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  חוזה -'ג מסמך

  2010 שנת______ לחודש______ ביום בירושלים ונחתם נערך אשר

  

  )ר"ע( ירושלים להנדסה האקדמית המכללה  :  בין

  

      ירושלים 26 שרייבום יעקב רחוב    

  

  ")המכללה"  או" המזמין" - להלן(    

  

  אחד מצד                  

  

   :  לבין

  ")הספק" - להלן(    

  שני מצד                  

  

 וארכיון סריקהשירותי  אספקתל הצעות להצעת הזמנה במסגרת המזמין אל פנה והספק  :    הואיל

  ;המזמין עבור") השירותים: "להלן(מסמכים 

 השירותים את לספק שנבחר הוא הספק כי, ונקבע המזמין ידי על נבחרה, הספק של והצעתו  :   והואיל

  ; זה בהסכם כמפורט ובתנאים במועדים, באופן

  

 הידע, המיומנות, היכולת בידיו כי, ומתחייב ומצהיר, השירותים את לספק מעוניין והספק  :   והואיל

 לצורך הנדרשים והמכשור החומרים, האדם כוח, והפיננסית הארגונית היכולת, המקצועי

  ;")השירותים מתן: "להלן(' ד במסמך כמפורט השירותים מתן

  :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם כן על אשר

  מבוא .1

  .המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו



  

 

  .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד

  :בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא

  

איכותית  ברמה מסמכים וארכיון סריקהשירותי  אספקת  -"השירותים מתן" או השירותים"

  . 'ד במסמך למפורט בהתאם והארגון הפיקוח, החומרים, הכלים, הציוד, כוח האדם מבחינת וגבוהה

  ).ר"ע( ירושלים להנדסה האקדמית המכללה - "המזמין"

  .השירותים את להעניק המכרזי בהליך שנבחר מי   -" הספק"

,     מטעמה לפעול המוסמך כנציגה המכללה ידי על שיקבע מי או, נווה יאיר מר– "המזמין נציג"

  .להספק שתינתן בכתב בהודעה, לזמן מזמן

  

 תקופת ביצוע השירותים  .2

: להלן(________ועד ליום _______ החל מיום , חודשים 36-תוקפו של הסכם זה הינו  ל  .א

ההסכם הספק יחל בביצוע ובמתן השירותים עם תחילת תקופת "). תקופת ההסכם הראשונה"

או אם ניתנה הודעת הארכה כמפורט , וימשיך בהם ברציפות עד לסיום תקופת ההסכם הראשונה

  .עד לתום התקופה הנוספת, להלן

 3 -ל , על פי תנאיו, על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תוקפו של ההסכם, המזמין יהיה רשאי  .ב

במידה ולא הודיע "). פה הנוספתהתקו:"להלן(או לתקופה קצרה מכך, תקופות בנות שנה כל אחת

יוארך ההסכם  לתקופה של שנה אחת כל פעם , המזמין בכתב על אי רצונו בהארכת תוקף ההסכם

 .תקופות הארכה כאמור 3 -ולא ליותר מ 

לרבות במהלך תקופת , למזמין שמורה הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת ומכל סיבה שהיא  .ג

או בתום תקופת ההסכם הראשונה  וטרם /פה הנוספת ואו במהלך התקו/ההסכם הראשונה ו

 .יום מראש) 30(וזאת על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב להספק של שלושים , התקופה הנוספת

בשל נסיבות , לדחות או לבטל את מתן השירותים על ידי הספק לאלתר, המזמין יהא רשאי לעכב  .ד

 .על ידי הודעה בכתב, מי מטעמואו /או מחדלי הספק ו/או הקשורות למעשי ו/הנובעות ו

הספק יספק את השירותים תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר הגורמים   .ה

 .הנוגעים לאספקת השירותים



  

 

פ הוראות ההסכם "מיום החתימה על הסכם זה וכל עת בה ההסכם בתוקף והצדדים מתנהלים ע  .ו

התעריפים וכל יתר , לוח הזמנים, םכי מתן השירותים יתבצע בהתאם לתנאי, מתחייב הספק

 . 'ההוראות  המפורטות במסמך  ד

 היעדר זכות ייצוג .3

שלוח או נציג של המזמין ואינו רשאי או , מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק איננו סוכן

. וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה, מוסמך לייצג או לחייב את המזמין בעניין כלשהו

מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק למזמין או לצד הספק 

טעון הסמכה מפורשת , ייצוג המזמין לכל מטרה שהיא. הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה, שלישי

  .  מראש ובכתב, לכך על ידי המזמין

  היתרים ורישיונות  .4

הרישיונות והאישורים התקפים , ההיתרים, מסמכיםהספק מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו כל ה  .א

הרישיונות והאישורים התקפים , ההיתרים, והנדרשים בהתאם להוראת כל דין לרבות המסמכים

 .הספק מתחייב להציגם למזמין בכל עת שיידרש. והנדרשים מאת הרשויות המוסמכות

ו הוא תנאי מהותי בהסכם מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקי  .ב

אי נכונות הצהרות אלה או חלקן בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן יחשב . זה

 .הפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק

לרבות על כל צו שניתן , הספק מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו  .ג

 .יתן את  השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיוכנגדו והאמור או מגביל את יכולתו ל

פ "הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראת כל דין החל בקשר למתן השירותים ע  .ד

  .הסכם זה

 הצהרות והתחייבות הספק .5

  :בזאת ומאשר הספק מצהיר

 .זה מכרז נשוא השירותים לביצוע דין כל פי על מורשה הוא כי  .א

 השירותים וכי לביצוע הדרושים והכישורים המומחיות, הניסיון, המקצועי הידע את לו יש כי  .ב

 .מיומן אדם כוח זה ובכלל לכך הדרושים האמצעים כל לרשותו עומדים



  

 

 במלואן, הסכם זה פי על התחייבויותיו למילוי הבחינות מכל מתאימים ויכולת כושר בעל הוא כי  .ג

   .ובמועדן

 שניתנו ההבהרות ועל על נספחיו המכרז נוסח את היטב שבחן לאחר זה הסכם על חתם הוא כי  .ד

 הצעתו לגיבוש לו הנחוצות ההסברים וההנחיות כל את המזמין מנציגי קיבל, אותם הבין, לו

 או מספיק גילוי אי עם בקשר המזמין טענה כלפי כל לו ואין ,זה הסכם פי על והתחייבויותיו

 .השירותים מתןב הקשורות או לעובדות לנתונים בקשר פגם או טעות ,חסר גילוי

וכי הינו בעל רקע מקצועי מתאים , כי הבין באופן מלא את כל צרכיו ודרישותיו של המזמין  .ה

 .המאפשר לו לבצעו כדבעי, וניסיון בנושא מתן השירות מושא הסכם זה

 בהצעתו והתחייבויותיו סמך הצהרותיו על ,הצעתו בסיס על עמו התקשר שהמזמין לו ידוע כי  .ו

  .ולהלן לעיל, זה ובהסכם

מערכת סריקת וארכיון מסמכים ברמה איכותית גבוהה , הספק מתחייב לקיים במתקני המזמין  .ז

 . הפיקוח והארגון ומכל בחינה אחרת, הציוד, מבחינת כח האדם

וכמו כן , יעשו מלאכתם נאמנה, שיועסקו מטעמו באספקת השירותים, הספק ידאג לכך שעובדיו  .ח

וימלאו בדייקנות אחר הוראות הקבע המסדירות את  יצטיינו ביחסי אנוש ותקשורת עם קהל

 .בכל אחד ממתקני המזמין, נוהלי עבודתם

, את השירותים, הספק מתחייב לפעול ולספק שירותי סריקה וארכיון מסמכים ובכלל זה  .ט

אשר יוצבו לשם , לכל אחד מעובדיו, וביתר מסמכי הסכם זה' ההכשרות והציוד כמצוין במסמך ד

 . אספקת השירותים

או היתר הנדרש על פי כל דין לשם מתן /כל אישור ו,  הספק מתחייב להמציא על חשבונו  .י

 . השירותים על פי הסכם זה

על כל הוראותיו וקביעותיו בתום לב ובנאמנות תוך הקפדה , הספק מתחייב למלא אחר ההסכם  .יא

 .על צורכי המזמין והאינטרסים של המזמין

 .תכנית העבודה וסידורי השעות שקבע  המזמיןהספק מתחייב לבצע את השירותים על פי   .יב

, קלקולים(ביצוע תפקידם  המזמין לצורך ידי לעובדיו על שינתן ציוד כל על אחראי יהא הספק  .יג

