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 005154217מכרזים: 

  לפרק המנהלה    0.6.8נספח 

 הסכם התקשרות

 

 הסכם למתן שירותים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 שנערך ונחתם

 2017ב: __________________ ביום  ___________________ בשנת 

 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בשם מדינת ישראל   בין: 

 המיוצגת על ידי מורשי החתימה מטעמה,   

 )להלן: "המזמין" או "ועדת הבחירות"(   

 מצד אחד           

  שם: _______________________  לבין: 

 כתובת: ____________________  

 מס' רישום )חברה / עמותה / שותפות( __________ אצל רשם _________   

 המיוצגת על ידי מורשי החתימה מטעמה  

         )להלן: "הספק"(   

 מצד שני          

 מבוא

 

 שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכיםלמתן  12/21המזמין פרסם מכרז פומבי מס'   הואיל ו:

, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו, שהוא חירות המרכזית לכנסתסרוקים עבור ועדת הב

 המכרז"( ;מצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

הספק עיין בכל הוראות והנחיות המכרז והגיש את הצעתו למתן השירותים עבור המזמין,   והואיל ו:

 כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות מסמכי המכרז;

התחייב בפני המזמין, כי יש לו הידע, המומחיות והאמצעים הדרושים למתן הספק הצהיר ו והואיל ו

 השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה;

הספק זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של ועדת   והואיל ו:

 להצעה;הבחירות, והתחייב לפעול ולתן את השירותים נושא המכרז בהתאם להוראות המכרז ו

הצדדים מעוניינים כי הספק יבצע עבור המזמין את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה   והואיל ו:

 ובהסכם זה כמפורט בתנאי ההסכם, המכרז וההצעה;

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין נותן   והואיל ו:

בין המזמין, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים השירותים ולמי מעובדיו ל

 התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד.

mailto:DeanL@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 12/21הסכם מכרז    עדת הבחירות המרכזית לכנסת   ו

 

 25מתוך  2עמוד 

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 הגדרות .1

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת: 1.1

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת; –המזמין  1.1.1

ידי המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לעניין חוזה  מי שהוסמך על –האגף  1.1.2

 זה או כל חלק ממנו.

 מגיש ההצעה למכרז.  -המציע  1.1.1

 להסכם זה. 8.4נציג הספק כמפורט בסעיף  –נציג ניהולי  1.1.4

 להסכם זה.  8.1נציג מטעם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת כמפורט בסעיף  -נציג המזמין  1.1.5

צעת הספק שנמסרה למזמין לרבות הבהרות להצעת הספק במידה ה – הצעת הספק הזוכה 1.1.1

 ונדרשו. 

מסמך הבקשה לקבלת הצעות על נספחיו, לרבות השינויים וההבהרות שיינתנו  –מסמכי המכרז  1.1.7

 על ידי הוועדה במסגרת התשובות לספקים עובר להגשת ההצעות.

נקבע בהסכם זה במפורש הגדרת מונחים במסמכי המכרז, תהא תקפה גם להסכם זה, אלא אם כן  1.2

 אחרת

 
 כללי .2

המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים לו, לרבות מסמכי המכרז המלאים,  2.1

מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו, לרבות השינויים וההבהרות שיינתנו על ידי הוועדה 

 במסגרת התשובות לספקים עובר להגשת ההצעות.

 לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.הכותרות נועדו  2.2

 סתירה בין מסמכים 2.1

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין יתר  2.1.1

 נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה הוראות יתר נספחי ההסכם על פני הצעת הספק. 

המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות  2.1.2

המכרז ומכל סעד לו זכאית הוועדה על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או 

 כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.

במקרה של סתירה או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו הוראות  2.1.1

 פורש אחרת. המכרז, אלא אם כן נאמר במ
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 מהות השירותים והתחייבויות הספק  .1

 הספק מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים בהצעת המחיר מטעמו, ובכללם:  1.1

( במוצאי יום הבחירות במשרדי ועדות הבחירות 1000סריקת טפסי סימון מצביעים )טופס  1.1.1

לעיל, במשרדי ועדת האזוריות ועיבוד ממוחשב של הקבצים הסרוקים שהתקבלו כאמור 

 ;צורך הפקת נתוני המצביעים בקלפיהבחירות המרכזית, ל

לאחר יום  בסמוךסריקת "מסמכי בחירות" במשכן הכנסת, ובכלל זה תוצרים מוועדות הקלפי  1.1.2

 הבחירות;

 , במשרדי הספק.מסמכים סרוקים וקבצים נוספים סריקה, מפתוח ועיבוד של 1.1.1

  –, יפעל הספק כדלקמן 1.1.1עד  1.1.1ם לצורך אספקת השירותים האמורים בסעיפי 1.1.4

 י המפרט והאיפיון.יפתח מערכת לפ 1.1.4.1

 שירותי ניהול פרויקט לטובת מערכת זו, בהיקף הנדרש.יספק  1.1.4.2

בדיקות תקינות ותיקונים בעקבות בדיקות קבלה למערכת בעקבות שינויים יבצע  1.1.4.1

 ושדרוגים.

 .עדכן תיעוד מלא למערכת )אפיון מערכת ותיעוד טכני(יויספק  1.1.4.4

 עדכן מדריך למשתמש.יויספק  1.1.4.5

 ייעץ למזמין בכל נושא הקשור למערכת, מגבלותיה, והשפעותיה על סביבתה. 1.1.4.1

 למזמין בביצוע שינויים בתשתיות המזמין, ככל שקיימת השפעה על המערכת.יסייע  1.1.4.7

 בתקלות. יטפל 1.1.4.8

 הדרכה והטמעה.לרבות תמיכה במשתמשים, יספק  1.1.4.9

 לטכנולוגיות עדכניות דרושות.מערכת לצורך התאמתה את ה שדרגי 1.1.4.10

 משימות נוספות כפי שיוסכמו בין הצדדים.יבצע  1.1.4.11

למזמין עומדת האפשרות להרחיב את היקפם וסוגם של השירותים, על פי שיקול  –מימוש זכות ברירה  1.2

ותקנותיו, ובהתאם לצרכיו ולמגבלות  1992-דעתו בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 בור שירותים נוספים שיידרשו יהיו מבוססות על הצעת הספק למכרז.התקציב. עלויות ע

 המזמיןמצהיר כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי  הספק 1.1

את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא 

בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים  המזמיןתהא לו כל טענה כלפי 

 או לעובדות הקשורים למתן השירותים. 

מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי  הספק 1.4

אספקת  האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם

 השירותים.

מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים ואישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין,  הספק 1.5

יצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות המסמכים והאישורים התקפים ובהנדרשים לשם התאגדותו 
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יל במהלך כל מאת הרשויות המוסמכות. נותן השירותים מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לע

 תקופת ההסכם ולהציג המסמכים למשרד בכל עת שידרוש.

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה.  הספקמובהר כי נכונותן של הצהרות  1.1

ייחשב  ,כפי שיפורט להלןאי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד 

 :הספקזה מצד  כהפרה יסודית של הסכם

 יומיים לתיקון ההפרה;-תינתן לספק התראה בכתב ועד ל –א. בתקופת מערכת הבחירות 

 ימים לתיקון ההפרה. 10תינתן לספק התראה בכתב ועד  –ב. בשגרה 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו  למזמיןמתחייב להודיע  הספק 1.7

 ת יכולתו לתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.והאוסר או מגביל א

שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי או על כל  48בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך  למזמיןיודיע  הספק 1.8

מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים או על כל אפשרות מסתברת 

על כל  כןל פי המכרז והסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא וכי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו ע

 עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.

מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם  הספק 1.9

 זה.

