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 21/11/2019ס' מ הליךע הצעות במסגרת הזמנה להצי
 למתן שירותי סוכנות וייעוץ ביטוחי

 המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ –אקספו תל אביב ל
  

 מבוא  .1

פונה "( החברה"להלן: ) המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ –חברת אקספו תל אביב  .1.1
בהזמנה זו ט מפורוהכל כ למתן שירותי סוכנות וייעוץ ביטוחי,הצעות בזאת בהזמנה להציע 

 ."( ובהתאם להסכם המצורף לה על נספחיוהשירותים" ";ההזמנה: "בהתאמה )להלן

אשר מתוכם תבחר החברה במציע המתאים ביותר אשר יגיש  מציעיםהזמנה זו מועברת למספר  .1.2
 . הזמנה זוובהתאם לתנאי העל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וזאת  ,"(הזוכה)להלן: "הצעה 

ן החברה לבין הזוכה תעשה באמצעות ההסכם המצורף להזמנה זו כחלק בלתי ההתקשרות בי .1.1
 "(. ההסכם)לעיל ולהלן: " IIנספח נפרד ממנה ומסומן 

, בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך ההזמנה )לרבות בהסכם(בכל מקום במסמכי  .1.1
 .ובכל מקום בו מופיע לשון יחיד, משמע גם לשון רבים ולהיפך

 עהההצ .2

 . הזמנה זו בהתאם להוראותו Iנספח בנוסח על המציע להגיש הצעת מחיר  .2.1

גוף אחד בלבד. לא תתאפשר הגשה של הצעה על ידי מציע המורכב ממספר ההצעה תוגש על ידי  .2.2
 ". מציעכל מגיש הצעה על פי הזמנה זו יכונה להלן: "גופים. 

ככל שרשום, רישום )מספר  ,המציעיציין בהצעתו פרטי התקשרות מלאים, לרבות שם המציע  .2.1
 וכן כתובת דוא"ל ואתר אינטרנט, במידה וקיים למציע אתר כאמור. בהתאם לסוג ההתאגדות( 

לעיל, יצרף המציע להצעתו פרופיל, אשר יכלול את הפרטים והמידע  2.1בנוסף לאמור בסעיף  .2.1
 הבאים:

ים לגורמים פירוט ניסיונו הרלוונטי ויכולותיו המקצועיות של המציע במתן שירות .2.1.1
להסכם, בהיקפים דומים ומול גורמים  2שונים בישראל, כנדרש וכמפורט בסעיף 

 הדומים לחברה;

 רשימת לקוחות עיקריים ורשימת ממליצים, לרבות פרטי התקשרות עימם; .2.1.2

 פירוט תחומי התמחות וסל שירותים קיים של המציע; .2.1.1



 

 

 מנה זו;זהות בעלי הסמכות לחייב את המציע, בהגשת הצעתו במסגרת הז .2.1.1

נתנו יי להסכם, 2וכמפורט בסעיף  השירותים הנדרשים בהזמנה זו , כילמען הסר ספק מובהר .2.2
לא יהא רשאי להעביר ביצועה של פעולה כלשהי ו/או  הזוכהבלבד, ו הזוכהעל ידי  לחברה

 של החברה. בכתבמראש ואלא באישור להמחות את זכויותיו ע"פ ההסכם, לצד שלישי כלשהו, 

מתן ר הקשור לם הדרושים וכל תשלום אחמיכלול את כל הסכותהא סופית ותהצעת המחיר  .2.2
  .כשסכומה אינו כולל מע"מ השירותים

, כהגדרתם השירותיםכלל כלול תמחור לתאת כל התחייבויות המציע ו תקיףהצעת המחיר  .2.2
מתן ההוצאות הכרוכות ב לביא בחשבון בהצעת המחיר את כלמציע י. הבהסכם ו/או על פי כל דין

 .ואת מילוי כל שאר התחייבויותיו על פי ההסכםהשירותים 

 עיקרי תנאי ההצעה .3

הזוכה מתחייב להעניק שירותי סוכן ביטוח ושרותי ייעוץ ביטוח בכל ענין הנוגע למערך  .1.1
להסכם וכן כל שירות אחר הכרוך או הנובע מעצם טיבו  2הביטוחים של החברה, כמפורט בסעיף 

כפוף לדרישות החברה ובהתאם לסוג הפעולות ו/או האירועים וטבעו מהאמור, והכל בהתאם וב
 המתקיים בחברה ושלשמו נדרש השירות.

