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 תווי שי לעובדים  אספקתל הסכם

  2020שנערך ונחתם ביום ____ לחודש ____ לשנת 

 בין
 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם וינגייט )מכון וינגייט(   
 42902מכון וינגייט, נתניה   
      ("המכוןאו " "מכון וינגייט)"  

 ;מצד אחד
 לבין

        __________________________ 
  

 ______________________ח.פ  
  
 מרחוב ___________________ 
    "(ספקה)" 

 .מצד שני
 

ולמכון וינגייט דרושה אספקת תווי שי לעובדי המכון בחגי ישראל )ראש השנה ופסח(  הואיל
 ;"(תווי השישיקול דעתו של המכון )"ו/או אירועים נוספים לפי 

 190048מס'  לאספקת תווי שי לעובדים הזמנה להציע הצעות פרסם מכוןהו הואיל
 ממנונפרד  בלתיחלק  מהווהו נספח אכלהסכם זה  "(, אשר מצורפתהשירותים)"
 "(;ההזמנה)"

כמפורט במסמכי  ,על ידי המכון לספק את השירותים הנדרשיםבחר והספק נ והואיל
הצעת )" זה להסכם נספח בהמצורפת כ וזאת על סמך הצעת הספק ההזמנה,

 ;(ספק"ה

מכון בהתאם לתנאים המפורטים עבור ה השירותיםאת לספק מעוניין  ספקהו והואיל
 "(; ההסכם: "ביחד נספחיו )הסכם זה ונספחיו יקראו להלןבהסכם זה ו

מצהיר ומאשר כי הוא בעל כל הידע, הניסיון, הציוד, כוח האדם,  ספקוה והואיל
באופן המקצועי  השירותיםוההיתרים הדרושים לביצוע  שיונותיהר, האישורים

 ;והמעולה ביותר

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

 

 והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הוסכם 
 כללי  .1

כאחד  וחלק בלתי נפרד הימנו וייקראוהנספחים המצורפים לו מהווים המבוא להסכם  .1.1
 עם יתר סעיפיו.

כותרות הסעיפים הוספו לצורכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם  .1.2
 זה. 



 

- 2 - 

 

 

כל מקום שנאמר בו לשון  כל מקום שנאמר בו לשון יחיד, דינו כדין לשון רבים, ולהפך. .1.3
 זכר, דינו כלשון נקבה, ולהפך.

 השירותים .2

בהתאם להזמנות רכש  כמפורט בחלק ד להזמנה, ,תווי השילמכון את הספק יספק  .2.1
, ותקציבו המאושר של המכון ל פי צרכיוע "(רכש הזמנת)" שלח לו מעת לעתי שהמכון

 והכול לשביעות רצונו הסכם זהויעמוד בכל הדרישות, התניות וההתחייבויות מכוח 
 . ובהתאם להוראות מסמכי ההזמנה המכוןהמלאה של 

"(, התו תמורת)" הרכש את התמורה שתשולם עבור כל תו הזמנתהמכון יקבע בכל  .2.2
תמורת התו  ____ מעל בתוספת % כל אחד מהם והספק יספק תווי שי למכון ששווי

 "(.שיעור תוספת התמורה)"
בהיקף מסוים  רכשלהזמנת מתחייב  בהתאם לצרכיו ואינו תווי השיהמכון יזמין את  .2.3

או בהיקף מינימאלי כלשהו במהלך תקופת ההסכם. הספק מוותר מראש על כל 
התמורה לספק תועבר בהתאם להזמנות הרכש  בעניינים אלה.תביעה וטענה  ,דרישה

 וביצוען בפועל.
 

