ועדת המכרזים למחקרים

הסכם מס'______________
__________________

הסכם מס' _________________

___________________________
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ,המיוצגת על ידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב וחשב הרשות
(להלן" -:הרשות")

בין

 מצד אחד -__________________ (ח.פ _______________)
מרח' _______________________ (להלן" -:המוסד")

ובין

 -מצד שני -

הואיל

והרשות פרסמה קול קורא לקבלת הצעות למימון מחקרים בתחום המים לשנת ( 2019להלן" -:הקול הקורא")
המצ"ב כנספח א' להסכם זה;

והואיל

והמוסד ,לאחר שעיין בכל הנחיות והוראות הקול הקורא ,הגיש לרשות ביום _________ הצעה לעריכת
מחקר בנושא ________________ כשהיא מבוססת על הוראות הקול הקורא ומותאמת להן ,והצעה זו
מצורפת בזה כנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן " -המחקר" או "תכנית המחקר",
בהתאם לצורך);

והואיל

והמוסד מצהיר כי ברשותו הידע ,כוח האדם ,המיומנות וכל האמצעים הדרושים לביצוע יעיל של המחקר וכי
הוא מוכן להעמיד כל זאת לביצוע המחקר האמור ולקבל על עצמו את ביצועו בתנאי הסכם זה;

והואיל

ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת המחקר ועל בסיס נכונות הצהרות המוסד ובהתבסס על הנתונים שהציג בחרה
הרשות לקבל את הצעת המוסד לעריכת המחקר;

והואיל

וועדת המכרזים המיוחדת למחקרים ,בישיבתה מיום ___________ ,אישרה את ביצוע המחקר בהתאם
לתכנית המחקר וכמפורט במפרט התקציבי המצורף כנספח ג' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן-:
"המפרט התקציבי") ,הכול בכפוף להוראות הסכם זה;

והואיל

והצדדים מעוניינים ל העלות על הכתב את הסכמותיהם ,זכויותיהם וחיוביהם בקשר עם ביצוע המחקר והנובע
מכך ,הכול כמפורט לעיל ובהסכם זה.

לכן הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא ,נספחים ופרשנות

א .המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו וייקרא עמו בד בבד.

ב .הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהקול הקורא וייקרא עמו בד בבד.
ג .כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנות לשם התמצאות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.
ד .בהסכם זה יינתנו למונחים הנזכרים בו הפירוש והמשמעות המוקנים לאותם המונחים במסמכי הקול הקורא.
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ה .להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:
קול קורא;
 .1נספח א' -
תכנית המחקר;
 .2נספח ב' -
מפרט תקציבי;
 .3נספח ג' -
הוראת קיזוז;
 .4נספח ד' -
כל הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויש לקרוא את ההסכם בד בבד עימם.
ו .הוראות הקול הקורא שלא הובאו או שלא יושמו בהסכם זה תחולנה על הסכם זה ,ככל שהן ישימות ובשינויים
המחויבים .אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות הקול הקורא ומכל סעד לו זכאית הרשות על-פי הקול הקורא
והאמור בהסכם זה לא ייחשב בבחינת הקלה או ויתור על הוראה כלשהי מהוראות הקול הקורא.
ז .במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים ותוכן הסכם זה ,תגברנה הוראות הסכם זה והנספחים יפורשו בהתאם.
ח .בהסכם זה" ,שנה" ו"-חודש" – כמשמעם במניין לוח השנה הגרגוריאני.
ט .כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון רבים במשמע וכן להיפך ,וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין
נקבה במשמע וכן להיפך.
י .בחישוב זמן לעניין הסכם זה ינהגו כאמור להלן ,אם אין כוונה אחרת משתמעת:
 .1במקום שנקוב כ מספר ימים שעברו או שיעברו לאחר מעשה או מאורע כלשהו  -יום המעשה או המאורע לא
יבוא במניין הימים.
 .2מקום שנקבעה תקופה היא לא תופסק או תושפע מחמת העובדה שהיום האחרון לה הוא יום מנוחה ,יום פגרה
או יום שבתון.
יא .שום הוראה בהסכם זה לא תתפרש כבאה למעט באיזו מהסמכויות הנתונות לרשות ולבעלי התפקידים שבה.

 .2פיקוח ,בקרה ושינויים

א .מוסכם ומוצהר בזה על הצדדים ,כי במהלך ביצוע העבודה תלּווינה פעולות המוסד בפיקוח ובבקרה מטעמה של
הרשות.

ב .הרשות תמנה אחראי שישמש איש הקשר מטעמה להתקשרות עם המוסד.
האחראי לביצוע המחקר מטעם הרשות (הרפרנט) הוא _________________________(להלן-:
"האחראי").
המחקר יבוצע על-ידי החוקר( __________ :להלן" -:החוקר").
ג .המוסד מתחייב לשתף פעולה עם נציגי הרשות ולפעול בהתאם להנחיותיהם ,קביעותיהם ,נתוניהם והגדרותיהם,
ככל שאלה אינם נוגדים את תכנית המחקר ואינם משיתים הוצאות נוספות על המוסד.
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ד  .נציגי הרשות הם בעלי סמכות לקבוע האם ביצועו המחקר נושא הסכם זה מבוצע עפ"י תנאי ההסכם ותוכנית
המחקר ,אם לאו ,וזאת לאחר שמיעת עמדת החוקר .הנציג הוא הגורם הקובע לכל עניין הנוגע והקשור לביצוע
המחקר על-פי הסכם זה ובכלל זה לפרשנות המוסמכת של הקול הקורא ושל הצעת המחקר (ביחס לעמידתה
בדרישות הקול הקורא וההסכם) והמוסד מתחייב לפעול על-פי הנחיותיו.
ה .מוסכם בזה על המוסד כי נציגי הרשות או מי מטעמה יהיו רשאים – בתיאום מראש עם המוסד  -לבקר במוסד,
במקום עריכת המחקר ולעיין בכל מסמך ,תכנית או אינפורמציה אחרת כלשהם הקשורים או הכרוכים בביצוע
הסכם זה .המוסד מתחייב לעשות את כל הדרוש באופן סביר כדי לאפשר לנציגי הרשות את המימוש של זכויות
אלה.
ו .מוסכם בין הצדדים ,כי במידה ובמהלך ביצוע המחקר יתעורר צורך בשינוי מהותי בתוכנית המחקר ,יודיע המוסד
לרשות  ,מראש ובכתב ,על הצורך בשינוי ,תוך פירוט מלא בדבר השינוי הנדרש והנימוקים לו .הרשות רשאית
לאשר את השינוי .במידה והרשות לא תאשר את השינוי המבוקש וייקבע בנוסף ,כי המדובר בשינוי מהותי בתוכנית
המחקר ,תהיה רשאית להפסיק את ההס כם .מוסכם ,כי הקביעה האם השינוי הוא מהותי והאם לאשר שינוי מבוקש,
בין אם מהותי בין אם לאו ,נתונה באופן בלעדי לרשות ולמוסד לא תהיה כל טענה כלפי הרשות בקשר עם קביעת
סוג השינוי והחלטה האם לאשר שינוי.
ז .הרשות שומרת לעצמו באופן מלא ובלעדי להחליף את האחראי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי .ככל שתשתמש
הרשות בזכות זו ,ת יידע בכתב את המוסד והחוקר בהקדם האפשרי .המוסד מוותר על כל טענה בקשר עם שימוש
הרשות בזכות זו.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .3הצהרות והתחייבויות המוסד

