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 הסכם מסגרת

 2020שנערך ונחתם ביום ____ לחודש ______, 

 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט :  בין
 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה 

      ( "המכון")   
 ;מצד אחד

 

  __________ :ובין

 ע.מ. ______________ח.פ./  

 ________ שכתובתו

 .מצד שני                      "(הספק)" 

 

לאספקת חומרי ניקוי, מוצרי נייר,  190033מס'  ספקיםהזמנה להיכלל במאגר  פרסם מכוןוה הואיל
 כנספח אלהסכם זה  פתמצור"(, אשר הטובין"ביחד )ציוד משקי ומוצרים חד פעמיים 

 "(;ההזמנה)" ממנוהמהווה חלק בלתי נפרד 

 טובין שמספקים ספקים נוספיםהכולל  ספקיםלהיכלל במאגר  המכון נבחר על ידיוהספק  והואיל
להסכם זה  נספח בהמצורפת כ וזאת על סמך הצעת הספק, "(המאגר)" למכוןדומים 

 (;"ספקהצעת ה)"

 המכוןמעת לעת על ידי  ספקעבודה שתימסר ל, בכפוף לקבלת הזמנת לספקמעוניין  ספקוה והואיל
בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה, ובנספחיו  מכוןעבור ה הטובין)כמפורט להלן(, את 

 "(; ההסכם: "ביחד )הסכם זה ונספחיו יקראו להלן

מצהיר ומאשר כי הוא בעל כל הידע, הניסיון, הציוד, כוח האדם, האישורים,  ספקוה והואיל
 באופן המקצועי והמעולה ביותר; לצורך אספקת הטוביןתרים הדרושים הרישיונות וההי

וברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות בכל הקשור  :והואיל
 להתקשרותם בהסכם זה.

 

 לפיכך, אושר הותנה וסוכם בין הצדדים, כדלקמן:

 מבוא .1

לכל דבר ועניין. הכותרות שבהסכם זה המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו  1.1
נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ואין להשתמש בהן לפירוש תוכנו. כל מקום בהסכם זה שנכתב בו 

 בלשון יחיד, דינו כדין לשון רבים, ולהפך.

בהסכם זה המשמעות המיוחסת להם ככתוב בהסכם זה, אלא אם כן מחייב  יהיהלמונחים להלן  1.2
 הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת:

 

 . במסמכי ההזמנה הגדרתםכ – "הטובין"

מכל  לרבות הכמות הנדרשת ,ספקמה יםהנדרש הטוביןמסמך כתוב המפרט את  –" הזמנת העבודה" 1.3
עליו  אחר שיידרש בקשר עם אספקת הטוביןמוצר ומוצר של הטובין, מועד אספקתם וכן כל נתון 

 יחול האמור בהסכם זה.

 כהגדרתה במבוא לעיל.  –" ספקהצעת ה"

 להלן. 6.1כהגדרתה בסעיף  –"התמורה" 
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 הנספחים להסכם זה הם כמפורט להלן:  1.4

 ; הזמנהה מסמכי – נספח א' 1.4.1

 ;ספקה הצעת – נספח ב' 1.4.2

 ;ביטוח נספח – 'נספח ג 1.4.3

על פיהם יפורשו על דרך  ספקההסכם ונספחיו ייחשבו כמשלימים זה את זה והחובות המוטלות על ה 1.5
ההשלמה וההרחבה. אולם, למרות האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות 

ולפי  מכוןשבהסכם או בנספחיו, ובהעדר הוראה מפורשת אחרת, תגבר תמיד ההוראה העדיפה ל
 הבלעדי והמוחלט. דעתוושיקול  וקביעת

 מהות ההסכם .2

עביר יבהתאם להזמנות העבודה אותן  מכוןעבור ה הטובין לאספקתהסכם זה מהווה הסכם מסגרת  2.1
 הספקיםלאחר ביצוע הליך פנייה בין  ,וועל פי שיקול דעת ו, מעת לעת, בהתאם לצרכיספקל מכוןה

במהלך תקופת ההסכם, כהגדרתה להלן, ובהתאם לתנאים  ,במאגר כמפורט במסמכי ההזמנה
 ובהסכם זה. בהזמנההמפורטים 

מעת לעת לכל הספקים במאגר או קו למכון בהתאם להזמנות עבודה שהמכון ישלח הטובין יסופ 2.2
. פנה המכון לספק ועל פי צרכי המכון, ככל שיהיו להזמנה 1.5סעיף להוראות לחלקם, בהתאם 

 הזמנת העבודה כאמור מביצוע שעות 48בהזמנת עבודה, יספק הספק את הטובין הנדרשים למכון תוך 
 .אלא אם צוין אחרת בגוף הזמנת העבודה

, הכל ספקיםבין מספר  הטוביןרשאי לפצל את הזמנת  מכוןהא הי ,הזמנת עבודהכי בכל  יובהר 2.3
מובהר כי רק הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי החתימה של עוד הבלעדי.  ובהתאם לשיקול דעת

 לכל דבר ועניין.   מכוןתחייב את ה מכוןה

 מכוןבהיקף כלשהו, או כדי למנוע מה טובין ספקלהזמין מה מכוןכדי לחייב את האין בהסכם זה  2.4
המוזמנים על ידי  הטוביןביחסי להיקפי  ספקמצדדים שלישיים. כל מצג שהוצג בפני ה טובין להזמין

 מהווה אומדן בלתי מחייב אשר ניתן לצרכי הערכה בלבד. ,, ככל שהוצגמכוןה

להרחיב את היקף ההתקשרות עם הספק, ובכלל זה להזמין מן הספק המכון יהיה רשאי, אך לא חייב,  2.5
גם טובין חדשים ו/או אחרים מן הטובין הנכללים בסל המוצרים או בסלי המוצרים נשוא זכייתו של 
הספק, ככל אשר נדרשים לו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט במשך כל תקופת ההתקשרות, 

 המדויק של הטובין כאמור. ובכפוף לסיכום מוקדם בנוגע למחירם

 הזמנת הטובין ואספקתם .3

 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.  300-כל הזמנה תהא בסכום שלא יפחת מ 3.1

תעודת הספק יצרף לכל משלוח של הטובין תעודת משלוח בה יצוינו סוג וכמות הטובין שנשלחו )" 3.2
להזמנה  "(. הספק ימסור את תעודת המשלוח לאישור המכון ולבדיקת התאמת המשלוחמשלוח

הרלבנטית. מרשמי הטובין שיערכו על ידי המכון יהוו הוכחה לכאורה לכך שהכמות המצוינת בתעודת 
המשלוח נתקבלה במלואה. מובהר כי חתימה על תעודת המשלוח על ידי נציג מורשה של המכון תהווה 

בכל התחייבות ראיה לכאורה לעצם ביצוע המשלוח בלבד, ולא לתוכנו, איכות הטובין שבו או לעמידה 
 אחרת מהתחייבויות הספק על פי מסמכי המכרז.