לוחות הזמנים המפורטים על פי  בכל הקשור למילוי התחייבויותיו המזמיןישתף פעולה עם  הספק 1.10

, המזמיןבאופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי  המזמיןהסכם זה ויעמוד לרשות ב

 או מי מטעמו.  המזמיןככל שיידרש, מאת 

בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג'  למזמיןמצהיר ומתחייב כי מתן השירותים על ידו  הספק 1.11

 כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

כמפורט במפרט וכי הוא בעל רקע מקצועי מתאים  וודרישותי המזמיןמצהיר כי הבין את צרכי  הספק 1.12

הגבוהה ביותר  המאפשר לו לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר וכי יספק את השירותים ברמה

 עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי ההסכם.

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית

 

 תקופת ההתקשרות .4

( 8) שמונה התקופה בה המזמין זכאי לרכוש את השירותים מאת הספק, בהתאם למכרז, אשר תימשך 4.1

 מערכת בחירות. שתי לכל הפחותתכלול ו ,החל מיום החתימה על הסכם זה על ידי נציגי הוועדה שנים

מערכות בחירות לכנסת ( 2) שתי השנים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות (8שמונה )לא התקיימו ב 4.2

)לכל הפחות(, שבהן הופעלה המערכת במלואה, תוארך תקופת ההתקשרות, לפי הודעת המזמין, עד 

 ף שישה חודשים מתום מערכת הבחירות השלישית לכנסת, שבה הופעלה המערכת.לחלו

המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות במספר תקופות נוספות, שלא יעלו  4.1

, או שתי מערכות בחירות נוספות לכנסת, לתקופה הארוכה מבניהן, וזאת ( שנים4) ארבעכולן ביחד על 

ימים לפני תום כל תקופה, על פי שיקול דעתו הבלעדי. הארכה כאמור תהא  10בהודעה מוקדמת של 

 בתנאים הזהים לתנאי ההתקשרות המקורית, או בתנאים המיטיבים עם המזמין. 
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או בחירות, הכוונה היא גם למשאל עם, כמשמעותו  זה בו כתוב בחירות לכנסת בהסכםבכל במקום  4.4

. קרי, 1999-בחוק סדרי השלטון והמשפט )ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל(, התשנ"ט

המערכות המפותחות במסגרת מכרז זה ישמשו גם למטרת משאל העם, ויראו באמור במכרז זה, לכל 

"תקופת הבחירות לכנסת", בשינויים  דבר ועניין כאילו נאמר "תקופת עריכת משאל העם" במקום

  .זה הסכםהמחויבים. ואולם, משאלי עם לא יימנו בתקופת ההתקשרות במסגרת 

חל מועד סיום ההתקשרות )לרבות סיום התקשרות לפי זכות ברירה( במהלך תקופת הבחירות לכנסת  4.5

ך תקופת או משאל עם, או שישה חודשים לאחר יום הבחירות לכנסת או יום משאל העם, תואר

 ההתקשרות לששה חודשים מיום הבחירות האמורות לכנסת או משאל העם, לפי העניין. 

על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, וזאת תוך מתן הודעה  4.1

יום מראש, ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך. בששת החודשים הראשונים  10מוקדמת בכתב של 

ת, שהנם תקופת ניסיון, יהא רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות בהודעה לתקופת ההתקשרו

יחד עם זאת, במקרה של ימים, ומבלי שיאלץ לנמקה )להלן: "תקופת הניסיון"(.  14מראש ובכתב בת 

ואז התשלום  –הפעלת סעיף זה, המזמין ישלם עבור עבודה שהוזמנה ובוצעה; או שהוחל בביצועה 

ה של הספק הזוכה בפועל עד להודעה על הפסקת העבודה. האמור לעיל יהיה יהיה עבור השקעת העבוד

יומן עבודה או חשבוניות ששולמו על ידו עבור  –על בסיס אסמכתאות שיוגשו על ידי הספק הזוכה, כגון 

 מוצרים או שירותים שבוצעו.

 למען הסר ספק, הארכה, או הפסקת ההסכם כאמור מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו.   4.7

למרות האמור בסעיף לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק ללא צורך במתן  4.8

הודעה מוקדמת במקרה שימונה לו מפרק סופי או זמני או במקרה בו הפר הספק הפרה יסודית את 

 ההסכם.

בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות לא יהיו לספק כל טענות או תביעות או דרישות תשלום בקשר עם  4.9

 טול ההתקשרות כאמור.בי

במקרה של הארכת תוקף ההסכם כאמור, מתחייב הספק לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם  4.10

יום לפני תחילת התקופה המוארכת של ההסכם, ערבות  10המוארך, למסור למזמין לא פחות מאשר 

 בנקאית אוטונומית, בתנאים ובסכום הערבות הביצוע למכרז.

ק בהתחייבויותיו לפי ההסכם או על פי דין או שהמזמין עשה כדין בכל מקרה בו לא עמד הספ 4.10.1

שימוש בזכויותיו והוציא סכומים החלים על הספק בהתאם להסכם או על פי הדין, יהא המזמין 

 יום מראש. 14זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה, בכפוף למתן הודעה בכתב לספק 

 ייבויותיו או אחריותו של הספק לפי הסכם זה. אין בגובה הערבות לשמש הגבלה או תקרה להתח 4.10.2

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית

 

 היקף השירותים  .5

בהסתמך על הצהרותיו של הספק, מזמין בזה המזמין מאת הספק מתן ואספקת השירותים כמפורט  5.1

 במכרז, בהצעה ובהסכם זה על נספחיהם.

השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות המזמין, הספק מתחייב לספק את  5.2

 להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.
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השירותים המבוקשים במלואם יסופקו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במכרז ובהצעה )ככל  5.1

וחות זמנים שאינם ל שנקבעו לוחות זמנים( ולפי אבני הדרך ולוחות הזמנים שייקבע המזמין בכל נושא.

 קבועים במכרז או בהצעה, יתואמו בין המזמין לבין הספק הזוכה.

אין האמור בהוראות בהסכם זה כדי להפחית או לגרוע מסמכויות המזמין ונציגו ע"פ כל דין, על פי  5.4

 החלטות ועדת המכרזים או על פי מסמכי המכרז. 

ייב בשום אופן לפנות לספק באיזה זמן מן למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המזמין אינו מתח 5.5

הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נושאי הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת עבודה 

 לקבלת שירותים מהספק תיעשה בהתאם לצרכי המזמין ובכפוף לשיקול דעתו המקצועי.

ו בהסכמת הספק, את מוסכם ומוצהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות א 5.1

השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את האופי או את העלות הכלכלית של 

 מתן השירותים.

מבלי לגרוע מהוראות המכרז לעניין החלפת חבר צוות לבקשת המזמין, הספק מתחייב לבצע את  5.7

המזמין לא יפצה את הספק בדרך ידו בהצעה. -השירותים נושאי הסכם זה באמצעות הצוות שהוצעו על

 כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו אם סירב לקבל שירותים מחבר צוות כלשהו. 

 המזמין מתחייב מצדו כי לא יפעל בדרך אשר תמנע מהספק סיכול ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.  5.8

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית

 

 סיום התקשרות .1

במידה ויוחלט על הפסקת עבודתו של הספק מכל סיבה שהיא, בין בשל סיום החוזה ובין בשל  1.1

הפסקתו, מתחייב הספק לסיים את אספקת העבודות והשירותים אליהם הוא מחויב בגין הזמנות 

ם עליהם עבד וטרם סיי תוצרי העבודהשחלו בתקופת ההתקשרות. כמו כן מתחייב הספק להעביר כל 

את עבודתו בהם למזמין או לכל אדם אחר כפי שיורה לו המזמין ולהעביר חפיפה והדרכה מסודרת לכל 

 גורם אחר כפי שיורה לו המזמין וזאת עד למועד הפסקת ההתקשרות בין המזמין והספק. 