א .הרשות מוסרת בזה למוסד והמוסד מקבל על עצמו לבצע את המחקר באמצעות החוקר בהתאם למבוא להסכם זה,
להוראות ההסכם ,להצעת המחקר ולהנחיות נוספות שתינתנה על ידי נציגי הרשות ,מבלי שיהיה בכך כדי להשית
על המוסד הוצאות נוספות.

ב .המוסד מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי הקול הקורא ,על כל נספחיהם-
בכלל ולאחר שבחן את נוסח הוראת הקיזוז-בפרט והבינם וקיבל מנציגי הרשות את כל ההסברים וההנחיות
הנחוצים לו לגיבוש תכנית המחקר ולא תהא לו כל טענה כלפי הרשות בקשר עם אי-גילוי מספיק או גילוי חסר,
טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע המחקר.
ג .המוסד מצהיר ומאשר בזה ,כי הוא מתאים לבצע את המחקר ברמה מקצועית גבוהה ועל פי הקול הקורא ,ההסכם
ותוכנית המחקר וכי יש בידיו הכלים ,הידע ,הניסיון כוח האדם ,האמצעים ,הכישורים והמומחיות לבצע באופן
מלא את דרישות הרשות בקול הקורא ובהסכם ואת תכנית המחקר.
ד .המוסד מצהיר ,כי ידוע לו היטב כי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במסמכי הקול הקורא חיונית וקריטית לרשות.
ה .המוסד מתחייב בזה ,כי בהתאם לאמור בתכנית המחקר יבוצע המחקר בין כתלי המוסד .המוסד מתחייב כי החוקר
יקדיש את זמנו ככל שיידרש במשך כל תקופת המחקר לביצוע המחקר כאמור בהסכם זה.
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ו .במקרה בו לא יוכל או לא יהיה מוכן החוקר לבצע את תפקידו בדרך קבע מחמת סיבה שאינה תלויה במוסד ושאין
בידיו למנעה ,יציע המוסד חוקר אחר ,ברמה מקצועית שלא תיפול מרמת החוקר ,לשם המשך ביצוע המחקר.
החוקר החדש ימונה כאחראי על המחקר לאחר שמועמדותו תאושר על ידי הרשות.
ז .המוסד יהא אחראי לאיסוף וריכוז כל הנתונים והחומר הדרוש לעריכת המחקר ,לביצוע המחקר ולהגשת המחקר
לרשות בצירוף דו"ח סופי מסכם.
ח .ביצוע המחקר ובמיוחד איסוף וריכוז החומר הדרוש לעריכת המחקר ולהכנת הדו"ח המסכם של המחקר ,ייעשה
בהתאם לתכנית המחקר והוראות הסכם זה.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .4התחייבויות הרשות

א .הרשות מצהירה בזה ,כי בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה –  1985ההוצאה וההרשאה להתחייב
הכרוכות בהסכם זה תוקצבו בחוק התקציב לשנת .2018

ב .הרשות מתחייבת לשלם את התמורה ע"פ הסכם זה כמפורט בהצעת המחקר ובהוראות ההסכם ובכפוף לקבוע
בהסכם.

 .5תקופת ההסכם

א .החוקר ,באמצעות המוסד ,יבצע את המחקר החל מיום _________ ועד לא יאוחר מיום __________ (להלן-:
"תקופת המחקר").

ב .מוסכם בין הצדדים ,כי על אף האמור בסעיף קטן א' ,תהא הרשות רשאית בכל עת להפסיק את ההסכם או להביא
ההסכם לידי גמר לפני המועד ,לרבות מסיבות תקציביות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובאמצעות מתן הודעה
למוסד בכתב  30יום מראש .כן תהא הרשות רשאית ,בהסכמה עם המוסד ,לקצר את תקופת ההסכם ולצמצם היקף
הפעילות שעל המוסד לבצע על פי הסכם זה בכפוף להודעה כאמור ולהוראת סעיף-קטן (5ח) להלן.
ג .מבלי לגרוע מכל זכות של הרשות על פי הסכם זה ,תהא הרשות רשאית להביא הסכם זה לידי גמר בכל מקרה בו לא
יוכל המוסד למלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה על פי שיקול דעתה של הרשות .הוראות סעיף  18להלן יחולו
על הוראה זו ,בשינויים המחויבים.
ד .המוסד אינו רשאי לסטות מלוחות הזמנים כפי שפורטו בהצעת המחקר ,אלא אם כן אישר לו זאת נציג הרשות,
ובלבד שהמוסד פנה בכתב אל נציג הרשות לשם קבלת אישורו מיד לאחר שנוכח לדעת כי נתעוררו קשיים המונעים
ממנו לעמוד בלוח הזמנים המקורי;
ה .אישור נציג הרשות לסטייה מתכנית העבודה יינתן בכתב ויתקבל רק אם נוכח נציג הרשות להנחת דעתו ,כי המוסד,
באמצעות החוקר ,עשה הכול ,באופן סביר בנסיבות העניין ,לשם מניעת העיכוב.
ו .למען הסר ספק מובהר בזה ,כי סמכויותיהם של נציגי הרשות מוגבלות בכל הקשור להגדלת היקף התמורה הכספית
כאמור בהסכם זה .כל הוראה שיש בה משום הגדלת התמורה תחייב את הצדדים רק משניתנה בכתב ונחתמה ע"י
מורשי החתימה של הרשות לרבות חשב הרשות.
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ז .בכפוף לאמור לעיל ,מוסכם ומוצהר בזה כי אי-עמידה של המוסד בהתחייבויותיו בכל הקשור לביצוע המחקר בכל
אחד מהמועדים הנקובים בתוכנית המחקר תי חשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה לרשות את כל הסעדים על פי
דין או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי המוסד .הוראות סעיף  18להלן יחולו על הוראה זו,
בשינויים המחויבים.
ח .השתמשה הרשות בזכות הנתונה לה מכוח ס"ק (ב) לעיל או שהופסק ההסכם מחמת אי אישור שינוי כאמור בסעיף
(2ו) לא תהא חייבת ,על אף כל האמור לעיל ,לשלם תמורה בגין המחקר ,אלא בעבור אותו המחקר שבוצע עד
למועד הפסקת המחקר כאמור .הכול ,בכפוף לקבלת אישור נציג הרשות כמפורט לעיל .ככל שהובא ההסכם לידי
גמר ,כאמור בס"ק ב' לעיל ב לבד ,תשולמנה למוסד גם הוצאות שלא ניתן לבטלן ,בכפוף להמצאת אסמכתאות
מפורטות ביחס לכל הוצאה ולאישור נציג הרשות בגינן.