 והתחייבויותיו הספק הצהרות .3
 מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  הספק

על כל הסכמה אחרת בין הצדדים,  יםזה גובר ההזמנה והסכםכי במקרה של סתירה,  .3.1
 ם של הספק. ילרבות מסמך התנאים הכללי

מניעה, בין חוזית, בין חוקית ובין אחרת כל שהיא, שיש בה כדי למנוע ממנו  כלכי אין  .3.2
 ולקיים את התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן.  המכוןלהתקשר בהסכם זה עם 

, תווי השי כמפורט בחלק ד להזמנהאספקת בכל הנוגע ל המכוןכי ימלא אחר הוראות  .3.3
 .הלרבות לעניין שעות ומועדי האספק

מלא אחר כל הדינים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן אחר כי י .3.4
כל רשות שלטונית בקשר עם מתן השירותים  כל דרישה, הוראה או הנחיה של

אחריות כלשהי  המכון, ויימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להטיל על ואספקתם
 כלפי אדם או רכוש. 

מישרין והנוגע להסכם זה, ב ול מסמך או פרט מידע המבוקש על ידכ למכוןכי יעביר  .3.5
 הראשונה.  ואו בעקיפין, מיד עם דרישת

  .בהזמנהמקיים את כל תנאי הסף המפורטים  כי הוא .3.6
 

 תווי השיאספקת  .4
, בהתאם להוראות הסכם זההזמנת הרכש, בכפי שיקבע  תווי השיהספק יספק את  .4.1

 ( להזמנה.השירותים הנדרשיםסעיפי חלק ד )הגדרת  לרבות בין היתר, הוראות
  לאספקת תווי השי לשטח המכון.ראי אח יהיההספק  .4.2

 ותוקפו ההסכםתקופת  .5

 תקופת)" החל ממועד חתימתו חודשים 12של הסכם זה הוא לתקופה של  תוקפו .5.1
תקופות נוספות  לשתיההסכם שמורה האופציה להאריך את תקופת  למכון. "(ההסכם

לפני תום תקופת יום  30לפחות  לספק, במתן הודעה מוקדמת חודשים כל אחת 12של 
מעבר  .ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ההתקשרות או התקופה שהוארכה, לפי העניין

לאמור, לאחר שתי תקופות הארכה, לצדדים האפשרות להאריך בהסכמה את ההסכם 
כאמור, יחולו כל  חודשים. מומשה הזכות להארכה 12בשתי תקופות נוספות בנות 

 גם על תקופת ההתקשרות המוארכת. ההזמנההוראות ההסכם ומסמכי 
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בלעדי והמוחלט, להביא הסכם זה לסיומו בכל עת ה רשאי, על פי שיקול דעתו המכון .5.2
 הודעה על ידי מתןוזאת ללא צורך בנימוק, , "(סיום מוקדם)" ומכל סיבה שהיא

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  ,ם מראשמיי 30 , לכל הפחותספקבכתב ל מוקדמת
במקרה של סיום מוקדם לא יהא הספק זכאי לכל פיצוי או דמי נזק אולם . המכון

שהספק ביצע בפועל עד למועד  אספקת תווי השישלם לספק את התמורה בגין המכון י
 הסיום המוקדם. 

 : הבאים במקריםודעה מוקדמת, הסכם זה מידית, וללא ה לסיים רשאי המכון .5.3
בקשה לפירוק או לכינוס נכסים או בקשה  הספקעל ידי  או הספקהוגשה נגד  .5.3.1

נאמן או מנהל  ,מפרק ,כונס נכסים וצו פירוק או מונה ל ואו התקבל נגד להסדר נושים
או חלקם והבקשה, הצו או המינוי כאמור  ומיוחד, והכל זמני או קבוע, על כל נכסי

שהתקיים במעמד הצדדים לפי יום מהיום שהוגשו או לאחר דיון  90לא בוטלו תוך 
בקשה )או יום ממועד ה 30לא הגיש בקשה לביטול תוך  הספקהמאוחר, אולם אם 

תוך מועד אחר שנקצב על ידי בית המשפט או רשות מוסמכת אחרת(, יחול האמור 
או בחלוף המועד להגשת בקשת  ימים מהמועד להגשת בקשת ביטול 30בסעיף זה תוך 

 . הביטול, לפי העניין
 םכהגדרת אספקת תווי השיהפסיק את או לא נענה להזמנות הרכש הספק   .5.3.2

