצהיר כדלקמן:
5.1

הספק מצהיר כי הוא רשאי לבצע את השירותים וכי אין מניעה
להתקשרותו בהסכם זה ,בין חוקית ובין אחרת וכי אין בהתקשרותו
בהסכם זה כדי להפר זכויות צד שלישי כלשהו.

5.2

הספק מצהיר כי הוא בעל הכישורים ,הניסיון ,האמצעים ,כוח
האדם המקצועי והמיומן הנדרש לאספקת השירות.

 .6התחייבויות הספק
6.1

להמציא אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול
ספרי חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף עפ"י
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976 -

6.2

להמציא אישור ניכוי מס במקור שהוצא על ידי פקיד שומה ,עם צוין סוג
העיסוק ושיעור המס שיש לנכות.

6.3

הספק יבצע חפיפה ,על חשבונו ,במשך  3חודשים (שעות החפיפה לא
יפחתו מ 500 -שעות) עם החברה הקיימת המספקת שירותי תוכנה
(מודרן סיסטם) אודות המערכות הקיימות.

6.4

לבצע חפיפה ,על חשבונו ,לספק עתידי לגבי המערכות הקיימות ,אם
וכאשר יתעורר צורך בכך.

6.5

השירות מטעם הספק ינתן על ידי אנשי המקצוע מומחי
 PowerBuilderו  C#עם ניסיון ברמה גבוהה בעבודה עם בסיסי
Microsoft
SQL
מסוג
נתונים
(תחזוקה\הקמה\שאילתות\פרוצדורות ועוד).

6.6

לבצע את השירותים ואת התחייבויותיו על פי הסכם זה במיומנות,
ביעילות ובמקצועיות מעולים ולהעמיד כוח אדם מקצועי מצוין,
לשם עמידה בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה .

6.7

לחתום על הסכמי עבודה עם עובדיו המועסקים בביצוע הסכם זה,
אשר יבטיחו את יכולתו לעמוד בתנאי הסכם זה.

6.8

לרכז את כל תחום פרויקטי התוכנה נשוא הסכם זה ,תוך שימת דגש
על קשרי עבודה מול חברות אחרות המספקות שירותים
להתאחדות.

6.9

מתן מענה ,בעת אירוע תקלה קריטית  24שעות ביממה 7 ,ימים
בשבוע ,תוך פרק זמן שלא יעלה על  4שעות ממועד אירוע התקלה
(הגדרת תקלה קריטית ,תעשה על ידי ההתאחדות בלבד ללא כל
קשר למספר המשתמשים במערכת התקולה) .מובהר כי ,חיוב שעות
קריאה קריטית יהיה על חשבון הבנק השנתי ,לא יהיה בנק שעות
נפרד לשעות יום\לילה.

6.10

לטפל בתקלות קריטיות ברציפות עד למתן פתרון מלא.

6.11

לאפשר להתאחדות לראיין כל איש מקצוע מטעמו של הספק האמור
להשתלב במתן השירותים ,לשם אישורו על ידי ההתאחדות.

6.12

להימנע מהחלפת אנשי מקצוע מטעמו ללא אישור ההתאחדות
מראש.

6.13

למנות מנהל פרויקט אשר ירכז את פעילות הספק אל מול
ההתאחדות.

6.14

יספק בנק שעות שנתי של עד  1440שעות שירות שיתפרסו עד  120שעות
לפחות בכל חודש ,בהתאם לדרישות ההתאחדות.

6.15

יובהר כי מעבר ל 120-שעות בחודש ,על הספק לקבל את אישור ההתאחדות
מראש.

 .7התמורה ואופן התשלום
7.1

בתמורה למילוי מלוא התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ,תשלם
ההתאחדות לספק בהתאם להצעתו סך של ________ש"ח לשעה (להלן:
"התמורה").

7.2

התשלום יהיה לפי דוח מפורט שיועבר למנהל  ITבסוף כל חודש ושיאושר
על ידו.

7.3

התמורה תשולם על פי השעות שיבוצעו בפועל בכל חודש ועד תקרה של 120
שעות בחודש .יובהר ,כי כל שעה מעבר ל 120-שעות בחודש תאושר מראש
על ידי ההתאחדות ותשלום עבורה תמורה לפי התמורה הקבועה בסעיף 7.1
לעיל.

7.4

התמורה בהסכם זה לעיל כוללת מע"מ בשיעור של  17%ויותאמו לשינוי
בשיעור המע"מ ,ככל שיהיה בעתיד.

7.5

התמורה תשולם בתנאי שוטף .60 +

 .8ערבות ביצוע
8.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה ,ימסור הספק
להתאחדות ,במועד חתימת הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בסכום
של  30,000ש"ח ,שתהיה בתוקף עד  90ימים לאחר תום ההתקשרות עפ"י
הסכם זה בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה.