 .6התמורות הכספיות

א .תמורת ביצוע בפועל של המחקר כאמור בתוכנית המחקר ,בקול הקורא ובהסכם זה ,הגשתו לרשות ,מילוי כל
ההתחייבויות של המוסד וקבלת זכויות הרשות על פי הסכם זה ובכפוף לאמור בסעיפים ב'-ז' להלן ,תשולם
למוסד התמורה ,כפי שאושרה במפרט התקציבי (בנספח ג' להסכם זה) ,בסכום שלא יעלה על _________ ₪
(ובמילים.)____________________________________ :
למען הסר ספק יובהר ,כי התמורה דלעיל אינה כוללת מע"מ ,לנוכח הוראת פטור ממע"מ במחקרים .מוסכם בין
הצדדים ,כי במידה ובעתיד תחול חובת תשלום מע"מ בגין איזו מהפעולות נושא הסכם זה ,יראו תשלום התמורה
דלעיל כאילו היא כוללת מע"מ מלכתחילה .למוסד לא תהיה כל טענה בגין הכללת המע"מ כאמור.
התמורה תהיה מסעיף תקציבי ________________.

ב .תשלום התמורה ייעשה באופן כמפורט להלן:
 .1בגין שנת המחקר הראשונה  -סך של ______________ : ₪
א .תשלום ראשון  -מקדמה בסך  )₪ _________( 25%עם חתימת ההסכם וכנגד חתימה על הוראת
קיזוז בשיעור המקדמה.
ב .תשלום שני  -השלמה ל )₪ ______________( 50%-לאחר  6חודשים מיום חתימת ההסכם – עם
הגשת דו"ח ביניים כשהוא מאושר ע"י האחראי.
ג .תשלום שלישי  -השלמה ל )₪ __________( 100% -לאחר  12חודשים מיום חתימת ההסכם  -עם
הגשת דו"ח שנתי כשהוא מאושר ע"י האחראי ומצורף אליו דו"ח כספי.
 .2בגין שנת המחקר השנייה  -סך של __________ : ₪
א .תשלום רביעי – תשלום בשיעור  )₪ _________( 50%לאחר  18חודשים מיום חתימת ההסכם – עם
הגשת דו"ח ביניים כשהוא מאושר ע"י האחראי.
ב .תשלום חמישי -השלמה ל )₪ _________( 100% -לאחר  24חודשים מיום חתימת ההסכם  -עם
הגשת דו"ח שנתי כשהוא מאושר ע"י האחראי ומצורף אליו דו"ח כספי.
 .3בגין שנת המחקר השלישית  -סך של _________ : ₪
א .תשלום שישי – תשלום בשיעור של  )₪ ________( 50%לאחר  30חודשים מיום חתימת ההסכם –
עם הגשת דו"ח ביניים כשהוא מאושר ע"י האחראי.
ב .תשלום שביעי  -השלמה ל )₪ ________( 100% -לאחר  36חודשים מיום חתימת ההסכם  -עם
הגשת דו"ח שנתי כשהוא מאושר ע"י האחראי ומצורף אליו דו"ח כספי.
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ג .התשלום הקבוע לעיל כולל את כל הוצאות המחקר לכל תקופת הביצוע .לא תשולם למוסד תמורה העולה על
התשלום הקבוע לעיל.
ד .מוסכם בזה ,כי לא ישולם על ידי הרשות כל תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף א' לעיל ,לא במהלך תקופת
ההסכם ולא לאחריה ,לא עבור נושא הסכם זה ולא עבור כל הנובע ממנו ,לא למוסד ולא לכל אדם או גוף אחר.
ה .ככל שתשלום מבין התשלום דלעיל מותנה בהמצאת דיווח – מדעי או כספי – או בהמצאת הוראת קיזוז חתומה,
הוא ישולם אלא לאחר שהדיווח או הוראת הקיזוז הנדרשים הומצאו לרשות ונקבע על-ידי הרשות ,כי הם עומדים
בדרישות הדיווח בקול הקורא .למוסד לא תהיה טענה כלשהי כלפי הרשות בקשר לקביעה כאמור או בקשר
לעיכוב תשלום כאמור.
ו .התמורה האמורה בסעיף קטן ב' דלעיל  ,תשולם למוסד על פי חשבונות מפורטים שיוגשו לאחראי וזאת תוך 45
יום מיום הגשת החשבון  -במידה שזאת ת אושר על ידי האחראי או מי שמונה על ידו לעניין זה .ואולם ,לא ישולם
תשלום אלא אם המוסד ביצע עד למועד התשלום ,לשביעות רצון האחראי ,את כל המוטל עליו על פי הוראות
הסכם זה וההוראות וההנחיות על פיו ,והאחראי אישר זאת בכתב.
ז .הצדדים מסכימים בזה ,כי במידה ויפסיק החוקר את ביצוע עבודות המחקר או לא יסיימן בהתאם לתנאי ההסכם
מכל סיבה שהיא ,למעט כוח עליון או סיבה שמקורה ברשות ,לא תהא הרשות חייבת בביצוע התשלום; מוסכם
בזה על הצדדים כי אי השלמת המחקר מהווה אי ביצוע התחייבויות המוסד במסגרת הסכם זה ,ויהיה עליו להחזיר
לרשות את התשלומים שקיבל מהרשות ואשר לא נוצלו וכן כל סכום בגין התקופה שלאחר הפסקת המחקר ,כאמור
לעיל.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .7איסור הסבה

א .המוסד מתחייב לבצע את המחקר בעצמו ומוסכם ומוצהר בזה ,כי חל איסור מוחלט על המוסד להמחות או להסב
זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים ,ללא אישור מראש ובכתב מאת הרשות.