מבלי לקבל על כך בכתב ומראש את  ,עשר ימים-ארבעהבת בהסכם זה לתקופה 
 . המכוןהסכמת 

 שאינו יסודיאו לא תיקן הפרה של סעיף הפרה יסודית של ההסכם  הספק הפר .5.3.3
 .ימים מיום שנשלחה אליו דרישה לתיקון ההפרה חמישהמסעיפי ההסכם בתוך 

 

 התמורה ואופן התשלום .6
ובהתאם  המכוןשל  לשביעות רצונו במלואם ובמועדם לאספקת תווי השיבתמורה  .6.1

 ,עבור כל הזמנת רכש , יהא הספק זכאי לתמורהלהוראות ההסכם ומסמכי ההזמנה
 .תמורת התו כמוגדר בהזמנת הרכשמכפלת מספר התווים בערך שתחושב כדלקמן: 

המכון הגיש לספק הזמנת רכש עבור עשרה תווים שבה תמורת התו עומדת  לדוגמה:
. הספק יספק 10%עומד על  )על פי הצעת הספק( תוספת הספקוז לתו, כשאח₪  500על 

  ₪.   5,000תמורה העומדת על ל ויהיה זכאי₪,  550תווים בשווי של  10למכון 
מובהר כי התמורה כוללת כל תשלום בגין כל ההוצאות, הישירות והעקיפות לספק מכל  .6.2

נות ו/או הרישיונות מין וסוג שהוא לרבות בגין האמצעים ו/או האביזרים ו/או התוכ
ו/או כוח האדם ו/או כל אמצעי העזר במתן השירותים וכיו"ב. פרט לאמור בהסכם זה 
במפורש לא יגיעו לספק בכל מקרה אשר יהא, כל תשלומים, הטבות או זכויות נוספות 

לרבות לא תשלומים בגין החזרי הוצאות, נסיעות, אש"ל, אלא אם  מהמכוןכלשהן 
 הוסכם אחרת מראש ובכתב.

ו/או  השירותיםכל מס, היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין  .6.3
אספקתם יחולו באופן בלעדי על הספק וישולמו על ידו. המכון ינכה מכל תשלום לספק 

פי כל דין, לרבות מסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים  כל סכום אותו עליו לנכות על
 ותשלומם כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע לספק מהמכון.

שסיפק  תווי השילכל חודש דו"ח ובו פירוט העשירי  ביום המכוןביר לאישור יע הספק .6.4
 על פי והתמורה חורתמבחודש החולף, בהתאם להזמנות הרכש, ולצדו יציין את ה

 יעביר"ח החודשי, הדואת  המכון אישר לא"(. חודשיה"ח דוה"לעיל )זה  סעיףהאמור ב
 ,חודשיח ה"הדואת  המכוןשר יפיק דו"ח מתוקן. אישר א, ספקל המנומקות והערותי

, בהתבסס למכון עסקה / דרישת תשלום חשבוניתאשר ינפיק  ,קספעל האישור לודיע י
  .המאושר החודשי"ח הדועל 

חשבונית עסקה /  הגשתמיום  ימים 45+שוטףתשלום בתנאי  ספקל עבירי המכון .6.5
 .דרישת תשלום
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 ושיפוי אחריות .7

הפרת התחייבויותיו על פי נזקים שייגרמו עקב להדין  פיהספק יישא באחריות על  .7.1
של  חריות נזיקית זוההסכם או עקב מעשה או מחדל רשלניים או בזדון של הספק. א

( תחול המכוןשל או בזדון רשלני מעשה או מחדל לנזק שנגרם כתוצאה למעט )הספק 
 אם נזק כאמור התגבש לאחר סיומו של הסכם זה. גם

לעיל,   7.1 במקרה של תביעה נגד המכון או מי מטעמו, בגין נזק או אובדן כאמור בסעיף .7.2
ויב ישפה את המכון או מי מטעמו אשר נגדו הוגשה התביעה בגין כל סכום בו יח הספק

, וכן בגין הוצאותיו בגין ההליך המשפטי, כאמורבקשר לנזק, אובדן או פגיעה  בשל או
משפט ושכר טרחת עורכי דין בסכום סביר, בנסיבות העניין, וזאת בתוך  לרבות הוצאות

קבלת דרישתו הראשונה המכון או מי מטעמו אשר נגדו  ימים ממועד (30) שלושים
על תביעה או דרישה כאמור, ותינתן  הודעה רהוגשה התביעה כאמור. לספק תימס

וברצונו בכך, לנהל את ההגנה מפני  לספק, אפשרות להצטרף להליכים המשפטיים,
 הדרישה או התביעה כאמור. 

