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 ההתקשרות .1

מתחייב בזה לספק לצוות  הספקשירותים ועבודות כמפורט בהסכם זה, ו הספקהצוות מזמין בזה אצל 

  בהסכם זה ובנספחיו: ול בהתאם ובכפוף לאמורשירותים ועבודות אלה, הכ

עבור צוות תכנית אב לתחבורה,  גניזה, ארכיב ואחסון למתן שירותי הצעות להציעהזמנה  - א'נספח  .1.1

 .25/2020מס' הליך 

 .]יצורף לאחר בחירת הזוכה[ שירותים ושכר -נספח ב'  .1.2

 .הספקהצעת  - נספח ג' .1.3

גבי טופס תקציבי ממוחשב, שום שינויים ו/או -שנספח ב' להסכם מודפס על ןמכיוויובהר בזאת, כי 

 תוספות שייעשו בכתב יד על גבי הטופס, לא יוכרו כחלק מהסכם זה. 

 כותרות  .2

 הכותרות לסעיפים בהסכם זה ישמשו לצורך נוחות הקריאה בלבד ולא לפרשנות ההסכם.

 מסמכיםעדיפות בין  .3

אלא אם כן צוין אחרת, בכל מקום שתימצא סתירה בין מסמכי ההסכם השונים, יגברו הוראותיהם של 

המסמכים הבאים, באופן שהוראותיו של מסמך קודם ברשימה שלהלן יגברו על הוראותיו של כל מסמך 

 הבא אחריו:

 שירותים ושכר; ולאחריו –נספח ב'  .3.1

 ולאחריו ישנן(;ככל ו)שאלות ההבהרה והתשובות מסמך  .3.2

 תנאי הסכם זה; ולאחריו .3.3

 ; ולאחריו(לרבות נספחי ההזמנה)הזמנה להציע הצעות  –נספח א'  .3.4

 .הספקהצעת  -נספח ג'  .3.5

 הגדרות  .4

עיריית המשמש כפלטפורמה המקצועית מטעם הוא גוף ירושלים  –ת אב לתחבורה צוות תכני הצוות:

, פיתוח "לתכנון –פועל במסגרת העמותה הולקידום פרויקטים תחבורתיים משרד התחבורה וירושלים 

 .ירושלים" -ושימור אורבני 

 . על נספחיו השירותים אשר יינתנו בהתאם להסכם זה תכולת העבודה:

מי שימונה מעת לעת על ידי הצוות לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים המפורטים בהסכם  נציג הצוות:

אחרת, יהיה  לספקזה ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי הצוות בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע הצוות 

 בצוות או מי מטעמו.אחראי לוגיסטיקה הנציג 

 התחייבויותיהםוהצהרות הצדדים  .5

מקצועי המאפשרים לו לבצע את הרקע היכולת והכישורים, הבעל  ואכי ה מצהיר בזה הספק .5.1

 , על פי הוראות הצוותהעבודה בהתאם לדין ולהסכם זה, באיכות המקצועית הטובה ביותר



, בטיחות אש, הגניזהובמיוחד בכל הקשור ליעילות התפעול, ביטחון אתר  ולשביעות רצונו המלאה

 . ישא באחריות הבלעדית לביצועה כאמוריי הוא , וכבטיחות בעבודה ובקרת הפעילות

שעות  24הספק מצהיר כי הוא בעל מערכות בטיחות אש, חשמל, וכן מערכות מיגון ובקרה הפועלות  .5.2

 על כל פתחי המבנה, וכי הוא יספק אבטחה צמודה לבית הגניזה.

מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי הצוות, עובדיו ו/או הקשורים עימו ולא לעשות כל  הספק .5.3

 מעשה או פעולה העלולים להזיק לו.

להסכם זה, בכל  בנספח א'מתחייב לעמוד בכל תנאי הסף לביצוע ההתקשרות כפי שפורטו  הספק .5.4

 תקופת ההסכם. סטייה מתנאים אלה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

לעשות כל פעולה שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי הסכם זה,  הספקמתחייב בנוסף  .5.5

פי הוראות כל דין החל על -בהתאם לכללי המקצוע, לסטנדרט הגבוה ביותר הנוהג במקצוע, ועל

 לעשות את כל הסידורים לביצוע יעיל וטוב של העבודה. הספקהעבודה. כן מתחייב 

לעדית לכך שפעילותו במסגרת מתן השירותים, תתבצע בהתאם הספק יישא באחריות המלאה והב .5.6

להוראות כל דין. הספק מתחייב לבצע כל פעולה ו/או עבודה ו/או שירות, על מנת שביצוע השירותים 

יעמוד בכל עת בהוראות כל דין, והכל על חשבונו ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת. הספק 

התאמה ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או חוסר שנתגלעו בקשר עם מתחייב ליידע את הצוות בגין כל אי 

 השירותים ביחס להוראות כל דין.