 שנגרם אובדן או נזק, קלקול כל חשבונו ועל מיד לתקן מתחייב הספק). אבדן או בזדון נזקים

 .עובדיו כאמור ידי לציוד על

 



  

 

 הספק מטעם קשר איש .6

  .תפעולי ועניין נושא לכל הספק לבין המזמין בין הקשר איש יהווה   במכללה מידע מערכות מנהל                

  השירותים .7

 השירותים ואספקת מתן הספק מאת המזמין בזה מזמין, הספק של הצהרותיו על בהסתמך  .א

 .המזמין לדרישות ובהתאם נספחיו על זה בהסכם כמפורט

 .ובמועדם במלואם, השירותים לכל הינה השירותים את ולתת לבצע הספק התחייבות  .ב

 מקצועית ברמה, בחריצות, ביעילות, במקצועיות, במיומנות השירותים את לספק מתחייב הספק  .ג

 למסמכי' ד במסמך המצורף, במפרט הנקוב הזמנים ובלוח הראויה במהירות, מעולה בטיב, גבוהה

) SLA( השירות אמנת לתנאי ובהתאם המזמין של המלא רצונו לשביעות והכול, זה הסכם המכרז

 . עבודה הזמנת בכל הספציפיות המזמין דרישות פי ועל' ד במסמך המפורטת

 תקן או/ו דין כל הוראות מילוי על והקפדה שמירה תוך השירותים את ולתת לבצע מתחייב הספק  .ד

 המזמין של כלשהי בהוראה יהיה ולא אין. אחרות נוהגות או/ו מחייבות מקצועיות הנחיות או/ו

 הספק מאחריות לגרוע כדי הספק של כלשהי פעולה או תכנית של המזמין מטעם באישור או/ו

 .לעיל האמור פי על לנהוג

 כאמור והמפתוח הסריקה תוצרי ועל העבודה תהליכי על מתמדת איכות בקרת יבצע הספק  .ה

 כל המזמין לידי להעביר מתחייב הספק. תשלום תוספת וללא חשבונו על, )'ד מסמך( הטכני במפרט

 .כאמור הספק ידי על שנערכו איכות בדיקות על המזמין שיבקש מידע

 למשך ידו על בשימוש ויהיו יסופקו אשר השירותים על האחריות מלוא את עצמו על מקבל הספק  .ו

 .ההסכם פי על נוהגים הצדדים בה עת ובכל בתוקף ההסכם בה התקופה כל

 וארכיון סריקה שירותי לספק מנת על המזמין מתקני לתחום להיכנס, לספק הניתנת רשות  .ז

 לעובדיו או לו הותר אליו המקום לגבי חזקה זכות כמקנה פנים בשום לפרשה אין, מסמכים

 .להיכנס

 אספקת למטרת ורק אך המזמין מתקני במבני ישתמש כי, ומתחייב בזאת מצהיר הספק  .ח

 .אחרת   מטרה לכל ולא זה בהסכם להתחייבויותיו בהתאם, זה הסכם נשוא השירותים

 .שבו התפקידים ולבעלי למזמין הנתונות הסמכויות מן למעט כבא יתפרש לא זה בהסכם דבר שום  .ט

 תקופת במהלך לאספקתם והכמויות המועדים לרבות, השירותים היקף את יקבע המזמין  .י

 כלשהי בכמות שירותים להזמנת מתחייב אינו המזמין. הבלעדי דעתו שיקול לפי, ההתקשרות

 ללא, לשנות רשאי יהיה המזמין כי ומוסכם בזאת מובהר האמור בכלליות לפגוע מבלי. מהספק

 וכן ההתקשרות תקופת במהלך הנדרשים השירותים את, הספק בהסכמת או בהתייעצות צורך

 תהא לא ולספק לעת מעת המשתנים לצרכיו בהתאם השירותים מתן סדר את להגדיל או להקטין

 .כך בגין טענה כל



  

 

 עת בכל, רשאי יהיה המזמין כי בזאת ומוצהר מוסכם, לעיל' י ק"בס האמור בכלליות לפגוע מבלי  .יא

 או קצובה לתקופה, הספק עם התקשרותו את לדחות או/ו לבטל, הבלעדי דעתו שיקול פי ועל

 מגבלות בשל, היתר בין, וזאת, השירותים מתן היקף את לשנות או/ו לצמצם או/ו לצמיתות

 כל לו תהיה לא כי מתחייב הספק. המזמין ידי על חוזה כהפרת ייחשב שהדבר ומבלי תקציביות

 מתן דחיית או/ו עיכוב או/ו ביטול או/ו שינוי או/ו צמצום בגין המזמין כנגד דרישה או/ו תביעה

 מוותר והספק זה בתחום ומגבלותיו המזמין של תקציביות נסיבות בגין, העניין לפי, השירותים

 אחרת נקבע אם למעט, כך בגין שהוא סוג מכל שיפו או/ו תשלום או/ו פיצוי לכל זכותו על בזאת

 .במפורש

 מתן עבור לו שיגיע סכום מכל הנזק סכום מלוא יקוזז - זה בסעיף כאמור הספק פעל לא  .יב

 וזאת, המזמין דעת שיקול לפי, הספק שמסר הבנקאית הערבות חילוט באמצעות או/ו השירותים

 . המזמין לזכות שיעמדו אחרים סעד או תרופה מכל לגרוע מבלי

 ומאשר מצהיר הספק. ידו על שיועסק עובד לכל ביחס המזמין אישור את לקבל חייב יהיה הספק  .יג

 ידי על שיידרשו ככל ביטחוניות בדיקות מטעמו העובדים יעברו המזמין לאישור שבנוסף לו ידוע כי

 הוא הספק עובדי ידי על השירותים למתן תנאי. זה לעניין כלשהי תשלום תוספת וללא המזמין

 .האמורות בבדיקות עמידתם

 אותו של העסקתו הפסקת מהספק לדרוש רשאי יהיה המזמין כי מוסכם, לעיל באמור לפגוע מבלי  .יד

 לו ידוע כי מצהיר הספק. הספק של חשבונו ועל באחריותו, למזמין השירותים מתן במסגרת עובד

 נזקים או הפסדים בגין כלשהי בדרך הספק את לפצות חייב יהא לא  המזמין כי הסכמתו נתן והוא

 שהמזמין כך בשל או מסוים עובד של הרחקתו את דרש שהמזמין ,כך בשל לו להיגרם שעשויים

  .לעבודה הספק של עובד של קבלה לאשר סרב

 שימוש בכלים ובחומרים .8

 כוח לרבות, השירותים ומתן ביצוע לשם דרושים שיהיו האמצעים כל את לספק מתחייב הספק  .א

 .מעולים ובאיכות בטיב והכול שיידרש אחר אמצעי וכל חומרים, ציוד, מתאים אדם

 אלא, חשבונו ועל הספק ידי על יירכשו השירותים אספקת לשם הדרושים והחומרים הכלים כל  .ב

 .ובכתב אחרת הוסכם אם

 המתאים מהסוג יהיו, השירותים אספקת לצורך שימוש הספק יעשה בהם והחומרים הכלים כל  .ג

 . זה להסכם בהתאם השירותים לאספקת סייג ללא

 דבר לכל, תיחשב' ג צד בזכויות פגיעה בה שיש מוצרים או חומרים, בכלים שימוש עשיית כי מובהר  .ד

 .זה הסכם כהפרת, ועניין

, להספק תשלום מכל במקור ינכה והמזמין, סופי ברוטו סכום הינה ל"הנ התמורה, ספק הסר למען  .ה

 הספק ימציא אם אלא, דין כל פי על במקור לנכותו יש אשר אחר חובה תשלום או היטל, מס כל

 .כדין מ"מע יתווסף האמורים התשלומים לכל. מס מניכוי פטור הוא כי תקף אישור



  

 

 אופן הגשת חשבונית .9

 .הזמנה כל עבור נפרדת חשבונית למזמין יגיש הספק  .א

 ישלח כאמור סיכום דוח. בחשבונית לטיפול מקדים כתנאי סיכום ח"דו לחשבונית לצרף יש  .ב

  .ל"דוא באמצעות    EXCEL כקובץ גם למזמין

 התמורה .10

 על שהוגשה הסופית להצעה בהתאם, החוזה פי על לו המגיעה התמורה את לספק לשלם מתחייב  המזמין