חודשים מרגע חתימת  21תוקפו של ההסכם שיחתם בין הזוכה לבין החברה הינו לתקופה של  .1.2
 את להאריך הזכות נתונה לחברה. החברה י"ע שיוחלט כפי יותר מאוחר במועדאו  עליו החברה
 ההסכם מביצוע רצונה לשביעות בכפוף, כל אחת חודשים 12 בנות נוספותתקופות  לשתי ההסכם

 .הזוכה"י ע

 בחינת ההצעות .4

, את הצעות המחיר של המציע, כישוריו וניסיונו של יתרהחברה, בין השקול במסגרת שיקוליה ת .1.1
ר של לרבות ניסיון עב ,המציע במתן שירותים מסוג והיקף דומה או כל מידע אחר שימצא בידיה

בעלי השליטה ונושאי  ,איתנותו הכלכלית, אמינות המציערמתו המקצועית, החברה עם המציע, 
המשרה הבכירים שלו ו/או כל שיקול אחר שתמצא לנכון החברה לשקול בקשר למתן השירותים 

 . נשוא הזמנה זו

חברה הסר ספק, אין באמור לעיל כדי להגביל או לצמצם בכל דרך שהיא את זכותה של הלמען  .1.2
 לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם.

 הגשת ההצעה .5

בצירוף כל המסמכים המפורטים , Iכנספח מלאה על ידו, בנוסח המצ"ב את הצעת המציע  .2.1
יש להעביר בכתב מציע, מורשי חתימה בבהזמנה זו, לרבות מסמכי הזמנה זו חתומים על ידי 

תאריך:  ,'א לא יאוחר מיום co.ilexpotelaviv@Mord. דוא"לצעות באמ מור דגמי,עו"ד ל
 )יש לוודא קבלה טלפונית במס' 00:12בשעה  2019/12/8

 01-2101222). 

 כללי .6

להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו  מהמציעלחברה שמורה הזכות לדרוש  .2.1
 וכיו"ב.

אחרים, אם יוכח לכאורה  מציעיםשהוגשה בתאום עם כל הצעה תהא רשאית לפסול  החברה .2.2
 .ההליךקשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות 

היה ושני מציעים, או יותר, יגישו את אותה הצעת המחיר, החברה תפנה לאותם מציעים ותבקש  .2.1
מהם להגיש הצעת מחיר מעודכנת אשר תהא זולה או זהה להצעתם המקורית. במקרה שבו 
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לו הצעות מחיר זהות, תהא החברה רשאית לחזור על הליך זה עד לקבלת הצעת מחיר התקב
 אחת.

, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או ת, אך לא חייבתהא רשאיהחברה תמובהר כי  .2.1
כאמור לעיל, וזאת , או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו ההזמנהשאינה ערוכה עפ"י מסמכי 

, לפסול כל הצעה שלפי שיקול תלא חייבאך , תרשאי חברההא התעדי. כן הבל עפ"י שיקול דעתה
 כבלתי סבירה. תמצאה דעת

לפסלה בשל כך  החברהרשאית  ,הסתייגות שיש בה, או ההזמנהשאינה תואמת לתנאי  הצעה .2.2
לפסול את ההצעה או  החברה תרשאי ההזמנהבמקרה של שינוי או תוספת לתנאי בלבד. כן, 

 העל פי שיקול דעת לאו התוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, הכולהתעלם מן השינוי 
 הבלעדי. 

את הזכות לבטל את  הלעצמ תשומריבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר והיא אינה מחו החברה .2.2
בהתאם לרבות סיבות תקציביות ו/או אי קבלת אישור ו/או היתר והכל מכל סיבה שהיא  ההליך

במכרז כל  למציעיםלא תהיה  ההליך,לבטל את  החברהחליט תאם  המלא והסופי. הלשיקול דעת
 .תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא
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 יועמ"ש ליטל דיין,עו"ד 

 אקספו תל אביב
 המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Iנספח 
 

 טופס הצעת המחיר
 

 ת.ז. מס' ___________ ו______________, נושא ת.ז.אנו הח"מ ___________________ נושא 
מס'_______________ מצהירים בזה כי הננו מורשי חתימה המוסמכים לחייב את המציע 