 ת העבודההמכון יהיה רשאי לסרב לקבל כל כמות ו/או סוג טובין שלא צוין במפורש בהזמנ 3.3
 הרלבנטית.

הספק יספק למכון, בהתאם לדרישתו, נתונים תקופתיים חצי שנתיים לגבי היקף ושווי ההזמנות  3.4
 חיות המכון.שבוצעו על ידיו, והכל בהתאם להנ

בכל מקרה של חוסר בטובין שהוזמנו או של טעויות באספקת הטובין שהוזמנו, יהא על הספק,  3.5
בתיאום עם נציג מורשה של המכון, להמציא למכון בהקדם האפשרי וללא כל דיחוי מוצר חלופי שווה 

לעיל, הרי  ערך או יקר יותר ללא תוספת תשלום במקום המוצר שהוזמן. מבלי לגרוע מכלליות האמור
 שבכל מקרה של חוסר בטובין שהוזמנו, על הספק להודיע על כך מיידית וללא דיחוי למכון.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, כשל הספק מלספק טובין כאמור בהסכם זה ו/או התברר  3.6
להעביר את אספקת טובין אלו לספק אחר, ללא  המכוןלמכון כי אין ביכולתו לספק טובין אלו, רשאי 
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 המכוןכל מגבלה בעלות הטובין כאמור. הספק מתחייב בזאת לשפות את המכון בכל עלות שיישא 
 כאמור. הטוביןכאמור בסעיף זה, מעבר לעלות בה היה נושא עקב תשלום תמורה לספק בגין אספקת 

מן הטובין בגודל הנדרש בהתאם  ככל שלא יהיה ברשותו של הספק מספר מספיק של מוצרים 3.7
לדרישות ולצרכי המכון, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לרשות המכון מכח הוראות כל דין 

למכון מוצרים בגדלים גדולים יותר, זאת מבלי שהוא יהא זכאי לכל תוספת  ספקוהסכם, יספק ה
 המכרז.תשלום שהיא מעבר למחיר המגיע בגין יחידת המידה המקורית נשוא 

למכון הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לספק בכתב, בכל עת ומפעם לפעם לבצע כל תוספת  3.8
"( והספק השינוי)" הטוביןו/או לערוך כל שינוי אחר בקשר עם  מהטוביןבטובין ו/או לבטל חלק 

 מתחייב לבצעו בהתאם לנדרש. לעניין זה מוסכם בין הצדדים כי:

ספת תשלום ככל שיוכיח להנחת דעתו של המכון כי השינוי גורם הספק יהא זכאי לקבל תו 3.8.1
 לעלות נוספת;

במידת האפשר, תוספת התשלום לספק או הפחתת התשלום תעשה בהתאם להוראות ההסכם  3.8.2
יעשה השינוי )בין תוספת ובין הפחתה( באופן יחסי או בהשוואה  –ונספחיו ואם לא נקבעו בהם 
 למחירים הקיימים בהסכם.

ספק, אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות  למען הסר 3.9
ו/או  בטוביןבהתייחס לאיכות הטובין, לא תיגרע בכל צורה ו/או אופן שהוא במקרה בו הספק נעזר 

 .שירותים כלשהם מצד ג' כלשהו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה

במהלך תקופת ההסכם על פי דרישת המכון ו/או מי מטעמו,  להזמנה, 4.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3.10
ימסור הספק למכון, על חשבון הספק, דוגמאות של הטובין בכמות על פי דרישת המכון מזמן לזמן, 

ובאופן שיידרש לכך, לצורך בדיקת איכותם במכון מוסמך, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של הספק 
ת פגמים, הספק מתחייב להחליף את הטובין על פי דרישת המכון לאיכות הטובין. נמצאו בבדיקו

ולשביעות רצונו המלאה. במקרה כאמור, הספק יוזמן בהתאם לשיקול דעתו של המכון לבירור 
במשרדי המכון וייערך לו שימוע בטרם נקיטת צעדים נוספים, לרבות חילוט ערבות הביצוע ו/או 

 ביטול ההסכם.

, יהא המכון רשאי לבצע כל פעולה שתידרש זה 3בסעיף המכון כאמור  לא מילא הספק אחר הוראות 3.11
 במקום הספק והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל הנזקים שיגרמו למכון עקב

ו/או לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר בהתאם להסכם זה ו/או עפ"י כל כך 
 דין.

 המכון יהיה רשאי לשנות מעת לעת את נוהלי האספקה כאמור, בהודעה מראש ובכתב לספק. 3.12

 טיב המוצרים ובקרת איכות .4

תאמה מלאה לקבוע בהסכם ובהזמנה, הטובין שיסופקו ע"י הספק יהיו באיכות ובטיב מעולים, בה 4.1
 להזמנה(. 1ב )נספחבהצעת המחיר הקבוע  המוצריםועל פי מפרט 

בהתאם לדרישות כל דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים. בידי הספק יהיו בכל עת כל הטובין יהיו  4.2
בדרישות  למכוןהמסופקים  הטוביןהאישורים ו/או תעודות ו/או דו"חות המוכיחים את עמידת 
  לכך. המכוןמיד עם דרישת  למכוןכאמור, כשהם תקפים במשך כל תקופת ההסכם והספק יציגם 

ויחליף את כל המוצרים הפגומים ו/או שאיכותם לא הייתה  הטוביןהספק יהא אחראי לאיכות  4.3
אחרים חדשים תחתם, מוצרים נם בניגוד לאמור בהסכם זה ביו/או שה המכוןלשביעות רצונו של 

, ובלבד המכוןהראשונה של  מיום דרישתו שעות 48שיהיה זכאי לכל תמורה שהיא, וזאת בתוך  מבלי
 .במכון הטוביןשאין המדובר בפגם אשר נובע מאחסנה לקויה של 

 הטוביןו/או מי מטעמו רשאי להורות לספק בכל עת לספק מחדש, על חשבונו, כל כמות מן  המכון 4.4
 הטוביןרצונו או בניגוד לתנאי ההסכם, ליטול בחזרה את שהוזמנה ושאיכותה לא הייתה לשביעות 

 .המכון בגינםהפגומים ולזכות את 

רשאי לבצע כל פעולה שתידרש  המכון, יהא זה 4בסעיף כאמור  המכוןלא מילא הספק אחר הוראות  4.5
עקב  למכוןבמקום הספק והספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל הנזקים שיגרמו 

כך ו/או לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר בהתאם להסכם זה ו/או עפ"י כל 
 דין.