  :כדלקמן במכרז ידו

 .התשלום ביום שיעורו פי על מ"מע יתווסף הסכומים לכל  .א

 בצירוף המזמין אצל החשבונית קבלת מיום יום 30+  שוטף ל"הנ התשלום את לספק ישלם המזמין  .ב

 .המזמין של רצונו לשביעות סופקו שהשירותים לכך בכפוף, ולאחר לעיל האמור המפורט ח"הדו

 .ריבית או/ו הצמדה כל יישא לא שבחשבונית המחיר', ב ק"בס כאמור התקופה במשך  .ג

 .מראש אישור עליו ניתן ושלא, זה בהסכם מהקבוע נובע שאינו, תשלום בכל יישא לא המזמין  .ד

 הנאה טובת או/ו תמורה לקבל מקרה בשום, זכאי יהיה לא מטעמו מי או/ו הספק כי בזאת מוסכם  .ה

 היה. בעקיפין ובין במישרין בין וזאת, זה חוזה מושא העבודה לביצוע בקשר שלישי צד מכל כלשהי

 תהיה ההנאה טובת, כך על נוסף. החוזה של יסודית הפרה הדבר יהווה, כאמור הנאה טובת ותתקבל

  .מהמזמין לספק המגיע סכום מכל ערכה את לקזז רשאי יהיה והוא, המזמין רכוש

 כל את כוללת והיא ההסכם פי על הספק התחייבויות כל בגין מלאה תמורה מהווה ל"הנ התמורה  .ו

 הכרוכות ההוצאות כל עבור לרבות, זה הסכם פי על השירותים ובמתן בביצוע הכרוכות ההוצאות

' ג צד כלפי דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הספק של התחייבויותיו יתר וכן השירותים מן והנובעות

 או הוצאות החזר, נוסף תשלום שום מטעמו למי או להספק המזמין ידי על ישולם לא. שהוא

 מתן עבור לא, זה הסכם י"עפ הקשר פקיעת לאחר ולא השירותים מתן במהלך לא, כלשהי השתתפות

 החזר, טרחה שכר בגין לרבות, מהם הנובע כל או/ו זה הסכם עם או עמם בקשר ולא השירותים

 .אחר גוף או אדם לכל ולא להספק לא, אחרות תוספות או עמלות, הוצאות

 שכר בעלות שינויים מחמת בין, בתמורה שינויים או העלאות מהמזמין לדרוש זכאי יהא לא הספק  .ז

 חובה תשלומי או היטלים, מסים של העלאתם או הטלתם, המטבע של החליפין בשער שינויים, עבודה

 .אחר נוסף גורם כל מחמת או, עקיפים ובין ישירים בין, וסוג מין מכל אחרים

. לצרכן המחירים למדד ההתקשרות מחירי יוצמדו הראשונה ההתקשרות שנת בתום - הצמדה תנאי  .ח

 המדד – מכן שלאחר בשנים. ההסכם לחתימת השנה תום במועד  הידוע המדד הינו -קובע המדד

 חתימת ביום  שפורסם  המדד הינו  הבסיס מדד.  ההסכם תוקף הארכת חתימת  במועד הידוע

 .להסכם הצדדים ידי על ההסכם



  

 

 פיקוח וביקורת .11

 .הספק ייתן אותם השירותים ואיכות טיב על, המכללה נציג באמצעות, ויפקח יבקר המזמין  .א

 ואישורים הסכמות, הנחיות, הוראות מעובדיו למי או/ו להספק לתת רשאי יהיה המזמין נציג  .ב

 למתן הנוגעים  ביצוע או/ו עבודה בסדרי ליקויים תיקון בדבר הוראת לרבות, המזמין מטעם

 דרכי, עבודה לסדרי הנוגע בכל המזמין והוראות הנחיות פי על יפעלו ועובדיו הספק. השירותים

 לפגוע או/ו לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין. המזמין לדעת הנדרש אחר עניין בכל וכן, ביצועה

 .המזמין נציג באמצעות שלא להספק ישירות הוראותיו את לתת המזמין בזכות

 אינם החומרים או, הציוד, האדם כוח כי, עת בכל, למזמין יתברר אם כי יצוין ספק הסר למען  .ג

 או/ו להחליפם מהספק לדרוש זכאי המזמין יהא, המזמין לדרישות עונים אינם או תקינים

 ימי) 2( משני יאוחר לא כן לעשות הספק ועל, העניין לפי החסר את או/ו תיקון הטעון את להשלים

 .כאמור ההתאמה אי על להספק המזמין הודיע שבו מהיום עבודה

 הסכם לפי התחייבויותיו את לבצע ממנו שמנעו אירוע או תקלה כל על מיידית למזמין ידווחהספק   .ד

 .בה והטיפול לתקלה הסיבה, זה

 להורות או, להדריך, לפקח למזמין זה הסכם פי על הניתנת זכות כל כי בזה ומוצהר מוסכם  .ה

 .במלואו זה הסכם הוראות ביצוע להבטיח אמצעי הינם, להספק

 12 של תקופה הפרות 3 – מ יותר של במקרים כי בזאת ומוצהר מוסכם, לעיל באמור לפגוע מבלי  .ו

 המזמין יהא', ד במסמך המפורטת) SLA( השירות אמנת תנאי של מתמשכת הפרה או/ו חודשים

 בנוסף וזאת הזוכה עם ההתקשרות את להפסיק אף או ממנה חלק או הערבות את לחלט רשאי

 .הספק ידי על ההסכם הפרת של במקרה למזמין שיעמדו אחרים לסעדים

 בטיחות .12

 מטעמו העובדים של שלומם על שמירה לשם והגהות הבטיחות תנאי כל של קיומם את יבטיח הספק

  , זה חוזה לפי המסופק לשירות בקשר אחר אדם כל או/ו

 עבודה יחסי העדר .13

 הצדדים  בין יהיו ולא ואין עצמאי לקבלן מזמין בין התקשרות הנה הספק עם המזמין התקשרות  .א

, לפקח זה חוזה פי על למכללה שניתנה זכות כל לראות אין. מעביד עובד יחסי מטעמם מי או/ו

 שנועד כאמצעי אלא, מטעמו או ידו על שמועסק מי לכל או, להספק הוראות לתת או להדריך

 מי כל או/ו ידו על המועסק עובד כל או/ו הספק בין. במלואו זה הסכם הוראות ביצוע את להבטיח

 .מעביד עובד יחסי יתקיימו לא, המזמין ובין מטעמו שפועל

 או/ו מטעמו מי או/ו עובדיו של שכרם את חשבונו ועל בעצמו לשלם אחראי יהיה הספק  .ב

 לרבות, הנלוות והוצאות הפרשות, חובה תשלומי לרבות, נוסף תשלום כל וכן, ידו על המועסקים

 קיבוצי הסכם או/ו דין כל פי על כנדרש אחרים ותשלומים בריאות ומס לאומי ביטוח, הכנסה מס



  

 

 אם, לו שתגרם הוצאה בכל המזמין את ולשפות אחראי יהיה הספק. זה בתחום וכמקובל אחר או/ו

 .לעיל מהאמור הנובעת או/ו בקשר, כזו תיגרם

 מחויב הוא של השירות את להעניק שלא לספק להורות רשאי יהיה המזמין, לעיל האמור אף על  .ג

 מטרות עם אחד בקנה עולה אינו הדבר כי מצא אם , מסוים עובד באמצעות החוזה פי-על

  .ציבורי גוף המחייבות המידה אמות עם או זו התקשרות

 .והחוזה המכרז פי-על חובותיו ממכלול הספק את לשחרר כדי אין כאמור הוראה במתן  .ד

 ונזיקין ביטוח .14

מתחייב  הספק לפני מועד , או על פי כל דין/מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו  .א

או /על ידו ו מתן השירותים נשוא הסכם זהאו לפני מועד תחילת /החתימה על הסכם זה ו

מתן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת , )המוקדם משניהם(או עבורו /מטעמו ו

באמצעות חברת ביטוח מורשית , את הביטוחים המפורטים להלן ההשירותים נשוא הסכם ז

  ").ביטוחי הספק: "להלן(כדין בישראל 

 :ביטוחי הספק   .ב

  .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

 .ביטוח חבות מעבידים .2

, או מטעמו/לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו, הספק מתחייב  .ג

ל בהתאם לנוסח המצורף להסכם "עריכת הביטוחים כנלהמציא לידי המזמין אישור בדבר 

 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 'גנספח זה כ

 ).נוסח מקורי(

לא תפגע בהתחייבויות הספק , מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור  .ד

