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־• 2019 אוגוסט לחודש 6 ביום בירושלים ונחתם שנערך

בין

בתי מערבת וחשב/ת הרפ$ אגף מנחלת ידי על זה חוזה לצורך המיוצגת המשפט בתל ישואל-הנחלת מדינת

\ 1 בשמח לחתום הרשאים המשפט
״המשרד״( או ״המדינה״ ;)להלן

מצדאווד

•'• לבין

!• עו״דזךחי

_ ____? מ. _ _ ו®70$710ע,
״תספק״( י )להלן

שרי| מצד

סיוע לשם חיצוני משפט$ יעוץ שימתי קבלת לשם הספק עט־ התקשרות אישרה והמדינה הואיל

 לדרישות ו|תאמתם המידע מאגר אל בגישה חבמי-ים שונים עבודה תחליפי בבחינת סיוע
 לדרישות מאגף({המידע, אל גלשה בעלי חוץ מיקוד ספקי עם •הווים בוזתאמת .החוק*סיוע

 יידרש ב^קגרתם אשר עבודה, בשלבי הנמצאים מברזים בליווי סיוע החוק:והתקנות, .
)להלן: וחתונות, החוק הוראות יישום הבסהת לשם המידע, מאגר אל לגישה הספק

;• ;״חשירותים״( או ״העבודה״

₪ 180.25 של ^סך מטעמו המחיר בהצעת פאמור השירותים את למדינה הציע והספק והואיל
s; ן מע״מ בתוספת עבודה לשעת

יועמ״ש שיקבע ז1ולון להנחיות ובהתאט ,31/1/20 יום’ ועד 6/3/19 מיום תבוצע והעבודה והואיל
המשפטן בתי מערבת



:כדלקמן הצדדים בין והותנה הוצהר הוסכם, לנ*כך

 י! פרשנות .1

ממנו. נפרד בלתי מהוויםחלק לו והגספה m לחוזה המבוא

 תיקוק. היה כאילו זה הסכם על יחול 1981 ־ התשמ״א הפרשנות חוק

 , • פרשנות. לשום כהן להשתמש ואין בלבד, מקום כמראי הומסו הסעיפים כותרות

 וזו ב?|ידה לצ־ום המפורטת המשמעות הנאים למונחים תהא לעיל המבוא לרבות זה בחוזה

 חקשרם. או הדברים תוכן עם מתיישבת

המשפט. בתי הנהלת *חמזמין/המשרד

2

: ההתקשרות־, .2

המשרד. של רצו,נו.המלאה ולשביעות זח הסכם לתנאי בהתאם השירותים את לספק מתחייב הספק ■ 2.1 j:
ין

המשפט. בתי מערכת יועמ״ש של להנחיותיו בהתאם תבוצע העבודה .2.2
1

העבודה. לביצוע מתאימה מקצועית יכולת בעל הוא פי מצהיר הספק .2.3

 שירותים ולגרוע ל)!וסיף ואף ההתקשרות, היקף את להקטין או להגדיל רשאית המשפט בתי הנהלת .2.4

 או מינימאלית כמות מההספק! לרנוש מתחייבת לא המשפט בתי הבלעדי^חנחלת דעתה לשיקול בהתאם

אחרים. מגובים גם השירותים את לדרוש הזכות את לעצמה שומרת והיא שירותים של מכסימלית

 ובהתאם לעת מעת לס^ק שימסרו המשפט בתי הנהלת לדרישות בהתאם יחיו השירותים מתן מועדי .2.0

לתקציבה.
1י י

 נתנה לספק. ימים 7 של מוקדמת בהודעה לקיצו חלקו או פולו זח הסנס להביא חובות נתונה למשרד 2.6

 ההודעה תקופת בתום וזאת כאמור, הודעה ניתנה לגביו חלקו, של או ההסכם, של תוקפו יפוג כאמור, הודעה

המוקדמת.

