הזמנה מתוקנת להציע הצעות למתן שירות משפטי למרכז קהילתי לספורט
תרבות ונופש בהרצליה בע"מ
שינוי תנאי סף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות

 .1בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  5/2009מיום  29.3.2009בדבר "נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע
לתאגיד מקומי" ,מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ )בריכת נורדאו( ח.פ 510805526
)להלן" :התאגיד"( מזמין בזאת להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע )להלן:
"השירותים" או "השירותים המשפטיים"(.
 .2על הזמנה זו יחולו הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/2014מיום  25.2.2014בדבר "נוהל מינוי יועץ
משפטי קבוע לרשות מקומית" )להלן" :חוזר המנכ"ל"(.
 .3השירותים המשפטיים כוללים:
א .מתן ייעוץ וליווי משפטי בנושאים שונים בתחומי פעילות התאגיד והדירקטוריון ו/או לנושאי משרה
ו/או לבעלי תפקידים בתאגיד ,ובכלל זה בהתאם לצורך:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מתן חוות דעת.
הכנה והשתתפות בפגישות עם גורמי חוץ ופנים.
הכנה והשתתפות ב 3-2-דירקטוריון בשנה ,וכן ,בוועדות ,באסיפה הכללית ובמועצת העיר
במידת הצורך.
ניסוח מסמכים משפטיים לרבות מכרזים ,הסכמים וכיוצא באלה.
מענה לפניות.
טיפול בתביעות משפטיות שתוגשנה כנגד התאגיד או שיגיש התאגיד ,וייצוג בפני ערכאות
שיפוטיות או מעין שיפוטיות לרבות הליכי בוררות או גישור.

ב .התאגיד מצוי היום בתהליך של הסדרת מארג היחסים בין בעלי המניות הקודמים לבין בעלי המניות
החדשים לשם השלמת רישומו כחברה לתועלת הציבור וקבלת אישור התקנון מול משרד הפנים .היועץ
המשפטי שייבחר יצטרך לפעול לשם השלמת התהליך האמור במהלך השנה הקרובה ,כאשר התאגיד
יהיה רשאי לקבוע את מכסת השעות לטיפול בעניין זה בתיאום עם היועץ המשפטי הזוכה ,וזאת נוסף
לייעוץ השוטף כאמור בסעיף  8להלן.
 .4היועץ המשפטי הנבחר יתן את הייעוץ המשפטי והשירותים המשפטיים הנדרשים לתאגיד בעצמו ,באופן
אישי .ככל שיידרש היועץ המשפטי לעסוק בנושאי גביה הוא יהיה רשאי להסתייע בעורך דין אחר ממשרדו,
לצורך פעולות ,שאינן כרוכות בהפעלת שיקול דעת מנהלי ,ובלבד שקיבל הסכמה מראש ובכתב מהתאגיד.
וכן במקרה שבו נדרש עורך הדין להופיע ,שלא בדרך קבע ,בפני גוף חיצוני שאין לו שליטה על לוח הזמנים
שלו ,והדבר אינו מתאפשר לו ,ובלבד שקיבל הסכמה מראש ובכתב מהתאגיד.
 .5תקופת ההתקשרות עם המציע שייבחר ליתן את השירותים המשפטיים כאמור לעיל ,תהא לתקופה בת 6
שנים )להלן" :תקופת ההתקשרות"( ,כאשר הסכם העסקתו של המציע שייבחר תהא בתחילה לתקופה של
חצי שנה ,ולאחר מכן ליתרת התקופה שלא תעלה על  5שנים וחצי ,וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד .כאשר במהלך תקופת ההתקשרות כל אחד מהצדדים יהא רשאי לסיים את ההתקשרות ,מכל

סיבה שהיא ,בהודעה בכתב 30 ,ימים לפחות במהלך שנת ההעסקה הראשונה ושל  60ימים במהלך יתר
תקופת ההעסקה ,וזאת בלי שתחול על התאגיד חובת תשלום של פיצוי מוסכם.
כשירויות המציע
 .6על המציע ועל המועמד מטעמו לעמוד במועד האחרון להגשת הצעות בכישורים המפורטים להלן:
)א(
)ב (