8.2

ההתאחדות תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות ,כולה או חלקה ,בכל
מקרה בו יפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו.

8.3

במקרה של מימוש הערבות או חלקה יעביר הקבלן להתאחדות תוך  7ימים
ערבות חדשה על מלוא הסכום המפורט לעיל.

 .9תקופת ההתקשרות
9.1

תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה הינה לתקופה בת  24חודשים שתחילתה
________וסיומה ביום___________(להלן" :תקופת
ביום
ההתקשרות").

9.2

להתאחדות שמורה האופציה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת
ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות ,כ"א בת  12חודשים (להלן" :תקופת
האופציה")( ,סה"כ ההתקשרות יכולה להיות עד לתקופה של  5שנים) ובלבד

שתודיע על רצונה זה לספק בכתב לפחות  30ימים לפני תום תקופת
ההתקשרות.
9.3

הוארך ההסכם כאמור בסעיף  9.2לעיל ,יחולו לגבי תקופת האופציה כל
התנאים של הסכם זה בשינויים המחויבים.

9.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ,תעמוד להתאחדות הזכות להודיע על
ביטולו של הסכם זה בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
על ידי מתן הודעה לספק לפחות  30יום מראש ,ולא תהיה לספק כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות עקב כך.

 .10הספק כקבלן עצמאי -אי קיום יחסי עובד ומעביד
10.1

מ וצהר ומוסכם ,כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הנה של מזמין
וספק וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים ,כתוצאה ממתן
השירותים ,מערכת יחסים של עובד ומעביד .הספק יבצע את התחייבויותיו
לפי הסכם כספק עצמאי ,וכי עובדיו /או מי מטעמו שיועסקו בקשר לביצוע
הסכם זה ,יהיו עובדיו של הקבלן בלבד לכל דבר ועניין .הקבלן ישלם את
שכרם והוצאותיהם ויהיה אחראי כלפיהם וכלפי כל צד ג' בכל הקשור למתן
השירותים להתאחדות.

10.2

אין לראות בכל זכות הניתנת לספק או לנציגו לפקח ,להדריך או לכוון את
ההתאחדות או מי מטעמה ,אלא אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי
וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד
מעביד.

10.3

הספק יהיה אחראי לתשלום שכר העבודה ומלוא זכויותיהם לעובדיו ו/או
מי מטעמו על פי הסכם זה ,כאמור לעיל ,בביצוע מתן שירותים כאמור
בהסכם זה וכי יחולו על הספק כל תשלומי החובה מכל מין וסוג שהוא
שמעביד חייב לשלמם בהתאם לדין ולנוהג ,לרבות תשלומים לביטוח לאומי,
מס מקביל ,דמי מחלה ,ימי חופשה ,תשלומים לקרן פיצויים או לקרן גמל
ויתר הזכויות הסוציאליות ,והוא יהיה אחראי לכל תביעה של עובדיו ו/או
מי מטעמו על פי ההסכם .לא תהיינה לספק ועובדיו כל זכויות של עובדי
ההתאחדות ,והם לא יהיו זכאים מההתאחדות לכל תשלומים ,פיצויים ,או
הטבות אחרות בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר
עם ביטול או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.

10.4

הספק ישפה את ההתאחדות מיד עם דרישתה הראשונה של ההתאחדות
בגין כל תביעה ו/או דרישה של מי עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי
כלשהו שתוגש כלפי ההתאחדות ועילתה בקיומם של יחסי עובד מעביד
שנתקיימו כביכול בין הספק ו/או עובדי הספק ובין ההתאחדות וטענות
הנוגעות לכך .הספק יישא בכל נזק שיגרם להתאחדות עקב תביעה כאמור
לרבות הוצאות ההתאחדות בפועל עקב הצורך להתגונן בפני ההליכים
המשפטיים.

 .11אחריות וביטוח
11.1

הספק מצהיר כי הוא האחראי היחיד והבלעדי על פי כל דין לרבות כל מעשה
ו/או מחדל שלו או של מי מטעמו ו/או בעבורו הקשורים ו/או הנובעים
ב/ממתן השירותים ו/או השגת המטרות על פי הסכם זה ,והספק יישא בכל
אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או דרישה הנובעים ו/או הקשורים מכך .בכל
מקרה בו תוגש דרישה ו/או תביעה נגד ההתאחדות לתשלום או לחיוב כספי
כלשהו שהספק אחראי עפ"י הדין ו/או עפ"י הוראות הסכם זה .היה
וההתאחדות תחוייב לשלם סכום כלשהו הספק ישפה ו/או יפצה את
ההתאחדות ,מיד עם דרישה או תביעה כאמור ,לרבות בגין הוצאות כלשהן
ולרבות הוצאות משפטיות.