 . על פי הסכם זה

לאישור ) 1(ת על ידי הספק בהתאם לסעיף פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכ  .ה

או /מנהליו ועובדיו בגין אחריותם למעשי ו, תורחב לשפות את המזמין, ביטוחי הספק

על פיו יראו את הביטוחים " אחריות צולבת"או עובדיו בכפיפות לסעיף /מחדלי הספק ו

 .כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

לאישור ביטוחי הספק ) 2(רכת על ידי הספק על פי סעיף פוליסת חבות מעבידים הנע  .ו

כי הינו נושא בחובות , "מקרה ביטוח"תורחב לשפות המזמין היה ונטען לעניין קרות 

 .מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק



  

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת   .ז

ועל הספק לבחון את , רישה מזערית המוטלת על הספקהינם בגדר ד, ביטוחי הספק

הספק מצהיר ומאשר כי הוא . חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם

או דרישה כלפי המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות /יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו

  .המזעריים כאמור

או לצמצם את /ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו  .ח

אלא אם שלח למזמין הודעה בכתב בדואר , או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח/היקפם ו

מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף . יום מראש על כוונתו לעשות זאת 30רשום 

לו לגבי המזמין אם לא נשלחה הודעה כאמור או שינוי לרעה שכא/או ביטול  ו/לצמצום ו

 . הימים משליחת ההודעה 60ובטרם חלוף 

בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע למזמין כי מי מביטוחי הספק על פי הביטוחים שנערכו   .ט

כאמור , לפי נספח אישורי ביטוח הספק עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או מבוטל

רוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת מתחייב הספק לע, לעיל 'זבסעיף 

, יום לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם 30, ביטוח חדש

 . כאמור

ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   .י

. ענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמיןהמזמין וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה או ט

 1981 –א "לחוק הסכם ביטוח התשמ 59לרבות כל טענה או זכות המפורטים  בסעיף 

 . כלפי המזמין וכלפי מבטחיו" ביטוח כפל"ולרבות כל טענה של 

ומבלי לפגוע בכלליות , הספק מתחייב למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן  .יא

לשלם את , בטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוחלשמור על הוראות ה, האמור

 . דמי הביטוח במלואם ובמועדם

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב של   .יב

או אי /אי מתן הודעה ו, אך לא מוגבל, לרבות, תנאי  מתנאי פוליסות הביטוח על ידי הספק

לא תפגענה בזכויות המזמין על פי ביטוחים , לב על ידי הספקהגשת תביעה שנעשו בתום 

 . אלו

מתחייב הספק לחזור ולהפקיד את , ימים לפני מועד תום ביטוחי הספק 7-לא יאוחר מ  .יג

, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, לעיל 'ג 14אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 

מדי תקופת , במועדים הנקובים ,הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הספק

 . ביטוח וכל עוד נמשכת תקופת מתן השירותים



  

 

הינו תנאי מתלה , כאמור" אישור ביטוחי הספק"הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת   .יד

ומקדים למתן השירותים והמזמין יהיה זכאי למנוע מן הספק את מתן השירותים כאמור 

 . כם הנדרשלא הומצא במועד המוס, כאמור, במקרה שהאישור

או בבדיקתם על ידי /המצאתם ו, מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק  .טו

כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או על מי מטעמו , או בהוראות לשינויים/המזמין ו

או כדי לצמצם אחריותו של הספק על פי /או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/ו

 . הסכם זה או על פי כל דין

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי הספק כאמור בסעיפים   .טז

 .פי הסכם זה -לא תפגע בהתחייבויות הספק על , לעיל במועד ',יב 14 –ו ' ג 14

או את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי /המזמין רשאי לבדוק את אישורי הביטוח ו  .יז

שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם  הספק כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל

 . להתחייבויותיו נשוא הסכם זה

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות   .יח

אינה מטילה על המזמין או , וזכותו לבדוק את הפוליסות ולהורות על תיקונן כמפורט לעיל

, טיבם, כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור מי מטעמו

ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק , או לגבי היעדרם, ותוקפם, היקפם

 . על פי הסכם זה

, כולם או חלקם, היה והספק לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לסעיף זה  .יט

יהא המזמין רשאי לבצע את , מין חבות כלשהי בקשר לכךהרי שמבלי להטיל על המז

, לרבות הפרמיות השוטפות, לשלם את דמי הביטוח, תחתיו, כולם או חלקם, הביטוחים

או לגבותם בכל דרך חוקית /ולנכות כל סכום שיהא כרוך בכך מכל תשלום המגיע לספק ו

ר בתשלום כאמור לעיל כל פיגו. ימים מראש 14בתנאי שהודיע על כך לספק לפחות , אחרת

יישא ריבית בשיעור כפי שתהיה מקובלת באותה עת בבנק בגין חריגות בלתי מאושרות 

 . בחשבונות דביטוריים

הספק יהיה אחראי לשפות , בנוסף ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה לעיל ולהלן  .כ

נובע מהפרת את המזמין באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם לו עקב אי כיסוי ביטוחי ה

 . תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי הספק

מתחייב הספק למלא אחר כל , בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל  .כא

שהותקנו לפי החוק , התקנות וכדומה, דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים

העובדים שיועסקו במתן  באופן שכל, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, ובעיקר, ל"הנ



  

 

יהיו בכל , לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, השירותים נשוא הסכם זה

 . ל"זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ, עת ובמשך כל תקופת הסכם זה

כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות , מובהר בזאת  .כב

תו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים ההסכם בדבר אחריו

  .או על פי הדין/בהסכם זה ו

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים .15

הגנת הפרטיות ומניעת ניגוד , הספק מתחייב בזאת לחתום על התחייבות לשמירת סודיות

לאמור הבין והסכים , הספק מצהיר כי קרא. להסכם זה'  בעניינים המצורפת כנספח 

  .בהתחייבות

  ערבות ביצוע להבטחת עמידת המציע בהתחייבויותיו .16

 ידי על כלשהו תשלום לביצוע וכתנאי זה חוזה פי- על המציע של התחייבויותיו מילוי להבטחת  .א

, הצעתו בחירת על  הודעה מקבלת  ימים 10 בתוך,  המזמין  בידי להפקיד  המציע מתחייב, המזמין

 ").הביצוע ערבות: "להלן( מותנית בלתי אוטונומית בנקאית ערבות

 הידוע מהמדד החל לצרכן המחירים למדד צמודה ותהא המזמין לפקודת תיערך  הביצוע ערבות  .ב

 .החוזה על החתימה בעת

  ליום עד ולפחות מסירתה מיום בתוקף ותהא ₪  30,000 לפחות  של בשיעור תהא  הביצוע ערבות  .ג

1.6.2013   

 ערבות של תוקפה בהארכת מותנית ההארכה תהיה, ההתקשרות משך הארכת על יוחלט אם  .ד

 הנוספת התקופה לגבי הביצוע ערבות הארכת-אי . הנוספת התקופה על גם תחול שהיא כך הביצוע

 .הערבות לחילוט עילה היוצרת החוזה של יסודית הפרה תהווה

 לתשלום שנקבע הזמן לפרק יתווסף, לעיל 'ק א"בס כאמור הערבות בהמצאת המציע איחר  .ה

 הזמן בפרק והתשלום, הערבות בהמצאת המציע איחר שבו זמן פרק אותו, המזמין ידי על החשבון

 .כלשהי ריבית או/ו הצמדה הפרשי יישא לא, כאמור הנוסף

 על עולים שאלה במידה, נזקיו מלוא את מהמציע לתבוע מהמזמין למנוע כדי אין הערבות בחילוט  .ו

 .שחולט הסכום

 פי-על התחייבויותיו מלוא מקיום המציע את לשחרר כדי הערבות בחילוט אין, ספק הסר למען  .ז

 .בהצעתו למפורט ובהתאם, החוזה

 לסכומה הערבות את להשלים או לחדש המציע על חובה, חלקה את או הערבות את המזמין מימש  .ח

 סכום השלמת או חידוש אי. המימוש ממועד ימים 7 בתוך וזאת, למימושה עובר שהיה כפי, המלא



  

 