)ג(
)ד(

ניסיון קודם ומוכח של  5שנים לכל הפחות בייצוג וטיפול משפטי בלפחות  2תאגידים עירוניים במהלך
 5השנים שקדמו לפרסום הזמנה זו ,קרי בשנים .2013-2009
בעל ניסיון קודם ומוכח בהסדרת רישומם של שני תאגידים עירוניים לפחות ברשם החברות.
יתרון -ניסיון קודם בהסדרת רישומו של תאגיד אחד כחברת לתועלת הציבור ברשם החברות וברשם
ההקדשות.
)בעל ניסיון קודם ומוכח בהסדרת רישומם של שני תאגידים לפחות כחברה לתועלת הציבור ברשם
החברות וברשם ההקדשות(.
המציע והמועמד מטעמו עומדים בתנאים הקבועים בחוזר מנכ"ל ,וכן ,לא מתקיים במציע אחד או
יותר מתנאי הפסלות המפורטים בסעיף  7.2לחוזר מנכ"ל
המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

הגשת ההצעה
 .7כל מציע ישלים במקום המיועד לכך בטבלה שלהלן ,את המחיר המבוקש על-ידו ,כאשר המחיר המבוקש
על-ידו לא יעלה או יפחת מהמחיר המוצע בשיעור של :20%
המחיר המוצע על-ידי התאגיד
מחיר לשעות עבודת עורך דין

 300ש"ח

מחיר לשעת עבודת מתמחה

 150ש"ח

המחיר המבוקש על-ידי

לשכר הטרחה יתווסף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.
שכר הטרחה ישולם במישרין על-ידי התאגיד למציע הזוכה ולא לצדדים שלישיים.
יובהר ,כי התאגיד יהא זכאי לקבוע בתיאום מראש עם עורך הדין את מכסת השעות לטיפול בעניין מסוים.
למחיר המוצע יתווסף מע"מ כדין.
 .8היקף השעות המשוער לייעוץ שוטף הוא כ 30 -שעות שנתיות.
 .9למניעת ספק ,בגין טיפול בהליכים מיוחדים שאינם כלולים בסעיף  2לעיל ,ישלם התאגיד שכר טרחה
בהתאם למחיר המבוקש על-ידו בסעיף  5לעיל.

שונות
 .10בחירת המציע הזוכה תהא על-פי הקבוע בחוזר המנכ"ל.
 .11התאגיד אינו מתחייב למכסת שעות כלשהו ואינו מתחייב להעביר תיק כלשהו או עבודה כלשהי לעורך
הדין .העברת נושאים לטיפול עורך הדין תעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,ולא תשמע טענה מפיו
כי התאגיד מחויב להעביר עניין כלשהו לטיפולו .לתאגיד שמורה הזכות להחליט אילו נושאים יועברו
לטיפול עורך הדין או להוציא עניין מסוים לעורך דין אחר ,והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .12התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,
 .13בהצעתכם נבקש לכלול בנוסף להצעת המחיר ,כדלקמן:
 :פרופיל המשרד ,לרבות פירוט עורכי הדין.
 :עמידת המשרד ועורך הדין המיועד בתנאי הכשירות המפורטים לעיל ,וכן הצהרה כי לא מתקיים
במשרד ובעורכי הדין המיועדים תנאי הפסלות הקבועים בחוזר המנכ"ל.
 :פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות של המשרד אל מול גורמי העירייה ,נבחרי העירייה
או עובדיה והוועדה המקומית לתכנון ובניה.
 .14המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום  28.9.2014עד השעה  12:00באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת
.nordopool@012.net.il
 .15מצורף בזאת ,הסכם התקשרות שייחתם עם המציע הזוכה.

הסכם
חודש

שנערך ונחתם בהרצליה ביום

שנת 2014

בין:
מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ )בריכת נורדאו( ח.פ
510805526
מרח' נורדאו  ,50הרצליה
ע"י המוסמכים לחייבו כדין
)להלן " :התאגיד"(
מצד אחד
ל ב י ן:

______________________
______________________
______________________
ע"י המוסמכים לחייבם כדין
)להלן " :משרד עורכי הדין ו/או עורך הדין"(
מצד שני
.1

משרד עורכי הדין יעניק לתאגיד שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע ,הכל לפי צרכי התאגיד.