 מס'  הליך_____________________ וכי קראנו בעיון ובעזרת מומחים לדבר, והבנו, את כל מסמכי 
המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות  –אקספו תל אביב ל למתן שירותי סוכנות וייעוץ ביטוחי ,21/11/2019

  שלהלן: הצעהאת ה בע"מ ובהתאם אנו מגישים

מסמכי ההליך, כמפורט ב המזמין, של המלאה רצונו לשביעות, ההסכם פי לע נוהתחייבויותי כל ביצועכנגד 
 לחודש ,₪  __________בסך ם תמורה ותשלכנגד היא  השירותיםמתן  בעבורו נהצעת, הסכםלרבות ה
בהתאם לתנאי  [,יש להשלים את הצעת המחיר במקום המתאים] "(התמורה"מ כדין )להלן: "מע בתוספת

 התשלום שנקבעו בהסכם. 

ע"י היועץ,  הניתנים נשוא הסכם זה השירותיםתשלום סופי ומוחלט עבור כל  מהווה התמורהמובהר לי כי 
 . אחרת במפורש נאמר אם אלא, יוצא מן הכלל ללאכהגדרתו בהליך זה לרבות ההסכם, 

 

 

_______________________________   ___________________________ 

 מורשה חתימה + חתימה     מורשה חתימה + חתימה

 

 אישור עו"ד      
 

שיון _________ יאני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר ר
_______________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. מאשר בזה כי ביום ___

_________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על 
מסמך הצעה זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני 

נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את מאשר בזאת כי ההצעה 
 התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 _________________ חתימת עורך הדין                  

 



 

 

 IIנספח 
 

 למתן שירותי סוכנות וייעוץ ביטוחי סכםה
 

 _________נת _ ש__________ בחודש__  ביוםאביב -תלנערך ונחתם ב שרא
 
 

  המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ –אקספו תל אביב   :בין
 21210אביב -, תל21022, ת"ד רוקח שדרותהתערוכה,  גני  
 01-2101191': פקס ;01-2101101': טל  
 ;אחד מצד              ("המזמין")להלן:   

  
 

  ____________________  :לבין
 _________________' רח  
 _________________':טל  
 "ל: ________________________דוא  
 .שני מצד                 ("יועץ"ה)להלן:   

 

אביב, שהינם מקום קבוע -הנו חוכר לדורות, מקיים ומנהל את גני התערוכה בתל המזמיןו הואיל
 ;"(ירועיםא)להלן: " וכיו"ב , מופעים, מסיבותאירועים, ירידיםכנסים, לתערוכות, 

   ;הייעוץ הביטוחיובתחומי הביטוח  םשירותיהנו חברה המתמחה במתן  היועץו והואיל

 בהסכם וכמפורט להלן כהגדרתם השירותים את היועץמלהזמין ולקבל  מעוניין והמזמין  והואיל
 ;שירותיםה את המזמיןלבצע עבור  ןמעוניי היועץו, זה

ולהעלותם על הכתב במסגרת הסכם  נאי התקשרותםוברצון הצדדים להגדיר לקבוע את ת והואיל
 .זה

 
 :, כדלקמןהצדדים בין והותנה הוסכם כן על שרא

 בואמ .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא 1.1

 .בלבד הנוחות למען אלאלצורך פרשנות  ישמשולא  והסעיפים ותרותכה 1.2

בין נספחיו, תגברנה הוראות בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה בהסכם זה ל 1.1
 ההסכם.

  ירותיםשה .2

את השירותים  מזמיןומתחייב בזאת לספק ל ומקבל על עצמ היועץו, יועץמוסר בזאת ל המזמין
 :סכםהה לתנאי ובהתאם"( השירותים)להלן: "בסעיף זה  כמפורט

תוך ביצוע סקר סיכונים  ,השוטפים ובדיקת צרכי הביטוח של המזמין, במסגרת עיסוקי 2.1
מפרטים למבטחים המותאם לתוצאות הסקר. היועץ יכין ויפיץ  בניית מערך ביטוחי מתאיםו

 .במשא ומתן בנושא עלויות הביטוחחלק פעיל  ל, וייטוהרלוונטיים בכל ענפי הביטוח ,שונים



 

 

מתן ייעוץ שוטף באשר לפוליסות ולכיסויים הביטוחיים הנדרשים לכל הפעילויות  2.2
אירועים  –ו נובעות מאופי פעילותו של המזמין, לרבות המתקיימות בשטחי המזמין ו/א