 ההסכם הבאת עקב כלשה) תשלום לו לשלט ו/או הספק את לשפות ו/או לפצות חייב יהיה לא המשרד 2.7

בוצעה. שלא ההסכם יתרת עבור לספק לשלם לא וגם לקיצו

 אישור אי ט|ם)לרבות ומכל עת בכל ההתקשרולות את לבטל הוכות לעצמה שומרת המשפט בתי חנהלת 2.8

:• בעניין. טענה בל. תהא לא ולספק וביריב(, העבודה תוכנית שינוי התקציב, חוק

 לכל כיחס • ־ ?)קצתה או כולה הספק, עם ההתקשרות את להפסיק הזכות את לעצמו שומר המשרד 2?.

 שאינם וכין וההפרדה לפיצול ניתנים שהם בין ממנה, מוגדרים לפריטים או לחלקיה העבודה, של רכיביו

מתן לאחר ואס לאלתר אם ההתקשרות, במהלך אם ההצעה, קבלת עם מייד אם - ולהפרדה לפיצול ניתנים



 הפסקת בעלויות בנביאה הספק היוב אגב אם תיקון,. או ארגון הטעון את ?!תקן או להתארגן לספק שחות

 מרביבי רביב למסור חמצן® את לעצמו שוטר המשרד בעלויות. ושיאה אגב ואם הפיצול או ההתקשרות

 של דעתו שיקול לפייףיטב לכך, שיבחר למי או על־ידיו מתאים שיימצא למי כאמור שפועלו ההתקשרות

בעטין. טענה בל תהיה לא ולספק המשרד,

שיווי מתן בל ביצוע את להעביר חובות לעצמה שומרת המשפט בתי הנהלת . 3  ימצא אם אתר לספק ה

לנכון. המשרד שימצא בפי אתרים במקרים ובן ההסכם בתנאי עומד לא הספק כי

התמירה .4־

J 339 של תעריף לפי 7מע״מ( )כולל ₪ 50yCQ0 של סך עד חנה לספק תשולם אשר התמורה  עבודה לשעת שז 5

.ן 5 מע״ט בתוספת

 מטעם נוסף ומורשהןהתימה המשרד השב/ת של אישורי תחייב המקסימאלית התמורה של הגדלה בל

r המשרד.

 והעברתן בתקתמשפס.להקלדתן שבהנהלת המרכולת הרכש ליחידת יועברו ע״יהספק שיוגשו חשבוניות

 אי עקב מהתשלום הוךד|ת בפרק כמפורש קיווו יידרש באם הקנסות, יקוזזו מהחשבוניות המשרד. להשבות
,] האפיון- שבמסמך במלואן העבודות ביצוע

 האוצר. החשכ״לבמשרד להוראות בהתאס תשלם המשרד השבית

התקציב. לחוק ובכפוף חמדתה במשרדי במקובל הכללי, החשב הוראות ע״פ יבוצע התשלום

Vאחריות .0
 סכום כל •בגין המדינה, את לפצות תאו לשפות מתחייב הספק ות, בהסכם האמור מכל לגרוע מבלי :5.1

 למדינה, או גי לצד שיגרך! רכוש ו/או גוף כלהק עקב עו״ד, שכ״ס לרבות לה, שתגרם הוצאה וגל בו, שתחויב

 של או אחרים עם ביחך אם ובין בלעדי באופן אט בין הספק, של •מחדל או מעשה עקב מטעמה, לפועלים או

זה. הס|:ם פי על בפעולותיהם בעקיפין או במישרין הקשורים מטעמו, הפועלים המשנה קבלני

 הפועלים מן למי ו/או לו שיגרם רכוש ו/או לגוף אובדן או נזק לבל מאחריות המדינה את ■פוטר הספק .0.2

 פי על לפעולותיהם בעקיניך ו/אל במישרין הקשורים מחדל או מעשה עקב משנה, קבלני לרבות מטעמו,

 נזק עקב לח שייגרם תוצאה וכל שתהויב סכום פל בגין המדינה את יפצה ו/או ישפה הספק וה. הסכם
כאמור.