.2

השירותים המשפטיים יכללו ,בין היתר:
א .מתן ייעוץ וליווי משפטי בנושאים שונים בתחומי פעילות התאגיד והדירקטוריון ו/או לנושאי
משרה ו/או לבעלי תפקידים בתאגיד ,ובכלל זה בהתאם לצורך:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מתן חוות דעת.
הכנה והשתתפות בפגישות עם גורמי חוץ ופנים.
הכנה והשתתפות ב 3-2-דירקטוריון בשנה ,וכן ,בוועדות ,באסיפה הכללית ובמועצת העיר
במידת הצורך.
ניסוח מסמכים משפטיים לרבות מכרזים ,הסכמים וכיוצא באלה.
מענה לפניות.
טיפול בתביעות משפטיות שתוגשנה כנגד התאגיד או שיגיש התאגיד ,וייצוג בפני ערכאות
שיפוטיות או מעין שיפוטיות לרבות הליכי בוררות או גישור.

ב .התאגיד מצוי היום בתהליך של הסדרת מארג היחסים בין בעלי המניות הקודמים לבין בעלי
המניות החדשים לשם השלמת רישומו כחברה לתועלת הציבור וקבלת אישור התקנון מול
משרד הפנים .היועץ המשפטי שייבחר יצטרך לפעול לשם השלמת התהליך האמור במהלך
השנה הקרובה.
)להלן :השירותים"(

.3

השירותים יינתנו על-ידי עו"ד ________ בעצמו ,באופן אישי .ככל שיידרש היועץ המשפטי
לעסוק בנושאי גביה הוא יהיה רשאי להסתייע בעורך דין אחר ממשרדו ,לצורך פעולות ,שאינן
כרוכות בהפעלת שיקול דעת מנהלי ,ובלבד שקיבל הסכמה מראש ובכתב מהתאגיד ,וכן במקרה
שבו נדרש עורך הדין להופיע ,שלא בדרך קבע ,בפני גוף חיצוני שאין לו שליטה על לוח הזמנים
שלו ,והדבר אינו מתאפשר לו ,ובלבד שקיבל הסכמה מראש ובכתב מהתאגיד.

.4

על עורך הדין ליתן את השירות אשר נדרש ממנו על פי הוראות חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ
משפטי( ,התשל"ו ,1975-ובכלל זאת החובה להשתתף בישיבות שבהם נדרשת השתתפותו על פי
דין ,או לישיבות להן הוזמן ,אף שאין נוכחותו מתחייבת על פי דין.

.5

בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  5/2009מיום  29.3.2009בדבר "נוהל מינוי יועץ משפטי
חיצוני קבוע לתאגיד מקומי" ,עורך הדין יהא כפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2014
מיום  25.2.2014בדבר "נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית" ,או כל נוהל שיביא
במקומו )להלן" :חוזר מנכ"ל"( .הוראות הנוהל האמור יגברו על כל הוראה אחרת בהסכם
הסותרת את הנוהל.

.6

בגין מתן השירותים ישלם התאגיד למשרד עורכי הדין :סך של _________ ש"ח בגין כל שעת
עבודה של עו"ד; סך של _________ ש"ח בגין כל שעת עבודה של מתמחה )להלן" :שכר
הטרחה"( .יובהר כי התאגיד יהיה רשאי לקבוע בתיאום עם עורך הדין את מכסת השעות לטיפול
בעניין מסוים.

.7

שכר הטרחה ישולם בצרוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מהמדד הידוע במועד
חתימת הסכם זה ועד למדד הידוע במועד הגשת כל חשבון ,כהגדרתו בסעיף  98להלן ,ובצירוף
מע"מ כדין.

.8

שכר הטרחה ישולם במישרין למשרד עורכי הדין ולא לצדדים שלישיים.

.9

עד ליום ה) 5 -חמישי( לכל חודש יגיש משרד עורכי הדין חשבונית עסקה )להלן" :החשבון"(
בצירוף פירוט שעות העבודה שהשקיע משרד עורכי הדין במתן השירותים ,שיכלול פירוט מלא של
שעות עורכי הדין והמתמחים שבוצעו בפועל ,פרוט הנושאים ושכר הטרחה .החשבון לאחר אישורו
על-ידי התאגיד יועבר לאישור מנהל התאגיד וחשב התאגיד ו/או מי מטעמם .לאחר אישור
החשבון ,ישולם חלק החשבון המאושר בתנאי תשלום שוטף 60+יום מיום הוצאת החשבון )להלן:
"התמורה"(.