11.2

מתוקף כך הספק יהא אחראי לכל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן,
קלקול או נזק שהוא ,ישיר או עקיף ,לגוף ,רכוש או אחר ,לרבות כתוצאה
מקלקול ו/או פגם כלשהו שייגרם להתאחדות ו/או לצד שלישי כלשהו ולכל
מי שמטעמם לרבות עובדיהם ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או
מטעמו כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק כלפי ההתאחדות ו/או מי
מטעמה ו/או כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של הספק ,עובדיו,
שלוחיו ,אלה הנתונים למרותו ,נותני שירות משניים ועובדיהם ,שלוחיהם
ומי שנתון למרותם.

11.3

הספק משחרר בזאת את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מכל אחריות או חובה
שהיא בקשר לכל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שהוא,
ישיר או עקיף ,לגוף ,רכוש או אחר ,לרבות כתוצאה מכל סיבה שהיא,
שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או להתאחדות ו/או למי שמטעמה לרבות
עובדיה ו/או לעובדי הספק ו/או לנותני שירותים משניים וכן לכל מי שהספק
אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ולכל פעולה
אחרת שתבוצע על ידי הספק ו/או מי מטעמו בקשר עם מילוי התחייבויותיו
של הספק לפי הסכם זה ,בין אם נגרמו באקראי ,בין אם נגרמו כתוצאה
מהפרת התחייבות של הספק ,בין אם היו תוצאה של פעולה או מחדל ובין
אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת.

11.4

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מיד עם
דרישתם הראשונה ,בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל ,ישיר או עקיף ,או כל
הפסד וכל תשלום שיהיה עליהם לשלם בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש
ו/או פסק דין שייפסק כנגד ההתאחדות ו/או מי מטעמה ,לרבות הוצאות,
קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליהן ,והספק מתחייב
לשלם כל סכום כאמור ,במקום ההתאחדות מי מטעמה של להתאחדות ו/או
למי מטעמה וכן לשאת בכל ההוצאות שנגרמו להתאחדות ו/או למי מטעמה,
לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין .ההתאחדות ו/או מי מטעמה יידעו את
הספק על כל דרישה ו/או תביעה כנ"ל ויאפשרו לו להתגונן מפניה.

11.5

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את
ההתאחדות ו/או מי מטעמה ,או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה,
לאחראים ,או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת ,בגין כל הוצאה ,הפסד,
תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק כנ"ל.

11.6

ההתאחדות תודיע לספק על כל דרישה או תביעה שהוגשה לה או נגדה לאחר
שדרישה או תביעה כזאת תגיע אליה .היתה הדרישה או התביעה בכתב -
תעבירה ההתאחדות לספק .הוגשה תביעה נגד ההתאחדות והספק ביחד
ו/או לחוד ,הספק לא יהא רשאי להסיר ,לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא
אישורה של ההתאחדות בכתב ומראש

11.7

הספק ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים ,יבצע האמצעים למניעת נזק
או אובדן או הפסד לכל אדם או לרכוש ,או להתאחדות במהלך מתן
השירותים לרבות נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לפי כל
דין י דאג לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת ,ויעביר לעובדיו וכל מי שמטעמו,
מעת לעת ומקום בו הדבר דרוש ,תדריכי וכנסי בטיחות וגהות בעבודה.

11.8

ביטוחי הספק:
מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי
כל דין ,מתחייב הספק כי לפני תחילת ביצוע העבודות ו/או העמדת אתר
העבודה לרשותו לצורך ביצוע העבודות  -המוקדם מביניהם ,תהיינה בידיו
פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו ,על שמו ועל שם ההתאחדות
ו/או מי מטעמו ,והכל כמפורט להלן:

 11.8.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – המבטח את חבות הספק על פי כל דין
כלפי צד שלישי בגבולות אחריות בפוליסה בסך של ( $ 2,000,000שני
מליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח יכסה את חבות הספק ,בין היתר ,בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק
ו/או הפסד שייגרם להתאחדות ועובדיה ו/או מי מטעמו ,לרבות רכושם
ו/או כל צד שלישי אחר ,וכן יכסה את חבות ההתאחדות בגין אחריות
שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי הספק ,והכל עקב ו/או
בקשר לפעילות כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותיו נשוא
הסכם זה.
הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו ,אם נכללו בשמו של המבוטח
כמפורט ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי של פרק
זה על כל אחד מיחידי המבוטח ,כאמור לעיל ,בנפרד כאילו הוצאה על
שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה ,הוראותיה וסייגיה ,כשהיא נפרדת
ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים .חבותו הכוללת של
המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות

השיפוי בפוליסה .דינה של שותפות הכוללות כמה אנשים ,כדין גוף
משפטי אחד.
עובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הספק או אשר אינם נכללים
ברשימות השכר של הספק ,ייחשבו כצד שלישי .הביטוח יורחב לשפות
את ההתאחדות בגין תביעות תחלוף (שיבוב) של הביטוח הלאומי נגדו
(אם תהיינה) .רכוש ההתאחדות ו/או מי מטעמם ו/או מי מעובדיהם
ייחשב כרכוש צד ג'.
הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב
אש ,התפוצצות ,בהלה ,כלי הרמה ,פריקה וטעינה של כלי רכב ,הרעלה,
חומרים מסוכנים ,החלשת משען ,שביתה והשבתה .הביטוח כאמור לא
יכלול חריג בגין נזקי זיהום תאונתי כתוצאה מפעילותה ומאחריותו
החוקית של הספק.
הכיסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים
בקשר לביצוע העבודה.
הכיסוי הביטוחי כאמור יורחב לכסות חבות עקב שימוש בכלי רכב,
למעט חבות בת שיפוי על פי חוק נפגעי תאונות דרכים תשל"ה.1975-
כמו כן הפוליסה תורחב לכסות חבות בגין נזק לרכוש המכוסה בפוליסה
סטנדרטית לביטוח כלי רכב וזאת עד לגבול של  $ 200,000מעל המכוסה
בפוליסה הסטנדרטית לכלי רכב.
 11.8.2ביטוח חבות מעבידים – המבטח בגין חבות הספק על פי פקודת הנזיקין
[נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1980-כלפי
כל העובדים ו/או המועסקים על ידו ומטעמו ,במתן השירותים בקשר
עם הסכם זה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם
למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור במתן שירותים בקשר
עם ביצוע ההסכם ,בגבול אחריות בפוליסה בסך של ( $ 1,500,000מליון
וחמש מאות אלף דולר ארה"ב) לתובע ו – ( 5,000,000$חמישה מליון
דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את חבותה של ההתאחדות
במידה ותחשב כמעסיקם או מעבידם של מי מעובדי הספק.
הפוליסה לא תכלול כל חריג או הגבלה בכיסוי בדבר עבודות בגובה,
שעות עבודה ומנוחה ,פיתיונות ,רעלים ,חומרים מסוכנים ,חבות הספק
כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם ,וללא הגבלה בדבר העסקת
נוער כחוק.
 11.8.3ביטוח אחריות מקצועית – לכיסוי חבות הספק על פי כל דין לרבות בגין
תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח
( ,)Claims Madeבגבולות אחריות בפוליסה בסך של 1,000,000$
(מיליון דולר ארה"ב) לכל אירוע ולתקופת ביטוח שנתית ,בין היתר בגין
נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או בקשר עם השירותים ,לרבות בגין
מעשי ומחדלי הספק ו/או הפרת חובה מקצועית .הביטוח יכסה בין
היתר נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או הקשור בטעות ו/או

בהשמטה באספקת השירותים ,ציוד ,הדרכה ו/או הוראות שימוש
והפעלה של היועץ .הביטוח לא יהיה כפוף לכל מגבלה של נזקים כספיים
טהורים ו/או אבדן מסמכים ויכלול תקופת דיווח נוספת של  36חודשים
לפחות למקרה של אי חידוש הפוליסה בכיוסי זהה או ביטולה .הביטוח
יחול רטרואקטיבית תחילת פעילות הספק אצל ההתאחדות.
 11.8.4כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הספק נדרש כנגד כל הסיכונים
ו/או הנזקים האפשריים ,שהוא אחראי להם ,לפי הסכם זה או לפי כל
דין ,אשר אינם כלולים בביטוחי הספק האחרים.
 11.8.5כל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל תקראנה יחד "הביטוח".
 11.8.6הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות
הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל ,ואת דמי הביטוח בגין
ביטוחי הספק ובכל מקרה לא חל על ההתאחדות .כן הספק יישא
בסכומי ההשתתפות העצמית שיחולו על פי ביטוחי הספק.
 11.8.7הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין ביטוחי הספק במלואם
ובמועדם ,למלא אחר תנאי הפוליסות ולדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי
הספק תחודשנה מעת לעת ,לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך כל
תקופת ההסכם ו/או ההתקשרות ו/או לתקופה נוספת לאחר הבאת
הסכם זה לידי סיום ,אם נדרש כך בהסכם זה ולכל תקופת הארכה על
פיו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף
כל עוד קיימת אחריות על פי דין.
 11.8.8שם המבוטח בביטוחי הספק יכלול גם את ההתאחדות ו/או מי מטעמו.
ביטוחי הספק יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הספק וזכותו
של המבטח לתחלוף (שיבוב) ,כנגד ההתאחדות ,מנהליה ,עובדיה ו/או
מי מטעמה.
 11.8.9הספק מתחייב להמציא לידי ההתאחדות ,לא יאוחר משבעה ( )7ימים
לפני מועד תחילת ביצוע העבודות ,אישורים חתומים על ידי חברת
הביטוח בנוסח המפורט בנספח ב' להסכם זה (להלן" :אישור ביטוחי
הספק") .בנוסף ,במועד חידוש הביטוח ,ו/או ככל וההתאחדות ידרוש
זאת ,הספק מתחייב להמציא לידי ההתאחדות ,העתקים חתומים של
אישור ביטוחי הספק .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אישורי ביטוח אחריות
מקצועית יומצאו לא פחות מעד תום  3שנים מ )1( -יום סיום הסכם זה
או ( )2מיום הפסקת ההתקשרות – המאוחר מבין השניים.
 11.8.10בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי הספק לבין
האמור בהסכם זה ,מתחייב הספק לגרום באופן מיידי לשינוי הביטוחים

האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה .מוסכם בזה במפורש
כי אין בהמצאת אישור ביטוחי הספק ו/או בשינויים בכדי להוות אישור
בדבר התאמתם ולא יהיה בדבר כדי להטיל אחריות כלשהי על
ההתאחדות או לצמצם את אחריותו של הספק על פי הסכם זה או על פי
כל דין.
 11.8.11הספק מתחייב כי הביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל
ביטוח הנערך על ידי ההתאחדות ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי וללא
קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור ההתאחדות  ,וכי המבטח מוותר
ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי
ההתאחדות ,לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה
ביטוח התשמ"א.1981-
 11.8.12הספק מתחייב לדאוג כי פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא
יבוטלו ו/או יצומצמו ,אלא אם כן תמסר ממבטחי הספק להתאחדות
הודעה בדואר רשום שישים ( )60יום מראש.
 11.8.13הספק מתחייב ומאשר בזאת כי בביטוח המתואר לעיל ייכלל סעיף
המאשר כי אי קיום החובות המוטלות על הספק בתום לב ,לרבות אך
לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי
מתנאי הפוליסות ,לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדות לקבלת שיפוי.
 11.8.14מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הספק לא תהיינה נחותות
מהנוסח ביט הרלוונטי לשנת המצאת הביטוח ,וביחס לאחריות
מקצועית  -מהדורת כלל . 2000
 11.8.15הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו,
לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר (בשמו ,בשם ההתאחדות,
או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות)
על זכות חזרה ,שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם
מאחריותם על פי דין או הסכם .האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,גם לקבלני שמירה ,קבלני מזון ,קבלני
הובלה ,קבלני הרמה (הנפה) ,או נותני שירותים דומים ,יצרנים או
ספקים של ציוד וחומרים .הספק מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על
זכויות כאמור ,מהווה תנאי לזכויות הספק וההתאחדות על פי פוליסת
ביטוח העבודות הקבלניות ,והוא ישפה את ההתאחדות בגין הפרת
דרישה זו.
 11.8.16במקרה של תביעה ו/או דרישה ו/או ידיעה על אירוע או על נסיבות
הקשורים בהקטנה ו/או במיצוי גבולות הכיסוי הביטוחי של היועץ,
לעומת גבולות האחריות הביטוחית הנדרשים על פי הסכם זה (להלן:
"גבולות האחריות") עקב נזק ו/או אירוע שאינו קשור לפעילות תחת

הסכם זה (בין אם שולמו ובין אם לא) מתחייב הספק לרכוש (מיד עם
קרות האירוע ,התביעה ,הדרישה ו/או הידיעה הקשורה לאירוע כאמור,
המוקדם מביניהם) ביטוח להשלמת גבולות האחריות כנדרש בהסכם,
כך שבכל רגע נתון גבולות הכיסוי הביטוחי בפועל של הספק יהיה לכל
הפחות בהתאם לגבולות האחריות כמצוין בהסכם זה.
 11.8.17למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי גבולות האחריות באישורי עריכת
הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היועץ .הספק מצהיר
ומאשר כי יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ההתאחדות
ו/או מי מטעמו ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 11.8.18הוראות סעיף זה (ביטוח) על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם
והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .12איסור הסבת הסכם ו/או העברת אספקת השירותים לאחר
12.1

הספק אינו רשאי להסב הסכם זה כולו ,או חלק ממנו ,ולא להעביר או
למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך
הסכמת ההתאחדות מראש ובכתב .ניתנה הסכמתה כאמור ,לא יהיה בכך
כדי לשחרר את הספק מהתחייבות ,אחריות או חובה כלשהי על פי דין
והסכם.

