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 למכשיר אולטרסאונדלאספקה, התקנה ומתן שירותים  הזמנהוהמכון פרסם  הואיל
להדמיה כללית, בדגש על הדמיית השריר בטיפול  המיועד ,נייד סקלטלי-מוסקולו
 ;" בהתאמה(ההזמנה"-" והמכשירלהסכם זה  )" נספח אכבנוסח המצורף  ,במרפאה

להסכם  בנספח בהליך האמור על סמך הצעתו המצורפת כ כזוכה והמכון בחר בספק והואיל
     ;"(הספק הצעת)" זה

ומתן שירותים  ה, התקנהספקא, היבוא, מכירבעל הרשאה ל הואוהספק מצהיר כי  הואיל
 ;מכשירל

, ולצרכי םמתאי ואות , מצאהמכשירבדק את  המכון כפוף להצהרות ולמצגי הספק,בו והואיל
 לערוך עם הספק עסקה בהתאם להוראות הסכם זה; והוא מעוניין

 המכשיר והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם לעניין אספקת והואיל
זוקה, כמפורט בהסכם זה , לרבות מתן מלוא השירותים, האחריות והתחוהשימוש בו

 .על נספחיו

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, נספחים ופרשנות

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1

רכי פרשנות כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ולא תהיה להם משמעות כלשהי לצ .2
 הסכם זה.

  המיטיבה עם המכון.במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות נספחיו, תגבר ההוראה  .3

 ההתקשרותמהות 

, בהתאם למפרט הטכני המצורף לו הנלווים המוצריםואת  המכשירהספק יספק למכון את  .4
במהלך . להלןלהסכם זה, לרבות הובלתו למכון והתקנתו במכון, כמפורט בהסכם זה  נספח גכ

 . מכשירתקופת האחריות )כהגדרתה להלן( הספק יהיה אחראי למתן אחריות מלאה וכוללת ל

מלאה של  השמישות ותחזוקבאופן שיבטיח ( להלן)כהגדרתם  השירותים אתיספק  הספק .5
 , לרבות אספקת חלקי חילוף. המכשיר



 

 

  הצהרות והתחייבויות הספק

 , כי:כלפי המכון הספק מצהיר ומתחייב

ולמיטב ידיעתו גם  –הוא חברה פרטית המאוגדת כדין לפי דיני מדינת ישראל, ולא ננקטה נגדו  .6
כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו,  –לא עתידה להינקט נגדו 

 מחיקתו או תוצאה דומה אחרת. 

ברשותו הניסיון, כוח האדם המיומן המוסמך והמורשה כדין, הידע, והחלפים הדרושים לשם  .7
, המכשיר , ובכלל זה התקנתכל תקופת ההסכם לאורך מתן השירותיםו המכשיראספקת 
, הכול כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים, וומתן הדרכה בהפעלת ותחזוקת

ולמתן כל השירותים  ועל פי כל דין, ליבוא, לשירות ולתחזוקת ההיתרים וההסמכות הנדרשים,
   .על פי הסכם זה

ההסכם,  מושאמתייחסת למילוי כל ההתחייבויות והתנאים בהסכם זה להלן התמורה כמפורט  .8
עלויות כוח האדם, , העבודות, החומרים, הכלים, והנלווים כל האביזרים והיא כוללת את

מובהר ומודגש, כי  .פי הסכם זה-לצורך מילוי כל התחייבויותיו עלהאחריות, והפעולות הנדרשים 
  לא תשולם כל תמורה נוספת או אחרת לספק. תמורה זומעבר ל

 1976-תשל"ו עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים הוא מנהל ספרים כחוק וכי בידיו אישור .9
וחוק מ.ע.מ., ס הכנסה , המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מוהתקנות שהותקנו מכוחו

כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו , או פטור מניהול זה
 העתק ממנו למכון הימצאות אישור כנ"ל בידיו ומסירתכי  למ.ע.מ. בהתאם לחוק. הספק יודע

 .ם לספק לפי הסכם זהתנאי להתקשרות זו ולביצוע כל תשלו היא

 ספקת, הובלת, והתקנתאאת כוח האדם, הכלים והאביזרים הנדרשים לצורך יש ברשותו  .10
במהלך כל תקופת ההסכם  ולצורך מילוי כל יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה במכון המכשיר

 .)כהגדרתה להלן(

כל דין ובהתאם להנחיות וחוזרי משרד הבריאות, בנוסחם המעודכן לפי  ההסכם יבוצע על ידו .11
 ביותר. 