במידה והופסקה עבודת הספק טרם סיום תקופת החוזה, סיום הפעילויות בהן התחיל הספק תלויה  1.2

 המזמין שיקבע על פי עילת הפסקת ההתקשרות. בהחלטת

הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום  1.1

 ההתקשרות לפי סעיף זה.

 המזמין מתחייב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים שניתנו עד מועד סיום ההתקשרות. 1.4

של הסכם זה, לרבות  בלתי מוחשי אשר נוצר במהלך ביצועוכל נכס  – בסעיף זה, "תוצרי העבודה"

                                                       ואשר ניתן להגנה באמצעות זכויות קניין רוחני המערכות נושא הסכם זה,

(IPR- Intellectual Property Rights)כויות לפי ז לרבות –עותקים פיזיים; "זכויות קניין רוחני"  , וכן

, 1999 -התשנ"ט זכויות בסוד מסחרי לפי חוק עוולות מסחריות, ,2007-חוק זכות יוצרים, התשס"ח

 -, התשל"ב[נוסח חדש] , זכויות לפי פקודת סימני מסחר1917 -התשכ"ז זכויות לפי חוק הפטנטים,

 .אחרת" הפטנטים והמדגמים או כל זכות קניין רוחני , זכויות לפי פקודת1972

 

 ר בלעדיות וזכות ייצוג העד .7
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לספק לא תהיה בלעדיות בקבלת עבודות מהמזמין, והמזמין יוכל לקבל שירותים מן סוג נושא חוזה  7.1

זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המזמין שלא לבקש מהספק או מכל גורם אחר 

 המוחלט. כלשהו שירותים כלל, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו

 

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק איננו סוכן, שלוח או נציג של המזמין ואינו רשאי או  7.2

מוסמך לייצג או לחייב את המזמין או את מדינת ישראל בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות 

סעיף  השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי המזמין, מראש ובכתב. אין לפרש כל

 מסעיפי המכרז או ההסכם כהסמכה כאמור. 

 
 נציגים  .8

, או מי שיוסמך על ידו בכתב )להלן: "נציג ___________נציג המזמין לצורך ביצוע הסכם זה הינו מר  8.1

 המזמין"(. המזמין רשאי להחליף את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.

 הספק מתחייב להישמע להוראות נציג המזמין. 8.2

בכל הקשור לביצוע שירותיו המקצועיים יהיה הספק בקשר עם נציג המזמין, שגם יפקח על עבודות  8.1

 הספק. 

 נציג הספק )להלן: "הנציג הניהולי"( לעניין הסכם זה הוא __________________.  8.4

החלפת הנציג הניהולי מותנית באישור מוקדם של המזמין, בכתב. במקרה של התפטרות הנציג הניהולי  8.5

מתפקידו אצל הספק, או במקרה של התקיימות נסיבות אשר בעטיין ניתן לשלול מהנציג הניהולי 

ימים, אשר יהא מקובל  7פיצויי פיטורין והוא פוטר מהעסקתו אצל הספק, יעמיד הספק תחליף בתוך 

 על המזמין ויאושר בכתב.

הספק להחליף את נציגו מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן  8.1

הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין, ללא פיצוי כלשהו, והספק 

 ימים. 7מתחייב לעשות כן בתוך 

 

 אחריות .9

הספק יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה, בין היתר, לביצוע מקיף ומלא  9.1

 של השירותים כפי שהוגדרו במכרז, בין בעצמו ובין באמצעות קבלני משנה. 

שייגרמו למזמין או לצד שלישי כל שהוא, עקב מעשה הפסד או אובדן, הספק יישא באחריות לכל נזק,  9.2

ק או של מי מעובדיו או מי משלוחיו במסגרת פעולתם על פי חוזה זה, והמזמין לא או מחדל של הספ

 יישא בכל תשלום הנובע מכך.

במקרה של רישיון או תעודה הנדרשים במסגרת מכרז זה אשר תוקפם פקע, באחריות הספק להודיע  9.1

 על כך באופן מיידי למזמין ולוודא את חידושם. 

 

 והפרתו תחשב כהפרה יסודיתסעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות 
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 קניין רוחני .10

על או יוכנו שיפותחו  בתוצרי העבודה ,בישראל ומחוצה לה ,מוסכם בזאת כי כל זכויות הקניין הרוחני 10.1

 נושא המפותחות מערכות, לרבות הזכויות בנוגע לוידי מועסקי-או על וידי עובדי-או על הספקידי 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן  –ישראל  מדינת, תהינה בבעלות מלאה ובלעדית של זה הסכם

לנהוג  תהוועדה(. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולמען הסר ספק, מובהר כי  הוועדה תהא רשאי –

, תוך כדי תקופת ההסכם ההעבודה כאמור מנהג בעלים ולבצע בהם כל שימוש שיראה ל תוצריב

מחדש,  תםאו עריכ םת ביצוע שינויים והכנסת תוספות לתוצרי העבודה, השלמתולאחריה, לרבו

, עובדיו, הספק של שמו ציון ללא ולרבותתמורה, בלא ש ביןבתמורה ו ביןפרסומם או העברתם לאחר, 

 .מטעמו מי או מועסקיו

  

 

 לרבות, זה הסכם של ביצועו במהלך נוצר אשרנכס בלתי מוחשי  כל –" העבודהזה "תוצרי  סעיףב

אשר ניתן להגנה באמצעות זכויות קניין רוחני                                                     ו, זה הסכם נושא המערכות

(IPR- Intellectual Property Rights ,)לרבות זכויות לפי  –; "זכויות קניין רוחני" פיזיים עותקים וכן

, 1999-ת בסוד מסחרי לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט, זכויו2007-חוק זכות יוצרים, התשס"ח

-, זכויות לפי פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב1917-זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז

 , זכויות  לפי פקודת הפטנטים והמדגמים או כל זכות קניין רוחני אחרת.1972

כאמור, לרבות רכישת וצרי העבודה בת וועדהשל ההא אחראי להבטיח את הבעלות הבלעדית י הספק 10.2

ככל הנדרש, נקיות מכל שעבוד או משכון או כלשהו, זכויות קניין רוחני אשר שייכות לצד שלישי 

  זכויות צד שלישי וכיוצא בזה, וביצוע כל פעולה נוספת הדרושה לשם כך.

 שלוועדה וע לוכי ידו םא מסכיומצהיר כי ה הספקלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  10.1

לרבות המערכות שיפותחו  , כולם או מקצתם,עבודההזכות להשתמש, לפרסם ולהפיץ את תוצרי ה

ללא הסכמת זאת מצא לנכון, תלנכון, ובאמצעות מי ש תמצא הוועדהבכל דרך ש נושא הסכם זה,

 מבלי לציין את שמות הספק או מי מטעמו או עובדיו.או מי מטעמו או עובדיו, הספק 

לשם  הוועדהעל ידי  ומתחייב לעשות את כל הנדרש ממנ הספקגרוע מכלליות האמור לעיל, מבלי ל 10.4

להסכם זה באמצעות זכויות קניין רוחני,  10.1כאמור בסעיף  העבודה יסיוע בקבלת הגנה על תוצר

את כל החומרים והכלים  לוועדהלרבות רישום הזכויות לפי העניין, בישראל או מחוצה לה, ולספק 

כאמור, לרבות המידע, המסמכים, הדגמים והתרשימים  עבודהשעשויים לסייע בהגנה על תוצר ה

לרבות כתבי ויתור, כתבי  הוועדה, ולחתום על כל מסמך שיידרש על ידי עבודההקשורים בתוצר ה

 כוח וכיו"ב, לפי העניין.  יייפויהעברה, 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 12/21הסכם מכרז    עדת הבחירות המרכזית לכנסת   ו