12.2

זכויותיו של הספק לפי ההסכם ומכוחו ,כולם או מקצתן ,אסורות בשיעבוד
כלשהו.

 .13ביטול ההסכם
מוסכם בין הצדדים ,כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקום אחר בהסכם זה,
לרבות בסעיף  9.4לעיל ,תהא ההתאחדות רשאית לבטל לאלתר הסכם זה בהתרחש
אחד או יותר האירועים דלהלן:
א .הספק הפר את ההסכם בהפרה יסודית.
ב .הוגשה בקשה לפשיטת רגל על ידי ו/או נגד הספק ובקשה זו לא בוטלה בתוך 30
ימים.
ג .מונה כונס נכסים או נאמן או מפרק לספק.
 .14הפרות
כל הפרה של הספק של סעיפים  4,5,6,7,9,10,11אשר לא תוקנה תוך  14ימים
מהמועד בו הודיעה ההתאחדות לספק על ההפרה תחשב כהפרה יסודית של
ההסכם.

 .15שונות
15.1

הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הקשור להסכם ו/או הנובע מהסכם זה ו/או
מתן השירותים תהא של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

15.2

כל שינוי או תוספת להסכם זה יעשו מראש ובכתב ובחתימת הצדדים בלבד.

15.3

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר ,בכתב ,במסירה אישית (עם אישור למסירה)
או תישלח בדואר רשום בישראל או באמצעות פקסימיליה (ובלבד שקיים
אישור מסירה של מכשיר הפקסימיליה השוגר) ,לצדדים בכתובותיהם
שבמבוא ,ותיחשב כאילו נמסרה למענה  -אם נשלחה בדואר רשום  -לאחר 4
ימי עסקים מעת שנמסרה למשלוח ,אם נשלחה ביד  -במועד בו נמסרה ,ואם
נשלחה באמצעות פקסימיליה  -תוך יום עסקים מהמשלוח.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
הספק

____________________
ההתאחדות

נספח א'
ערבות ביצוע

א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
לכבוד
תאריך__________

ההתאחדות לכדורגל בישראל
מרח' אבא הלל  ,299אצטדיון רמת גן .ת.ד3591 .
רמת גן .52134
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________

 .1על פי בקשת _____________(להלן " -המבקש") ,אנו הח"מ ,ערבים בזה כלפיכם
לתשלום כל סכום עד לסכום של __________ ש"ח (_________ שקלים חדשים)
(להלן " -סכום הקרן") בצירוף הפרשי הצמדה (להלן" :סכום הערבות") המגיע או
העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש ושתדרשו מאת המבקש בקשר עם הסכם עם
ההתאחדות לכדורגל בישראל למתן שירותי תוכנה ,וזאת בתנאים שיפורטו להלן:
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה,
מפעם לפעם בכתב וזאת תוך  3ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.
 .3אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין -הכול כאמור
בדרישתכם -וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל
צורה שהיא ,מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות
כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום
האמור בכל תנאי שהוא .לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל
סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה
המוענקת למבקש על פי הדין.
 .4הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד
הידוע בתאריך הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד
שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש הערבות או כל חלק הימנה ,הכל לפי העניין.
 .5מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או
לפנות בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים ,כתנאי מוקדם לתשלום
סכום הערבות על ידינו.
 .6כתב זה מהווה התחייבות בלתי חוזרת ישירה ומוחלטת שלנו כלפיכם לשלם לכם כל
סכום שתדרשו מאתנו עד לגובה סכום הערבות והיא מותנית רק בתנאים המפורטים
לעיל .אנו מוותרים בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ,זכות ,תביעה או ברירה שישנה

או שעשויה להיות לנו כלפיכם על פי או מכוח חוק הערבות תשכ"ז 1967-או אחרת
והעשויה לפטור אותנו מחבותנו על פי כתב זה
 .7אנו מוותרים בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ,תביעה ,דרישה או זכות שיש או
שעשויה להיות לנו לגבי או בקשר עם בטחון או ערובה כלשהי שקבלתם או שתקבלו
בקשר עם החיוב הנערב כולו או חלקו.
 .8התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה.
 .9ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה.
 .10תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה
צריכה להישלח לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל.
בכבוד רב,
בנק __________