 ,כל הרישיונות, ההיתרים, ההסכמות והאישורים הדרושים, לרבות רישיון עסק כדיןבידיו  .12
 תהבריאו רשות או/ו  TGA אוסטרליה או/ו HEALTH קנדה או/ו CE או/ו-FDA -אישור ה

להצעת  כולם המצורפים ,רישיון אמ"ר ממשרד הבריאות, מכשירל[ יש למחוק את המיותר] ביפן
כי  הספק יודע ככל שיידרשו. נוספיםרלבנטיים  ימציא אישורים. לבקשת המכון, הספק הספק

תנאי להתקשרות זו  היא למכון מהםהעתק  כנ"ל בידיו ומסירת שיונותיים ורהימצאות אישור
 .ם לספק לפי הסכם זהולביצוע כל תשלו

בדרישות התקנים הבינלאומיים והישראלים יעמוד  על כל רכיביו המכשירהוא אחראי לכך ש .13
 .המקובלים

הספק מתחייב לביצוע המלא, האיכותי, היעיל, המיומן, המהיר והזהיר של השירותים, בהתאם  .14
 להסכם זה ובהתאם להנחיות התחזוקה של היצרן.

 ףצור, בישראל. אישור היצרן על האמור המכשירהוא ספק מקומי מורשה מאת היצרן של  .15
 .להצעת הספק

אשר תמנע ממנו לבצע את התחייבויותיו לפי הסכם  אואין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת  .16
זה במלואן ובמועדן וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו אינן עומדות ולא 

או בניגוד לכל מהדורות וגרסאות חדשות( בסתירה או עדכון עמדו )לרבות במקרה של כל שינוי י
 .ובין בעל פה של הספק כלפי צד ג' כל שהואדין, צו, פסק דין,  התחייבות, הסכם, בין בכתב 

לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, שירותי תמיכה מרחוק  המכשיראת לספק למכון  מסוגלהוא  .17
 ותיקונים נדרשים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.

פעולתו לפחות בתחום  הכולל )לכל הפחות( שני טכנאים בעלי ניסיון של שנתיים צוותהוא מעסיק  .18
  .המכשירוהמוסמכים על ידי היצרן בהתקנת ובתחזוקת  המכשירשל 

ים מכשירתחזוקה של /או , באספקה ולפחות שנים שלוש של בישראל מוכח ניסיון בעלהוא  .19
, , מרפאותחולים קופתהשירותים הכרוכים בכך עבור גופים רפואיים ) לוכ ,המכשירמסוגו של 

 חולים  וכיוצ"ב(. בתי



 

 

של הספק או, לחילופין,  המלאהן בבעלותו , המכשירבכל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני  .20
 ו ותחזוקתוהתקנתמכירתו למכון כאמור בהסכם זה, ולברשותו הסכם חוקי ותקף עם היצרן ל

  כאמור בהסכם זה, ולביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו במסגרת הסכם זה.

 

 תקופת ההתקשרות 

לתקופה בת  היאהסכם זה ייכנס לתוקף מיד עם חתימתו. התקשרות הצדדים על פי הסכם זה  .21
אם ההסכם יבוטל קודם לכן בהתאם ממועד מתן אישור הקבלה, אלא  עשרים וארבעה חודשים

  "(.הראשונה תקופת ההסכם)" להלן 55 או  54 או בהתאם להוראות סעיפים  להוראות כל דין

בתום תקופת ההסכם הראשונה, למכון תהיה אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את ההסכם  .22
חודשים כל אחת,  12( תקופות נוספות בנות 3לשלוש ) למכשירלצורך קבלת שירותי תחזוקה 

דעה שתימסר ע"י המכון לספק לפני תום תקופת ההסכם או התקופה שהוארכה, לפי העניין. בהו
וההסכם גם על תקופת  ההזמנהמימש המכון את זכותו כאמור, יחולו כל הוראות מסמכי 

 .ההתקשרות המוארכת

 תקופת)" 29-32 , כמפורט בסעיפים מכשירתחול אחריות הספק לבתקופת ההסכם הראשונה  .23
 "(. האחריות

תקופת תחל ובמקרה בו המכון מימש את האופציה כאמור לעיל, עם סיום תקופת האחריות,  .24
 "(. התחזוקה בתשלוםתקופת , שתחול עד לסיום תקופת ההסכם )"התחזוקה בתשלום

 המכשירספקת והתקנת א

והחלקים הנלווים והמתכלים  ו, אביזריועל כל רכיבי המכשיראת הספק מתחייב לספק למכון  .25
 יום (30שלושים ), זאת בתוך ולא יאוחר מחלוף ישירות למכון גנספח כמפורט ב הרלוונטיים

 ממועד חתימת הסכם זה )וככל הניתן, ובכפוף לתיאום מראש, במועד מוקדם יותר(. 