ב .גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר המוסד ,בכל מקרה ,אחראי בפני הרשות לכל עניין הקשור לביצוע
הוראות הסכם זה ,בגין החלק שלא הוסב ,ככל שלא הוסב.
ג .מוצהר ומוסכם בזה כי לרשות הזכות להסב או להמחות זכויותיה עפ"י הסכם זה לכל גורם ממשלתי ,כולן או
מקצתן ,במישרין או בעקיפין ,ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהמוסד או מצד ג' כלשהו ,בכפוף להודעה מראש
בכתב 30 ,יום מראש.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,וה פרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .8איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

א .המוסד מצהיר ,ואין מניעה כי הצהרתו תתבסס על הצהרת החוקר ,אשר תצורף בהסכם כתנאי לחתימתו על-ידי
הרשות ,כי נכון למועד התקשרותו עם הרשות בהסכם זה ,אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא ,של קבוצת
המחקר  ,שיש בה כדי להפריע לביצוע המחקר מכוח הסכם זה ,וכי אין הוא קשור או מעורב ,באופן ישיר או עקיף
בכל עניין אחר שיש אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה .המוסד מתחייב לוודא
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כי החוקר יימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק או להיות מעורב בכל עסקה או עניין אחר שיש בו או
העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
ב .המוסד מתחייב להביא מיד לידיעת הרשות כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת הרשות אם קיים ניגוד עניינים או
חשש להימצאות בניגוד עניינים של החוקר .המוסד ימלא אחר כל הנחיות הרשות בנדון ויקבל על עצמו ביצוע
הפעולה נושא הדיווח רק אם הרשות תאשר ,מראש ובכתב ,כי אין לה התנגדות לכך.
ג .המוסד מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי הרשות בכל פעולותיו בקשר להסכם זה ,וכי כל המלצה
וכל ייעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת הרשות ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.
ד .בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים של החוקר ,תכריע דעת
הרשות.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .9קיזוז סכומים

א .מוסכם בזה בין הצדדים ,כי הרשות רשאית לקזז כל סכום או תשלום המגיע לו מאת המוסד ,כנגד כל סכום או
תשלום המגיע למוסד מאת הרשות ,מבלי שתהא הרשות חייבת לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור
מאת המוסד .סעיף  18להלן יחול על הוראה זו ,בשינויים המחויבים אולם הרשות הודעת הרשות בדבר כוונתה
למימוש זכות הקיזוז תימסר למוסד לפחות  14ימים טרם מועד המימוש

ב .המוסד מתחייב ומצהיר כי לא תהיה לו כל טענה כלפי הרשות על ביצוע קיזוז מכספים המגיעים למוסד מן הרשות
לפי כל דין הסכם או הסדר לפי הוראה זאת.
ג .נוסח הוראת קיזוז תקפה וחתומה ע"י מורשי החתימה של המוסד על פי הוראות החשב הכללי ,מצורף להסכם זה
כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ד'.

 .10דיווחים

א .המוסד מתחייב בזה להגיש לרשות את כל הדיווחים באופן ובדרך המפורטים בקול הקורא על נספחיו וכמפורט
להלן:
 .1דו"ח ביניים
(א) יוגש באמצע כל אחת משנות המחקר;
(ב) יכלול ,בין השאר ,פרטים מלאים בדבר התקדמות ביצוע המחקר ,תהליכי הביצוע ,כל תוצאה שהגיעו
אליה עד לאותו מועד וכן כל אינפורמציה אחרת שהגיעו אליה במסגרת המחקר ואשר עשויה להיות
מועילה לרשות בנושא המתואר במבוא להסכם זה;
(ג) הדו"ח יאושר על-ידי נציגי הרשות במהירות האפשרית כתנאי לתשלום התשלום השני עבור שנת מחקר
הראשונה והתשלום הראשון בעבור שנות המחקר השניה והשלישית.
 .2דו"ח שנתי
(א) יוגש בסוף כל אחת משנות המחקר;
(ב) יכלול ,בין השאר ,פרטים מלאים בדבר התקדמות ביצוע המחקר ,תהליכי הביצוע ,כל תוצאה שהגיעו
אליה עד לאותו מועד וכן כל אינפורמציה אחרת שהגיעו אליה במסגרת המחקר ואשר עשויה להיות
מועילה לרשות בנושא המתואר במבוא להסכם זה;
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(ג) לדו"ח יצורף דו"ח כספי;
(ד) הדו"ח יאושר על-ידי נציגי הרשות במהירות האפשרית כתנאי לתשלום התשלום השלישי ,החמישי
והשביעי ,עבור שנות המחקר הראשונה ,השניה והשלישית בהתאמה.
 .3דו"ח סופי
(א) יוגש בתום תקופת המחקר;
(ב) יכלול בין השאר ,דו"ח מלא ומפורט על דרכי ביצועו ,שלביו ,תוצאותיו והמסקנות המוסקות ממנו;
(ג) דו"ח כספי מסכם עבור כל תקופת המחקר מאושר על-ידי רואה-חשבון חיצוני בדבר היעדר מימון כפול;
(ד) הדו"ח יאושר על-ידי נציגי הרשות במהירות האפשרית כתנאי לתשלום התשלום השביעי עבור שנת
המחקר השלישית.
ב .בנוסף על האמור לעיל ,הרשות תהיה לתבוע ולקבל מהמוסד בכל עת במהלך ביצוע הסכם זה כל תוכנית ,מסמך או
אינפורמציה כלשהי בכל הקשור או הכרוך ישירות בביצוע המחקר ובתוצריו ,בכפוף לחובת הסודיות המוטלת על
הרשות כאמור להלן .המוסד מתחייב בזה להמציא לרשות כל מסמך שיתבקש כאמור מיד עם קבלת דרישת הרשות.
ג .חומר המחקר והדו"חות כאמור בסעיפים קטנים א' ו-ב' יוגשו לאחראי כשהם ערוכים ומסודרים כמפורט להלן:
( )1קבצי טבלאות יוגשו בפורמט  office Excellוקבצי מסמכים יוגשו בפורמט .office Word
( )2דו"ח ביניים יוגש במצורף להודעת דואר אלקטרוני לאחראי.
( )3דו"ח שנתי ודו"ח מסכם יוגשו ב 3-עותקים מודפסים וכרוכים וכן על גבי מדיה מגנטית ( )cdבעותק אחד.
ד .כל ההוצאות הקשורות או הכרוכות באיסוף ,ריכוז והדפסה של הנתונים והחומר והכנתו ,כנדרש בהסכם זה ,תחולנה
על המוסד.
ה .במקרה בו נושא המחקר הוא מיזם גיאולוגי (פרויקט גיאולוגי ,הידרולוגי או גיאו-הנדסי) יימסר העתק מהדו"ח
המסכם גם לספריית המכון הגיאולוגי .במחקר הכולל קידוחים ,יועברו גם נתוני הקידוחים המדגמים  -אלא אם
המכון יחליט אחרת.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .11פרסומים