.10

בנוסף לשכר הטרחה יהיה משרד עורכי הדין זכאי לתשלום עבור אגרות ,הוצאות ששולמו לצדדים
שלישיים ,ואושרו מראש על-ידי התאגיד ,ושליחויות שהוצאו בפועל במתן השירותים ,הכל כנגד
המצאת קבלות לתאגיד.

.11

למען הסר ספק ,סכומים שיפסקו לטובת התאגיד בגין תביעות שבטיפול משרד עורכי הדין יועברו
לזכות התאגיד.

.12

משרד עורכי הדין יישא בכל המיסים ,ההיטלים ,המלוות ותשלומי החובה בגין התמורה .ידוע
למשרד עורכי הדין כי התאגיד ינכה מכל תמורה שתשולם לו על-פי ההסכם מיסים ו/או תשלומי

מלוות חובה ו/או היטלים בשיעורים שהתאגיד יהיה חייב לנכותם במקור על-פי כל דין ,אלא אם
יומצא לידיו לפני ביצוע כל תשלום ,אישור מתאים משלטונות המס לגבי ניכוי מס במקור או לגבי
הפחתת שיעור הניכוי.
.13

תקופת ההתקשרות תהא לחצי שנה החל מיום ______ וכלה ביום ________ )להלן" :תקופת
ההתקשרות הראשונה"( .התאגיד יהא רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תקופת
ההתקשרות הראשונה לתקופה נוספת שלא תעלה על חמש שנים וחצי )להלן" :תקופת ההארכה"(
במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופת ההארכה יהא רשאי כל אחד מהצדדים בכל עת
להביא הסכם זה לידי סיום וזאת בהודעה מוקדמת של  30יום מראש במהלך שנת העסקה
הראשונה ושל  60ימים במהלך יתר תקופת ההעסקה ,וזאת בלי שתחול על התאגיד חובת תשלום
של פיצוי מוסכם .למען הסר ספק התאגיד יהא רשאי לסיים את ההסכם ללא צורך במתן נימוקים
כלשהם ,ולמשרד עורכי הדין לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לפיצוי כלשהוא בשל
הפסקת ההתקשרות.

.14

כל הסדר פשרה עם צדדים שלישיים כלשהם כפוף לאישור התאגיד מראש ובכתב ,לאחר שמשרד
עורכי הדין יציג לו הפשרה המוצעת בצרוף המלצותיהם.

.15

משרד עורכי הדין ימסור אחת לשנה דו"ח עבור רו"ח של התאגיד לפי דרישות רוה"ח ,הכולל
ריכוז כל ההליכים המשפטיים הכספיים התלויים ועומדים שהתאגיד צד להם ,נכון ל 31 -בדצמבר
לשנה החולפת וכן נכון ל 30 -ביוני.

.16

בנוסף יגיש משרד עורכי הדין דו"ח בגין כל הליך משפטי שבטיפולו ,ואשר הסתיים .וכן ,כל דו"ח
ומידע בקשר לכל הליך משפטי או עניין משפטי המטופל על ידו ,בהתאם לבקשת התאגיד.

.17

משרד עורכי הדין מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי .אין
ולא יהיו כל יחסי עובד מעביד בין התאגיד ומשרד עורכי הדין ו/או מי מטעמו ואין משרד עורכי
הדין זכאי לכל תשלום ו/או זכויות מאת התאגיד המגיעים על פי כל דין ונוהג לעובד ממעביד
לרבות אך לא רק ,תשלומים סוציאליים ,ניכויים החלים בגינם וכד'.

.18

משרד עורכי הדין יפצה וישפה את התאגיד ,מיד לדרישתו הראשונה בכתב ,באם יידרש התאגיד
לשלם תשלום כלשהוא בגין טענה ו/או דרישה בקשר ליחסי עובד-מעביד בינו לבין משרד עורכי
הדין ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או נזק שנגרם לו.