 מעביד-העדר יחסי עובד .8

דבר האמור בהסכם זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר יחסי עובד מוסכם ומובהר כי  .8.1
מכל  ,, קבלני המשנה שלוולרבות עובדי, מי מטעמו או הספקבין ל המכוןומעביד בין 

 ספקמבצע את העבודות והוראות הסכם זה כ הספקמובהר כי . ועובדיהם ,מין וסוג
 עצמאי לכל דבר ועניין.

פי החלטת -חויב, עלי, אם בו חויבישבגין כל סכום  המכוןמתחייב לשפות את  הספק .8.2
רשת שבין הצדדים, כאמור מוסמכת כלשהי, העומדת בניגוד להסכמה המפו רשות
טרחת עורך -לרבות הוצאות משפט ושכר ,בקשר עם זכויות כל עובדלעיל,  8.1ף בסעי

יום מהמועד שבו תימסר לו דרישה לעשות כן. במקרה  15דין וזאת לכל המאוחר תוך 
כאמור ובצירוף  כוןהמבגין כל סכום שישולם על ידי  המכוןישפה את  הספקכאמור, 

הודעה על תביעה או דרישה כאמור, ותינתן  לספק תימסר .הצמדה וריבית הפרשי
וברצונו בכך, לנהל את ההגנה מפני  לספק, אפשרות להצטרף להליכים המשפטיים,

 הדרישה או התביעה כאמור.

, או ואו מטעמ המכוןלהופיע בשם  הספקלא יתפרש כמסמיך את  בהסכםדבר האמור  .8.3
 כלשהו או למטרה כלשהי.  ןבעניי המכוןנציג  שללו מעמד  כמקנה

 סודיות  .9

 ,אדם כל לידיעת להביא או להודיע, למסור להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הספק .9.1
מתן  עם , לשותפיו, לעובדיו, לשלוחיו או למי מטעמו, בקשראליו ידיעה שתגיע כל

יהא אחראי על קיומו של סעיף זה גם על ידי עובדיו  הספקזה.  הסכם מושאהשירותים 
על אף האמור לעיל, התחייבויות הספק בסעיף לא יחולו על מידע שהוא  .ומי מטעמו

בנחלת הכלל, או מידע שהפך לנחלת הכלל שלא בעקבות הפרת התחייבויות הספק 
 , וכן מידע שהספק נדרש לגלות לרשות מוסמכת על פי דין.לסודיות

 זה יעמדו בתוקף גם לאחר תום תקופת ההסכם.  9 עיףסהוראות  .9.2

 גבייה וקיזוז .10

נשא המכון, או מי מטעמו, בתשלום כלשהו החל על הספק, בין על פי ההסכם ובין על  .10.1
כל בצירוף פי כל דין, יהא הספק חייב להחזירו למכון מיד כשיידרש לעשות כן, וה

 הפרשי הצמדה וריבית כדין.
לחלט, להפחית או לקזז מסכום כלשהו שיגיע ממנו לעכב, המכון יהיה רשאי לנכות,  .10.2

לספק בין לפי הסכם זה, ובין בדרך אחרת כלשהי, בין שהסכום, קצוב ובין שאינו קצוב, 
או עשוי להגיע לו מאת הספק בקשר עם הסכם זה, הכל סכום המגיע או שיגיע לו או 

 אחרת. זאת, ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי או הקיזוז. 
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חשבונותיו של המכון בדבר נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו כאמור ישמשו כראיה מוסכמת  .10.3
 ומכרעת לנזקו של המכון והספק יהיה מנוע מלטעון כנגד ראיה זו.