א .פרסום על-ידי המוסד
 .1מבלי לפגוע בהוראות הסכם זה ,המוסד יהא רשאי לעשות שימוש בתוצאות המחקר לצורכי הוראה ומחקר
בלבד .עם זאת יתחייב המוסד להימנע מלעשות שימוש כלשהו או מלמסור ,מלהעביר ,מלתרגם או מלפרסם –
בעקיפין או במישרין ,בעצמו או באמצעות עובדיו או החוקר או מי מטעמו  -את תוצאות המחקר או כל פרט
אחר אודותיו אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של נציגי הרשות.
 .2נציגי הרשות ישיבו לפניית המוסד ,כאמור בס"ק  1לעיל ,תוך  30ימים .אי מתן מענה תוך התקופה האמורה,
כמוהו כהסכמה.
 .3המוסד מתחייב לציין במפורש במסגרת כל פרסום של המחקר נושא הסכם זה ,או כל חלק ממנו ,כי המחקר מומן
ע"י הרשות הממשלתית למים ולביוב ,בשם ממשלת ישראל .על מנת למנוע ספקות ,גם פרסום כאמור ייעשה רק
לאחר אישור לכך מראש ובכתב ע"י הרשות כאמור בס"ק  2לעיל.
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 .4מוסכם בזה ,כי הרשות לא תאסור או תמנע פרסומים מדעיים אלא מטעמים מיוחדים ,כגון טעמים שבביטחון
המדינה ובטובת הציבור או בשל נימוקים של פגיעה בזכות יוצרים; הרשות מתחייבת בזה ,כי באם ישתנו
הנסיבות שהביאו לאיסור הפרסום ,תתיר הרשות את הפרסום ,בכפוף להגשת בקשה כאמור בס"ק .1
ב .פרסום על-ידי הרשות
 .1הרשות תהא רשאית לפרסם את ממצאי המחקר בכל דרך שתמצא לנכון ,ובלבד שבמסגרת הפרסום יאוזכר שמו
של החוקר והמוסד כמבצעי המחקר .הרשות לא תעשה כן ,אם תשתכנע כי פרסום כאמור יפגע בהגנה על הידע
או מכל סיבה סבירה אחרת ולאחר שניתנה למוסד שהות סבירה להגן על תוצר הידע.
 .2פרסום תוצאות המחקר על-ידי הרשות יי עשה באופן שימנע ככל האפשר פגיעה בהגנה מסחרית על תוצאות
המחקר או הידע הנובע ממנו או במסחור תוצאות המחקר והידע הנובע ממנו או בפרסומים מטעם החוקרים
ובלבד שבמסגרת הפרסום יאוזכר שמו של החוקר ושל המוסד.
 .3מבלי לפגוע בכל האמור לעיל ,פרסום חלקי של תוצאות המחקר ייעשה בתיאום מראש עם המוסד.
 .4הרשות לא תפרסם את תוצאות המחקר אם ת שתכנע כי פרסום כאמור יפגע בהגנה על הידע או מכל סיבה סבירה
אחרת ולאחר שנתנה למוסד שהות סבירה להגן על תוצר הידע.
 .5פרסמה הרשות את המחקר כאמור לעיל ,תעביר עותק מן הפרסום לחוקר ולמוסד.
ג .על אף האמור לעיל ,יהיו הצדדים רשאים לפרסם מידע כללי בדבר ביצוע המחקר ,כגון :שם המחקר ,תיאור כללי
וסכום המענק של הרשות.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .12שמירה על סודיות

א .המוסד מצהיר שידוע לו ,כי החומר שיימסר לו על-ידי הרשות במהלך המחקר ,ככל שיימסר חומר כאמור ,הוא
סודי ואין לפרסם אותו או להשתמש בו בכל דרך שהיא שלא לצורכי המחקר בלבד וכי ,בכפוף לכל דין ,עליו
להשיבו במלואו לרשות עם סיום המחקר ,מכל סיבה שהיא.