בהפקה עצמית ו/או בהפקה חיצונית, פרויקטים, שוכרים, זכיינים, גני אירועים, פעילות 
תחנות הדלק וכיו"ב. בתוך כך, יהווה היועץ גורם מקצועי בכל הנוגע לניסוח ובדיקת אישורי 

 .י המזמיןקיום הביטוחים של לקוחות, ספקים, קבלנים ושוכר

ביטוח ו/או תביעות ביטוחיות בהם מעורב המזמין. היועץ ייצג את  מקריב טיפולמתן ייעוץ ו 2.1
לרבות חברות הביטוח ו/או משרדי עורכי דין  המזמין אל מול כלל הגורמים הרלוונטיים

 .מייצגים

 ניסוח ועריכת סעיפי אחריות וביטוח ונספחי אישור ביטוח במכרזים ובהסכמים עם גורמים 2.1
 .קביעת היקף הכיסוי הביטוחיתוך  חיצוניים

הסכמים בקשר עם לרבות  ,לשאלות הקשורות לביטוחיומיומי מענה מתן טיפול שוטף הכולל  2.2
ביטוח וטיפול פוליסות הפעלת ייעוץ בנושא  ,ושוכריו , קבלניולקוחותיו, ספקיועם המזמין של 

לגבי פרויקטים חדשים  ביטוחיותבתביעות וכן בנושאים הקשורים לבדיקות והמלצות 
 .וכיו"ב

 היועץ והתחייבויות הצהרות .1

 :כי בזאת ומתחייב מצהיר היועץ  

 ,היכולותכל האדם ו כח, האמצעים, הניסיוןהכישורים, המקצועיות, , המומחיותיש לו הידע,  1.1
 , והכלההסכםלקיים את מלוא התחייבויותיו על פי כדי ע השירותים ווציב צורך ל נדרשכ

מתחייב לספק את  היועץכנדרש ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.  ברמה גבוהה
והכל לשביעות רצונו המלאה  ההשירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות ובחריצות הראוי

 .של המזמין

ולמילוי כל יתר  מזמיןהשירותים על ידו ל למתןבחן ובדק את כל הנתונים הנוגעים  1.2
או , כלכלית מקצועיתפי הסכם,  עלן מניעה על פי כל דין, , וכי איההסכםהתחייבויותיו על פי 

התחייבויותיו על פי האמור  ולקיום מזמיןידי עובדיו ל ועלאחרת, לאספקת השירותים על ידו 
 .בהסכם

 הסר למען. עובדיו ובאמצעות בעצמו זה הסכם לתנאי ובהתאם בכפוף התחייבויותיו את יבצע 1.1
 בסיס על זה הסכם פי על התחייבויותיו ביצוע לשם היועץ של התקשרות כל, כי מובהר ספק

 .ובכתב מראש המזמין לאישור כפופה אחר בסיס או משנה קבלנות של

 המזמין של בשמו כלשהו דבר יבטיח ולא המזמין של בשמו כלשהי בהתחייבות יתחייב לא 1.1
 .זה בהסכם במפורש לו הותר/או ו המזמין של מראש אישור לכך קיבל אם אלא

יוכל לפנות המזמין במידת  הםאלי קבועים היועץ ימנה אנשי קשר ותנה בזאת כימוסכם ומ 1.2
. "(אנשי הקשר)להלן: " ואשר יהיו זמינים למזמין במהלך שעות העבודה המקובלות הצורך

ויודיע על אנשי קשר בדבר היעדרותם של אנשי הקשר להלן  מראש היועץ יעדכן את המזמין
 חליפיים בתקופת היעדרות כאמור.

ניסוח ובדיקת  בקשר עם יועץ,ש הקשר מטעם היא _______________יהיה  1.2.1
 ניסוח ועריכת סעיפי אחריות וביטוח בהסכמיםאישורי קיום הביטוחים ובקשר עם 

 שונים.
 .___________ מספר טלפון נייד:___________; טלפון במשרד:  

וטיפול  מתן ייעוץ בקשר עם יועץ,ש הקשר מטעם היא היה_______________י 1.2.2
 באירועי ביטוח ו/או תביעות ביטוחיות בהם מעורב המזמין.