.19

משרד עורכי הדין יהיה אחראי כלפי התאגיד בגין כל פגיעה  ,נזק או אובדן שיגרמו לתאגיד ו/או
לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו בגין כל מעשה או מחדל הקשורים במתן השירות על-ידי משרד
עורכי הדין ו/או מי מטעמו על-פי הסכם זה.

.20

משרד עורכי הדין יפצה וישפה את התאגיד לדרישתו הראשונה בכתב בגין כל דרישה בקשר עם
אחריותו כמפורט בסעיף זה לעיל ,ובלבד שהתאגיד הודיע להם על הדרישה עם קבלתה ואפשר
להם להתגונן מפניה.

ביטוח
 .21בלי לגרוע מאחריות לפי חוזה זה או לפי כל דין ,מתחייב משרד עורכי הדין לבטח על חשבונו הוא,
לטובתו ולטובת העיריה ,ביחד ולחוד ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ביצוע
העבודות מושא הסכם זה ,את הביטוחים המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל:
.21.1

פוליסה לביטוח חבות מעבידים:

הפוליסה תכסה את החבות החוקית של משרד עורכי הדין מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין
)נוסח חדש( תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם ,1980 -בגין כל היזק נפשי או שכלי או
מוות כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם בביצוע העבודה מושא הסכם
זה.
גבול אחריות שלא יפחת מ –  $5,000,000לתובע ,לאירוע ולתקופה.
 .21.2פוליסה לביטוח אחריות מקצועית:
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של משרד עורכי הדין כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש
בשל הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ואשר מקורה ממעשה ו/או מחדל ,טעות ו/או
השמטה ו/או רשלנות של המבוטח מביצוע חוזה זה גבול אחריות שלא יפחת מ  $ 250,000למקרה
ולתקופה.
הפוליסה תכלול ,בין השאר ,את ההרחבות הבאות :אובדן השימוש או העיכוב ,אובדן מסמכים,
מעילה באימון ,אי יושר עובדים ,השמצה ,הוצאת דיבה או הוצאת שם רע ,בעלי מניות  /שותפים,
הגנה בהליכים פליליים ,תקופת גילוי מאורכת של ששה חדשים לפחות ,תקופה רטרואקטיבית
החופפת לפחות את תקופת התכנון וההתקשרות ,אחריות שילוחית של המבוטח בגין מעשיו
ומחדליו של כל אדם או כל גוף המייצג או הפועל מטעמו או עבורו.
 .22שתי הפוליסות הביטוח הנ"ל תכסנה את הסיכונים העלולים להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,מביצוע
חוזה זה ,לגופו או לרכושו של כל אדם לרבות משרד עורכי הדין עובדיו וכל הבאים מכוחו או מטעמו.
 .23בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י העיריה ,והמבטחים מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העיריה.
תבוטל זכות השיבוב )תחלוף( בתביעה של המבטח כלפי העיריה ו/או עובדיה ו/או הבאים
מטעמה ובלבד שהוויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית הורחבה לשפות את העיריה בגין אחריות שעלולה להיות
מוטלת עליה למעשי ו/או משרד עורכי הדין והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות
צולבת לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי
זה תחשב העיריה בבחינת מבוטח לכל צד ועניין.
ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את העיריה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי
כי היא נושאת בחבות מעביד כל שהיא כלפי מי מעובדי משרד עורכי הדין.
רכוש העירייה יחשב כרכוש צד ג' כלפי משרד עורכי הדין עובדיו והבאים מטעמו.
משרד עורכי הדין יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית
במקרה של נזק.

ז.
ח.
ט.
י.

הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  60יום מיום שנמסרה לעירייה
הודעה בדאר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
משרד עורכי הדין ימציא לעירייה במועד חתימת הסכם זה ,אישור ביטוח חתום על-ידי
המבטח ,בנוסח שבנספח א' להסכם.
הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות משרד עורכי הדין כאמור בחוזה זה מתחייב
לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.