  העבודה .6

 לרבות:, גניזה, ארכיב ואחסון עבור צוות תכנית אב ירושלים יידרש ליתן שירותי הספק .6.1

 .ספקהעברת המיכלים הקיימים מבית הגניזה הנוכחי לבית הגניזה של ה  .6.1.1

 אחסון המיכלים הקיימים.  .6.1.2

 אספקת מתקני האחסון המהווים מבנים ייעודיים שתוכננו ונבנו להיות ארכיבים.  .6.1.3

 קליטת מיכלים חדשים.  .6.1.4

 שליפת מיכלים והובלתם למשרדי הצוות בעת הצורך.  .6.1.5

 . צוותגריסת מסמכים, בהתאם להנחיות ה  .6.1.6

  שירותים נוספים הקשורים לרישום ואחסון המיכלים לפי בקשת הצוות.  .6.1.7

על פי דרישת הצוות ובתוך , לצוות מידע בדבר המסמכים המאוחסנים אצלולתת מתחייב  הספק .6.2

 ימי עסקים.  (2) עד שני

ימי עסקים  (4ארבעה )כן מתחייב הספק להעביר למשרדי הצוות את החומר המבוקש בתוך עד  .6.3

ימי עסקים  (7שבעה )איחור של יותר מיובהר כי ימי עסקים.  (2שני ) ובמקרים דחופים בתוך עד

עבור העברת החומר,  מהתמורה המגיעה לספק 1%ת החומר כאמור תקנה לצוות זכות לקזז בהעבר

 ( לעיכוב ואילך. 8החל מהיום השמיני )

יעברו תהליך  לצוות,המסמכים יארזו במיכלי ארכיב סטנדרטיים, אשר יסופקו על ידי הספק  .6.4

 של הספק.  בבית הגניזהקליטה ויאוחסנו 



  תקופת ההתקשרות .7

 .שנים 10 לתקופה שלתהיה  הספקההתקשרות עם  .7.1

להשתנות בהתאם לצרכי הצוות וללוח הזמנים שלו,  יםיובהר כי תקופת ההתקשרות והיקפה עשוי .7.2

 יום. 30בהודעה מוקדמת של 

 התמורה .8

  . נספח ב'ל בהתאםהתמורה בגין הסכם זה תשולם  .8.1

 להוראות הצוות.בהתאם לם רק עבור עבודה שתבוצע בפועל, כי התמורה תשו יובהר .8.2

 לתמורה כאמור לעיל יתווסף מע"מ כחוק. .8.3

 .("מדד הבסיס")להלן:  2020אפריל התמורה לעיל תוצמד למדד המחירים של חודש  .8.4

 ,ישירות ועקיפות, הספקהתמורה על פי הסכם זה הינה סופית וכוללת את כל הוצאות יובהר כי  .8.5

 שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'.  :כולל

 :חשבונות .8.6

  .bills@jtmt.gov.il: לכתובת המייל החשבונותלהעביר את  הספקעל  .8.6.1

 . יובהרהנדרשיםהמסמכים הרלבנטיים הנתונים ואת כל  וויכלל יםמפורט ויהי נותהחשבו .8.6.2

 .תשלוםבביצוע הכראוי עלולים לגרום לעיכוב לא יוגשו כי חשבונות אשר 

 להגיש את החשבונות באופן שוטף ובסמוך למועד ביצוע העבודה. במקרה בו הספקעל  .8.6.3

על פי  , יהא הצוות רשאיממועד ביצוע העבודה חשבון יוגש באיחור של שלושה חודשים

מהתמורה בעבור כל חודש  10%לקזז סך של , לספקלאחר ששלח התראה , שיקול דעתו

טל באופן מצטבר )בעבור כל חודש איחור( . הקנס יולאיחור החל מהחודש הרביעי, איחור

 .הספקויקוזז מהתמורה של 

 התשלום עבור מיכלים קיימים יתבצע בתחילת כל שנה קלנדארית עבור אותה שנה. .8.7

 60התשלום עבור שירותים שוטפים כגון שליפות וקליטות מיכלים חדשים יתבצע במועד שוטף +  .8.8

  יום ממועד אישור החשבון על ידי המזמין. 

 וביטוח יותאחר .9

יהיה אחראי מבחינה מקצועית כלפי הצוות וכלפי כל צד שלישי, לביצוע העבודה באופן הטוב  הספק .9.1

 ביותר, במיומנות גבוהה, וכן על פי כל דין. 