%

לזכוינתיוצרים היעדרניגודעניינים אבטחתמידע, סודיות, שמירת .6

אגב אליו שהגיעה כל>!\הי ידיעת אדם לכל שהיא דרך בבל להעביר ולא בסוד לשמור מתחייב הספק 6.1

;; זח. להסכם בקשר או

 סעיף פי על עבירה מנ־ןווה זה סעיף פי על התחייבויותיו מילוי אי כי לו ידוע מ ומאשר, מצהיר הספק

 מתייב או מתיר זח שהסלם ידיעות על תחול לא הסודיות חובת ,1977 * תשל״ז העלגשיו לחוק 118

!׳ גילוייו. את

 כל 13 מעשה שלא ולוו|ןא זו, התקשרות במסגרת אליו המגיע המידע כל את לאבטח ידאג הספק 6.1

 בתום השונות בהפניות הפעילים כל של והרישומים הקבצים כל השמדת יוודא p אהר. שימוש

: ■־ המשרד. ע״י אחרת יידרש m אלא ההתקשרות,

מהמשרד. בנתב הרשאה ללא לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם מידע או ידיעה למסור לא הספק

 הפרסיות, הגנת בחוק כאמור המידע על ישמרו שלו המשנה וקבלני עובדיו שכל ידאג חספק

 בין •מידע העברת ■וסן|ףי ושמירתו מידע אחזקת הפרסיות)תנאי הגנת ותקנות 1981 - התשמ»א

! . 1986 - התשמ״ו ציבוריים{, גופים

 המוצעת בלן|עבודתו עניינים לניגוד שלחשש במצב נמצא אינו מעובדיו מל או הוא כי יתחייב הספק 6.3

 ענייני© ניגוד מקרחשלקיום בכל למשרד. בעקיפין או במישרין הקשורים אחרים גופים עם עבודה לביו

 מהותו. את ולפרס ענייניך ניגוד קיום על למשרד מראש למשרד מראש להודיע הספק מתחייב כאמור,

 ברוח הצהרה קייםן^ל עובד ההתקשרות כמחלך יחליף אשר עובד כל יוכן עובדיו את יחתים הספק

 המשרד עניינים,'!יפעל לניגוד חשש קיים כי למסקנה המשרד הגיע בהם במקרים בן, כמל זאת,

הענלין. מן כמתחייב

מעביד עובד יחסי .7

עובד-מעביד. יחסי

 דק, כל פי על מס$מו, עלים33.בם_ל3מ שהוא אחרת תובח כל או תשלום כל לחולו בלבד הספק על 7.1

כאמור. עליו חללם אשר תשלום או חובה כל לקיים בזאת מההייב והוא נוהג, או הסכם



זכויות על ויתור אי .9

ם יחשב לא דין, כל פי על או זה הסכם פי על מזכויותיה זכות בכל המדינה ידי על שימוש אי שו  כוויתור צורה ב

ש נעשה אם אלא כאמור, זכות על המדינה מצד ובכתב. במפור

זכויות המחאת .10

 או כולן זה, חוזה פי על זכויותיו את אחר לאדם אחרת, דרך בכל להעביר או להמחות, שלא מתחייב הספק

מקצתן.

הודעות .11

 הגיעו כאילו יחשבו כך, ובחישלחן רשום בדואר ישלחו בכתב, אותן ליתן שיש זח חוזה לפי ההודעות כל

לתעודתן. הגיעו לא כי הוכח אם אלא פיאות, דיוורן מעת שעות 71 לתעודתןבחלוף

הצדדים כתובת .12

 :חינו זה הסכם לצורך הצדדים כתובות

 ירושלים ,22 נשרים כנפי רחוב המשפט, בתי הנחלת :המדינה

:הספק

זח. חוזה בראש הנסובים ובתאריך במסום החתום על הצדדים באו ולראיה

המשרד

א מנחלת

הספק

חי דן ד״עו