  ספקהתחייבויות כלליות והצהרות של ה .5

 

 ן, הוא מתחייב ומצהיר גם כדלקמן:לפי הסכם זה ולפי כל די ספקמבלי לגרוע מהתחייבויותיו של ה
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לבד, כאשר אספקת הטובין על ידי הספק תעשה בהתאם כי ידוע לו שהסכם זה מהווה הסכם מסגרת ב 5.1
אינו מחויב להזמין ממנו  המכוןלהזמנות העבודה שיוצאו לו על ידי המכון מעת לעת, ככל שיוצאו, וכי 

את הטובין כולם ו/או חלקם, בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה, והספק מוותר על כל 
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה, לרבות בקשר לכמות, שינוי, הפחתה, היקף או תדירות 

 הזמנות העבודה.

רד מהסכם זה, כי קרא אותם, הבין את כי נמצאים ברשותו כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפ 5.2
 לספקוהוא מתחייב  לאספקת הטוביןתוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ביחס אליהם וביחס 

 על פי כל האמור בהם, וכי הוא מוותר על כל טענה או תביעה בעניין זה. הטוביןאת 

ו, כי אין צורך באישור צד כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע כל התחייבויותיו על פי 5.3
שלישי כלשהו או בהסכמתו לקיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה וכי יש לו את מלוא הסמכות 

 וההרשאה הנדרשים לחתום על הסכם זה, ולבצע ולהשלים את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

בין כדי להוות כי בהתקשרותו בהסכם זה הוא לא מפר זכות צד שלישי כלשהו ואין באספקת הטו 5.4
הפרה כאמור, לרבות הפרה של פטנט, סוד מסחרי, מוניטין או זכות אחרת; הוא לא יפר זכויות כאמור 
 בקיום התחייבויותיו על־פי ההסכם, לרבות באספקת הטובין או כל חלק מהם, בכל תקופת ההסכם.

וא מנהל ספרי וכי ה 1976-כי הוא עומד בדרישותיו של חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 5.5
חשבונות כדין ורשום כדין ברשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי, וכי ינהל ספרי חשבונות 

כי הוא מודע לכך שמכל תשלום שיגיע לו  יהיה רשום כאמור בכל תקופת ההסכם. כן מצהיר הספקו
 ימציא למכון.מהמכון ינוכה מס במקור כקבוע בחוק, ובהתאם לטופס אישור ניכוי מס במקור ש

כי ידוע לו שבבחירת הספק, הסתמך המכון על המצגים וההתחייבויות המפורטים בהצעתו של הספק  5.6
 ובהסכם זה.

כי יפעל ברמת אמינות גבוהה ביותר וימסור למכון כל מידע, תקרית ו/או אירוע שיש להם השלכה  5.7
 גילויים. ו/או קשר למכון ו/או לפעולותיו ו/או למי מנושאי המשרה שלו, מיד עם

כי יבצע את האמור בהסכם זה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר אצל  5.8
המכון, תוך התחשבות מרבית בצורכי העבודה הסדירה של המכון, וכי יעשה כמיטב יכולתו למנוע 

 תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למכון.

יהיו רשאים בכל עת, בכפוף  המכוןכן כל מי מטעם ידוע לו והוא מסכים כי המפקח כהגדרתו להלן וכי  5.9
לתיאום מוקדם זמן סביר מראש, לבקר בחצרי הספק על מנת לבחון את ניקיון חצרי הספק וכן 
להתרשם ולבחון מקרוב כל נתון אשר יש בו על מנת להשפיע על קיום וביצוע מלוא התחייבויות הספק 

 וו/או כל מי מטעמ המכוןעולה באופן מלא עם ישתף פמצהיר ומתחייב שהספק  כאמור בהסכם זה.
  לעניין זה.

 

לצורך עמידה באספקה  מספקותבכמויות , הטוביןקבוע של  מינימוםמלאי  ברשותו בכל עת יהיה כי 5.10
 המכון. ולשביעות רצון השוטפת למכון

 זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  5 הפרת סעיף 5.11

 התמורה .6

בתמורה לקיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ישלם המכון לספק בגין כל מוצר ומוצר מן  6.1
 "(.התמורה( )"להזמנה '1הטובין סך כאמור בהצעת המחיר מטעם הספק )נספח ב

ואספקתם  הטובין למען הסר ספק מובהר, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה את מלוא התמורה בגין 6.2
קשר , חומר הגלם, רווח קבלני וכל ההוצאות שעמד בהן הספק בלמכוןעל פי ההסכם, לרבות הובלתם 
י, פי ההסכם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהדבר רלוונטעם מילוי כל התחייבויותיו על 

עלויות הייצור, שכר עבודה ותנאים סוציאליים, דמי נסיעה ותשלום עבור זמן נסיעה לכל המועסקים 
פחת וכו'  על ידי הספק, הוצאות השימוש בכלי עבודה, כל הוצאות העמסה, פריקה, הובלה ואחסון,
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האגרות, המסים,  של ציוד, הוצאות מנהלה וכלליות כגון נזקי טבע, ביטוחים, ערבויות וכו', וכל
 וכיוצ"ב. הטוביןההיטלים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על הספק, על 

סירב  (כהגדרתו להלן)ו/או המפקח  המכוןאשר  טוביןהספק לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בגין  6.3
 לאספקה בפועל. הזמנת העבודהובין בשל אי התאמה בין לקבלם, בין בשל פגמים 

ימים מתום החודש שבגינו הוגש הדו"ח לתשלום  (וחמישה ארבעים) 45התשלום לספק יתבצע תוך  6.4
 .(45שוטף +)על ידי הספק 

ו/או אספקתם יחולו  הטוביןכל מס, היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין  6.5
ינכה מכל תשלום לספק כל סכום אותו עליו לנכות על  המכוןבאופן בלעדי על הספק וישולמו על ידו. 