בלבד ע"פ כל דין, וכך גם לגבי טיב ואופן מתן השירותים  הספקתהא על  הספקהאחריות על עבודת  .9.2

ו/או ביצוע העבודה על ידו ו/או על ידי כל עובד מטעמו או בשמו. הסכמת הצוות ו/או אישורו של 

מאחריותו הבלעדית  הספקהצוות בקשר לעניינים הקשורים לביצוע השירותים אינם משחררים את 

 לביצועם. 

ריות המלאה והמוחלטת ע"פ כל דין בגין כל תאונה ו/או חבלה ו/או מקבל על עצמו את האח הספק .9.3

 לספק( מכל מין וסוג שהוא שיגרמו מכל סיבה שהיא לצוות ו/או "הנזק"נזק ו/או אובדן )להלן: 

, עקב כל מעשה ו/או מחדל ולכל צד שלישי כלשהו הספקרכוש לאו ו/עובדיו ו/או לרכוש הצוות לו

 תוך ו/או בעקבות ביצוע הסכם זה ו/או בקשר לכך.  ,בעקיפין בין במישרין ובין,  הספקשל 
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ית למעשים או עוולות או מחדלים שלוחהצוות לא יישא בשום מקרה באחריות  כיבזה  מוסכם .9.4

מתחייב  הספק. שאינם כלולים בביטוח אחריות מקצועיתאו העובד מטעמו,  הספק שנעשו על ידי

גרמו לצוות בגין התרשלות בעבודתו או בגין הפרת שי צוות על כל נזק או הוצאה כספיתלפצות את ה

 חובה חקוקה או בגין הפרת הסכם זה. 

ממנו על  פיצויים, או כל תשלום אחר המגיעבלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או  הספק .9.5

פי כל דין לצוות ו/או לכל גורם קשור ו/או לאנשים המועסקים על ידו ו/או לכל צד שלישי. כמו כן 

את הצוות וישפה אותו בגין כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההפסדים מכל סוג  הספקיפצה 

שייגרמו לו בגין כל טענה ו/או תביעה אשר תופנה אל הצוות מטעם כל צד שלישי שהוא בקשר עם 

על כל טענה ו/או תביעה כאמור אשר תוגש כנגדו,  לספקביצוע העבודה ו/או תוצאותיה. הצוות יודיע 

 אפשר לו לקחת חלק במו"מ לפשרה ו/או להתגונן בעצמו ועל חשבונו מפני התביעה. וי

בכל ביטוח רלוונטי אחר, ו נגד נזקי אש, פריצה, נזקי טבע מתחייב לבטח את עצמו בביטוח הספק .9.6

 .ככל ויידרש

לעיל, תהיינה בתוקף  9.6מוטלת האחריות לוודא כי פוליסות הביטוחים, כאמור בסעיף  הספקעל  .9.7

 במשך כל תקופת ההתקשרות. 

 סודיות .10

למסור, או להביא לידיעת כל אדם או גוף, כל לפרסם, מתחייב לשמור בסוד ולא להודיע,  הספק .10.1

כניות מכל סוג שהוא שיימסרו או ייוודעו לו בכל דרך שהיא בקשר עם ומידע ו/או נתונים ו/או ת

ן לגרום לכך שעובדיו ישמרו אף הם על סודיות כאמור, ביצוע הסכם זה ו/או בקשר לצוות, וכ

יובהר כי גילוי  .מראש ובכתב לכך קבלת אישור הצוותאלא לאחר , בתקופת ההסכם וגם לאחריה

 פרטים מכוח הדין לא יחשב כהפרת הוראה זו, ובלבד שניתנה לצוות הודעה מראש על כך. 

מחוץ לעבודתו עבור הצוות, בידע המקצועי, לא להשתמש במישרין ו/או בעקיפין, מתחייב ש הספק .10.2

, ללא קבלת אישור בידע המסחרי, ובקניין הרוחני המשמש ו/או שישמש אותו בהכנת העבודה

 . מראש ובכתב לכך הצוות

 ביטול ההסכם .11

הצוות רשאי, בכל עת, לבטל את ביצוע העבודה על פי הסכם זה, או חלק ממנה, וזאת בהתאם  .11.1

 לספקפי. הביטול יבוצע על ידי מתן הודעה בכתב מאת נציג הצוות לשיקול דעתו הבלעדי והסו

 יום, וללא צורך במתן נימוקים.  30בהודעה מוקדמת של 

ה נקובהתמורה מתוך ה לספקלעיל, ישלם הצוות  11.1בסעיף של ביטול ההסכם כאמור במקרה  .11.2

והעביר  ביצע כבר בפועל הספק, רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודה שלעיל 8בסעיף 

והצוות לא יהא חייב בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר עבור או עד תאריך הביטול,  את תוצריה

 בקשר לביטול ביצוע העבודה או חלק ממנה, לפי העניין. 

