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 תשובה שאלה מס סידורי

בשורה הראשונה אחרי  -להסכם 6.2סעיף  1
המילה: "המועצה" נבקש להוסיף: "בכפוף 
למתן פסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את 

אחריות הספק לנזק"; כמו כן, בשורה השלישית 
"משפטיות" נבקש להוסיף:  אחרי המילה:

 "סבירות".

 

 מקובל למעט תוספת סבירות.

: בנוסח להלן 6.3נבקש להוסיף להסכם את סעיף  2
 "מובהר כי אחריות הספק הינה על פי דין."

 

מקובל ובתוספת "ו/או הסכם 
 זה".

: בנוסח להלן 6.4נבקש להוסיף להסכם את סעיף  3
"למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא 
באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים 
לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או פגעי טבע, 
לרבות שיטפונות, פגיעה בקווי מתח וכיו"ב או 
מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המועצה או מי 
מטעמה בניגוד להנחיותיו המפורשות של 

 הספק." 

 

 א מקובל. ראו התוספת לעיל.ל

: בנוסח להלן 6.5נבקש להוסיף להסכם את סעיף  4
"על אף האמור בכל מקום אחר, במקרה שתקום 
חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי 
המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת 
לספק במסגרת הסכם זה למקרה ולתקופה. 

חלטה של פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת ה
  ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק."

 

 מצ"ב נספח ביטוח

בשורה השניה אחרי המילה:  -להסכם 8.1סעיף  5
"לאחר" נבקש להוסיף: "ללא קבלת אישור 

  ".G1המועצה מראש, ולמעט לחברות בקבוצת 

 

מקובל למעט התוספת "למעט 
 ". G1חברות בקבוצת 

: בנוסח להלן 8.6נבקש להוסיף להסכם את סעיף  6
 1G"ידוע למועצה שהספק הוא חלק מקבוצת 

הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית 

 לא מקובל
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, וכל 1999-כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט

מידע אשר נמסר לה בקשר עם הקבוצה )בין 
בכתב ובין בעל פה(, אשר לא פורסם במערכת 

אשר אסור לה המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים 
להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לה לעשות 
פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע 
כאמור מצוי בידו וטרם פורסם לציבור במערכת 
המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי המועצה 
טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע 

-"חפנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ
1968". 

 

: בנוסח להלן 8.7נבקש להוסיף להסכם את סעיף  7
"המועצה מצהירה כי היא מסכימה לקבל 
חשבוניות, חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות 
זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. המועצה 
תוכל להודיע לספק בכל עת על בקשתה שלא 

ת לקבל מסמכים אלה בדרך זו, בדרך לשליח
 8.4הודעות בין הצדדים כמפורט בסעיף 

 להסכם."

 

 מקובל

 