כל דין, לרבות מסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים ותשלומם כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא  פי
 .מהמכוןהתשלום המגיע לספק 

  התמורה כאמור בהסכם זה תהא צמודה כדלהלן: 6.6

חודשים מיום  )שניים עשר( 12התמורה המפורטת בהצעת המחיר תישאר ללא שינוי במשך  6.6.1
 חתימת ההסכם.

בהתאם לשינוי שיחול, אם וככל שיחול, ( 13-החל מהחודש החודשים ) 12התמורה תעודכן מדי  6.6.2
 "(מדד המחירים"ל ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )במדד המחירים לצרכן המתפרסם ע

לעומת מדד המחירים ביום  ("חודש העדכון"שניים עשר החודשים שקדמו לעדכון )במהלך 
 חתימת ההסכם.

שסופקו מחודש  טוביןה בפועל, בהתאם לאמור לעיל, תחול על תשלומים בגין עדכון התמור 6.6.3
 העדכון בפועל ואילך.

הספק לא יהיה  מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי מעבר להפרשי הצמדה כמפורט לעיל, 6.6.4
 .שהוא נוספת, מכל מין וסוגזכאי לשום תוספת 

 ת האישורים הבאים:א למכוןכתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק, ימציא הספק  6.7

 ; 1975-תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל״ו 6.7.1

בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת אישור שנתי  6.7.2
 של הסכם זה;  קיומו

 אישור ניכוי מס במקור;  6.7.3

 .המכוןכל אישור אחר הדרוש על פי כל דין או על פי דרישת  6.7.4

 תקופת ההסכם  .7

 חודשים 12תחל במועד חתימת הסכם זה על ידי הצדדים ותסתיים בחלוף  אספקת הטוביןתקופת  7.1
 ארבע( 4-ההתקשרות ב ממועד זה. בסופה של תקופה זו תוענק למכון זכות ברירה להאריך את תקופת
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כל אחת, כך שהתקופה המצטברת המקסימלית האפשרית לא תעלה  חודשים 12ופות נוספות בנות תק
 "(.תקופת ההתקשרותשנים לכל היותר )" (חמש) 5על 

על אף האמור לעיל, המכון רשאי לסיים את ההסכם בכל עת, מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק  7.2
יהיה זכות ימים מראש, וזאת מבלי שלספק )שלושים(  30זאת, בהודעה בכתב שתינתן לספק לפחות 

 לפיצוי או לתשלום כלשהו בגין סיומו המוקדם של ההסכם.

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים למכון מכוח כל דין, לרבות הסכם זה,  7.3
 יהיה המכון רשאי לבטל הסכם זה לאלתר, ללא הודעה מוקדמת, בקרות כל אחד מן המקרים הבאים:  

 ;הזמנות עבודה 3-ל כלל, אי מתן מענהאי מתן מענה בזמן, או  7.3.1

מונה כונס נכסים, נאמן או מפרק לנכסי הספק, כולם או חלקם או הוגשה בקשה למינוי כאמור  7.3.2
 יום וכן במצב של בקשה להסדר נושים וצו הקפאת הליכים; 30שלא בוטלה תוך 

וצאה לפועל הוטל עיקול על נכסי הספק, כולם או חלקם, ו/או צד שלישי כלשהו פתח בהליכי ה 7.3.3
 נגד הספק;

 המכון סבור כי הספק אינו יכול לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן; 7.3.4

הספק או מי מעובדיו הואשם בעבירה פלילית שיש עמה קלון, או אשר על פי שיקול דעתו  7.3.5
 ;הבלעדי של המכון עלולה להשפיע באורח שלילי מהותי על שמו הטוב והמוניטין של המכון

, ללא באספקת הטוביןהספק הסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר, או העסיק ספק משנה  7.3.6
 הסכמת המכון מראש ובכתב;

אם בהתאם להוראה של רשות מוסמכת ו/או בהתאם להחלטת בית משפט, המכון אינו יכול,  7.3.7
 מכל סיבה שהיא, להמשיך ולקיים את ההתקשרות נושא הסכם זה;

ייבויותיו על פי הסכם זה, או לא מילא אותן ברמה או בטיב לא מילא הספק אי אלו מהתח 7.3.8
המוסכמים או בזמנים המוסכמים להנחת דעתו של המכון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולא 
תיקן את ההפרה האמורה, להנחת דעתו של המכון ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, תוך שבעה 

 ( ימים ממועד מסירת התראה על כך לספק; 7)

 דל להחזיק היתר או הרשאה כלשהם הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה;הספק ח 7.3.9

לעיל  7.3הספק מתחייב להודיע למכון על התרחשותו של כל אירוע מן האירועים המנויים בסעיף  7.4
 באופן מידי לאחר התרחשותם.

עם ביטול ההסכם בגין הפרה, יהיה המכון פטור מכל התחייבות כלפי הספק על פי הסכם זה, למעט  7.5
ויותיו של תשלום התמורה לה זכאי הספק, עד למועד ההפרה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכ

המכון על פי דין או על פי ההסכם, בכלל זה, זכותו לתבוע את נזקיו או לקזז מהתמורה. בנוסף, המכון 
יהיה רשאי למסור את ביצוע השירותים, במלואם או חלקם, לאחר והספק יהיה מנוע מלהעלות כל 

 טענה או דרישה בהקשר זה או להפריע לכך בכל צורה ואופן.

בין הצדדים לסיום, מכל סיבה שהיא, לא ישולם לספק תשלום נוסף כלשהו,  כאשר תגיע ההתקשרות 7.6
 לרבות לא כפיצוי בגין סיום ההתקשרות ו/או בגין מוניטין.

כל מסמך, ציוד וכיו"ב השייכים  למכוןבסיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, ישיב הספק  7.7
 לו ויסיים את מתן השירותים בצורה מסודרת ונאותה.

המכון ו/או בכל חומר כי הספק לא יהיה רשאי לעשות שימוש בלוגו  , מובהר בזאתן הסר ספקלמע 7.8
 מראש ובכתב. א לאחר ובכפוף לקבלת אישור המכוןאל אחר של המכון

 פיקוח מטעם המכון .8

המכון רשאי למנות מפקח מטעמו כדי להשגיח ולפקח על אספקת הטובין ו/או כל התחייבות אחרת  8.1
"(. המפקח יהא מוסמך להכריע בכל שאלה הקשורה לאספקת המפקחהספק )" על פי הסכם זה של
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הטובין )לרבות הובלתם למכון( עפ"י הסכם זה והספק מתחייב לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא. 
 פעילותו של המפקח תעשה בכפוף להוראות כל דין.