ב .בכפוף לכל דין מתחייב המוסד לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל גורם ,במישרין,
בעקיפין או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכל סוג שהוא ,תכנית ,שרטוט,
תוכנה ,הוראת עבודה ,נוהלי ביצוע או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל שהגיעו מאת הרשות לידי
המוסד ,עובדיו או מי מטעמו במהלך ביצוע הסכם זה או בקשר עם ביצועו – ללא אישור הרשות מראש ובכתב
(להלן" -:מידע סודי").
ג .המוסד י שמור על סודיות תכנית המחקר ,השרטוטים ,הרשימות ,המפרטים ,הנתונים וכל המסמכים והחומרים
האחרים הקשורים בביצוע המחקר ,לרבות העתקים ,ואשר הוכנו על ידי הרשות או מטעמה ,או על חשבונה.
ד .המוסד מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם
זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם הרשות.
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ה .המוסד אינו רשאי להשתמש בכל מידע סודי שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך או למטרה כלשהי מלבד
לביצוע הסכם זה ,אלא באישור מראש ובכתב מאת נציגי הרשות המוסמכים .המוסד אחראי לכך כי אף אחד
מעובדיו או מי הפועל מטעמו לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.
ו .המוסד מתחייב להחזיר לרשות תוך  14יום מיום סיום ביצוע העבודה או עם סיום מתן השירותים מכל סיבה שהיא,
את כל המידע הסודי שנאסף על-ידו במסגרת מ תן השירותים וכן כל מידע ,נכס ,קובץ מחשב ,גלופה ,טיוטה וחומר
גלם שעל פיהם ניתנו השירותים וכן כל חומר שקיבל ממנה בעת ביצוע העבודה עפ"י הסכם זה ולא להשאיר בידיו
כל מידע שהוא שנאסף על-ידו במסגרת מתן השירותים .עם השבת האמור לעיל ,יצהיר המוסד כי לא נשארו
ברשותו כל חומר כאמור ,למעט מסמכים הדרושים למוסד לשם תיוק ארכיוני בלבד ,וזאת בכפוף לאישור מראש
ובכתב של הרשות באשר לסוגי המסמכים.
ז .המוסד מצהיר בזה ,כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל מהווה עבירה על חוק העונשין ,התשל"ז .1977 -
ח .חובת סודיות תחול גם על הרשות ובלבד שאין בכך כדי לסתור איזו מהוראות הסכם זה.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .13חומרים ,ציוד וכלי עבודה

א .ה מוסד יספק על חשבונו את כל החומרים ,המכשירים וכלי המחקר שיהיו נחוצים לצורך ביצוע המחקר בהתאם
להוראות הסכם זה.

ב .מוסכם בין הצדדים ,כי ציוד ומתקנים שיירכשו או ייבנו ע"י המוסד לצורך ביצוע המחקר על חשבון התמורה
האמורה בסעיף  7לעיל (להלן" -:הציוד") יהיו במלואם לרכוש המדינה מעת רכישתם או בנייתם לפי העניין.
ג .ביקש המוסד להשאיר בידיו את הציוד – יורשה לעשות כן ,אלא אם כן תבקש הרשות להותיר את הציוד בידיה
ובמקרה זה ישלם המוסד לרשות את ערכו הממשי כפי שייקבע בהסכם בין הצדדים ,וזאת תוך  60יום מתום תקופת
המחקר או סיומה מכל סיבה שהיא לפי העניין.
ד .מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב המוסד בזה להחזיר לרשות הרשות את כל הציוד כשהוא במצב זהה למצבו בעת
רכישתו או בנייתו ,למעט בלאי שנגרם עקב שימוש מקובל לצורך ביצוע המחקר .המוסד מצהיר בזה ,כי הוא מוותר
על כל דרישה או התניה בקשר לאמור לעיל ,לרבות על דרישת תמורה כלשהי בגין הציוד.
ה .המוסד יצרף דו"ח הכספי הסופי רשימה מפורטת של הציוד .לא יאושר החשבון הסופי מבלי שתהיה מצורפת
רשימה כזו ומבלי שתשולם תמורת הציוד ,באם היא תידרש כאמור בסעיף זה.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .14קניין רוחני

א .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב המוסד להודיע לרשות כדלקמן:
( )1על כל המצאה הנובעת מביצוע המחקר או תוצאותיו ,וזאת מיד עם גילויה או פיתוחה.
( )2על כל בקשה לרישום פטנט או זכות יוצרים הקשורה עם ביצוע המחקר או תוצאותיו או נובעת מהם.
( )3על כל העברת זכויות לצד ג' בפטנט או בהמצאה הנובעים מביצוע ההסכם או תוצאותיו או בשימוש בהם או
בניצולם.
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ב .בהתאם להחלטות הממשלה מס' ( 2564חכ )120/ו( 2575-חכ )122/מוסכם ,כי כל תוצרי הידע ,לרבות זכויות קניין
רוחני שיתקבלו כתוצאה מביצועו של המחקר נושא הסכם זה או אגב ביצועו יהיו בבעלות המוסד ,ובלבד שהחוקר
אינו עובד מדינה או במוסד שאינו ממשלתי או אינו תאגיד בריאות.
ג .המוסד יהיה זכאי לרשום כל זכות קניין רוחני לרבות זכויות פטנט ,במדינת ישראל או בחו"ל ,על חשבונו ,על שמו
או על שם תאגיד אחר שבבעלותו המלאה ,או על שם תאגיד המופקד על ניהול הקניין הרוחני של המוסד ,לבד או
בשותפות עם גוף אחר שייקבעו המוסד או תאגיד כאמור .רישום הזכויות כאמור יהיה בדרך התואמת את האמור
בהחלטת הממשלה המוזכרת בס"ק ב' לעיל.
ד .האמור בסעיפים קטנים (ב) ו( -ג) יהיה כפוף לתנאים הבאים:
( )1המוסד יבטיח כי הזכויות בתוצרי הידע שייווצרו ,העברתן לצדדי ג' ומתן רישיונות שימוש בהן יעשו באופן
שיקדם את הידע וינצל אותו לקידום יישומו בטכנולוגיה.
( )2לרשות תי שמר הזכות לפרסם את כל תוצרי הידע הנובעים מן המחקר באופן שימנע ,ככל האפשר ,פגיעה
בהליך ההגנה המסחרית על הידע או במסחור תוצאות המחקר והידע הנובע ממנו או בפרסומים מטעם החוקר.
תבקש הרשות לממש זכותה על-פי סעיף זה – תביא הדבר לידיעת החוקר מראש.
( )3מדינת ישראל ,תקבל כתנאי מקדמי להעברת המימון ,ללא תמורה ,רישיון לא בלעדי ,בלתי חוזר ושאינו ניתן
להעברה ,לעשות שימוש בו במישרין או באמצעות גורם אחר ,לצרכים לאומיים ,בקניין הרוחני ובכלל תוצרי
הידע ,לרבות בפטנט ,שיירשם בכל העולם.
הקביעה האם מדובר בשימוש לצורך לאומי תהיה בסמכות שר המדע והטכנולוגיה ,שר המשפטים ושר האוצר.
( )4המוסד ישלם לאוצר המדינה ,תשלומים בשיעור של  5%מכל הכנסה הנובעת ממסחור תוצרי הידע והקניין
הרוחני של המחקר ,לרבות שירותים הנלווים לו או הכרוכים בו ,עד לסכום מצטבר של המימון הממשלתי,
צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית חשב כללי ,והכל בין אם ההכנסה נוצרה אצל המוסד או אצל
תאגיד הפועל בשמו ,הקשור לו או השותף אליו.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .15עובדי המוסד