הושלמה באופן  המכשיר התקנתע הספק בכתב כי י, יודבמכון המכשירעם סיום התקנת  מיד .26
, בחריש ובאמצעים בכלים מכשירל קבלה מבחני לערוך המכון רשאי, כאמור הספק הודיעמלא. 

 מבחני)" המכון של ודעת שיקול לפי הכל, מכוןל המכשיר של והתאמה ותפקוד, וביצועי לבדיקת
 מבחני ביצוע במהלךלצורך ביצוע מבחני הקבלה.  שיבקשכל סיוע  מכוןל"(. הספק יגיש הקבלה
והספק מתחייב לתקן, על  שיתגלו ככל, מכשירב הליקויים רשימת את לספק המכון גישי הקבלה

כי  המכוןוחוזר חלילה עד לקבלת אישור בכתב מ חשבונו, את הליקויים שברשימות הליקויים
 "(. הקבלה אישור)" הקבלה חניבהצלחה במב עמד ו, על כל חלקיהמכשיר

 הנדרש בהיקף ותמיכה שירות, חשבונו על, הספק יספק הקבלה אישור לקבלת עד כי מובהר .27
 וזאת המכון לדרישת בהתאם הכל, טלפונית תמיכה באמצעות אם ובין במכון אם בין מכוןב

  במבחני הקבלה. שוטפות בעיות פתרון לצורך

, הדרכה לעובדי חשבונו על, יערוך הספק, ולדרישת המכון הצדדים בין מראש מושיתוא יםבמועד .28
בלא יובהר כי ההדרכות יעשו  ."(ההדרכות)" באופן שוטף המכשירהמיועדים להפעיל את  המכון

  כל הגבלה. 

   מכשירל אחריות הספק

הדרוש ולספק את כל  ועל כל מרכיבי מכשירלאחריות מלאה וכוללת  לתתהספק מתחייב  .29
ללא כל  ניתנת"(. האחריות האחריות)" כהגדרתה לעיל תקופת האחריותכל וזאת למשך  מכשירל

ספקת, הובלת והתקנת חלקי חילוף ככל שיידרש, אכוללת  מכשירלתשלום נוסף לספק. האחריות 
במהלך  ותקלקל באופן שלא ניתן יהיה לתקניאם  ןתקי מכשירתקול ב מכשירלרבות החלפת 

, תחזוקה שוטפת, טיפולים המכשירבתקופת תיקון  חלופי מכשירקת ספאו האחריותתקופת 
, וכן כל ככל הנדרש, וכן מתן הדרכה, תמיכה, שירות וגיבוי מכשירבתקופתיים ותיקונים 

 להלן. .ח33 -.א33 המפורט בתתי הסעיפים 

ותחזוקה  אספקת חלקי חילוף, האחריות הנזכרת לעיל כוללת גם ביצוע טיפולים תקופתיים .30
שוטפת בהתאם להנחיות היצרן, ללא כל תוספת תשלום. ככל שהטיפולים כאמור מצריכים 

הדבר יבוצע באחריות  –, אספקת ציוד טיפול וכו' ונלווים החלפת חלקי חילוף, הוספת מתכלים
 הספק ועל חשבונו המלא. 

הספק מתחייב לתת את האחריות בצורה הטובה ביותר, באמצעות בעלי מקצוע טובים  .31
, אשר בידם כל ההיתרים, הרישיונות והאישורים הנדרשים לצורך מתן מטעמו ומקצועיים

 פי הסכם זה.  האחריות בהתאם לכל התחייבויותיו על



 

 

ובהסכם,  הזמנהבדרישות הכלליות כמפורט ב המכשירלא עמד במשך תקופת האחריות  אם .32
לרמת הביצועים הנדרשת לצורך פעילות  המכשירתהיה חובת הספק להביא, על חשבונו, את 

 המכון. 