פי שיקול דעתו של המכון רשאי להחליף את המפקח בכל עת או להוסיף מפקחים נוספים, הכל ל 8.2
 המכון.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה יעשו לשביעות רצונו  8.3
המלאה של המפקח ובהתאם להוראות שייתן לספק מעת לעת, והספק מתחייב למלא אחריהן 

 בקפדנות ובדייקנות.

מוקנית למפקח על פי ההסכם, רשאי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת ה 8.4
 המפקח, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:

או חלקו או את ההזמנה  הטוביןו/או לפסול את משלוח  הטוביןלערוך בדיקה מדגמית של  8.4.1
חול החובה ת כולה בשל פגם ו/או חסר ו/או אי התאמה לפי שיקול דעתו הבלעדי, ועל הספק

בגין כל נזק שיגרם כתוצאה  המכוןלפי הוראות המפקח לרבות פיצוי  חלופיים טובין לספק
 מהפסילה כאמור.

ש, במפעלי היצרן ו/או בחצרי לערוך בדיקות וביקורות, בכפוף לתיאום מוקדם זמן סביר מרא 8.4.2
 .מכוןל הטוביןלערוך בדיקות וביקורות פתע, בכל עת, בכל הנוגע לדרך ולאופן הובלת , הספק

לאשר או לפסול כל מורשה מטעם הספק או המועסק על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויות  8.4.3
 הספק עפ"י הסכם זה.

 להורות על החלפת הנציג מטעם הספק. 8.4.4

 , והכל בכפוף להוראות כל דין.הטוביןליתן לספק כל הוראה בקשר עם אספקת  8.4.5

ולמפקח מטעמו, אין בה כדי להטיל חבות כלשהי על  למכוןזכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם  8.5
ואין בה כדי לשחרר את הספק ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם, או  המכון

להוות אישור לביצוען כראוי. שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את הספק ממילוי איזו 
 מהתחייבויותיו על פי ההסכם.

 סודיות  .9

ייב לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי או אחר, מפורט או כללי, בכתב מתח ספקה 9.1
פה, מכל סוג שהוא, שיגיע לידיו או לידיעתו או לחזקתו, במישרין או בעקיפין, בתקופת -או בעל

וקיום התחייבויותיו על פי הסכם  אספקת הטובין, מטעמואו מי  מכון"( בקשר עם ההמידעההסכם )"
 ספקמכל פרסום או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא. לצורך כך מתחייב ה זה, וימנע

על הסכמי סודיות לפיהם העובדים כאמור יחויבו  מכוןלהחתים את כל עובדיו המספקים שירותים ל
 בקיום כל התנאים כאמור בסעיף זה.

, כרטיסים, ספרי/תיקי כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות כל הזמנת עבודה בכתב, פלטי מחשב 9.2
ינהל או יחזיק או יפיק  ספקציוד, רישומים, דיסקטים וקבצי נתונים אחרים מכל סוג שהוא אשר ה

, והם לא יועברו לידי שום מכון"( הם רכוש ההמסמכים)" פי הסכם זה-יצוע התחייבויותיו עללשם ב
 מראש ובכתב.  מכוןאלא ברשות ה מכוןגורם מחוץ ל

, אלא אם והדבר דרוש למילוי התחייבויותיו לפי מכוןלא יגלה לאחר כל מידע כאמור הנוגע ל ספקה 9.3
הראשונה. עם סיום ההסכם מכל  ולפי דרישת מכוןהסכם זה והוא ימסור את המסמכים בכל עת ל

 את כל המסמכים. מכוןל ספקסיבה שהיא ימסור ה

לאחר פקיעתו או סיומו של הסכם זה,  ההתחייבות לשמירה על סודיות, כאמור, תעמוד בתוקפה גם 9.4
 מכל סיבה שהיא. 

 אחריות, ושיפוי .10

יהיה אחראי אחריות מלאה לכל נזק, פגיעה, הפסד, אובדן רווח או הוצאות בגין כל תאונה,  ספקה 10.1
, ספק, למטעמו, לכל מי מכוןחבלה, או נזק, מכל סוג ומין שהוא ובלי יוצא מן הכלל שייגרמו ל

לעובדיו, למי מטעמו, לצד ג' כלשהו, לרכושם, לכל אדם או רכוש, על ידיו, על ידי מי מן המועסקים 
 ואספקת הטוביןעל ידיו, הפועלים בשירותיו או מטעמו, הנובע במישרין או בעקיפין מביצוע הסכם זה 

רין או בעקיפין ידיו או מי מטעמו, בגין כל מעשה או מחדל שלו או מטעמו הקשורים במיש-על פיו על
לא תגרע אם המעשה או המחדל יהיו בחריגה מסמכות,  ספקידיו. אחריותו של ה-בביצוע הסכם זה על

מתחייב לנקוט את  ספק. הילית של מי מעובדיו או אחר מטעמועוולה או עבירת משמעת או עבירה פל
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בין אם האובדן, כל האמצעים הדרושים למניעת נזק, בכלל זה, אובדן, הוצאה או הפסד, כאמור, 
 הוצאה או הפסד הנם ישירים או עקיפים. 

בכל מקרה בו חלה אחריות על  מטעמואו מי  ו, עובדימכוןמתחייב לפצות או לשפות את ה ספקה 10.2
 בכתב. מכוןהראשונה של ה דרישתוימים ממועד  7על פי הסכם זה או על פי דין, וזאת תוך  ספקה

אחריות לנזק כלשהו העלול להיגרם לרכוש כלשהו של  מכל מטעמואו הבאים  מכוןפוטר את ה ספקה 10.3
או של הבאים מטעמו המשמש במסגרת ביצוע ההסכם, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת  ספקה

 אדם שגרם לנזק בזדון.

  ביטוח .11

במשך כל תקופת לקיים  ספקעל פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב ה ספקמבלי לגרוע מאחריות ה 11.1
את הביטוחים וההוראות כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה ומסומן ההתקשרות עם המכון 

 ומהווה חלק בלתי ממנו. ג'כנספח 

סעיף ביטוח זה הינו מעיקרי ההסכם והספק לא יהיה רשאי להעניק שירותים למכון ו/או להיכלל  11.2
הביטוח בידי המכון וקבלת אישורו של יועץ במאגר הספקים ללא הצגת והפקדת העתק מפוליסות 

 הביטוח של המכון.