א .אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה לרשות להדריך או להורות למוסד או לכל אחד מהמועסקים על ידו,
אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה ,ולא יהיו לעובדי המוסד או למועסקים על ידו כל זכויות של עובד
מדינה או של עובד המועסק ע"י הרשות ,והם לא יהיו זכאים לכל תשלום או פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע
הסכם זה מכל סיבה שהיא ,או בקשר עם הוראות שתינתנה על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה או הפסקת
ביצוע המחקר עפ"י הסכם זה ואין בכל אלו כדי ליצור בין הרשות לבין עובדי המוסד או המועסקים על ידם כל יחסי
מעביד ועובד.

ב .ביצוע הדרכה ,פיקוח או הוראה כאמור לעיל ,או זכות לבצע אחת מאלו ,בין אם מומשה בין אם לאו ,לא ישחררו את
המוסד מהתחייבויותיו כלפי הרשות לבצע הוראות הסכם זה ואת כל ההוראות שתינתנה על פיו במלואן ובאופן
מעולה .כן לא יהיה בכל הנ"ל כדי לשחרר את המוסד מאחריותו למעשיו ומחדליו.
ג .המוסד לבדו יהא חייב לשאת בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא .המוסד יהא האחראי
היחיד והבלעדי כלפי העובדים ,או המועסקים שלהם ,או מי מהם בגין כל אחריות ,חובה או חבות שמעביד חב או
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עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו  -לרבות ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בתשלומים לביטוח לאומי ,ניכויי מס
הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא ,שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר ,תשי"ח ,1958 -
פיצויי פיטורין כמשמעם בחוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג  ,1963 -תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק
שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א  , 1951 -תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן ,וכל תשלומים
והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין ,הסכם והסכם קיבוצי ,וכל תשלומים על פי חליפיהם של
החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.
ד .היה וייקבע כי עובד של המוסד או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד הרשות ,יהיה על המוסד לשפות את
הרשות ,מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו לרשות בשל קביעה כאמור.
ה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,באם הרשות תחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה ,רשאית הרשות לקזז סכומים
אלו ,מכל סכום שיגיע למוסד מן הרשות.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .16נזיקין ואחריות

א .המוסד ישמש קבלן עצמאי לצורך ביצוע המחקר ויישא לבדו באחריות לכל פגיעה אובדן או נזק שייגרמו לגופו או
ל רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או לרכוש של עובדיו או של העובדים מטעמו ,או לרכוש הרשות או לגופו
או לרכושו של כל אדם אחר בשל מעשה או בשל מחדל של המוסד או מבצע המחקר ,אלא אם ייקבע ,כי הנזק נגרם
כתוצאה מרשלנות של הרשות בלבד .יחד עם זאת ,אם ייקבע ,כי נזק כאמור נקבע כתוצאה מרשלנות משותפת,
תחול האחריות בגינו בהתאם .כן מוסכם בזאת ,כי אחריות המוסד כאמור לעיל אינה כוללת אחריות ליישום
תוצאות המחקר ,ע"י הרשות ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו.

ב .מוסכם בין הצדדים ,כי הרשות לא תישא בכל אחריות תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או
לרכושו של המוסד או מי מטעמו או לגוף או לרכוש עובדיו או של העובדים מטעמו ,או לרכוש הרשות או לגופו
או לרכושו של כל אדם אחר וכי אחריות זו תושת על המוסד בלבד לפי כל דין ,זולת אם יוכח ,כי הנזק נגרם
כתוצאה ממעשה או ממחדל רשלניים של הרשות.
ג .המוסד מתחייב לשפות את הרשות בגין כל נזק ,תשלום או הוצאה או תביעה שתוגש נגדה שייגרמו לה מכל סיבה
שהיא הנובעת ממעשיו או ממחדליו של המוסד או כל מי מטעמו ,באופן ישיר או עקיף מהפעלתו של הסכם זה מיד
עם קבלת הודעה על כך מאת הרשות .מובהר בזה ,כי הרשות תודיע למוסד בדבר כל תביעה או דרישה כאמור
לעיל ,עם המצאתה לידיה ותאפשר לו באופן סביר והוגן להתגונן מפניה.
ד .המוסד מתחייב לשפות את הרשות בגין כל נזק ,תשלום או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על-ידי
המוסד או כתוצאה מהתרשלותו במילוי חובותיו על-פי ההסכם ,לרבות כתוצאה מדרישה או מתביעה של צד ג'
כלשהו כנגד הרשות ,הנובעים מרשלנותו של המוסד או כל מי מטעמו ,במעשה או במחדל ,כתוצאה ישירה או
עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ,ובלבד שהרשות תודיע למוסד בכתב על קבלת דרישה או תביעה לפיצוי כאמור,
בתוך זמן סביר על מנת שתינתן למוסד האפשרות להתגונן מפני דרישה או תביעה כאמור ולנהל את הגנתו באופן
עצמאי על-פי שיקול דעתו.
ה .למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה ,כי הרשות ,הבאים מטעמה או המועסקים על ידה לא יהיו חייבים לשאת ולא
יפצו או ישפו בכל תשלום ,הוצאה ,אובדן ,נזק ,או פיצוי מכל סוג או סיבה שהם שייגרמו למוסד או לעובדיו או
לפועלים מטעמו בביצוע המחקר או לכל צד ג' בכל הקשור לביצוע הסכם זה או בעקבות הוראות שתינתנה על פיו
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ואשר לא נאמר במפורש בהסכם זה כי על הרשות לשאת בהם .הכול ,זולת אם הוכיח המוסד ,כי הנזק נגרם
במישרין עקב הפרת הרשות את התחייבויותיה או עקב רשלנות הרשות.
ו .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הרשות לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו או כדי לגרוע מכל
זכות או סמכות אחרת המוקנית לרשות על-פי כל דין או הסכם.
ז .בסעיף זה " -הוצאות" ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .17ביטוח

א .מבלי לפגוע באחריות המוסד לפי הוראות הסכם זה ,מתחייב המוסד בתקופת הביצוע לבטח עצמו בביטוחים
מתאימים ,לרבות ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות כלפי צד ג' נגד כל תביעה בגין
נזקים שהוא עלול להתחייב בהם על-פי דין כתוצאה מביצוע הסכם זה ,במהלך כל תקופת ההתקשרות בגבולות
אחריות וסכומי ביטוח סבירים בנסיבות העניין.