נספח ב'
אישור עריכת ביטוחים
לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
רח אבא הלל  299רמת גן

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ______ ועד ליום _______ ערכה חברתנו את
הביטוחים המפורטים להלן על שם ועבור ____________ ו/או קבלני משנה ו/או מי
מטעמו ו/או מי שפועל עבורו ו/או בשמו ו/או עובדיו ו/או שולחיו (להלן" :הספק") ,בקשר
לפעילותם מכוח הסכם/ים ו/או התוספות שיהיו מעת לעת ו/או כל מסמך מחייב אחר
(להלן" :ההסכם") שבין הספק לבין ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן" :ההתאחדות")
אשר תיכלל כמבוטח נוסף בפוליסה:
(מספר
שלישי
צד
כלפי
אחריות
ביטוח
פוליסה__________________________) – המבטח את חבות הספק על פי
כל דין כלפי צד שלישי בגבולות אחריות בפוליסה בסך של ( $ 2,000,000שני
מליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח יכסה את חבות הספק בין היתר ,בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק ו/או
הפסד שייגרם לגופו ו/או לרכושו של ההתאחדות  ,עובדיה  ,כל צד שלישי אחר
ו/או מי מטעמם ,לרבות רכושם ו/או ,וכן יכסה את חבות ההתאחדות ועובדיה
בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליהם למעשי ו/או מחדלי הספק והכל עקב
ו/או בקשר לפעילות כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותיו נשוא
הסכם זה.
הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו ,אם נכללו בשמו של המבוטח
כמפורט ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי של פרק זה על
כל אחד מיחידי המבוטח ,כאמור לעיל ,בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד
פוליסה זו על תנאיה ,הוראותיה וסייגיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומה
של המבוטחים האחרים .חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי
המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות השיפוי בפוליסה .דינה של שותפות
הכוללות כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד.
עובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הספק או אשר אינם נכללים ברשימות
השכר של הספק שבגינם הספקמשלם תנאים סוציאלים וביטוח לאומי  ,ייחשבו
כצד שלישי .הביטוח יורחב לשפות את ההתאחדות בגין תביעות תחלוף (שיבוב)
של הביטוח הלאומי נגדה (אם תהיינה) .רכוש ההתאחדות ו/או מי מטעמם ו/או
מי מעובדיהם ייחשב כרכוש צד ג'.
הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב אש,
התפוצצות ,בהלה ,כלי הרמה ,פריקה וטעינה של כלי רכב ,הרעלה ,חומרים
מסוכנים ,החלשת משען ,שביתה והשבתה .הביטוח כאמור לא יכלול חריג בגין
נזקי זיהום תאונתי כתוצאה מפעילותה ומאחריותו החוקית של הספק.
הכיסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר
לביצוע השירותים.
הכיסוי הביטוחי כאמור יורחב לכסות חבות עקב שימוש בכלי רכב ,למעט חבות
בת שיפוי על פי חוק נפגעי תאונות דרכים תשל"ה .1975-כמו כן הפוליסה תורחב
לכסות חבות בגין נזק לרכוש המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח כלי רכב
וזאת עד לגבול של  $ 200,000מעל המכוסה בפוליסה הסטנדרטית לכלי רכב.
ביטוח חבות מעבידים (מספר פוליסה__________________________) –
המבטח בגין חבות הספקעל פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים תש"ם ,1980-כלפי כל העובדים ו/או המועסקים על ידו
ומטעמו ,במתן השירותים בקשר עם הסכם זה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה
מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור

במתן שירותים בקשר עם ביצוע ההסכם ,בגבול אחריות בפוליסה בסך של
( $ 1,500,000מליון וחמש מאות אלף דולר ארה"ב) לתובע ו – 5,000,000$
(חמישה מליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את חבותה של ההתאחדות במידה
ותחשב כמעסיקם או מעבידם של מי מעובדי ההספק .הפוליסה לא תכלול כל
חריג או הגבלה בכיסוי בדבר עבודות בגובה ,שעות עבודה ומנוחה ,פיתיונות,
רעלים ,חומרים מסוכנים ,חבות הספק כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה
ועובדיהם ,וללא הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק.
 .1כל פוליסות הביטוח המתוארות לעיל תקראנה להלן " :הביטוח".
 .2הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל ,ובכל מקרה לא חל על ההתאחדות.
 .3הביטוח הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הספק וזכות
המבטח לתחלוף (שיבוב) כנגד ההתאחדות ,מנהליו ,עובדיו ו/או מי מטעמם.
ויתור זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .4הביטוח הנ"ל כולל תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי
ההתאחדות ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח
שהוצאו עבור ההתאחדות ו/או חברותיו הקשורות ,וכי המבטח מוותר
ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי
ההתאחדות ,לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה
ביטוח התשמ"א.1981-
 .5פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו ,אלא אם כן
מסרנו ,כמבטחי הספק למזמין הודעה בדואר רשום  60יום מראש .אנו
מתחייבים כי לא יהיה תוקף לצמצום ו/או ביטול ו/או שינוי לרעה כלפיכם
אם לא נשלחה הודעה כמתואר.
 .6הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל ,אי קיום החובות
המוטלות על הספק בתום לב ,לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי
הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות ,לא תפגע בזכויותיו של
ההתאחדות ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי.
 .7מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הספק לא תהיינה נחותות
מהנוסח ביט  2014אלא אם שונה במפורש על ידי האמור באישור זה.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש על ידי האמור לעיל.
גבולות האחריות הנם נפרדים ולא משותפים לכל פרקי הביטוח באישור זה.