 

  פיצויים מוסכמים .12

על פי הסכם זה ועל פי דין הם מצטברים ואין בכל הוראה בהסכם  מכוןהזכויות והסעדים המוענקים ל 12.1
 לכל סעד או תרופה על פי ההסכם או על פי דין.   מכוןשל ה זכותוזה כדי לשלול מ

פיצוי מוסכם  מכוןל ספקייבות כלשהי, על פי הקבוע בהסכם זה, ישלם הלא יקיים התח ספקאם ה 12.2
הפיצוי בגין כל אי קיום כזה, בנפרד )" ,במסמכי ההזמנהבסכומים המפורטים ללא הוכחת נזק 

מצהיר בזאת, כי הפיצוי המוסכם הנו הנזק שניתן באופן סביר לצפותו במועד  ספק"(. המוסכםה
 . מכוןהראשונה של ה דרישתוישלם את הפיצוי המוסכם מיד עם  ספקהחתימה על הסכם זה. ה

 ערבותפי דין או הסכם זה, לרבות חילוט כל סעד או תרופה אחרים ל מהמכוןאין בפיצוי כדי למנוע  12.3
 .הביצוע

 גבייה וקיזוז .13

נשא המכון, או מי מטעמו, בתשלום כלשהו החל על הספק, בין על פי ההסכם ובין על פי כל דין, יהא  13.1
 הספק חייב להחזירו למכון מיד כשיידרש לעשות כן, והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

המכון יהיה רשאי לנכות, לחלט, להפחית או לקזז מסכום כלשהו שיגיע ממנו לספק בין לפי הסכם  13.2
 זה, ובין בדרך אחרת כלשהי, בין שהסכום, קצוב ובין שאינו קצוב, כל סכום המגיע או שיגיע לו או

עשוי להגיע לו מאת הספק בקשר עם הסכם זה, או אחרת. זאת, ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ה
 ביצוע הניכוי או הקיזוז. 

חשבונותיו של המכון בדבר נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו כאמור ישמשו כראיה מוסכמת ומכרעת לנזקו  13.3
 של המכון והספק יהיה מנוע מלטעון כנגד ראיה זו.

או שנמצא בחצרו  ו של המכוןאו שיגיע לידי וכות עיכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידיתהא ז למכון 13.4
 על פי הסכם זה. בה סכום הפיצויים אשר הספק חייב או יהא חייב למכון, וזאת עד לגוהמכוןשל 

סך כלשהו, והוא לא יהיה רשאי, מכל  למכוןהספק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו  13.5
 .לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המכון סיבה שהיא,

 איסור המחאה  .14

אינו רשאי למסור, להעביר, לשעבד או להמחות את הסכם זה או את זכויותיו או חובותיו על  ספקה 14.1
פי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר, לרבות לתאגיד שהקים או יקים לצורך זה, בין אם במישרין ובין 

 לכך מראש ובכתב.  מכוןאם בעקיפין, מבלי לקבל את אישור ה

בטלה ומבוטלת וחסרת  היהתלעשות בניגוד להוראות סעיף זה  ספקכל מסירה או העברה שיתיימר ה 14.2
 כל תוקף.

 בלעדיות היעדר .15

או למי  מכוןל הטוביןמצהיר, כי אין בהוראות הסכם זה כדי להעניק לו בלעדיות באספקת  ספקה
להתקשר במהלך תקופת ההסכם או לאחר שתסתיים תקופת ההסכם  רשאי יהיה מכון, וכי המטעמו

 מכל סוג שהוא ובכל היקף שהוא. הטוביןעם כל גורם אחר או נוסף לקבלת 
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 טובות הנאה .16

ועובדיו או מי מטעמו לא יעניקו ולא יקבלו במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה לכל ומכל אדם  ספקה
 .השירותיםבכל הקשור בביצוע 

 ויות צד ג'היעדר זכ .17

הטובין שיספקו ע"י הספק למכון מעת לעת על פי הסכם זה, בכל כמות שהיא, יהיו נקיים מכל שעבוד,  17.1
 משכון, עכבון, עיקול או זכות צד ג' אחרת כלשהי.

 הספק מוותר במפורש על כל טענה ו/או זכות שעבוד או עכבון ביחס לטובין כלפי המכון. 17.2

 יחסי הצדדים .18

בכל הקשור  מכוןכלפי ה ספקמוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי מעמד הלמען הסר כל ספק  18.1
ואין באמור  מכוןאיננו עובד, מורשה, או שלוח של ה ספקעצמאי. ה ספקלהסכם זה, הינו מעמד של 

, עובדיו או מי ספקבהסכם זה משום יצירת יחסי עובד ומעביד, שלוח ושולח, או מורשה ומרשה בין ה
מתחייב כי אם יידרש כוח אדם לביצוע הסכם זה, הוא שיקבל  ספק. המטעמומי  או מכוןמטעמו ובין ה

לא יחשב  מכוןאת העובדים לעבודה בשירותו, ינהל עימם משא ומתן ויקבע את תנאי עבודתם. ה
מתחייב  ספקה , קבלני משנה מטעמו או נותני השירותים של מי מהם.ספקכמעסיק של מי מעובדי ה

לשלם בעצמו ועל חשבונו את כל התשלומים המגיעים לעובדיו או לנותני השירות מטעמו, על פי כל 
 דין, לרבות הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הנחיה של כל רשות מוסמכת.

 ספק, לדרוש מהוללא צורך בהנמקה , מכל סיבה שהיארשאי יהיה מכוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה 18.2
 ועבודתאת  מכוןה, וזאת אף אם בעבר אישר ספקמעובדי הקת עבודתו של מי את החלפתו או הפס

 מכוןה. דרש כל חבות או אחריות בגין העסקתו והפסקת העסקתו של העובד מכוןומבלי להטיל על ה
 אדםאת אותו  ספקיחליף הכאמור,  ספקמעובדי האת החלפתו או הפסקת עבודתו של מי  ספקמה

או עובדיו  ספקה. מכוןימי עסקים אחד מדרישת ה (3משלושה )ובכל מקרה לא יאוחר  ללא דיחוי
 .מכוןמה, לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי אשר הוחלפו או שעבודתם הופסקה כאמור

והוא לא יתחייב ולא  מכוןמתחייב לא להציג את עצמו כמורשה ו/או כשלוח ו/או כעובד של ה ספקה 18.3
 .כוןמיפעל בשם או עבור ה

 ספקטענות בדבר קיומם של יחסי עובד ומעביד כאמור על ידי ה מכוןה גדלעיל, נטענו נ האמורל אף ע 18.4
הוצאות כספיות, נזקים או הפסדים בשל כך, בין אם עקב  מטעמואו למי  מכוןגרמו לאו מי מטעמו, ונ

 ספקאו מי מטעמו ובין אם עקב החלטה של כל רשות מוסמכת, מתחייב ה ספקטענות מצידו של ה
, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל סכום ששילמו או מטעמואו את מי  מכוןלשפות ולפצות את ה

 שידרשו לשלם או בגין כל נזק שסבלו או שהם עלולים לסבול, כתוצאה מכך.