 מסכום יתרה כל לחלט רשאי יהיה והמזמין, זה חוזה של מהותית הפרה יהווה כאמור הערבות

 . החוזה את לבטל סמכותו על נוסף וזאת, הערבות

 קיזוז .17

 זה חוזה פי-על לו לשלם שעליו מהתמורה לקזז רשאי יהא המזמין כי בזאת ומצהיר מסכים המציע  .א

  .דין פי-על או אחר חוזה כל פי-על או זה חוזה פי-על מהמציע לו המגיע סכום כל

 פירוט ותכלול הקיזוז למועד בתכוף לקבלן תינתן, כאמור המזמין שקיזז סכומים על הודעה  .ב

  .הקיזוז נעשה שבגינם והסכומים המוצרים

 שלא תשלומים על או כאמור קיזוז על המזמין נציג בפני השגותיו את להגיש רשאי יהיה המציע  .ג

  .לטענתו לו ומגיעים לו שולמו

 קבלת מיום או/ו החסר התשלום קבלת מיום יום 60 -מ יאוחר לא למזמין תועבר כאמור השגה  .ד

  .העניין לפי, הקיזוז הודעת

 המזמין, בנוסף הקיזוז לביצוע המציע של הסכמה משמעה ,האמור המועד בתוך השגה העברת-אי  .ה

 בבעלות אשר, שהוא וסוג מין מכל, רכוש וכל חומרים, מתקנים, ציוד כל בחזקתו לעכב רשאי

 כלפי, שהוא וסוג מין מכל, המציע התחייבויות כל לקיום עד וזאת, באתר מצויים ואשר המציע

  .המזמין

 לרבות, אחרת דרך בכל האמור החוב את לגבות המזמין של מזכותו גורעות אינן זה  סעיף הוראות  .ו

 לבין שבינו אחר חוזה עם או זה חוזה עם בקשר המציא שהמציע הערבויות חילוט באמצעות

 .המזמין

 .דין כל פי-על למזמין הקיימת העיכבון מזכות לגרוע כדי לעיל באמור אין  .ז

  הסבת זכויות וחובות  .18

 או כולן זה הסכם פי על וזכויותיו חובותיו את לשעבד או להמחות או להסב רשאי אינו הספק  .א

 הסכם פי על מזכויותיו זכות כל לאחר למסור או להמחות או להעביר רשאי הוא אין בנוסף. חלקן

 להמחאת להתנגד היא מדיניותו כי, בזאת מודיע המזמין. ובכתב מראש המזמין בהסכמת אלא, זה

 .חובות או זכויות להסב הספק בקשת יאשר שלא לוודאי קרוב כן ועל, וחובות זכויות

 או כולן התחייבויותיו ביצוע את, מטעמו משנה לקבלן לרבות, לאחר למסור רשאי אינו הספק  .ב

, כאמור הסכמתו את ליתן לסרב רשאי יהיה המזמין. ובכתב מראש המזמין בהסכמת אלא, מקצתן

 .לנכון שימצא בתנאים להסכים או, החלטתו את לנמק ומבלי שהיא סיבה מכל

 האמורה ההסכמה אין, אחר גורם או משנה קבלן באמצעות לביצוע הסכמתו את המזמין נתן  .ג

 לכל המזמין בפני אחראי הוא ונשאר ההסכם פי על ומהתחייבויותיו מאחריות הספק את פוטרת

 .זה הסכם הוראות לביצוע הקשור דבר



  

 

 ההתקשרות סיום .19

 ללא, מסוים זמן לפרק, מקצתו או כולו, השירות מתן את להפסיק לספק להורות רשאי המזמין  .א

 ממועד שעות  72 – מ יאוחר לא זו הוראה אחר למלא מתחייב הספק. החלטתו את לנמק צורך

  .ההודעה קבלת

 את לנמק צורך ללא, לסיומה הגיעה בטרם הספק עם התקשרותו את להפסיק רשאי המזמין  .ב

  .לספק יום 30 של בכתב מוקדמת הודעה מתן באמצעות, החלטתו

 הגיעה בטרם הספק עם התקשרותו את להפסיק רשאי המזמין יהיה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .ג

 :הבאים מהמצבים אחד בכל, לספק יום 30 של בכתב מוקדמת הודעה מתן תוך, לסיומה

. חודשים 12 של תקופה בתוך מפעמיים יותר יסודית שאינה הפרה החוזה את הפר הספק .1

  .לספק בכתב טיעון זכות במתן מותנית זה סעיף לפי ההתקשרות הפסקת

 .סדירה בפעילות להמשיך ממנו המונע למצב נקלע הספק .2

 90 תוך הוסרה לא והבקשה נכסים כונס או זמני מפרק, נאמן למינוי בקשה הספק נגד הוגשה .3

  .הגשתה מיום יום

 .זמני מפרק לו מונה או נכסים כינוס צו או פירוק צו הספק נגד הוצא .4

 הוסר לא והעיקול, חלקם או כולם, זה חוזה פי-על זכויותיו על או הספק נכסי על עיקול הוטל .5

  .הטלתו מיום יום 90 תוך

 פלילית בעבירה הורשע בו שליטה בעל או בו משרה נושא או הבכירים מעובדיו מי או הספק .6

 מוסמך יהיה המזמין .קלון עימה שיש עבירה ביצוע בגין פלילי אישום כתב נגדו הוגש או/ו

 את להשמיע הזדמנות לספק שייתן לאחר העבירה בביצוע הכרוך הקלון בדבר להחליט

  .טיעוניו

 כל למזמין ויחזיר, המזמין קניין המהווה דבר כל למזמין הספק ימסור ההתקשרות סיום עם  .ד

 .עבורו תמורה קיבל לא שהמזמין סכום

 תנאים כלליים .20

 , זה בחוזה ככלולה תיראה המציע של בהצעתו הכלולה התחייבות כל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי  .א

 .במפורש זה בחוזה נכתבה כאילו המציע את מחייבת היא

 אישור עליה התקבל כן אם אלא, החוזה של כהפרה תיחשב בהצעתו מהקבוע המציע של חריגה כל  .ב

  .ובכתב מראש המזמין

 בסיס היוו או במכרז לזכייתו תנאי שהיוו, רישיון או אישור כל לחדש חובה חלה המציע על  .ג

  .החוזה של יסודית הפרה יהווה כאמור הרישיון או האישור חידוש-אי. במכרז הצעתו להערכת



  

 

 בכל המזמין עם לקשר אחראי שיהיה אדם – בעליו או, מנהליו, עובדיו מבין למנות מתחייב המציע  .ד

 בכל המזמין לפניות זמין יהיה  נציגו כי ידאג  המציע. זה חוזה של בביצוע והכרוך הנובע נושא

  .העבודה ימי בכל, העבודה שעות

 על למזמין יודיע וכן מטעמו הנציג של שמו את, זה חוזה חתימת במועד, למזמין יודיע המציע  .ה

  .כאמור שינוי כל עם מיד, מטעמו הנציג של פעולתו הפסקת או/ו החלפתו

 והם, הצדדים זכויות של ומלא שלם ביטוי מהווים זה חוזה תנאי כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר  .ו

 .לחתימתו שקדם נוהג או הבטחה, מצג, הסכם כל מבטלים

, זכר בלשון המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים  .ז

 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם

 בכתב תיעשה דין כל פי-על או זה הסכם הוראות פי-על למשנהו אחד מצד לתיתה שיש הודעה כל  .ח

, קבלתו אישור עם אלקטרוני בדואר או, הפקס קבלת אישור עם בפקס או, רשום בדואר ותישלח

 .לחוזה בסיפא המופיעים הצדדים כתובות פי-על וזאת

 הודעת, הדואר בבית המסירה משעת שעות 72 כעבור לתעודתו כנמסר ייחשב רשום מכתב  .ט

  .קבלתה על האישור קבלת עם כמתקבלת תיחשב אלקטרוני בדואר הודעה או פקסימיליה

 שינויים ותוספות .21

 בכתב נעשה אם רק תקף יהיה הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי, הצדדים על מוסכם  .א

 תחשב לא זכות מתביעת הימנעות כי, מוסכם. הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי על ונחתם

 .זכות אותה על כוויתור

 המפתח בשדות, בקבצים, הסריקה במפרטי, הטפסים בפורמט שינויים לבצע רשאי המזמין  .ב

 עת בכל, קיימים טפסים וביטול חדשים טפסים סוגי של ועיבוד סריקה לרבות, הנתונים ובשדות