 ___________. מספר טלפון נייד:___________; טלפון במשרד: 



 

 

ליועץ, כי בהתאם לאופי הפעילות של המזמין יידרש היועץ לעיתים להעניק ייעוץ כי הובהר  1.2
 ., גם מעבר לשעות המקובלותמיידי דחוף, בהתאם לצרכי המזמין

 החתימה לזכויות ובהתאם היועץם מטע החתימה מורשי"י ע נעשית זה הסכם על החתימה 1.2
 .היועץ את המחייבות

 ההסכם סיום ומועד הביצוע תחילת ועדמ - ההסכם קופתת .1

או מועד מאוחר יותר שייקבע על  1/1/20חודשים, החל מיום  21למשך בתוקף  יהיההסכם זה  1.1
  ."(תקופת ההסכם)להלן: " _____________ועד ליום , המזמיןידי 

הסכם לשתי , להאריך את תקופת הוהמוחלט הבלעדי והזכות, לפי שיקול דעת עמודמזמין תל 1.2
התקופות הנוספות יכונו ביחד ולחוד  2-מ כל אחת )כל אחתחודשים  12 בנות תונוספות תקופ

או חלקה כולה  יהיה רשאי להפעיל את תקופת האופציה,מזמין . ה"(תקופת האופציהלהלן: "
לא שתינתן , יועץל, בהודעה חודשים(, לפי שיקול דעתו הבלעדי 12-)לרבות לתקופה קצרה מ

 ווהודעתין( י, לפי הענהאופציה)או מתום תקופת  ההסכםקופת ום תמת מיםי 20-יאוחר מ
 . אםיועץ בהתתחייב את ה

בין כאמור, תחולנה הוראות הסכם זה גם לגבי כל אחת מ ההסכםהיה ותוארך תקופת  1.1
  תקופות האופציה, בשינויים המחויבים.

להביא לסיום ההתקשרות, מכל רשאי, בכל עת,  המזמין יהאמוסכם, כי לעיל, על אף האמור  1.1
. מוסכם כי מראש ובכתביועץ שתינתן ל ימים מראש 10בת בהודעה מוקדמת סיבה שהיא, 

 .הבעניין זו/או דרישה לא תהא כל טענה יועץ ל

 שלומיםתו תמורה .2

 פי לע התחייבויותיו כל ביצועכמפורט בהסכם זה וכנגד  היועץהשירותים ע"י  למתן ורהבתמ 2.1
תשלום סופי ומוחלט בסך  יועץל המזמין ם, ישלהמזמין של המלאה רצונו לשביעות, ההסכם

 הידוע המדד לפי ,בצמוד למדד המחירים לצרכןו "מ כדיןמע בתוספתלחודש,  ₪ _________
 "(. התמורה)להלן: "הראשונה החל מתום שנת ההתקשרות 

על פי  היועץ ומלוא התחייבויות השירותים לתשלום סופי ומוחלט עבור כל מהווה התמורה
 . זה בהסכם אחרת במפורש נאמר אם אלאיוצא מן הכלל,  ללא, הסכם

מס כדין  חשבוניתלקבלת  ובכפוף 10+שוטף בתנאי, חודשליועץ מדי  תשולם התמורה 2.2
 ינכה והמזמין, סופי ברוטו סכום הינה"ל הנ התמורה, ספק הסר מעןשתאושר ע"י המזמין. ל

כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי  יועץל תשלום מכל במקור
 .מס מניכוי פטור ואאישור תקף כי ה היועץ ימציאכל דין, אלא אם 

 ההסכם סבתה .2

 פי על/או זכויותיו ו התחייבויותיו תא/או להעביר ולהמחות  או/ורשאי להסב  אינו היועץ 2.1
 .ובכתב ראששתינתן מ המזמין, אלא בהסכמת מקצתןאו  כולן, זה הסכם

וזאת מכל  לנכון שימצא בתנאיםכאמור, או להסכים  הסכמתו את ליתן לסרב רשאי המזמין
 סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו. 

  של יסודית להפרה תחשב זה בהסכם הקבוע פי על שלא שתבוצע המחאה/או ו הסבה לכ 2.2
 .ההסכם

 היועץ חריותא .2



 

 

או ו/עבור כל פעולה שתוכננה ו/או נעשתה על ידו, יועץ יישא באחריות המקצועית המלאה ה 2.1
 מתן השירותים על פי הסכם זה., בקשר עם טעמועל ידי מי מ

, הפסד ההוצאנזק, לכל בלעדית מלאה ו ותאחריב יישא מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ 2.2
כתוצאה ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג', וזאת  מזמין, שיגרמו לעקיפים/או ו ישיריםובדן, וא