 .24משרד עורכי הדין מצהיר ומתחייב כי לא מתקיים בהם תנאי פסלות מתנאי הפסלות הקבועים בחוזר
מנכ"ל ,לרבות סעיף  7.2לנוהל .משרד עורך הדין לא יעמיד עצמו במצב שבו יהיה ניגוד עניינים במתן
השירותים לתאגיד על פי הסכם זה ולא ייצג לקוחות מול ו/או כנגד התאגיד במהלך תקופת
ההתקשרות ולפחות שמונה עשר ) (18חודשים לאחר סיומה .משרד עורכי הדין מתחייב לדווח
לתאגיד מראש ובכתב על כל מקרה ו/או חשש למקרה של ניגוד עניינים במילוי תפקידו כלפי התאגיד.
משרד עורכי הדין ידאג ויהיה אחראי כלפי התאגיד כי הוראות סעיף זה ימולאו גם על-ידי עובדיו
ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו.
 .25משרד עורכי הדין מצהיר ומתחייב כי לא נתן ו/או ייתן ייעוץ משפטי פרטי למנכ"ל התאגיד או לראש
העירייה או לסגניו או למנכ"ל העירייה או למי מעובדיה הבכירים ,או לבן זוג או הורה של כל אחד
מאלה או ילדיו הסמוכים על שולחנו ,או לתאגיד שבשליטת כל אחד מאלה או בשליטת בן זוגם ,או
לחבר מחברי מועצת הרשות המקומית ,או לסיעה מהסיעות החברות במועצה.
 .26כל מסמך ,מידע ,פרטים ונתונים מכל סוג שהוא ,לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים אודות התאגיד
ו/או עיריית הרצליה ו/או תושביה ו/או צד ג' כלשהוא )להלן" :המידע"( שיגיעו לידיעת משרד עורכי
הדין ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בקשר עם מתן השירותים ,ישמרו על ידם בסודיות מלאה ומוחלטת.
משרד עורכי הדין מתחייב שלא לגלות ,בין במישרין בין בעקיפין ,את המידע או כל חלק ממנו לשום
גורם שהוא ,ולא לעשות בו כל שימוש ,במישרין או בעקיפין ,אלא כנדרש לצורך מתן השירותים ,וכן
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע כלשהוא בכל
צורה שבה יהיה אגור .מוסכם בזאת כי התחייבויות משרד עורכי הדין על פי סעיף זה אינן מוגבלות
בזמן ,ומשרד עורכי הדין ידאג למילוין גם על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו.
 .27משרד עורכי הדין מצהיר כי הוא מודע להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  1981והתקנות על
פיו וכי הוא ו/או מי מטעמו יפעל בהתאם ובכפוף להם.
 .28כל הזכויות וכל זכויות הקניין הרוחני בכל הנתונים ,התוצרים והמסמכים שיאספו ,יוכנו או יופקו
במסגרת מתן השירותים הם קניינו הבלעדי של התאגיד ,והתאגיד יהיה רשאי לנהוג בהם מנהג
בעלים ,ללא כל תמורה נוספת לזו הנקובה בהסכם זה.
 .29עם סיום מתן השירותים מתחייב משרד עורכי הדין להחזיר לידי התאגיד כל חומר ו/או מידע ו/או
מסמכים אשר נמסרו לידיו על-ידי התאגיד לצורך ו/או בקשר עם מתן השירותים .למען הסר ספק כל
מחלוקת באשר לשכר הטרחה לא תמנע ו/או תעכב החזרתם לידי התאגיד.

 .30העברת נושאים לטיפול עורך הדין תיעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,התאגיד אינו
מתחייב למספר שעות כלשהו ולא תישמע טענה מפיו כי העירייה מחויבת להעביר עניין כלשהו
לטיפולו .על אף כל האמור בהסכם זה משרד עורך הדין מצהיר כי ידוע לו כי אין בהסכם זה להעניק
להם בלעדיות כלשהי במתן השירותים .התאגיד יהא רשאי להעסיק עורכי דין ו/או גופים נוספים
בשירותים מושא הסכם זה ,ולמשרד עורכי הדין לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כלפי התאגיד.
 .31זכויות והתחייבויות משרד עורכי הדין על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה או להסבה כלשהיא,
אלא בכפוף לקבלת הסכמת התאגיד מראש ובכתב.
 .32הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ביחס לנושאים האמורים בו והוא כפוף להוראות
הנוהל .עם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים,
לרבות טיוטות אשר הוחלפו בין הצדדים במסגרת המשא ומתן לכריתת הסכם זה ,ולא יהיה תוקף
לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר
ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה ,אלא אם יעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים.
 .33כל הסכמה מצד מי מהצדדים לסטות במקרה מסוים מתנאי הסכם זה לא תהווה תקדים ולא ילמדו
ממנה גזירה שווה למקרה אחר .השתהה או לא השתמש צד להסכם זה בזכות מן הזכויות הניתנות לו
על פי הסכם זה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור כלשהו על זכויות וחובות אחרות על פי הסכם
זה.
 .34הפר משרד עורכי הדין תנאי מתנאי הסכם זה ,ולא תיקן את ההפרה בתוך ) 10עשרה( ימים מיום
קבלת הודעה בכתב מאת התאגיד ,יחשב משרד עורכי הדין כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית
והתאגיד יהא רשאי לבטל הסכם זה וזאת בלי לגרוע מזכותו של התאגיד לתבוע פיצויים ו/או כל סעד
ו/או כל תרופה המוקנים לתאגיד על פי הסכם זה ו/או דין.
.35