 

 25מתוך  9עמוד 

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

, או וידי מי מטעמ-או על עובדיוידי -או על ול חומר שיוכן על ידהעתק מכ הוועדהמסור לידי י הספק 10.5

לרבות כל  –במסגרת ביצוע הסכם זה, וזאת בטרם התשלום הסופי של התמורה. "חומר"  ושקיבל לידי

 . העבודהתוצרי 

פר זכויות קניין רוחני של צד ג' יא לא ולפי הסכם זה ה ומצהיר ומתחייב כי בביצוע התחייבויותי הספק 10.1

 רוחני קניין זכות תפרנה לא 10.1-ו. 10.1 בסעיפים לעיל המפורטות הוועדה שפעולות ידאג וכישהו, כל

לכל  והא אחראי לבדי הספק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזה במפורש כי כלשהו' ג צד של

 הספקכל הנובע מכך. ביצוע הסכם זה ול הקשורהדרישה או תביעה בגין הפרת זכויות קניין רוחני 

, מיד עם דרישה וועדההיה חייב לשפות את הישלם את דמי הנזק או הפיצוי שיגיעו בהתאם לכך וכן י

ידרש לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום מחמת נזק וועדה תראשונה, בגין כל סכום אשר ה

  שנגרם כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

, וחתים מראש את עובדיי הספקבהתאם להסכם זה,  וי לגרוע מהתחייבויותילמען הסר ספק, ומבל 10.7

לשם ביצוע הוראות הסכם זה על הסכם שלפיו כל זכויות הקניין הפועל  ו, ואת כל מי מטעמומועסקי

לרבות הזכות לבצע שינויים בתוצרי העבודה ולהפיץ  ,10.1תוצרי העבודה כאמור בסעיף הרוחני בכל 

בלבד,  הוועדהיהיו של הכוללים שינויים כאמור או עותקים מהם, ללא ציון שמם, את תוצרי העבודה 

    .העניין לפי, אםבהת זכותם על מוותרים או מראש לכך מסכימים הם וכי

, וחומר כאמור גם במידה שיגיעו ל והיה רשאי לעכב תחת ידילא  הספקלמען הסר ספק מובהר כי  10.8

 , תשלומים מאת המשרד.ולטענת

ועובדיו יהיו רשאים לציין בפני  הספקכי  וועדה מסכימה בזאתלגרוע מהאמור בסעיף זה, המבלי  10.9

ידיהם. -ידיהם במסגרת ביצועו של הסכם זה, הוכנו על-צדדים שלישיים כי תוצרי העבודה שהוכנו על

 כאמור בסעיף זה, ואין בה וועדההמלאות של ה הלמען הסר ספק, אין בהסכמה זו כדי לגרוע מזכויותי

 ת שמם של הספק או עובדיו כאמור.לציין א וועדהכדי לחייב את ה

ת ביצוע הסכם לזוכה במסגר הוועדהלמען הסר ספק, כל זכויות הקניין הרוחני במידע שיימסר בידי  10.10

 הבלעדית. הבמלואן והן בבעלותוועדה , שמורות לזה

החיובים לפי תנאי המכרז,  באישור מראש של הוועדה, ולפייובהר כי היה והספק יפעיל קבלני משנה,  10.11

סעיף זה יחולו גם על קבלני המשנה, כאשר המוטב יהיה המזמין. הספק יחתום על הסכם בעניין זה עם 

 כל אחד ואחד מקבלני המשנה, ויעביר עותק ממנו לנציגי המזמין.

 
 שיתוף פעולה עם ספקים נוספים ועם צוות המזמין .11

שונות ומרכיבים שונים אשר ממוחשבות  מערכותשהוועדה עורכת שימוש במספר הספק מודע לכך  11.1

ייתכן ויאופיינו ויפותחו על ידי ספקים שונים. עובדה זו כשלעצמה לא תהווה עילה לביטול אחריותו של 

הספק לתוצרים שהוא סיפק, ולא תהווה בסיס להתנערות מאחריות לתחזוקה ולטיפול בתקלות שהינן 

 תו.בתחום אחריו

הספק יעשה כמיטב יכולתו לסייע באיתור ואבחון תקלה במערכת גם במצב בו לא ידוע באופן ודאי מה  11.2

 מקור התקלה והאם מקורה ברכיב אשר באחריות הספק.
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 ה, על שלביבמערכת הבחירותהספק יעשה כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם ספקים אחרים המעורבים  11.1

 השונים, למען הצלחת המערכת כולה.

ק נותן בזאת את הסכמתו לכך שאפיון שבוצע על ידו יועבר לספק אחר לקבלת חוות דעת הספ 11.4

מקצועית, וכן שמערכת שפותחה על ידו תועבר לספק אחר לביצוע בדיקות, בקרה או כל פעולה אחרת 

 על פי שיקול דעתו של המזמין.

יפותח בפועל על ידי ספק אחר, הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך שאפיון אשר יבוצע על ידו ייושם או  11.5

 על פי שיקול דעתו של המזמין.

הספק מסכים לכך שיישום או פיתוח אשר יבוצע על ידו, על פי אפיון שביצע ספק אחר, יהיה באחריותו  11.1

המלאה של הספק המבצע. אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הספק לפעילות קבלני 

 ולתוצריהם. משנה, , ככל שאושרה העסקת קבלנימשנה

הספק יעביר, על פי בקשת המזמין, הכשרה וחפיפה על המערכת, לכל גורם שיבחר נציג המזמין  11.7

 לתחזוקה ותמיכה במערכת, בין אם עובד המזמין ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו.

השירותים נשוא  או מי מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע המזמיןמתחייב לאפשר לנציג  הספק 11.8

, ככל , בין אם הם מבוצעים על ידיו ובין אם הם מבוצעים על ידי קבלן משנההמכרז, ההצעה וההסכם

 .שאושרה העסקת קבלן משנה כאמור

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית

 

 ערבות  .12

הזוכה להמציא ערבות לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת ההסכם שיחתם עם הזוכה, על  12.1

לפרק  0.7.1בנספח בהתאם לנוסח ולתנאים המפורטים  ₪ 120,000בנקאית לפקודת המזמין על סך 

 . המנהלה

אספקת הערבות הבנקאית הנ"ל מהווה תנאי מוקדם לאספקת שירותים למזמין. לא הפקיד הספק  12.2

מהדרישות הנ"ל, יחשב הדבר כאי הזוכה במכרז ערבות ביצוע כנדרש ובמועד, או לא מילא תנאי אחר 

מלוי התחייבויותיו לפי מכרז זה והמזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות, זאת בנוסף לכל סעד אחר 

  העומד לו לפי כל דין.

ימים  120הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת אספקת השירותים על ידי הספק למזמין ועד  12.1

 לאחר סיומה.

קופת אספקת השירותים הנ"ל, תוארך הערבות בהתאם והספק מתחייב במידה והמזמין יאריך את ת 12.4

יום לפני תחילת  14לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם המוארך, למסור למזמין לא פחות מאשר 

התקופה המוארכת של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, בנוסח הערבות המקורית, צמודה למדד 

יום  120ועד חידוש הארכת ההסכם, ערבות זו תהיה בתוקף עד המחירים לצרכן, כפי שהוא ידוע במ

 לאחר גמר תקופת אספקת השירותים המוארכת.

במקרה של אי מילוי התחייבויות הספק לפי החוזה )נספח ב'(, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות  12.5

 לביצוע וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן הספק כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין.
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ה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי ההסכם או על פי דין או שהמזמין עשה כדין שימוש בכל מקר 12.1

בזכויותיו והוציא סכומים החלים על הספק בהתאם להסכם או על פי הדין, יהא המזמין זכאי לממש 

 יום מראש. 14את הערבות כולה או מקצתה, בכפוף למתן הודעה בכתב לספק 

 לה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי הסכם זה.  אין בגובה הערבות לשמש הגב 12.7

 התמורה .11

התמורה המגיעה לספק מהמזמין תיקבע בהתאם לתנאי המכרז והצעת הספק. התשלום יתבסס על  11.1

 המחירים שהציע הספק בהצעתו, ובהתאם  לתפוקות שאושרו על ידי נציג המזמין. 