ו/או  היועץ ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים שלע"פ הסכם זה  היועץ מהפרת התחייבויות
או או הפסד  , הוצאהבגין כל נזק המזמיןאת וישפה פצה יהוא ו וו/או של מי מטעמ ועובדי

 .וכיו"ב תוהוצאות משפטיהחזר לרבות  ,אמורכ מושיגראובדן 

בידיו תהא ובמשך כל תקופת ההסכם מתן השירותים כי לפני תחילת בזאת מתחייב היועץ  2.1
)להלן:  א על חשבונו, על שמו ועל שם המזמיןישהוצ אחריות מקצועית פוליסת ביטוח

 "(. הפוליסה"

סמכות שנעשתה בתום לב, כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מלא תכלול ה הפוליס 2.1
, אובדן השימוש ו/או עיכוב יועץמעשה במתכוון, מעשה מרומה ו/או אי יושר של מי מעובדי ה

  ו/או נזק תוצאתי כלשהו.

 מעביד עובד יחסי קיום עדרה .8

אין בהסכם זה או בתנאי וכי בגדר "קבלן עצמאי" כי היועץ הינו  מפורשות, מצהיר יועץה 8.1
או מי מטעמו לבין המזמין, יחסי עובד מעביד, ו/או מי מעובדיו יועץ ו/מתנאיו כדי ליצור בין ה

לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהיו יועץ וכי כל העובדים שיועסקו מטעם ה
מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין ולא תהיינה לו בעתיד, יועץ ה בלבדיועץ ויחשבו כעובדים של ה

 ביחס לקיומם של יחסי עובד ומעביד בינו לבין המזמין. כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה

מובהר בזאת מפורשות, כי היה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית כלשהי, כי בניגוד לכוונת  8.2
 היועץישפה יחסי עובד ומעביד, יועץ הצדדים על פי הסכם זה, מתקיימים בין המזמין ובין ה

אה השיפוטית לרבות הוצאות משפטיות את המזמין בגובה החיוב כפי שייקבע על ידי הערכ
 . ושכ"ט עו"ד

 פרותה .9

 בהסכם יסודייםלהסכם זה הינם תנאים עיקריים ו 10, 8, 2, 2, 2 ,1 ,1, 2כי סעיפים  וסכםמ 9.1
 . יסודית כהפרה תחשב על ידי היועץ והפרתם

 צורהאת השירותים ב נותן ואשאין ה יועץב המזמין, התרה לעיל לגרוע מהאמור בלימ 9.2
 צעדים, כאמור מהודעה שעות( ושמונה רבעים)א 18לא נקט, תוך  היועץו רצון משביעת

תיקון המצב, יחשב הדבר כהפרה של הסכם זה ויזכה את  תא המזמיןלדעת  טיחיםבהמ
 על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית. לו המוקנות הזכויות בכל, המזמין

 עניינים מניגוד והימנעות ודיותס .10

 להביא, למסור, להעביר, לגלות ולא מורהלשמור בסודיות ג מתחייבוכל הפועל מטעמו  ועץהי 10.1
 ביןיחד עם אחרים או עבורם,  ובין עצמי בין שימוש כל לעשות/או ו כלשהו' ג צד לידיעת

/או בנוגע ו למזמין"ל, בכל ידע ו/או מידע השייכים בחו ובין בארץ ביןן, בעקיפי ובין במישרין
, לקוחותיו, עסקיוהמזמין,  לפעולות בנוגע, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, זה ללובכ למזמין
 לידי שהגיע מידע כל וכן באלה אצוכיו, והפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצל מצבו, ספקיו
השירותים, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא  ספקתבקשר עם א היועץ

 .המזמיןבכתב מאת קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת 

 במצב צאימלה שלא מתחייבים מטעמוו/או מבצעי השירותים  וו/או עובדי מנהליו/או ו היועץ 10.2
 .להם שיש אחר ענין כל לבין השירותים מתן בין עניינים ניגוד של



 

 

לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים מצורף להסכם זה היועץ ו/או מי מטעמו התחייבות 
 .נספח א'ומסומן 

 שונות .11

 כל על גובר והוא בו הכלולים לנושאים בנוגע הצדדים בין ההסכם מלוא את מהווה זה הסכם 11.1
 של מאוחר וינשי לכל יהיה לא. פה בעל ובין בכתב בין, ביניהם קודמים הסדר או הבנה, הסכם
 .הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה אם אלא, תוקף כל זה הסכם