 שירותי תחזוקה ואחזקה

, כולל אספקת כל מכון שרותי אחזקה, טיפולים, תיקונים, תוספות ושדרוגיםלהספק יספק  .33
והכל בהתאם בעצמו, , מכשירלהחלפים הנדרשים, כולל בדיקות, כיולים וטיפולים שוטפים 

התקין ו להוראות היצרן ולקריאות השירות של המכון וכנדרש על מנת לאפשר את המשך תפעול
ע"י היצרן  יםמאותו דגם המוצע יםמכשירבברמה העדכנית הקיימת בכל עת  המכשירשל 

בתקופת , השירותים כאמור יסופקו למכון לאחר תום תקופת האחריות"(. השירותים)"
 התחזוקה בתשלום.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירותים יכללו את כל אלה:

כל עבודות השירות והאחזקה, לרבות תיקון תקלות, החלפת מכלולים שנשחקו, בדיקות  .א
תוכנה ושדרוגי תוכנה, תמיכה טלפונית ועדכונים  וכיולים, טיפולים שוטפים ומונעים, בעיות

 היצרן לרבות עדכוני ושדרוגי תוכנה; ל ידימכל סוג שהוא המוצעים ע

, כולל תיקון והחלפת מכלולים המכשירביקורות תקופתיות וטיפולים תקופתיים של  .ב
  ילוף מקוריים על פי הוראות היצרן;וכיולים, תוך אספקת חלקי ח

הספק, ובמועדים שיתואמו  ל ידיהתקופתיים ייעשו באופן יזום ע הביקורות והטיפולים .ג
, וזאת על מנת להקטין עד כמה המכשירהאחראי על  נציג המכוןמראש על ידי הספק עם 

מבלי לגרוע מהאמור, יערך  .הפעילות של המכוןבימי ובשעות  המכשירשאפשר את השבתת 
 ;ההסכם, על פי הוראות היצרןקופת לכל הפחות טיפול שנתי אחד בכל שנה במהלך ת

 ה'(-)א' בשבוע ימים חמישהמטעם המכון  מתן שירות בעקבות כל פתיחת קריאת שירות .ד
ביום  17:00שאינה משביתה יהיה עד השעה  בתקלהזמן היענות לקריאת שירות ; לכל תקלה

. קריאות שירות שיתקבלו בימי שישי וערבי חג, שלאחר קבלת הקריאה במוקד השירות
 ;החג או השבת שלאחרטופלו ביום העבודה הראשון י

עוד באותו היום  ,שעות 4 תוך ייענו לתקלה משביתה, קריאות שרות ד על אף האמור בסעיף  .ה
 לעיל; ד גם מעבר לשעות העבודה המפורטות בסעיף 

עבור מקורי של היצרן  במשך כל תקופת ההסכם, מלאי חלפיםהספק יחזיק בארץ,  .ו
 כמות המספיקה לפחות לתקופת ההסכם;, בונלווים ם, כולל מתכליהמכשיר

, מכשירבבמקרה של תקלה מקורי של היצרן הספק יעמיד פתרון באמצעות ציוד חליפי  .ז
  שעות מתחילת התיקון; (24) וארבע עשרים שאינה נפתרת תוך

 המכוןדו"ח בכתב לנציג  , וימסורמכשירהספק יחזיק מערכת לרישום ומעקב אחר תקלות ב .ח
למכון תהיה  .תקופת ההסכםבמהלך  מכשירבעבור כל טיפול מכל סוג שהוא, אשר בוצע 

 .גישה למערכת רישום כאמור

( בהקדם האפשרי על כל ו, הספק יודיע למכון )או למי מטעממכשירבכל עוד עושה המכון שימוש  .34
די יצרן , אשר יידרש על יולשיפור ביצועי ו או, הנוגע להבטחת בטיחותמכשירבשינוי טכני 

 כל רשות מוסמכת. ל ידידין או ע יפל או ע המכשיר

וחוזרי משרד הבריאות, בנוסחם המעודכן  השירותים יבוצעו לפי כל דין ובהתאם להנחיות .35
 ביותר. 