 לבצע המזמין שיבקש כאמור שינוי כל. הבלעדי דעתו שיקול ולפי ההתקשרות תקופת לאורך

 באופן כאמור שינויים לבצע יתחייב הספק. מסודרת בשיטה בכתב הספק עם מראש יתואם

 המזמין להנחיות בהתאם', ד שבמסמך) SLA( השירות באמנת למפורט בהתאם, ואיכותי מקצועי

 כלשהי עלות תוספת וללא זה למכרז שבהצעתו המחירים פי ועל עבודה הזמנת בכל הספציפיות

 .לכך מעבר

 חילוט הערבות .22

 את הספק הפר בו מקרה בכל, חלקה או כולה, הבנקאית הערבות את לחלט זכאי יהיה המזמין  .א

 אחד בכל האמור בכלליות לפגוע ומבלי לרבות, זאת. מוסכם כפיצוי, זה הסכם לפי התחייבויותיו

  :הבאים המקרים מן



  

 

 20 סעיף פי על הפיצויים סכום לגביית או לעיל 15 סעיף לפי לו המגיעים הסכומים גביית לשם )1

 .להלן

, להלן 19 סעיף פי על בהתחייבויותיו הספק עמידת אי עקב לו שנגרמו הוצאות גביית לשם )2

 או ביצוע לצורך לרבות, להלן 21 בסעיף האירועים אחד בקרות למזמין נזק ובהתקיים

 .העבודה ביצוע בעניין הספק של התחייבויותיו כל של ביצוע הבטחת

 .לעיל 12 בסעיף האמור לרבות הספק י"ע ההסכם תנאי הפרת של אחר מקרה בכל )3

 .  דין כל לפי למכללה העומדות מהתרופות לגרוע כדי הערבות בחילוט אין  .ב

 זה הסכם פ"ע הספק התחייבות מילוי אי בגין המזמין י"ע בנקאית ערבות תחולט בו מקרה בכל  .ג

 הערבות בגובה חדשה ערבות, החילוט ממועד ימים 7 תוך, למזמין להמציא הספק מתחייב

 . כאמור שחולטה

 לו הודיע המזמין אם אלא, זה הסכם פי על מהתחייבויותיו הספק את ישחרר לא הערבות חילוט  .ד

 . ובכתב במפורש כך על

 פי על העבודה מתן עם בקשר הספק נגד ועומדת תלויה תביעה ונותרה החוזה תקופת הסתיימה  .ה

 דעתו להנחת, אחרות ערובות הספק נתן לא עוד כל הבנקאית הערבות להספק תוחזר לא, זה הסכם

 הערבות תחולט, כאמור ערבות הספק המציא לא. עליו שיוטל חיוב כל לתשלום המזמין של

 באותה) דין פסק של בדרך לרבות( סופית להכרעה עד המזמין בידי יעוכבו והכספים הבנקאית

 . מחלוקת

 יהא המזמין, האמורים ובמועד בנוסח הבנקאית הערבות נמסרה לא כלשהי מסיבה אם כי יובהר  .ו

 .המזמין של אחרת זכות בכל לפגוע מבלי וזאת, זה הסכם לבטל רשאי

 היעדר בלעדיות .23

בקבלת הצעת הספק וחתימת חוזה זה עימו כדי להקנות לו בלעדיות מובהר בזאת כי אין   

להתקשר עם , כלשהי למתן השירותים והמזמין רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט

או בתקופות /אחרים לביצוע השירותים וזאת גם תוך כדי תקופת תוקפו של החוזה ו

   .ההארכה

 ביצוע העבודות על ידי המזמין או מי מטעמו .24

 את לבצע המזמין רשאי ובמועדן במלואן ההסכם פי על התחייבויותיו את הספק ימלא לא אם  .א

 והספק, אחרת דרך בכל או אחר קבלן באמצעות, בעצמו, חלקה או כולה, זה הסכם נשוא העבודה

 בביצוע שייקבע למי או למזמין ויסייע כאמור לפעול המזמין מן ימנע לא כי ומתחייב מצהיר

 . כאמור העבודות

 לנכות או לגבות רשאי המזמין יהא כאמור המזמין ותפעל במקרה, האמור מכלליות לגרוע מבלי  .ב

 זמן בכל להספק שיגיע סכום מכל הספק על חלים זה הסכם פי שעל והחיובים ההוצאות כל את

 .אחרת דרך בכל מהספק לגבותן רשאי המזמין יהא וכן, שהוא



  

 

  סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם .25

 והפרתם בהסכם ויסודיים עיקריים תנאים הינם זה להסכם  4,12,13,15,16  סעיפים כי מוסכם  .א

 ₪ 10,000 בסך מראש וקבועים מוסכמים בפיצויים המזמין את המזכה יסודית כהפרה תחשב

 שיהא למדד ועד זה חוזה חתימת במועד הידוע מהמדד, לצרכן המחירים למדד צמודים כשהם

 . אחרים ותרופה סעד לכל המזמין מזכות לגרוע מבלי וזאת, למזמין בפועל תשלומם במועד ידוע

 קטן בסעיף כאמור, המוסכמים הפיצויים דמי את לגבות הזכות תהיה למזמין כי מצהיר הספק  .ב

 . לעיל 17 בסעיף כאמור ידו על שתומצא מהערבות, לעיל 20.1

, להלן 22 בסעיף כאמור קיזוזם לרבות, להספק המגיעים מסכומים ניכויים או הפיצויים תשלום  .ג

 . זה הסכם פי על מהתחייבויותיו הספק את ישחררו לא

 בנוסף, זכאי המזמין יהיה יסודית הפרה החוזה את הספק הפר אם הרי, לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .ד

- א"תשל) חוזה הפרת בשל תרופות( חוזים חוק פי על משפטית ולתרופה סעד לכל, המוסכם לפיצוי

 . דין כל פי ועל 1970

 מלוא ההסכם  .26

, הסכם כל על גובר והוא בו הכלולים לנושאים בנוגע הצדדים בין ההסכם מלוא את מהווה זה הסכם

 כל זה הסכם של מאוחר שינוי לכל יהיה לא. פה בעל ובין בכתב בין, ביניהם קודמים הסדר או הבנה

  .הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה אם אלא, תוקף

  סמכות מקומית .27

 . בירושלים המשפט לבתי תהיה זה מהסכם הנובע עניין כל לגבי הייחודית השיפוט סמכות  .א

 .זה בסעיף הקבועה הסמכות י"עפ שלא כלשהו הליך יתנהל ולא ובלעדית ייחודית הינה זו סמכות  .ב

  

  

  :ולראייה באו הצדדים על החתום

  

__________________          __________________  

  "ספקה"              "המזמין"  

 

 

 



  

 

 

  ' א נספח

  בטיחות הצהרת

 :אחרת נאמר כן אם אלא שלצידם הפרשנות הבאים למונחים יהיו זו בטיחות בהצהרת .1

 ההתקשרות ביצוע לצורך ידו על המועסק מי וכל שירותים נותן, משתמש, ספק, קבלן  - המציע  .א

 .ירושלים להנדסה האקדמית המכללה  עם

 .ירושלים להנדסה האקדמית המכללה  - המכללה  .ב

 .נציגו או ירושלים להנדסה האקדמית המכללה מטעם בטיחות על הממונה - בטיחות על הממונה  .ג

 תדריך לקבל בזאת מתחייב, עבודה ביצוע לצורך עובדים במכללה מעסיק/המועסק מטה החתום אני .2

 הנהוגות לקבלנים בטיחות הנחיות בדבר נציגו או/ו המכללה של הבטיחות על מהממונה בטיחותי

, רישוי מסמכי אציג זה בטיחותי תדרוך במסגרת. במכללה העבודה תחל בטרם  זאת וכל, במכללה

 המכללה עבודות בשטחי העבודות לצרכי ידי על שיופעל ציוד/רכב לכלי) מוסמך בודק( ובדיקות ביטוח

 ".בטיחות הצהרת" טופס  על לחתום מתחייב הריני הבטיחותי התדריך בתום. ובמתקניה

 כלי הכנסת לעכב או/ו למנוע, הבטיחות על הממונה בסמכות כי לי ברור כי בזאת מצהיר המציע אני .3

  הביטוח או/ו  הרישוי או/ו  הבטיחות לדרישות עונה שאינו) במכללה עבודות לשטחי( ציוד או/ו רכב

  .כחוק" מוסמך בודק"  בדיקות או/ו

 \דין כל פי על והגהות הבטיחות דרישות קיום על נקפיד עובדי או\ו שאני בזאת מצהיר המציע אני .4