עובדים ו/או נותני , למכון לצורך אספקת הטוביןלגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להעסיק  מבלי 18.5
, בעלי האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההדרכות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל שירות מיומנים

הספק אינו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו עפ"י  דין, על חשבונו ואחריותו הבלעדיים של הספק.
ו, כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת המכון הסכם זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשה

לכך מראש ובכתב. נתן המכון את הסכמתו כאמור לעיל, לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק 
 פי ההסכם, והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.-מאחריותו על

 שונות .19

נתונים, חתכים ואינפורמציה סטטיסטית בקשר עם הספק יספק למכון, על פי דרישה, כל תיעוד,  19.1
אספקת הטובין למכון. מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הספק על פי הסכם זה, מתחייב הספק להעמיד 
למכון כל מידע אשר יתבקש על ידו באופן סביר, הדרוש על מנת להבטיח שהספק פועל בהתאם 

 להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

, ממזג ומביא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחות, הסכמים הסכם זה מכיל, מגלם 19.2
בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר להסכם זה, שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני מועד 
חתימתו של הסכם זה, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות של הצדדים כקבוע בהסכם זה או 
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לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל ממועד חתימתו של הנובעים הימנו, 
 הסכם זה.

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  19.3
 גזירה שווה למקרה אחר. 

שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל  19.4
דין, או כוויתור או הסכמה מצידו להפרה כלשהי או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, 

 ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.

תנאי כלשהו שהצד האחר התחייב כלפיו, ובתנאי שהתנאי בא לזכות כל צד רשאי לוותר על קיום של  19.5
 אך ורק את הצד המוותר. 

אפילו נזכר  הסכם זה לא נועד להקנות, והוא אינו מקנה, זכות כלשהי לאדם שאינו צד להסכם זה 19.6
שמו במפורש בהסכם זה לעניין כלשהו; אין לפרש הוראה מהוראות הסכם זה כחלה לטובת אדם 

 הסכם זה.שאינו צד ל

הסמכות המקומית הייחודית בכל סכסוך ו/או מחלוקת בין הצדדים בקשר להסכם זה, תימסר לבית  19.7
 בלבד. תל אביבהמשפט המוסמך מבחינת העניין בעיר 

 כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם זה יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב ובהסכמת שני הצדדים.  19.8

בכל עניין הקשור  מכוןאו תביעה או טענה כלשהי כנגד ה בכל מקרה שהוא לרבות מחלוקת או דרישה 19.9
או מי מטעמו זכאי לעכב תחת ידו או בצורה כלשהי  ספקאו הכרוך בביצוע הסכם זה, לא יהא ה

 נכסים, לרבות מסמכים, מכל סוג ומין שהוא.

מלבד אם נקבע אחרת בהסכם זה, כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לפי הכתובות המפורטות  19.10
שעות משעת מסירת המכתב בדואר רשום )כנגד אישור  72, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום להלן

ביום העסקים הראשון שלאחר מועד שיגורה, בתנאי שהצד  –מסירה(; אם שוגרה בפקסימיליה 
ביום העסקים הראשון  –המשגר יציג אישור פקסימיליה בדבר שיגור ההודעה; ואם נמסרה ביד 

 .שלאחר יום מסירתה

 

 

באמצעות מורשי חתימה: ולראיה באו הצדדים על החתום  

 

 

___________________   __________________ 

  ספקה                       המכון  
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 נספח א' להסכם

 הזמנהמסמכי ה

 ]מצ"ב[
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 נספח ב' להסכם

 ספקהצעת ה

 ]מצ"ב[
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 נספח ג' להסכם 
 

  :בלבד זה נספחלצורך 
 

ו/או  ו/אומכון הלאומי למצויינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט כוונה לה – "המכון"ו/או  "המכון הגדרת "
  .חברות בנות ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל

 
אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר   להלן  לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור ספקיובהר כי התחייבויות ה
אישורי הביטוח ) אישר ביטוח אחיד( מכוח החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(   המצאת נוסח אחר של

לצדדים על פי או כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר ספק נוסח אחר של אישור ביטוח אשר יוכתב  1981  התשמ"א
חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים בהתאם למצוין בהסכם על נספחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין 

לגרום לשינוי ביטוחיו כל מנת להתאימם  הספקהאמור בנספח זה לבין האמור באישור הביטוח האחיד, מתחייב 
 להוראות הסכם

 
 

לערוך ולקיים, על חשבונו, וזאת  ספקפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב ה-על ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .1
כנספח את הביטוחים המפורטים   במשך כל תקופת ההסכם החל מיום תחילתו כולל עד גמר תקופת השירותים

 2019-1-6בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  - אישור קיום ביטוח ,1' ג
"(, על כל תנאיהם, בחברת ספקאישור קיום ביטוחי ההמצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "

 ובתנאים אשר לא יפחתו מתנאי ביט ו/או כל נוסח מקביל לביט וכן בתנאים אשר לא יפחתוביטוח מורשית כדין, 
 "(: ספקביטוחי המן המפורט להלן )להלן בהתאמה: "

 
 :אסמכתאות כדלקמןמתחייב לערוך את הביטוחים כאמור לעיל ולהמציא  ספקה .2

 
בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  -  אישור קיום ביטוח -1ג'  נספח .א 2

מובהר בזאת "(. ספקאישור קיום ביטוחי ההמצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " 2019-1-6
לעמוד בכל הוראות הביטוח  ספקלא גורע מחובת ה ספקכי אישור קיום ביטוח אשר יוצג כאסמכתא לביטוחי ה

 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת המכון, הספק מתחייב להמציא עותק פוליסותבחוזה זה. 
 