 התמורה ותנאי התשלום

והדרכות לעובדים, ישלם המכון לספק תמורה , התקנתו, אחריות המכשירתמורת רכישת  .36
יום ממועד חתימת הסכם זה,  (60) שישים+  שוטף, בתנאי תשלום של ב להסכם נספח כמפורט ב
בפועל למתקני  המכשיר)א( קבלתה במכון של חשבונית מס ערוכה כדין; ו)ב( אספקת :ובכפוף ל

  .והצגת אישור הקבלה, כהגדרתו לעיל המכון

ובכפוף לקיום , לאחר תום תקופת האחריות, המכשירבקשר עם  יםשירותהתמורת ביצוע  .37
תשולם ולכך שהמכון מימש את האופציה לקבלת השירותים, לפי הסכם זה, הספק התחייבויות 

, מיום קבלת יום 60+  שוטף, בתנאי תשלום של ב להסכםנספח בלספק תמורה כמפורט 
 החשבונית במכון. 



 

 

תקנתו , אספקתו, המכשירבגין תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת וכל מס, היטל  .38
 יחולו באופן בלעדי על הספק וישולמו על ידו.  והשירותים,

  תיעוד

תקופתיים, ביקורות בטיחות ואחזקה שוטפת ההספק יעביר את הדוחות הקשורים לטיפולים  .39
 למהנדס אחזקת ציוד רפואי במטה המכון, עם דרישת המכון.

 : המכשירהספק מתחייב לספק עם  .40

 בשפת המקור ובאנגלית ההפעלה הוראותרלוונטית, בהתאם לנדרש, לרבות ספרות טכנית  .א
 שירות ספר וכן יצרן ודוחות המכשירמערכות  כל של תכניות, כוון הוראות, )בנוסח המקורי(

 .הספק מעת לעת ידי על יעודכן אשר (Service Manual) מלא

 תוכנות גיבוי. , לרבות המכשירתכנות הוראות הפעלה  .ב

, המפרטת את שם הספק ומספר הטלפון של מוקד השירות המכשירמדבקה, שתודבק על  .ג
 לרבות מספר טלפון חליפי לשעת חירום.

 סודיות 

ידיעה  כל אדם, כל לידיעת להביא או להודיע, למסור להעביר, ולא בסוד לשמור הספק מתחייב .41
 מתן השירותים מושא הסכם עם אליו, לשותפיו, לעובדיו, לשלוחיו או למי מטעמו, בקשר שתגיע

 זה. הספק יהא אחראי על קיומו של סעיף זה גם על ידי עובדיו ומי מטעמו.

 זה יעמדו בתוקף גם לאחר תום תקופת ההסכם.  הוראות סעיף .42

  אחריות ושיפוי

ידי או עקב -בכל האחריות על פי הדין ועל פי הוראות הסכם זה לנזקים שייגרמו על יישאהספק  .43
, בין קלקול בשל פגם טכני, מכני או חשמלי ובין נזק ואו כל פגם או קלקול ב וותפקוד המכשיר
כן הספק יישא בכל האחריות על פי הדין ועל פי  כמו. המכשירבשל או עקב או בקשר עם שייגרם 

. אחריות נזיקית זו מכשירב מתן השירותים או האחריות להוראות הסכם זה לנזקים שייגרמו עק
כאמור לעיל( תהיה בתוקף עבור כל מעשה או מחדל  המכוןאו מחדל של  של הספק )למעט מעשה

 שהתרחש במהלך תקופת ההסכם, גם אם נזק כאמור התגבש לאחר סיומו של הסכם זה.

לעיל, הספק  43 , בגין נזק או אובדן כאמור בסעיף ואו מי מטעמ המכוןבמקרה של תביעה נגד  .44
אשר נגדו הוגשה התביעה בגין כל סכום בו יחויב בשל או  והמכון או מי מטעמישפה את יפצה ו

בקשר לנזק, אובדן או פגיעה כאמור, וכן בגין הוצאותיו בגין ההליך המשפטי, לרבות הוצאות 
 ממועד ( ימים7שבעה )עורכי דין בסכום סביר, בנסיבות העניין, וזאת בתוך  משפט ושכר טרחת

אשר נגדו הוגשה התביעה כאמור. לספק תימסר  והמכון או מי מטעמ דרישתו הראשונהקבלת 
, ותינתן לספק, אפשרות להצטרף להליכים המשפטיים, תביעה או דרישה כאמורהודעה על 

דרישה או התביעה כאמור. חובת השיפוי תהא כפופה ההגנה מפני ה את לנהל, בכך ברצונוו
לספק העתק מכל  המכון העביר ;המכוןלתנאים המצטברים הבאים: ניתן פסק דין חלוט נגד 

תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי וכן העתק מכל כתב תביעה שהוגש נגדה 
תפשר ללא הסכמת יה עם הספק ולא שתף פעוליהמכון  ביחס לעניין המצוי באחריותו של הספק;