דרו בהזמנת העבודה, לרבות הוצאות משרדיות ותשלום לא ישולמו כל תשלומים בגין הוצאות שלא הוג 11.2

שכר, הוצאות הכנה והתארגנות לביצוע השירותים ובכלל זה עלויות ציוד והדפסה וכל הוצאה אחרת 

 ישירה ועקיפה הנובעת ממתן השירותים לרבות רווח הספק.

 על כל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק. 11.1

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראות  11.4

 שלהלן: 

מחירי האחריות, השירות והתחזוקה בהצעה זו נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים  11.4.1

בשורת הסיכום. כללי ההצמדה המפורטים להלן הם  ,מס ערך מוסףלמעט  ,וההיטלים החלים

 י החשב הכללי.אלה הקבועים על יד

החודשים  18התחזוקה לא יוצמדו במשך ו השירות, האחריותרותים לרבות ימחירי הש 11.4.2

הראשונים להתקשרות. מועד תחילת מדידת זמן זה הינו ממועד הגשת ההצעה. אם תארך 

חודשים יוצמדו מחירים אלה ע"י המזמין למדד המחירים לצרכן על  18 -ההתקשרות מעבר ל

 פי הכללים הבאים:

מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי  –מדד  11.4.1

 שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  – בסיס תאריך 11.4.1.1

חודשים  18 –המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה  – הצמדה התחלת תאריך 11.4.1.2

 מתאריך הבסיס. 

 .ההצמדה התחלת תאריךב המדד הידוע –התחלתי  מדד 11.4.1.1

 לאחר החל בתאריך, תשלוםהמדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ה –הקובע  המדד 11.4.1.4

 . ההצמדה התחלת תאריך

חישוב ההצמדה יעשה רק על יתרת הסכום שטרם שולמה. לא תשולם תוספת הצמדה על  11.4.4

 .ההצמדה התחלת תאריךסכומים ששולמו לספק לפני 

 ההתחלתי.  מדדבהקובע, לחלק  במדדפלת הסכום לתשלום ידי הכ עלההצמדה יחושב  סכום 11.4.5

ההצמדה שיחושב יתווסף )או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי(, לתעריפים  סכום 11.4.1

 שנקבעו בהתקשרות. 
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 .שלילית בהצמדה מדובר שבהם במקרים גם יהיה ההצמדה ביצוע 11.4.7

חודשים מתאריך  18ויחל לאחר תום  במשרד החשבונית קבלת במועד יהיה ההצמדה ביצוע 11.4.8

 הבסיס. 

 תתבצע מידי חודש.  ההצמדה 11.4.9

 שינוי יחול, הבסיס מתאריך הראשונים החודשים 18 במהלך מסוים במועד אם, האמור אף על 11.4.10

 חישוב יחל, הבסיס בתאריך הידוע מהמדד ויותר 4% של בשיעור גבוה שיהיה כך במדד

המדד  שהוא, ההתחלתי כמדד ייקבע השינוי ביום הידוע המדד.  ואילך זו מנקודה ההצמדה

 . הידוע שממנו מתחילים את ההצמדה

כל הציוד, הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי הספק ועל חשבונו,  11.5

 אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

יו מסוג המתאים ללא כל הציוד, הכלים והחומרים בהם יעשה הספק שימוש לצורך מתן השירותים, יה 11.1

 סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

מובהר כי עשיית שימוש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרה  11.7

 יסודית של הסכם זה.

 

 אופן ביצוע התשלום .14

כל התשלומים שעל חשבון התמורה ישולמו על פי חשבונות מפורטים, לרבות אבני דרך, ופירוט שעות  14.1

עבודה לפי שמות, תפקידים, תאריכים ושעות עבודה בפועל.  לחשבונות המפורטים יצורף חשבון או 

חשבונית מס כדין בהתאם להוראות רשות המיסים ובהתאם לביצוע השירותים בפועל. 

ונית בצירוף האסמכתאות לבצוע השרות יוגשו לידי חשבת המזמין או נציגה, באמצעות החשבון/החשב

נציג המזמין. תשלום התמורה מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות על ידי 

נותן השירותים, לרבות אישורים כי נותן השירותים מנהל ספרים כדין ורשום כעוסק מורשה / פטור 

 סף. במס ערך מו

כל תשלום לא יבוצע אלא לאחר קבלת אישורו בכתב של נציג המזמין, בכפוף לאמור לעיל. היה ונציג  14.2

המזמין לא יאשר כי השירות בוצע על ידי הספק, או יאשר כי השירות בוצע על ידי הספק באופן חלקי 

חלקי  בלבד או באיחור, תשולם התמורה בגין השירות שאושר ותו לאו.  במידה ואושר תשלום

 מהחשבונית שהוגשה, יעביר הספק חשבונית זיכוי, על הסכום שלא אושר לתשלום. 

 
 

 היחסים בין הצדדים .15

 למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי:
 

 קבלן עצמאי. -היחסים בין המזמין לספק, עובדיו ומי מטעמו בביצוע הסכם זה הינם יחסי מזמין  15.1
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זה, לא יהיו זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על לספק ולכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם  15.2

ידי המזמין, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או 

 סיומו.

על הספק בלבד יחולו המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו ובהתאם  15.1

ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת לדין ולנוהג, לרבות תשלומים ל

, חוק שכר 1911–, פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג1958–השכר, התשי"ח

, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, 1987-מינימום, התשמ"ז

שעות נוספות או עבודה בימי מנוחה(, כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת )לרבות תגמול בגין  1951–התשי"א

וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים. וכן, 

תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין 

ה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על פי החוקים האמורים וכל דין שיבוא וסוג שהוא על פי כל דין, חוז

 בנוסף להם או במקומם ובכלל זה: 

, חוק דמי מחלה, 1951 –, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1959 –חוק שירות תעסוקה, תשי"ט 

שכר שווה , חוק 1954 –, חוק עבודת נשים, תשי"ד 1950 –, חוק חופשה שנתית, תשי"א 1971 –תשל"ו 

, חוק 1951 –, חוק החניכות, תשי"ג 1951 –, חוק עבודת הנוער, תשי"ג 1991 –לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

, חוק פיצויי 1958 –, חוק הגנת השכר, תשי"ח 1949 –חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תש"ט 

שכר מינימום,  , חוק1995 –, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 1911 –פיטורין, תשכ"ג 

, והספק בלבד יהא אחראי לכל 2002 –, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 1987 –תשמ"ז 

 תביעה של עובד ומעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבניהם.

אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים כאמור לעיל, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת  15.4

מעביד, על כל הנובע מכך, מתחייב הספק מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה  –כי מדובר ביחסי עובד 

בכללותו, לשפות את המזמין מיידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לו לרבות הוצאות ותשלומים בהם 

 יחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

וסקים בה, אלא אין לראות בכל זכות שניתנה על פי חוזה להדריך או להורות לספק או לכל אחד מהע 15.5

 כאמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, בכל שלביו.

 
 קיום יחסי העבודה על ידי הספק .11

מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כוח אדם בהיקף ובעל כישורים, ניסיון כנדרש  הספק 11.1

 במסמכי המכרז, בהצעה ובהסכם.