צא בידיו או שיגיע לידיו של הספק שנמאו סכום כסף למכון תהא זכות עיכבון בכל נכס  .10.4
של המכון או שנמצא בחצרו של המכון, וזאת עד לגובה סכום הפיצויים אשר הספק 

 חייב או יהא חייב למכון על פי הסכם זה.
הספק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למכון סך כלשהו, והוא לא יהיה  .10.5

 המכון.רשאי, מכל סיבה שהיא, לעכב תחת ידו נכס כלשהו של 

 ; שימוש בקבלני משנההמחאה איסור .11

או להמחות את הסכם זה או את זכויותיו  לשעבדלמסור, להעביר,  רשאיאינו  ספקה .11.1
, לאחר, לרבות לתאגיד שהקים או יקים חלקן או כולן, זהאו חובותיו על פי הסכם 

 מראש לכך מכוןה אישור את לקבל מבלי, בעקיפין אם ובין במישרין אם ביןלצורך זה, 
 . ובכתב

בטלה  היהתלעשות בניגוד להוראות סעיף זה  ספקה שיתיימרמסירה או העברה  כל .11.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יהיה רשאי ליתן את השירותים למכון  .11.3
באמצעות קבלני משנה. הספק מצהיר בזאת כי העסקת קבלני משנה לא תשחרר אותו 

 עמו מאחריות על פי הסכם זה ועל פי דין.או את מי מט

 אי בלעדיות .12

 השירותים במתןמצהיר, כי אין בהוראות הסכם זה כדי להעניק לו בלעדיות  ספקה .12.1
או  ההסכםלמכון או למי מטעמו, וכי המכון יהיה רשאי להתקשר במהלך תקופת 

סוג שירותים מכל העם כל גורם אחר או נוסף לקבלת  ההסכםלאחר שתסתיים תקופת 
 שהוא ובכל היקף שהוא.

להזמין מהספק שירותים  מחויבהמכון אינו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי  .12.2
בהיקף כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות, וכי הזמנת השירותים מהספק תהא כפופה 

 לשיקול דעתו המלא והמוחלט של המכון.

 שונות .13

ים בין הצדדים. כל הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג ומביא את כל התנאים המוסכמ .13.1
הבטחות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר להסכם זה, שניתנו 

אין בהם כדי להוסיף על  או נעשו על ידי הצדדים לפני מועד חתימתו של הסכם זה,
החיובים והזכויות של הצדדים כקבוע בהסכם זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או 

 יהיו קשורים בהם החל ממועד חתימתו של הסכם זה.לשנותם, והצדדים לא 
חשב ויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה ישום התנהגות מצד מי מהצדדים לא ת .13.2

או על פי כל דין, או ויתור או הסכמה מצדו להפרה כלשהי או אי קיום תנאי שהוא, 
מפורש ויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו בואלא אם ה

 ובכתב.
הסכם זה לא נועד להקנות, והוא אינו מקנה, זכות כלשהי לאדם שאינו צד להסכם זה,  .13.3

זה  הסכםאפילו נזכר במפורש בהסכם זה לעניין כלשהו; אין לפרש הוראה מהוראות 
 כחלה לטובת אדם שאינו צד להסכם זה.

או הנובעים הנוגעים להסכם זה סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל העניינים  .13.4
 בלבד. היפו ולאל-אביב ממנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל

 כל שינוי, תיקון או תוספת להסכם זה יעשו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים להסכם. .13.5

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה, או בכל כתובת אחרת  .13.6
כל הודעה שתישלח בדואר רשום לכתובת אחד צד לפי הוראות הסכם זה. עליה יודיע ש

ימי עסקים מעת משלוחה בדואר רשום  5תוך בהצדדים תיחשב כזו שהגיעה לצד הנמען 
ביום העסקים הראשון שלאחר מועד  –)כנגד אישור מסירה(; אם שוגרה בפקסימיליה 
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שיגורה, בתנאי שהצד המשגר יציג אישור פקסימיליה בדבר שיגור ההודעה; אם 
; ואם נשלחה בדואר ביום העסקים הראשון שלאחר יום מסירתה –ביד  נמסרה

 .קבלת אישור קריאת הדוא"ל במועד –אלקטרוני 

 

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה
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 נספח ב

 הצעת הספק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