ב .המוסד מצהיר ,כי הוציא פוליסה או פוליסות כאמור ,המוסד יציג לפני הרשות וע"פ בקשתה ,אישור מאת המבטח,
בנוסח האמור בנספח ג' להסכם זה בלבד ,על קיומן של פוליסות הביטוח האמורות.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .18הפרת ההסכם

הפר המוסד הוראה מהוראות הסכם זה ,רשאית הרשות בנוסף לזכויותיו עפ"י הוראות כל דין והוראות הסכם זה,
לראות הסכם זה כמבוטל ,לאחר שניתנה למוסד הודעה מפורטת בכתב בה נדרש לתקן את המעוות ,ובמקרה והתיקון
לא יבוצע תוך  45ימי עבודה מיום משלוח ההודעה כאמור  -לא תהא הרשות חייב בתשלום כלשהו למוסד.
כן רשאית הרשות לתבוע מהמוסד כל נזק או הוצאה שנגרמו לה בעקבות ההפרה כאמור וזאת בנוסף לכל זכות או סעד
אשר יעמדו לה לפי כל דין.

 .19הוראות עיקריות ובסיסיות

הצדדים מסכימים ,כי חיוביהם כמפורט בסעיפים  8-6 ,3 ,2ו 17-10-בהסכם זה הם מעיקרי ההתקשרות והפרתם
תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך ,לרבות הסעדים להם זכאי הצד המקיים כלפי הצד המפר.

 .20קיום ההסכם בתום לב ובנאמנות

הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים ההסכם על הוראותיו וקביעותיו והנובע מהן בתום לב ובנאמנות תוך
הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם.

 .21ביקורת

החשב הכללי במשרד האוצר ,חשב הרשות ,המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונה או הוסמך על ידם לשם כך ,יהיו
רשאים לקיים בכל עת ,בין בתקופת ההסכם בין לאחריה ,בתיאום מראש ובשעות מקובלות ,ביקורת ובדיקה אצל
המוסד בכל הכרוך במ תן השירות או בתמורה הכספית נושא הסכם זה .המוסד מצהיר ,כי ישתף פעולה עם גופים אלו
ויאפשר לקיים אצלו ביקורת מקצועית כאמור לעיל.
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 .22מיצוי זכויות

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים ,כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים ,והם מבטלים כל
הסכם ,מצג ,מו"מ ,הסכמה ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

 .23תניית שיפוט

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא מסורה
באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

 .24הוראות כלליות

א .לא ישתמש אחד הצדדים במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה ,לא ייחשב הדבר כוויתור של
אותו צד על זכויותיו אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שייקרו לאחר מכן.

ב .הימנעות מפעולה כלשהי או מתן ארכה על ידי הרשות למוסד לא תיחשב כוויתור על זכויות הרשות או למתן
הסכמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה.
ג .המוסד מצהיר ,כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה כל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה
או מן הצורך לתת כל הודעה או מן הצורך לשלם כל מס ,אגרה ,תשלום חובה ,המוטלים על פי כל דין.
ד .לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו ,אלא אם נעשה השינוי או התיקון בכתב ונחתם ע"י
כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים להסכם.
ה .משלוח הודעות
מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי כל הודעה שתשלח מצד להסכם זה לצד האחר בדואר רשום על פי הכתובות
הרשומות להלן תראה כמתקבלת תוך  72שעות ממועד שליחתה כאמור ואם שוגרה בפקסימיליה או בדואר
אלקטרוני -תוך  24שעות ,ואילו אם נמסרה ביד -עם מסירתה ,כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
הודעה שנמסרה ביד תיחשב שנתקבלה במועד מסירתה.
ו .כתובות הצדדים לצורך הסכם זה
ה רשות  :הרשות הממשלתית למים ולביוב_________________ ,
ה מוסד :
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________________
סגן מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
(מינהל ,משאבי אנוש)

____________________________
חשב הרשות הממשלתית למים ולביוב

נחתם ע"י החשב ביום ______ בחודש_______ בשנת .2018
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אישורים פנימיים לצרכי המשרד בלבד:
______________________
אישור היועץ המשפטי
__________________
אישור האחראי
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נספח ד'

המוסד להשכלה גבוהה_____________________

מספר טלפון_____________________________
מספר פקס______________________________
לכבוד,
החשב הכללי  -משרד האוצר
באמצעות הרשות הממשלתית למים ולביוב

הנדון :הוראת קיזוז

 .1אנו החתומים מטה ,הנציגים המוסמכים של המוסד להשכלה גבוהה (להלן " :המוסד") ,______________,נותנים
לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך ___________ ( ,₪במילים,)_______________ :
שיוצמד ל :מדד המחירים לצרכן מתאריך  ,1.1.2019מכל תשלום המגיע למוסד מהממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר
(להלן -:הקיזוז).
 .2אנו מסכימים כי החשב הכללי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,יקזז מכל תשלום המגיע למוסד מן הממשלה לפי
כל דין ,הסכם או הסדר ,כל סכום המגיע לממשלה מן המוסד בקשר עם חוזה/הזמנה ____________ מבלי שיהיה
חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המוסד.
 .3אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת ,מכספים המגיעים
למוסד מן הממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר.
 .4הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך _____________.
 .5שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.
_______________________________
שם מלא וחתימה של
חותמים מוסמכים מטעם המוסד

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,המשמש כיועץ המשפטי של ___________ ,מאשר בזה ,כי הוראת הקיזוז
שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של המוסד ומחייבת את המוסד.
________________________

חתימה וחותמת
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