או סעד עפ"י כל דין בגין הפרה זו,  לכל תרופה המזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכות  11.2

עקב מתן השירותים,  לספקיהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא חייב להעביר  זמיןמובהר בזאת כי המ

סכומים יחסיים, אם יתברר כי נותן השירותים אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות 

 והוראות הסכם זה על נספחיו. המזמין

, כפי נוסחו 1959-סיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"טלא יהיה רשאי להע הספק 11.1

 מעת לעת, לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי  11.4

 יל.לע 15.1הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בסעיף 
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הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת בקשר לשירותים או ביצוע החוזה וכל  11.5

 הנובע והכרוך בהם.

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית

 
 
 
 
 
 

 שמירת סודיות .17

ולא להביא הספק, עובדיו ומי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור  17.1

לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת ההסכם או לאחר 

 מכן.

הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שיועסק על ידו או מטעמו בקשר עם הסכם זה, את דבר  17.2

 ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל.  

, והוא מתחייב לעמוד 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"אהספק מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק  17.1

 בהן.

הספק ועובדיו ומי מטעמו יחתמו על התחייבות לסודיות מלאה, טרם התחלת פעילותם במסגרת מתן  17.4

מילוי ההתחייבות על פי  -, כי ידוע להם שאי לפרק המנהלה 0.6.6נספח שירותים למכרז זה, בנוסח 

 .1997-סימן ה', לחוק העונשין, התשל"זסעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ו', 

הצדדים מתחייבים הדדית לשמור בסוד כל מידע מקצועי, או אישי, הקשור במזמין או במועמדים או  17.5

פרט למידע שהוא  -בעובדים או בלומדים, אשר יגיע לידיעתם במהלך או בקשר עם ביצוע הסכם זה 

 תקופת ההתקשרות.בגדר נחלת הכלל. התחייבות זו תקפה גם לאחר סיום 

הספק מתחייב להחזיר לידי המזמין ולחזקתו מיד כשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ  17.1

שקיבל מהמזמין או השייך למזמין שהגיע לחזקת הספק או לידיו עקב מתן השירותים או שקיבל מכל 

פק לא לשמור אצלו אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור המזמין. כמו כן, מתחייב הס

 עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

 על נותן השירות או מי שעובד מטעמו בעבודות הקשורות למכרז זה לחתום על טופס שמירת סודיות. 17.7

 
 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית

 ניגוד עניינים .18

בה חשש לעניין אישי בה, או שיש חשש כי תגרום הספק ומי מטעמו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש  18.1

לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות מתן שירותים 

 מקבילים לגופים הקשורים למזמין, לרבות למפלגות או לממשלה.

 בהתאם להחלטתו.הספק מתחייב לפנות למזמין בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול  18.2

אם לדעת המזמין נותן השירותים או כל צד אחר שבו או עימו קשור נותן השירותים או  מטעמו, בכל  18.1

שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו עלול להימצא בניגוד עניינים בין התפקידים והשירותים המוגדרים 
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ן השירותים או מי בהסכם זה לבין עניין אחר, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של נות

  מהעובדים מטעמו, מטעם זה בלבד.

הספק מתחייב להימנע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שרותיו על פי חוזה זה, באופן שיפגע או באופן  18.4

שיהיה בו כדי לפגוע בעתיד בטיב ובאיכות השירותים או באופן שיש בו משום ניגוד עניינים ביחס 

ר ספק מוצהר בזה, כי הספק חופשי לעסוק במקצועו מחוץ למתן למען הס להתחייבותו, על פי חוזה זה.

 שרותיו על פי חוזה זה, במגבלות האמורות.

 
 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית

 

 נזיקין, אחריות  .19

הספק בלבד יישא באחריות הבלעדית על פי כל דין בגין כל נזק גוף או רכוש או פגיעה או הפסד מכל  19.1

וג שהוא )להלן: "הנזק"( אשר נגרם באופן ישיר או בעקיפין לכל אדם או לגוף כלשהו, לרבות הספק, ס

עובדיו, קבלני משנה, המזמין, עובדיו וכל צד שלישי, תוך כדי או עקב או כתוצאה ממעשה או מחדל 

 בביצוע השירותים או הסכם זה בקשר אליהם או הנובע מהם מסיבה כל שהיא.

שפות את המזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שהוציא בגין חיוב שהספק חב בו על פי הספק מתחייב ל 19.2

 הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות שכ"ט והוצאות משפט.

הספק מתחייב להציג למזמין את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל, על פי  19.1

 הרחבות השיפוי המפורטות להלן:

 

 ביטוח .20

צע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת המזמין ולהציג למזמין את הספק  מתחייב, לב

 להסכם זה. בנספח א'הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים 

אישור קיום ביטוחים, יומצא לוועדה על ידי הספק הזוכה, כשהוא חתום בידי מבטחו ומאשר  -נספח הביטוח 

 להסכם זה. בנספח ב'דרשים, כמפורט את קיום הביטוחים הנ

 
 

 סמכויות המזמין .21

למזמין שמורה הזכות לחלט את ערבות הספק, כולה או חלקה, או להפסיק את ההתקשרות או לנקוט כל 

 פעולה אחרת המותרת לו על פי דין או על פי תנאי הסכם זה, אם הפר הספק את הוראות הסכם זה. 

 

 ביטולוהפרת ההסכם ותרופות בשל הפרתו או  .22

. 1971-כאמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א -לצרכי חוזה זה "הפרה יסודית" 22.1

 בנוסף לכך, מוסכם כי כל אחד מן המעשים הבאים הינו הפרה יסודית של החוזה:

הפר הספק אחת מן ההוראות שמצויין לצידן בהסכם זה שהם הוראות עיקריות ולא תיקן את  22.1.1

 ם מקבלת הודעה בכתב בדבר ההפרה.ימי 10ההפרה בתוך 

 פיגור ואי עמידה בלוח הזמנים בתקופת ביצוע השירותים. 22.1.2
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אי עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבעו בהסכם, לאחר שניתנה לנותן השירותים     22.1.1

 התראה לתיקון המצב ולעמידה בהתחייבויותיו המהותיות.

כינוס כנסים, הסדר עם או לטובת הוחל בהליכים משפטיים כנגד הספק שיש בהם נגיעה ל 22.1.4

 נושים, פירוק מסוג כלשהו או חיסול עסקים באופן אחר.

אם יורשע הספק או מי ממנהליו בעבירה פלילית או יוגש כנגד מי מהם כתב אישום פלילי לבית  22.1.5

המשפט או תפתח נגד מי מהם חקירה פלילית; עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים 

 בלבד.

או אי קיום הוראה מהוראות חוזה זה לא יחשב כהפרתו רק אם נגרם על ידי כוח עליון שלספק  איחור 22.2

לא הייתה השליטה עליו, וללא אשמת הספק ובתנאי שהספק ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע אי קיום 

 הוראות החוזה וכן יודיע למזמין מיד על קרות האירוע של כוח עליון.

כות להביא את ההסכם לסיומו באופן מידי במקום בו הפר הספק את אחת המזמין שומר לעצמו את הז 22.1

או כל הוראה אחרת בהסכם אשר לדעת המזמין מהווה הפרה מהותית, יסודית,  17מהוראות מסעיף 

 אשר לא ניתן לתקנה )כגון הפרת תנאי יסודי שעומד בבסיס בחירת הספק כזוכה(.

למזמין בגין הפרת הסכם על פי כל דין, רשאי המזמין בנוסף לאמור לעיל, ולכל הזכויות העומדות  22.4

 לנקוט באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

לחייב את הספק בהוצאות ובפיצוי על נזקים שנגרמו למזמין בגין הפרת ההסכם כאמור או  22.4.1

 לחלט את הערבות.