בהסכם זה לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך.

.36

הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים המפורטות במבוא להסכם זה בדואר רשום ,תחשב כאילו
הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך ) 3שלושה( ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל,
אם נמסרה ביד ,בעת מסירתה ,ואם שוגרה בפקס ,תוך ) 24עשרים וארבע( שעות ממועד שיגורה
ובלבד שהינו יום עסקים.

ולראיה ,באו הצדדים על החתום
במקום ובמועד הנקובים לעיל :

_______________
משרד עורכי הדין

____________________
התאגיד

נספח א'
לכבוד
מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ
הרצליה

א.ג.נ,.
הנדון :פוליסות ביטוח בקשר עם חוזה מספר _____________
מיום _________ביניכם לבין _________משרד עורכי דין
אנו החתומים מטה)__________ ,להלן" :המבטח"( מאשרים כי ____________ מבוטחים על
ידינו בפוליסות הבאות:
 .1פוליסה לביטוח חבות מעבידים:
פוליסה מס'_____________
בתוקף מיום ___________ועד___________.
גבול אחריות לתובע ___________ לאירוע ותקופה ___________.
הפוליסה מכסה את החבות החוקית של המבוטח מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(
תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם  ,1980בגין כל עובדי משרד עורכי הדין המועסקים על
ידו בביצוע העבודה מושא חוזה זה ,מפני כל תאונה או נזק שיגרם.
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער ,קבלני משנה
ועובדיהם ,שימוש בכלי נשק וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.
 .2פוליסה לביטוח אחריות מקצועית:
פוליסה מס' _____________
בתוקף מיום __________ועד____________.
גבול אחריות לאירוע ותקופה $ 250,000
הפוליסה מכסה את החבות החוקית של משרד עורכי הדין כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש
בשל הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ואשר מקורה ממעשה ו/או מחדל ,טעות ו/או
השמטה ו/או רשלנות של המבוטח מביצוע חוזה זה .
אנו מאשרים כי הכיסוי בפוליסות הינו נוסח ביט –  2014או המקביל לו.
בפוליסות הנ"ל נכללים התנאים הבאים:
א.

הביטוחים הנ"ל ,קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך על-ידי התאגיד המבטחים מוותרים על
כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי התאגיד.

ב.

מבוטלת זכות השיבוב )תחלוף( בתביעה של המבטח כלפי התאגיד ו/או עובדיה ו/או הבאים
מטעמו אך הויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג.

פוליסת לביטוח אחריות מקצועית הורחבה לשפות את התאגיד בגין אחריות שעלולה להיות
מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי משרד עורכי הדין והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף

אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על-ידי המבטח פוליסה
נפרדת ולפי זה יחשב התאגיד בבחינת מבוטח לכל צד ועניין.
ד.

ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את התאגיד היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי
הוא נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי משרד עורכי דין.

ה.
ו.

רכוש התאגיד יחשב כרכוש צד ג' כלפי משרד עורכי הדין ,עובדיו והבאים מטעמו.
האחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק ,תחול בכל מקרה על משרד עורכי
הדין בלבד.

ז.

הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  60יום מיום שנמסרה לתאגיד
הודעה בדואר רשום מהמבטח על הצמצום ו/או הביטול כאמור.

תאריך___________:

שם החותם ותפקידו__________

חתימת המבטח__________ :