 .זה הסכם מהוראות תגרע לאו כויתור תתפרש לא מפעולה הימנעות 11.2

-תלהמשפט ב לבתיורק  אךהשיפוט הייחודית לגבי כל ענין הנובע מהסכם זה תהיה  מכותס 11.1
 הסמכותפי -לע שלא כלשהו הליך יתנהל ולא ובלעדית ייחודית הינה זו מכותיפו. ס-אביב

 .זה בסעיף הקבועה

במידה ונמסרו ביד, ותוך הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן,  יעל פ ודעותה 11.1
מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, וביום העסקים הראשון  שעות( ושתיים בעים)ש 22

שלאחר משלוחן, אם נשלחו במברק, בפקסימיליה או באמצעים אלקטרוניים אחרים, 
. הודעות שנמסרו במסירה אישית זה הסכם בראש שומהלכתובתו של צד להסכם כפי שהוא ר

 ילו נמסרו והגיעו לידיעת הצד הנשגר במועד המסירה בפועל.ייחשבו כא
 
 
 
 

 :החתום על הצדדים באו לראיהו
 

   
 

 אקספו תל אביב
המרכז הבינלאומי לכנסים  

  ותערוכות בע"מ

  

 (היועץ)  )המזמין(
  

 
 



 

 

 נספח א'
 התחייבות לשמירה על סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים

 
 ____תאריך: ________

 דלכבו
 בע"מהמרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות  –אקספו תל אביב 

 101 שדרות רוקח
 תל אביב

 "(חברהה)להלן: " _______________
 
 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות
 

אני, הח"מ ____________________________, ת.ז. ______________________, מורשה חתימה 
סוכן שירותי  חברהלהנותנת  ____________________של חברת _________________ ח.פ. ____

 , כדלקמן:יועץ( מתחייב בזאת, בשם ה; השירותים"יועץ"ה)להלן:  ביטוח ושירותי ייעוץ ביטוח
 

והן  חברהלידו -חלות הן בתקופת מתן השירותים על היועץלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבויות 
 לאחריה. 

 
חלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף מוגמורה לשמור בסודיות  .1

ו/או חברות שלובות ו/או בתכניותיהן, לרבות  חברהכלשהו, כל מידע ו/או ידע הקשור בפעילות ה
, חברהלומבלי לגרוע מכלליות האמור כל רישום, שרטוט, תכנית, מפרט, כל מסמך ו/או מידע בקשר 

על לקוחות, שיטות שיווק, הפצה, פרסום, מחירים, תחשיבים, הנחות, פרטי  סודות מסחריים, פרטים
, פרטים על מנהלי חברהעסקאות, שיטות עבודה, תנאי שכר ו/או העסקה, כוונותיה העסקיות של ה

"המידע )להלן:  האו מוצרי חברהאו כל מידע אחר שהגיע אליו בקשר עם ה הו/או עובדי חברהה
וזאת בין שהמידע המסווג הגיע  מתחייב ממתן השירותים על פי הסכם זהלמעט אם הדבר  (,המסווג"

והכל לתקופה בלתי  ובין שהגיע לידיעתו מכל מקור אחר חברהכתוצאה מהתקשרותו עם ה יועץאל ה
  .מוגבלת

 
לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כל חומר ו/או חומר גלם  .2

ר ו/או חלק ממוצר ו/או מדגם ו/או מסמך ו/או דיסקט ו/או מדיה אחרת לאגירת מידע ו/או ו/או מוצ
המכיל את המידע המסווג כולו או מקצתו, והכל למעט  וכיו"בחפץ מצולם ו/או מודפס ו/או משוכפל 

לגביהם נחוץ המידע המסווג  ו/או גורמים חיצוניים היועץמסירה ו/או העברה כאמור לידי מועסקי 
 ואך ורק לצורך מתן שירותים כאמור. על פי הסכם זהלחברה  ורך מתן השירותיםלצ

 
לא לעשות כל שימוש, לרבות שיכפול, ייצור, מכירה, העברה, חיקוי והפצה, במידע המסווג כולו או  .1

 שתינתן בכתב ומראש.  חברהמקצתו, אלא בהסכמת ה
 

ללא אישור בכתב  –פן ארעי ובין באופן קבוע , בין באוחברהלא להוציא את המידע המסווג מחצרי ה .1
 .חברהומראש של ה