לראות את ההסכם כממשיך לעמוד בתוקפו ולבצע בעצמו או באמצעות אחרים את  22.4.2

המוטלות על הספק על פי הסכם זה. ההוצאות הנוספות שיחולו על המזמין ההתחייבויות 

בגין זאת, לרבות הפרשי המחיר שיצטרך המזמין לשלם לאחרים עקב ההפרה האמורה, 

 יחולו על הספק.

לראות את ההסכם כבטל לאחר שנשלחה לספק דרישה לתקן את המעוות והוא לא תיקנה  22.4.1

ייב עקב כך את הספק, עד להתקשרות המזמין עם תוך המועד שנקבע בדרישת המזמין ולח

מפעיל אחר, בכל ההוצאות והתשלומים הנובעים מהפרה זו. היה וההסכם בוטל כאמור, 

ישלם המזמין לספק את התשלום הראוי עד לביטול ההסכם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 

 של המזמין. 

 לממש את הערבות. 22.4.4

 
 נזק הוכחת ללא פיצויים .21

מוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו יהא זכאי המזמין כלפי הספק על פי דין או על פי  21.1

האמור בהסכם זה, במידה ונותן השירותים יפר את חיוביו היסודיים על פי הסכם זה או חלק מהם, 

בועים וההפרה לא תוקנה תוך התקופה שניתנה לשם כך כאמור לעיל, ישלם הספק למזמין פיצויים ק

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת ₪.  100,000ומוסכמים מראש בסך של 

 ההסכם ועד לתשלום בפועל. 

אין באמור בכדי לגרוע מזכותו של המזמין להטיל על הספק חיוב תשלום בגין הפרת הסכם השירות  21.2

 למסמכי מכרז.  לפרק המימוש 4.6בסעיף שנקבע 
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 ל ידי הצדדים בהתחשב במהותו ובהיקפו של ההסכם והוא סביר בנסיבות העניין. סכום הפיצוי נקבע ע 21.1

אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכותו של המזמין לתבוע מהספק בנוסף לסכום הפיצוי המוסכם מראש  21.4

 . 1970–גם פיצויים נוספים המגיעים לו על פי הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 ר בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה למזמין לפי הסכם זה או לפי כל דין.אין באמו 21.5

 

 

 

 זכות קיזוז .24

המזמין רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מאת הספק, לרבות סכום המגיע לו בגין נזיקין, בין על פי הסכם זה 

מתוך הערבות וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת, מכל סכום המגיע לספק מהמזמין או לנכות הסכום 

לביצוע או באמצעות קיזוז מהתשלום האחרון או לגבות אותו בכל דרך אחרת והכול לפי שיקול דעתו 

 יום לפני ביצוע הקיזוז. 14המוחלט. זאת לאחר מתן הודעה בכתב לספק 

 
 איסור המחאת זכויות וחובות .25

ת או חובה הנובעים ממנו, הספק לא יעביר לאחר את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה, לרבות כל זכו 25.1

 אלא אם קיבל לכך רשות מהמזמין מראש ובכתב או שמדובר בקבלן משנה שפורט בהצעתו של הספק.

דלעיל, אין כדי לפטור  24.1למען הסר ספק מוצהר בזה כי בהעברת הזכויות או החובות כאמור בסעיף  25.2

 את הספק מאחריות כלפי המזמין על פי חוזה זה.

ף איש צוות מטעמו אשר לדעת המזמין הוא אינו מתפקד כראוי לשביעות רצונו הספק מתחייב להחלי 25.1

של המזמין. נדרש הספק להחליף איש צוות מטעמו כאמור, מתחייב הוא להעמיד איש צוות חלופי 

 שיאושר על ידי נציג המזמין. 

 
 

 שינוי בתנאי ההסכם .21

ש ובכתב. ויתור בדרך של התנהגות לא כל שינוי בתנאיו של ההסכם או נספחיו יעשה בהסכמת המזמין מרא

 ייחשב כוויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

 
 משלוח הודעות .27

כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר רשום או בפקס, ובהישלחן כך, תחשבנה שהגיעו לתעודתן  27.1

 שעות מעת המשלוח כיאות, אלא אם הוכח, כי לא הגיעו לתעודתן. 72תוך 

ליה או בדואר אלקטרוני תחשב שהגיעה לתעודתה ביום העבודה הראשון הודעה שנשלחה בפקסימי 27.2

 שלמחרת משלוחה, ובלבד שהגעתה אושרה בטלפון.

 כתובת הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:  27.1

 :, פקסVadatB@knesset.gov.ilועדת הבחירות המרכזית לכנסת, משכן הכנסת, ירושלים,  –המזמין  27.4

02-5119855. 

 _____________________________________                   -הספק       
   בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת, על הספק להודיע על כך בכתב ללא דיחוי לאחראי. 27.5
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 סמכות השיפוט .28

ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.  הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך

 חתימת הספק על הסכם זה, מהווה הסכמה לאמור.

 

 

 

 

 שונות .29

הגדרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז.  29.1

 במקרה של סתירה בין ההסכם למפרט, יגברו הוראות ההסכם.

סכם זה, אין הוא יודע על מניעה חוקית כלשהי שיש בה הספק מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות בה 29.2

כדי להפריע לביצוע השירותים על פי הסכם זה וכי אין הוא קשור או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל 

עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב הספק 

בעניינים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יש ספק  שלא להתקשר בתקופת הסכם זה

 בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור, יבקש הספק את הסכמת המזמין, מראש ובכתב להתקשרות. 

הספק מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם, מכל נימוק שהוא, הוא ישתף פעולה ככל שיידרש על  29.1

ירותים כראוי, וזאת בין היתר על ידי העברה מסודרת ויעילה של מנת לאפשר למזמין המשך קבלת ש

 כל הנדרש בהתאם להנחיות המזמין. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

     
  הספק  המזמין 
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  דרישות הביטוח -נספח א' 
 

ועדת  –הספק מתחייב  לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

הבחירות המרכזית לכנסת ולהציג לועדת הבחירות המרכזית לכנסת, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים 

 -הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 
 ביטוח חבות מעבידים .1

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת  .א

 והשטחים המוחזקים.ישראל 

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .ב

 )שנה(.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  .ג

 כמעבידם.

היה ונטען לעניין  -ועדת הבחירות המרכזית לכנסת –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד

תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי 

 הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף  .א

 בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.ורכוש 

דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח  500,000 -גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ .ב

 )שנה(.

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

ילות של קבלנים, קבלני  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פע .ד

 משנה ועובדיהם.

 ייחשב רכוש צד שלישי. –רכוש מדינת ישראל  .ה

כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים   .ו

 יבוטל; -או פעלו בו

 יבוטל הסייג/החריג לעניין רכוש בחזקתו, בפיקוחו, בהשגחתו ובשליטתו של הספק. .ז

ובעלי תפקידים נוספים,  Systemלי פרויקט, מנתחי מערכות, תכניתנים, בודקי תוכנה, אנשי מנה .ח

 שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות המעבידים של הספק, ייחשבו צד שלישי.

הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה  .ט

 /חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל.מכל סוג שהוא. אם קיים סייג

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ככל שייחשבו   –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .י

 אחראים  למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
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 ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר .3

 

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY              

POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                              
 או

    ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 
   . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                                                   

      
   או
 
 נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:          

         
 ________________________________________________)בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל(.       

 
סריקה ועיבוד נתונים מתוך הספק יבטח את אחריותו ואחריות היצרן בגין מכרז למתן שירותי  .א

מסמכים סרוקים עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לרבות פיענוח, פיתוח תוכנה, אפיון, 

התאמת תוכנות קיימות, הכנה, הקמה, התקנה, הטמעה, תחזוקה ותפעול של המערכת שתוקם,  

וחוזה הקמת תשתית מקומית, אריזת מסמכים ואספקת ציוד למתן השירותים, בהתאם למכרז 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות   –עם מדינת ישראל  

 המוצר;

 -הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו: .ב

כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,  -בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי   (1

 הזנחה ורשלנות;

 כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו,  -חבותו מפגם במוצר  (2

 הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי

 מטעמו;      

פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין מתן שירותי סריקה ועיבוד  (1

ים סרוקים עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לרבות פיענוח, נתונים מתוך מסמכ

פיתוח תוכנה, אפיון, התאמת תוכנות קיימות, הכנה, הקמה, התקנה, הטמעה, תחזוקה 

ותפעול של המערכת שתוקם, הקמת תשתית מקומית, אריזת מסמכים ואספקת ציוד 

 למתן השירותים;

 דולר ארה"ב; 1,000,000 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ  .ג

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ד

 חודשים; 12הארכת תקופת הגילוי לפחות  (1

 פגיעה בפרטיות; (2

, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי Cross  Liability -אחריות צולבת  (1

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. -מדינת ישראל 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ככל שייחשבו  –ות את מדינת ישראל הביטוח יורחב לשפ .ה

 אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
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 רכוש .4

הספק יבטח ציוד, וכל רכוש אחר אשר יובא, יותקן וימצא באתרי המזמין, לרבות בוועדות  .א

יכונים בהתאם האזוריות, בוועדה המרכזית ובמשכן הכנסת, בביטוח אש מורחב או כל הס

 למקובל לגביו ובמלוא ערכו על פי ערך כינון.  

 
 ביטוחים נוספים .5

כאשר הפעילות משולבת עם שימוש בכלי רכב, נדרשים ביטוחים הכוללים ביטוח   -ביטוח כלי רכב 

 חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. 

 

 כללי .6

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :   .א

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .ב

ת המרכזית ניתנה על כך הודעה מוקדמת של יום לפחות במכתב רשום לחשב ועדת הבחירו

 לכנסת. 

     -המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .ג

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 מתוך כוונת זדון;       

כל הפוליסות ולמילוי כל הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור  .ד

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;     .ה

 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .ו

 אל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכהקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישר

 במלוא הזכויות על פי הביטוח;

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, לא  .ז

יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל 

 נות רבתי ככל שקיים.    ולביטול חריג כוונה ו/או רשל

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים  .ח

 כאמור, יומצאו על ידי הספק לועדת הבחירות המרכזית לכנסת עד למועד חתימת החוזה. 

 
, וכל עוד לכנסתועדת הבחירות המרכזית  –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל 

 אחריותו קיימת,  להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.

 

ועדת  –כל עוד החוזה עם מדינת ישראל  על ידו מדי שנה בשנה, הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה

פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות  הספק מתחייב להציג את העתקי בתוקף. הבחירות המרכזית לכנסת
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, לכל המאוחר ועדת הבחירות המרכזית לכנסתי המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן לוחתומות ע"

 שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.        

 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש 

על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי  הבחירות המרכזית לכנסת ועדת –את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 דין ועל פי  חוזה זה.   
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 אישור קיום ביטוחים -ביטוחים נדרשים  –נספח  ב'                                        

 

 לכבוד                             

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת –מדינת ישראל 

 גוריון-משכן הכנסת, קריית דוד בן

 9195015ירושלים 

 

 א.ג.נ.,

  

 אישור קיום ביטוחים  הנדון:
 
 

 "( הספקהננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ______________________________________)להלן: "

בגין מכרז למתן שירותי סריקה לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ 

ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לרבות פיענוח, פיתוח תוכנה, 

כת שתוקם,  הקמת אפיון, התאמת תוכנות קיימות, הכנה, הקמה, התקנה, הטמעה, תחזוקה ותפעול של המער

ועדת  –על פי מכרז וחוזה עם מדינת ישראל  ,אספקת ציוד למתן השירותיםו תשתית מקומית, אריזת מסמכים

                                                      ,  את הביטוחים המפורטים להלן:הבחירות המרכזית לכנסת

 
 _____________________ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'____________

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.    .1

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  .1

 כמעבידם. 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, היה ונטען  –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

מי מעובדי  לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי

 הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.  

 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, פוליסה מס'___________________________

אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל  .1

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.  500,000 -האחריות לא יפחת מסך גבול .2

 .Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .1

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, קבלני  משנה  .4

 ועובדיהם. 

 י.      רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שליש .5
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כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים  או פעלו  .1

 מבוטל; -בו

 מבוטל הסייג/החריג לעניין רכוש בחזקתו, בפיקוחו, בהשגחתו ובשליטתו של הספק. .7

ובעלי תפקידים נוספים, שאינם  Systemמנהלי פרויקט, מנתחי מערכות, תכניתנים, בודקי תוכנה, אנשי  .8

 מכוסים במסגרת ביטוח חבות המעבידים של הספק, ייחשבו צד שלישי.

ורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל מהביטוח  .9

 סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל.

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ככל שייחשבו  אחראים   –דינת ישראל הביטוח מורחב לשפות את מ .10

 מעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 
 ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, פוליסה מס'_______________ 

      
 

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY              

POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                              
 או

    ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 
   . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                                                   

      
   או
 
 וח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:       נוסח אחר לביט   

         
 ________________________________________________)בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל(.       

 
 אחריותו החוקית של הספק והיצרן בגין מכרז למתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים .1

סרוקים עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לרבות פיענוח, פיתוח תוכנה, אפיון, התאמת תוכנות 

קיימות, הכנה, הקמה, התקנה, הטמעה, תחזוקה ותפעול של המערכת שתוקם,  הקמת תשתית מקומית, 

ועדת   –אריזת מסמכים ואספקת ציוד למתן השירותים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  

 בחירות המרכזית לכנסת, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.ה

 -הפוליסה מכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו: .2

כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה  -בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי   (1

 ורשלנות;

כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו,  -חבותו מפגם במוצר  (2

 סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק או מי מטעמו; 

פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים  (1

מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים עבור ועדת הבחירות  מטעמו כולל בגין

המרכזית לכנסת, לרבות פיענוח, פיתוח תוכנה, אפיון, התאמת תוכנות קיימות, הכנה, הקמה, 

התקנה, הטמעה, תחזוקה ותפעול של המערכת שתוקם, הקמת תשתית מקומית, אריזת מסמכים 

 ואספקת ציוד למתן השירותים.
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 דולר ארה"ב; 1,000,000 -בולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מסךג .3

 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:    .4

 חודשים; 12הארכת תקופת הגילוי לפחות  (1

 פגיעה בפרטיות; (2

, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת Cross  Liability -אחריות צולבת  (1

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת; -ישראל 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ככל שייחשבו אחראים  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .5

 למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.   

 
 פוליסה מס':_____________________ ביטוח רכוש,

 

המזמין, לרבות בוועדות האזוריות, בוועדה  ביטוח הציוד, וכל רכוש אחר אשר יובא, יותקן וימצא באתרי

המרכזית ומשכן הכנסת, בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם למקובל לגביו ובמלוא ערכו על פי ערך 

 כינון.  

 
 כללי

 
 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

 
בכפוף  המרכזית לכנסת,ועדת הבחירות  -מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .1

 להרחבי השיפוי לעיל.  

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על  .2

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. –יום לפחות במכתב רשום למדינת ישראל  10ידינו הודעה מוקדמת של 

ועדת הבחירות  -ביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, ת .1

 המרכזית לכנסת ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.      

הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על  .4

 המבוטח על פי תנאי הפוליסות.  

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .5

, כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח .1

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, והביטוח הינו בחזקת ביטוח  -אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל 

 ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח המשולב לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, לא  .7

"פוליסות נוסח ביט" בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל ולביטול חריג יפחתו מהמקובל על פי תנאי 

 כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.

       
 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
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