חתימה וחותמת המבטח

שם החותם

אישור עריכת ביטוח
לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
רח אבא הלל  299רמת גן

תפקיד חותם

תאריך

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ______ ועד ליום _______ ערכה חברתנו את
הביטוחים המפורטים להלן על שם ועבור ____________ ו/או קבלני משנה ו/או מי
מטעמו ו/או מי שפועל עבורו ו/או בשמו ו/או עובדיו ו/או שולחיו (להלן" :הספק") ,בקשר
לפעילותם מכוח הסכם/ים ו/או התוספות שיהיו מעת לעת ו/או כל מסמך מחייב אחר
(להלן" :ההסכם") שבין הספק לבין ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן" :ההתאחדות")
אשר תיכלל כמבוטח נוסף בפוליסה:
ביטוח אחריות מקצועית (מספר פוליסה__________________________) – לכיסוי
חבות הספק על פי כל דין לרבות בגין תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך
תקופת הביטוח ( ,)Claims Madeבגבולות אחריות בפוליסה בסך של ( 1,000,000$
מליון דולר ארה"ב) לכל אירוע ולתקופת ביטוח שנתית ,בין היתר בגין נזק ו/או אובדן
ו/או הפסד הנובע ו/או בקשר עם השירותים ,לרבות בגין מעשי ומחדלי הספק /או הפרת
חובה מקצועית .הביטוח יכסה בין היתר נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או הקשור
בטעות ו/או בהשמטה באספקת השירותים ,ציוד ,אביזרים ,הדרכה של הספק .הביטוח
לא יהיה כפוף לכל מגבלה של נזקים כספיים טהורים ו/או אבדן מסמכים ויכלול תקופת
דיווח נוספת של  36חודשים לפחות למקרה של אי חידוש הפוליסה בכיסוי זהה או
ביטולה .הביטוח יחול רטרואקטיבית תחילת פעילות הספק אצל ההתאחדות.
 .1כל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל תקראנה להלן ביחד" :הביטוח".
 .2הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות
הביטוח המפורטות לעיל ,ובכל מקרה לא חל על ההתאחדות.
 .3הביטוח הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הספק וזכות המבטח
לתחלוף ( שיבוב) כנגד ההתאחדות ,מנהליו ,עובדיו ו/או כל מי שיבוא במקומו ו/או
מי מטעמו .ויתור זה לא יחול על מעשה בזדון.
 .4הביטוח הנ"ל כולל תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי
ההתאחדות ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו
עבור ההתאחדות ו/או חברותיו הקשורות ,וכי המבטח מוותר ומנוע מלהעלות כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי ההתאחדות ,לרבות כל טענה או זכות
המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח התשמ"א.1981-
 .5הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו ,אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט
ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי
המבוטח ,כאמור לעיל ,בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה,
הוראותיה וסייגיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים.
למען הסר ספק אחריות ההתאחדות כלפי המתכנן אינה נכללת במסגרת הכיסוי על
פי פוליסה זו.
 .6פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו ,אלא אם כן מסרנו,
כמבטחי הספק ,למזמין הודעה בדואר רשום  60יום מראש.
 .7הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל ,אי קיום החובות המוטלות על
הספק בתום לב ,לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או

הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות ,לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדות ו/או מי מטעמו
לקבלת שיפוי.
 .8מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הספק לא תהיינה נחותות מהנוסח
מהודרת כלל  , 2000אלא אם שונה במפורש על ידי האמור באישור זה.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי
האמור לעיל.
גבולות האחריות הנם נפרדים ולא משותפים לכל פרקי הביטוח באישור זה.

חתימה וחותמת המבטח

שם החותם

תפקיד חותם

תאריך