 
 למטרות פרסום ו/או שיווק. חברהלא לעשות שימוש בשם ה .2
 
ולגרום  חברהינתנו מעת לעת על ידי הי, כפי שחברהלפעול על פי דרישות הביטחון והבטיחות של ה .2

 יפעל על פיהן. יועץלכך שכל מועסק על ידי ה
 
 ה, מכל סיבה שהיא, או בכל מועד אחר לפי דרישתחברהל יועץם מתן השירותים על ידי המיד עם סיו .2

לעיל,  2-ו 1כמפורט בסעיפים  האו מי מטעמ היועץכל דבר אשר הגיע לידי  חברהל, להחזיר חברהשל ה
או מי מטעמו כל דבר ו/או העתק ו/או צילום ו/או מסמך ו/או חומר הקשור  יועץולא להשאיר בידי ה

למעט חומר ו/או אסמכתאות  ו/או המכיל את המידע המסווג, כולו או מקצתו האו במוצרי ברהחב
 . אשר היוו בסיס לעבודת היועץ, לרבות חוות דעת שנדרשו מהיועץ בהמשך עבודתו

 



 

 

על חובתו לשמור על סודיות המידע המסווג ולהחתים כל  יועץלהבהיר לכל מועסק מטעמו של ה .8
 ה, עם דרישתחברהלמתחייב להציג  יועץמצ"ב. הרה לשמירת סודיות בנוסח ר על הצהמועסק כאמו

 .יועץהראשונה, העתק מכל הצהרות הסודיות עליהם חתמו מועסקי ה
 
, את קיום הוראות כתב התחייבות זה תיאום מראשבכפוף ל חברה,לבדוק בחצרי ה חברהללהתיר  .9

 .האו מי מטעמו/ חברהמצד ה
 

כל מקרה ו/או אירוע ו/או דבר אשר עלולים להוות הפרת כתב התחייבות זה  החברהלהביא לידיעת  .10
 וודע לו עליהם.ימיד עם ה

 
את החלפתו של כל מועסק  , מטעמים סבירים,לדרוש בכל עת תהא רשאית חברהמסכים, שה יועץה .11

או , כולם או חלקם, לצמיתות חברהלת שירותים תבאחר, וכן לפסול כל מועסק כאמור מל ומטעמ
  הראשונה. המיד עם דרישת חברהמתחייב לפעול על פי החלטת ה יועץלתקופה מסוימת, וה

 
את  חייב לפצות יועץלעיל, יהא  יועץאו מי מטעמו יפרו התחייבות מהתחייבויות ה יועץבכל מקרה שה .12

יו כתוצאה מהפרת התחייבויות הםבגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו ל ו/או מי מטעמו חברהה
דלעיל, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין ומע"מ כדין, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או 

 מכח כל דין.  חברהה תרופה העומדים לרשות
 

 .הסכם מסמכי מכרז זהבא בנוסף להוראות כל דין או  זולהסרת ספר מובהר כי כתב התחייבות  .11
 

לחוק  118-119ות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים כי הפרת ההתחייבויות לסודי ליועץידוע  .11
 .1922-העונשין תשל"ז

 
ים בין ינמאשר כי למיטב ידיעתו ובדיקותיו, לאחר חקירה ובדיקה שערך, אין מצב של ניגוד עני היועץ . 12

ולקרוביו ו/או למנהליו ו/או לעובדיו ו/או לגופים  ליועץלבין כל ענין אחר שיש  מתן השירותים
מצהיר כי אין קרבה משפחתית או אחרת בינו ו/או מי  היועץכמו כן,  עניין אישי בו., קשורים בו

 אשר עשויה לעורר מצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.  החברהנושא משרה אצל מטעמו לבין 
 

אשר  או הוצאה, מכל סוג, דבנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפס החברהיהיה אחראי כלפי  היועץ .12
 , או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת ההתחייבויות על פי כתב זה.לחברהיגרמו 

 
זכות תביעה  לחברהעל פי כתב זה, תהיה  בויותיוימהתחי ות כלשהיביפר התחיי יועץכל מקרה שהב .12

י מניעה לצורך וונפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צ
 .הו/או מי מטעמ החברהנת נזקי הקט

 
נעות ימאין באמור במסמך זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות וה .18

 על פי כל דין. היועץמוטלת על הים ינמניגוד עני
 
 

 ולראיה באתי על החתום
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