, פח הביטוחבהוראות הביטוח בסעיפים אלו לרבות נסמתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים  ספקה .3
 ספקוהוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי ה

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ולא לעשות כל 
המכון אישורים על תשלומי מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת 

 . ספקיישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי ה ספקההפרמיה. כמו כן, 
 

יום לפני מועד תחילת מתן  14 -, לא יאוחר ממכוןללהמציא  ספקמתחייב ה המכוןללא צורך בכל דרישה מצד  .4
מצהיר, כי  ספק, כשהם חתומים כדין על ידי המבטח. הספקאת אישור קיום ביטוחי ההשירותים עפ"י הסכם זה 

תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן ידוע לו, כי המצאת אסמכתאות אלו כשהם חתומים כדין על ידי המבטח הינו 
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  ספקהשירותים על ידו, ואולם אי המצאתם לא תגרע מהתחייבויותיו של ה

 
  ביטוחי הספק יכללו את ההוראות הבאות: .5

 
 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. .5.1
 על פיהן. מכוןהלא תפגע בזכויות  ו/או מי מטעמו ספקההפרת תנאי הפוליסות על ידי מי  .5.2
  .לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות ספקה .5.3

 
, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו מובהר .6

צות את המכון ו/או בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפ
 מי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן שהספק אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

 
יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי המכון את אישור עריכת  7 -יאוחר מ לא .7

מדי שנת   המעודכןקיום ביטוחי הספק ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור 
 ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. 

 
לעיל, והספק מתחייב לבצע כל  כאמוריהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק  המכון .8

שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור 
להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות המכון לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים 

מו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא כמפורט לעיל אינן מטילות על המכון ו/או על מי מטע
אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות 
שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין 
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 בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.  אם לאו,
 

בבחינת  הינהאישור קיום ביטוחי הספק  ב כמפורט האחריות וגבולות הביטוחים טיב קביעת כי, בזאת מוסכם .9
לפי הסכם זה. על הספק לבחון את חשיפתו  חבותודרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא 

גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  לחבות ולקבוע את
דרישה כלפי המכון ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה 

 שהוצא על ידו.  הביטוחיו/או היקף הכיסוי 
 

 אחרים לרכושאו /ו לרכושו שייגרם נזקאו /ו לאובדן ריותאח מכל מטעמו מיאו /ו המכון את בזה פוטר הספק .10
 .בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא זה פטור. הספק של באחריותו או בפיקוחו הנמצא

 
 הוא, זה הסכם נשוא השירותים ביצוע עם בקשראו /ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, מתחייב הספק .11

 ביחס נאותים בביטוחים לאחוז יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא
 היעדראו /ו לקיום הבלעדית האחריות, ספק הסר למען. הספק עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, לפעילותם

 .הספק על מוטלת, לעיל כאמור המשנה לקבלני נאות ביטוחי כיסוי
 

לנספח אישור  2רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט באישור קיום ביטוחי הספק ובסעיף  הספק .12
 2'גקיום ביטוחי הספק, ובמקרה כזה הספק מתחייב לחתום על ההצהרה המצורפת להסכם זה ומסומנת כנספח 

 אינו מעסיק עובדים ו/או מי מטעמו.  כי
 

 בנספח שינויים לבצע זכותו את שומר המכון, הביטוח אישורי בעניין החדשה הרגולציה לאור כיבזאת,  מוסכם .13
. הספק מצהיר הספק של הביטוח וסכומי האחריות גבולות היקף את לשנות כדי בכך יהיה שלא ובלבד הביטוח

 ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המכון בהקשר זה.  
 

מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הספק תהווה הפרה יסודית של  םלעיל הינ 1-13 סעיפים .14
 החוזה.
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 הספקאישור קיום ביטוחי  – 1ג' נספח 
 

 
  

 יםאישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו 
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפול
 * האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור *

 משכיר  ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 שירותים מכון ☐

 מוצרים מכון ☒

   מכון עבודותאחר:  ☐

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☐

 אספקת מוצרים ☒

בקשר למכרז אחר:  ☒
 190033מס' 

המכון הלאומי למצויינות בספורט על שם אורד  שם
 ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם צ'ארלס וינגייט

 ("מכון וינגייט"או  "המכון")להלן: 
 

 500502000 - ת.ז./ ח.פ. ת.ז./ ח.פ.

 מען: מכון וינגייט מען

 

 כיסויים 

נוספים כיסויים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד' 

 גבול האחריות/ סכום הביטוח

תאריך  תאריך סיום
 תחילה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

מספר 
 הפוליסה

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

 סכום מטבע

  

 רכוש      
       
       
       

302 ,304 ,305 ,306 ,
307 ,309 ,315 ,322 ,
328 ,329 

 צד ג'     4,000,000 ₪ 

304 ,308 ,309 ,319 ,
328 

 אחריות מעבידים     20,000,000 ₪ 

 אחריות המוצר       

 אחריות מקצועית       

 

 לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש השירותים פירוט 

 קוד למלא יש
 

 ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 הביטול. 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 2 -ג' נספח 

 הצהרת אי העסקת עובדים

 

 לכבוד

  ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל ו/אוהמכון הלאומי למצויינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 
 ("מכון וינגייט"או  "המכון")להלן: 

 כתובת: מכון וינגייט

 

 הצהרת אי העסקת עובדיםהנדון: 
 שירותי ייעוץ /תכנון/פיקוח עבודות/שירותים להתקשרות למתן

 )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים" ו/או החוזה, "בהתאמה"(
 

 הריני מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בחוזה שבנדון אינני מעסיק עובדים. .א

 

 י הביטוח שערכתי.מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נכלל ביטוח חבות מעבידים בסידור .ב
 

מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נכללה בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ובביטוח אחריות  .ג
 מקצועית  הרחבה לאחריות שילוחית בגין עובדים ומנהלים ו/או כל מי מטעמי.

 

שבנדון, אערוך את ביטוח חבות הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים  .ד
מעבידים וארחיב את ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית כמתחייב על פי החוזה שבנדון 

 ובנספח אישור הביטוח  לחוזה.

 

בהמשך ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ג' לעיל, הנני מתחייב כי במידה ואעסיק הגורמים הנ"ל אמציא לכם נספח  .ה
 קן כמתחייב מהחוזה שבנדון.ביטוח מתו

 
 
 

 ולראיה באתי על החתום

 

 בכבוד רב

 

...............................          .............................................      ................................. 

 )תאריך(                        )חתימת המצהיר(            )שם המצהיר(       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