זאת ועוד, במקרה בו יבקש הצוות לבטל את ההסכם בשל תפקוד לקוי, בכלל זאת אך לא רק איחור/  .11.3

שליפות מסמכים וכן איחור/ אי העברת מידע באשר למסמכים המאוחסנים, מתחייב אי ביצוע של 

 הספק לשאת במלוא עלות העברת המיכלים לבית גניזה אחר שייבחר על ידי הצוות.



על אף האמור לעיל, הסכם זה יבוטל לאלתר וללא שהצוות יהיה חייב בהמשך ההתקשרות וזאת  .11.4

יוכרז כפושט רגל )במקרה של עוסק מורשה( או ככל ויחולו נגדו בהליכי חדלות פירעון  הספקככל ו

צו הקפאת הליכים או ימונה מנהל  ו)במקרה של תאגיד רשום לרבות, אך לא רק, ככל שיינתן נגד

עבור העבודה  לספקמיוחד על ידי בית המשפט המוסמך(. יובהר כי במקרה כאמור הצוות ישלם 

עד למועד הפסקת ההתקשרות בשל פשיטת רגל או חדלות והועברה לצוות אשר בוצעה על ידו 

, לפי העניין. יודגש כי הצוות שומר לעצמו את זכות הקיזוז בגין כל נזק אשר ייגרם הספקפירעון של 

ביא מתחייב לה הספק. הספקלו כתוצאה מהפסקה פתאומית של העבודה בשל מצבו הכלכלי של 

 כל שינוי במעמדו המשפטי כאמור בסעיף זה. אודות לידיעת הצוות 

לידי הצוות, באופן מרוכז ומסודר, את כל  הספקיחזיר  סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,עם  .11.5

ו/או נמסרו לו על ידי כל  אשר הועברו לו ו/או הוכנו על ידוכל החומרים את המסמכים והתוצרים ו

 גורם בקשר לפרויקט. 

 פות והפרותתרו .12

ימים מיום  7הוראה מהוראות הסכם זה, יהיה הצוות רשאי לדרוש תיקונה בתוך  הספקהפר  .12.1

ימים כאמור, תהא זו הפרה יסודית של ההסכם והצוות  7את ההפרה בתוך  הספקההפרה. לא תיקן 

יהיה רשאי לבטל את ההסכם, וכן יהיה זכאי לכל התרופות העומדות לו על פי הדין והסכם זה. 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא הצוות רשאי לנקוט בעצמו ו/או באמצעות אחרים פעולות לתיקון מ

במלוא עלותן לצוות וכן במלוא ההוצאות ו/או הנזקים שייגרמו לצוות  הספקההפרה ולחייב את 

 .  בגין ההפרה ותוצאותיה

אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, יהיה חייב לשלם לצוות פיצויים  הספקהפר  .12.2

שנגרמו לו כתוצאה מההפרה כאמור, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא  בגין הנזקים וההפסדים

עשה, צווי ביניים במעמד  כל סעד משפטי אחר, לרבות צו מניעה, צו הספקהצוות זכאי לקבל נגד 

 . צד אחד

או שתיקה של הצוות לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או הוראה מהוראות הסכם זה,  כל מחדל .12.3

יהיה מושתק מלטעון טענת ויתור כאמור לעיל, למעט ויתור שניתן בכתב לגבי אירוע או  הספקו

הפרה או הוראה מסוימת בהסכם. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם הצוות, לא יהיה בר תוקף אלא 

 נחתם על ידי נציג הצוות. אם כן נעשה בכתב ו

 קיזוז ושונות .13

, כל סכום אשר יגיע לצוות בין כתשלום בין כהחזר, בין לספקהצוות יהיה רשאי לקזז מכל תשלום  .13.1

, בין לפי הסכם זה ובין מכוח הסכמים אחרים ו/או עסקאות אחרות הספקכפיצוי או שיפוי מאת 

 לבין הצוות.  הספקשבין 

הצדדים ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג,  הסכם זה ממצה את המוסכם בין .13.2

הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין משתמע, בין התחייבות או 

 הצדדים עובר לחתימת הסכם זה. 



התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ו/או  .13.3

יתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, כוו

 הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכתב. 

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי מסמך  .13.4

נספח להסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת בכתב הנושא את חתימות הצדדים ואשר יצורף כ

 כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי הסכם זה בדרך של התנהגות, נוהג וכו'. 

 סמכות שיפוט .14

סמכות השיפוט בכל ענין ודבר הנובע מהסכם זה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בירושלים, ולו 

 בלבד.

 כתובות והודעות .15

הצדדים לצורך הסכם זה הן כאמור במבוא להסכם. כל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל,  כתובות

 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום.  72לפי אחת מהכתובות הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה כחוק 
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