 על שהוסמך מי או במכללה הבטיחות על הממונה להוראות בהתאם ולנהוג והמשמעת העבודה סדרי

  .ידו

 הבטיחות ההנחיות את מטעמי המשנה לקבלני או\ו עובדי לכל מסרתי כי בזאת מצהיר המציע אני .5

  .במכללה לקבלנים

 האישי המגן ציוד ואביזרי   המתאימים הכלים את לעובדי לספק מחובתי כי בזאת מצהיר המציע אני  .6

 דגמי. בו הנכון והשימוש הבטיחות ציוד תקינות ולוודא לפקח להפקיד, העבודות לבצוע כנדרש

  לעיסוק בהתאם המקובלים לתקנים יתאימו העבודה ונעלי הלבוש אביזרי, האישי המגן ציוד, הכלים

  .ולמקצוע

 אלא, המכללה משטחי בשטח שהוא כל מתקן או/ו מבנה כל אקים לא  כי בזאת מצהיר המציע אני  .7

  .המתקן או המבנה להקמת המדויק השטח לי ויוקצה אישור שאקבל לאחר

 בשטחי גם והגהות הבטיחות דרישות לכל ולציית לקיים, לשמור  מתחייבים  עובדי או\ו המציע אני  .8

  .ידינו על יתוחזקו או/ו שיוקמו העזר מתקני

" הבטיחות היתרי"ב ההצטיידות חובת בדבר דרישות אחר בקפדנות ולמלא לנהוג מתחייב המציע אני  .9

 במקומות עבודות או ריתוך עבודות ולביצוע מסוכנים מתקנים או/ו חשמל קווי ליד עבודות לביצוע

  .אש סיכון קיים בהם



  

 

 מסוכן מקרה או/ו עבודה תאונת כל בדבר, הבטיחות לממונה מידע העברת  על מתחייב המציע אני  .10

 או/ו המציע מעורבים בהם, ובמתקניה המכללה עבודות בשטחי שאירעו") תאונה כמעט(" וחמור

 החוק מכוח, הנוגעים לכל ח"הדו מחובת כוחו בא או/ו המציע את מלשחרר ל"כנ בהודעה אין. עובדיו

  .'וכו הביטוחים או/ו

 העזר במתקני אש כיבוי וציוד ראשונה עזרה אמצעי של מתאים מלאי אחזקת על  מתחייב המציע אני  .11

  . שברשותי

 לצורך בהתאם   יוסע, במכללה העבודה במהלך יפגע אשר מעובדי מי  כי מתחייב המציע אני  .12

 המציע יבטיח מקרה בכל) באמבולנס הסעה מחייב אינו והפינוי במידה( המציע ברכב או באמבולנס

  .עובדיו של הפינוי את

, גלויה באש לעבודה, ובכתב, במכללה הבטיחות על מהממונה, מראש היתר לבקש מתחייב המציע אני  .13

 סיכון בעל מתקן לכל או  חשמל חדרי, פיקוד חדרי, כימיים חומרים אחסון אזורי, למעבדות לכניסה

  .עבודתי במהלך שיידרש מיוחד

 על המצוינת לתקופה בתוקף, המכללה עבודות לשטחי" הכניסה אישורי" כי בזאת מצהיר המציע אני  .14

 זיהוי אמצעי וישמשו קבלן עובד כל בידי עת בכל ימצאו,כוחו בא או ט"הקב י"ע חתומים, האישור גוף

 ובמתקניה המכללה עבודות שטחי בתחום השוהה אדם כל מחובת. המכללה מטעם סמכא בר כל בפני

  .דרישתם לפי ט"הקב/הבטיחות על ממונה בפני להזדהות) כאחד ומבקרים קבלנים( זיהוי תג לשאת

  כמתחייב  מנהל ידי על יופעל" בניה עבודות" ב ואעסוק במידה כי בזאת ומתחייב מצהיר המציע אני   .15

 כחוק עבודה מנהל מינוי( 1988 - ח"התשמ, )בניה עבודות( בעבודה הבטיחות לתקנות) א(2 ק"ס-ב

  ). המציע מטעם

 להמעיט או\ו לפגוע או\ו לגרוע כדי זו הצהרה  על בחתימתי אין  כי בזאת ומאשר מצהיר המציע אני  .16

  . דין כל פי על מחויב  הנני בהן  והגהות הבטיחות דרישות  את  לקיים מחובתי

 ולא מעביד עובד יחסי חלים לא לביני המכללה בין כי לי ידוע כי בזאת ומאשר מצהיר המציע אני  .17

 כל, המכללה לבין ביני אשר ההתקשרות בביצוע ידי-על למועסקים או/ו לעובדי או/ו  לי תהיינה

 ולא, במכללה לעובדים המגיעות זכויות לכל זכאים יהיו לא והם, המכללה אצל עובדים של זכויות

 לביצוע בקשר כלשהן הטבות או/ו פיצויים לכל ולא סוציאליות זכויות בגין ניכויים/ תשלומים לכל

  .שהן סיבות מכל, העבודה ביצוע הפסקת או/ו סיומו או, ביטולו או/ו לקבלן המכללה בין  החוזה

  _______________________________: המציע שם

  _______________________________ : המציע וחתימת חותמת

      __________________:תאריך

        



  

 

  

  ' ב נספח

  הגנה על הפרטיות ולמניעת ניגוד עניינים, לשמירת סודיות התחייבות

  2010________  בחודש______  ביום________ ב ונחתמה נערכה אשר

  ____________________________________________  :ידי על

  ")הספק: "להלן(  

 וארכיון סריקה שירותי לאספקת) ר"ע( ירושלים להנדסה האקדמית המכללה ידי על נבחר והספק  הואיל

  ;")השירותים: להלן( מסמכים

  ;להגן המכללה מעוניינת עליו למידע להיחשף עשוי והספק  והואיל

 לרבות, השירותים נותן כי בתנאי השירותים למתן בהסכם הספק עם להתקשר הסכימה והמכללה  והואיל

  ;זו התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע על סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל עובדיו

  :כדלקמן בזה ומתחייבים מצהירים הרינו לפיכך

 מידע כלשהו מוסד או/ו גוף או/ו אדם לכל למסור או/ו לגלות ולא ומוחלטת מלאה בסודיות לשמור .1

)INFORMATION( ,ידע )ַKNOW-HOW & KNOWLEDGE( ,דעת חוות, נתון, תכתובת,  עבודה תוצר ,

 ומהות נושא לרבות( שהוא וסוג מין מכל אינפורמציה וכל שרטוט, רישום, מסמך, תוכנית, חומר

 כלי בכל או במחשב מחשב כדיסקט מגנטי בסרט בתעתיק, פה-בעל ובין בכתב בין, )השירותים

 או/ו ביצועם במהלך או/ו השירותים מתן עם בקשר מטעמנו מי לידי או/ו לידנו הגיעו אשר ואמצעי

 ").מידע" או" המידע: "להלן( בעקיפין ובין במישרין בין, מכן לאחר

  .1981 – א"תשמ, הפרטיות הגנת חוק להוראות בהתאם ולאבטחו המידע על לשמור .2

 לא, בעקיפין ובין במישרין בין, כאמור המידע לקבל כלשהו מוסד או/ו גוף או אדם לכל לאפשר לא .3

 מהעניינים עניין בכל המידע את אדם כל לידיעת להביא או למסור, להודיע, להעביר, לפרסם

  .זה התחייבות בכתב המפורטים

 בכתב כמפורט מידע כל, שהם אופן או דרך בכל, לנצל לאחרים לאפשר או/ו לגרום או/ו לנצל לא .4

  .זה התחייבות

  .זה התחייבות כתב הוראות כל יחולו, שהיא דרך בכל התקבלו אשר, כאמור המידע של העותקים על .5

 הגעתו או/ו אובדנו מניעת לשם הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע את בהקפדה לשמור .6

  .ים/אחר לידי

 ואשר ההסכם בביצוע שיעסקו מטעמינו לפועלים או/ו לעובדים ורק אך למידע הגישה את להגביל .7

  .ידכם על – ומראש בכתב – יאושרו



  

 

 ולא, אחרים באמצעות ובין בעצמנו בין, בעקיפין ובין במישרין בין, במידע שימוש כל לעשות לא .8

 או המידע לפרסם לא. שהיא סיבה ומכל מטרה לכל שלישי לצד, כאמור מידע כל למסור או/ו להעביר

  .כלשהי בדרך ממנו חלק

 :מטעמנו לעובדים אחריות .9

 אחד  כל לידיעת זה התחייבות כתב של תוכנו את להביא מתחייבים אנו  .א

 .מטעמנו הפועלים או/ו מעובדינו

 יתחייב מטעמנו הפועלים או/ו מעובדינו אחד כל כי לכך לדאוג מתחייבים אנו  .ב

 כתב נוסח על חתימה ידי על זה התחייבות כתב הוראות פי על לפעול אישית

 .זה התחייבות לכתב כנספח ב"המצ ההתחייבות

 על זה התחייבות בכתב המפורטות ההתחייבויות כל למילוי אחראים נהיה אנו  .ג

 .מטעמנו הפועלים או/ו עובדינו ידי

  

 המידע עם בקשר אחר חומר או המידע כל לכם יוחזר - דרישתכם לפני או עמכם קשרינו סיום עם .10

 שהוא וסוג מין מכל מסמכים, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי אך, לרבות, ברשותנו שימצא

 .לעסקיכם או/ו בשליטתכם לגופים או/ו לכם מתייחסים או/ו הנוגעים או/ו לכם השייכים

 או/ו, בעקיפין או/ו במישרין, בידיעתנו היה אשר מידע כל בעניין יחול זה התחייבות בכתב האמור .11

 כתב פי על התחייבויותינו ותקופת, שהוא זמן ובכל מועד בכל, בעקיפין או/ו במישרין, בידיעתנו יהיה

 .מוגבלת בלתי הינה זה התחייבות

 בחובותינו פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא מתחייבים אנו .12

 במישרין, להימצא עשויים אנו שבעטיו למכללה השירותים מתן שמכוח או זה התחייבות כתב שלפי

" אחר עניין" בכלל. אחר עניין לבין למכללה השירותים מתן בין, עניינים ניגוד של במצב, בעקיפין או

 עובדים או אותו מנהלים, בו חברים קרובינו או שאנו גוף של או קרובינו של עניינו, ענייננו ייחשבו

 למנות בזכות, רווחים לקבלת בזכות, מניות בהון, בו חלק לקרובינו או שלנו גוף או, בו אחראים

, בפיקוחנו או עימנו העובד עובד או, שותפינו או שאנו, לקוח של ענינו גם וכן, הצבעה בזכות או מנהל

 ").אחר עניין: "להלן() המיותר את מחק( מבקרים/מייעצים/מיצגים

 מתן בין בו לעמוד עשוי שאנו או קיים עניינים ניגוד על לנו ידוע לא כי מצהירים אנו זה בכלל .13

 קרובינו או שאנו גוף של עניין או קרובינו של עניין או שלנו אחר עניין לבין למכללה השירותים

 .בו חברים

 או/ו למכללה השייך כאמור מידע שנגלה מקרה בכל לרבות זו התחייבות הפרת של מקרה בכל .14

 בגין כלפינו ועצמאית נפרדת תביעה זכות למכללה תהיה, לפעילויותיה הקשור או/ו ברשותה הנמצא

 .שלעיל הסודיות חובת הפרת

 – א"תשמ, הפרטיות הגנת חוק לפי עבירה מהווה התחייבותנו מילוי שאי לנו ידוע כי מצהירים אנו .15

 לרבות, חוזה בעל י"ע סודיות שמירת שעניינו, 1977-ז"תשל, העונשין לחוק 118 סעיף ולפי 1981

 .1958 – ח"תשי, המדינה מבקר בחוק כמשמעותו מבוקר גוף עם, קבלן



  

 

 כל פי על למכללה המוקנית אחרת סמכות או תרופה סעד, זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין .16

 .הסכם או דין

  

  

  :החתום על באנו ולראיה

  :וחותמת חתימה

  :החותם שם

  :החותם תפקיד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  'גנספח 
  

  אישור עריכת ביטוח
  לכבוד

  )ר"ע( ירושלים להנדסה האקדמית המכללה

      ירושלים 26 שרייבום יעקב רחוב

  ")המכללה"  או" המזמין" - להלן(

  ,.נ.ג.א

  

  ") ההסכם: "להלן (__________ אישור עריכת ביטוח על פי הסכם מיום  : הנדון 

  ")הספק: "להלן  ________________________ביניכם לבין 

) שני התאריכים נכללים(____________ ועד ליום ____________ הננו מאשרים  בזאת כי החל מיום 

  :המפורטים להלן את הביטוחים , ערכנו על שם הספק כמוגדר בהסכם שבנדון

  ' ____________________צד שלישי פוליסה מס  .1

או רכושו /פגיעה או נזק לגופו ו, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות הספק על פי דין בשל אובדן
או כל גוף שהוא בכל הקשור לשירותים ולעבודה ההנדסית בקשר עם ההסכם שבנדון /של כל אדם ו

למקרה ובמצטבר לתקופת , )ח"במילים שני מיליון ש(ח "ש 2,000,000 –של בגבולות אחריות בסך 
  .ביטוח שנתית

  
פריקה , מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, אש: ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ 

ם מתקנים סניטאריי, או קבלני משנה ועובדיהם/חבות הספק בגין וכלפי קבלנים ו, וטעינה של כלי רכב
הרעלה כל דבר מזיק במאכל או וכן תביעות תחלוף מצד המוסד , שביתה והשבתה, וחשמליים פגומים

  ).למעט לגבי עובדים שהספק חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(לביטוח לאומי 
  

למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל , בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש המזמין שבו פועל הספק
  .ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, א בשליטתו הישירה והבלעדית של בספקהספק הנמצ

  
או /הביטוח כאמור הורחב לשפות את המזמין בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו למעשי ו

מחדלי הספק וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
  .המבוטח

  

  ' ____________________מעבידים פוליסה מסחבות  .2

 האחריות חוק י"עפ או/ו) חדש נוסח( הנזיקין פקודת י"עפ הספק חבות בגין מעבידים חבות ביטוח  
 והעבודות השירותים במתן ידו על המועסקים העובדים כל  כלפי 1980-ם"התש, פגומים למוצרים

") ביטוח מקרה: "להלן( מקצועית מחלה או/ו גופנית פגיעה בגין שבנדון ההסכם עם בקשר ההנדסיות
, ההסכם נשוא השירותים במתן הקשור בכל עבודתם עקב או/ו כדי תוך מהם למי להיגרם העלולה
  . שנתית ביטוח לתקופת במצטבר$  5,000,000 של וסך, לתובע$  1,500,000 של בסך אחריות בגבולות

 קבלני או/ו קבלנים כלפי הספק חבות, ומנוחה עבודה שעות בדבר הגבלות כל כולל אינו זה ביטוח  
  .החוק פי על המועסקים נוער העסקת בדבר והן ורעלים פיתיונות, ועובדיהם משנה

 ביטוח מקרה קרות לעניין, וייטען היה עובדיו או/ו מנהליו או/ו המזמין את לשפות הורחב זה ביטוח  
 מהעובדים מי כלפי כלשהן מעביד בחובות או/ו שילוחית באחריות נושאים מהם מי כי, כלשהו

  .ידו על מהמועסקים מי כלפי הספק חבות לעניין או/ו הספק ידי על המועסקים



  

 

ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן קודמות לכל ביטוח הנערך על "הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ  .4
לרבות כל טענה או  .ביטוחי המזמיןידי המזמין וכי אנו מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף 

" ביטוח כפל"לרבות כל טענה של ו 1981 –א "לחוק הסכם ביטוח התשמ 59זכות המפורטים  בסעיף 
  .כלפי המזמין וכלפי מבטחיה

 
הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הספק   .5

  .ןובכל מקרה לא על המזמי, בלבד
  
לא תפגענה בזכויות , הננו מאשרים כי הפרה בתום לב של תנאי  מתנאי פוליסות הביטוח על ידי הספק  .6

  .המזמין על פי ביטוחים אלו
  
ל לא יצומצמו וגם או לא ישונו לרעה וגם או לא "הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ, כמו כן   .7

וכי יום מראש  30אלא אם תישלח למזמין הודעה כתובה בדואר רשום , במשך תקופת הביטוח, יבוטלו
 או לצמצום שכאלו לגבי המזמין אם לא נשלחה לידי המזמין הודעה כאמור/לא יהיה תוקף לביטול ו

  .הימים משליחת ההודעה 30ובטרם חלוף 
  

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש 
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, באישור זה

  
 ,בכבוד רב

  
  

תפקיד (  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
 )חותםה

  

  

  

  

  

 

 