 . )אם ירצה בכך( אפשר לספק לנהל את ההגנה על חשבונויהמכון הספק מראש ובכתב; 

 ביטוח

 זה.  להסכם דנספח כבנספח הביטוח המצורף  ותלקיים את הוראות המפורט הספק מתחייב .45

 ערבות

מציא או על פי הדין, י, על פי הסכם זה ההסכם, בתקופת הספקשל  ולהבטחת מילוי התחייבויותי .46
מעלות התחזוקה  אחוזים לחמישהסכום השווה  אוטונומית,ערבות בנקאית למכון  הספק

 הספק. נספח הכבנוסח המצורף הצעת המחיר של הספק, המפורטת ב השנתית של המכשיר
 (90תשעים ) תוקפה של ערבות האחריות יהיה .עם חתימתו על ההסכם הערבותימסור למכון את 

 .  ההסכם, לרבות הארכותיומועד סיום תקופת חר לא ימים

על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט  ,על פי ההסכםו בהתחייבויותי הספקמקרה בו לא עמד  בכל .47
ידי -( ימים מיום שנדרש לכך בכתב על7את ההפרה בתוך שבעה ) הספק, ולא תיקן המכוןשל 

וזאת מבלי , ולגבות את כספיה, מקצתה, כולה או הערבותלממש את  מכון יהיה רשאיה, המכון
 להיזקק לפניה מוקדמת לערכאות. 



 

 

להשלים  הערבות או אתחייב לחדש  הספקהא , יהערבותלגבות את כספי  בזכותו המכוןהשתמש  .48
 הספקמהיום בו קיבל  ימים (7) לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה מהערבותכל סכום שהיה חלק 

  ערבות.הגבה את  שהמכוןהודעה 

כדי לפגוע בכל זכות העומדת פירעונה  הערבות אוכי אין בהפקדת  מצהיר הספקמען הסר ספק ל .49
לתחום תחומים ולקבוע סייגים כדי בגין הפרת הסכם זה או על פי כל דין או  וכלפילמכון 

  לפי הסכם זה ולפי כל דין. המכוןכלפי  הספקלגבולות אחריות 

 .הספקכל העלויות הכרוכות בערבות, האמורות בסעיף זה, תחולנה על  .50

 מעביד-לקוח; אי תחולת יחסי עובד-יחסי קבלן

בהתקשרות בהסכם זה פועל כל צד כ"קבלן עצמאי" לכל דבר ועניין, ומשכך אין באמור בהסכם  .51
או מי מעובדיו או מי  הספקמעביד בין המכון או מי מטעמו לבין -זה כדי ליצור יחסי עובד
 מהפועלים מטעמו ומכוחו.

לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המכון או מי  51 אם על אף האמור בסעיף  .52
לשפות את המכון או מי מטעמו  הספקאו מי מטעמו, מתחייב  הספקמטעמו הוא מעבידם של 

 עם דרישתו הראשונה. בגין כל הוצאה או נזק )לרבות בגין הוצאות שכ"ט עו"ד(, מיד 

יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לתשלום שכרם ותנאיהם הסוציאליים של עובדיו או  הספק .53
נותני שירותיו וכן כל תשלום אחר המתחייב על פי דין, בהתאם ובכפוף לכל הסכם, חוזה עבודה 

 אישי, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או דין אחר.

  הפרות ותרופות

יהיה רשאי לבטל את ההסכם לאלתר, לאחר מתן  המכוןבכל אחד מהמקרים המפורטים להלן,  .54
 הודעה בכתב: 

 הפר את ההסכם הפרה יסודית.  הספק .א

הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו פירוק או  הספק .ב
או  הספקגש עיקול על נכסי או הו מונה לו מנהל מיוחד או נאמן או מפרק )זמני או קבוע(

 יום.  30, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, וצו כאמור לא הוסר או בוטל בתוך חלק מהם

פי  על הואשם בעבירה פלילית שיש עמה קלון, או אשר או מי ממנהליו במקרה שהספק .ג
עלולה להשפיע באורח שלילי מהותי על שמה הטוב והמוניטין  המכוןהבלעדי של  שיקולה

 .המכוןל ש

 הספק חדל להיות סוכן מורשה מטעם היצרן בישראל.  .ד

, כולם או חלקם, במשך ההסכם מושאאת השירותים  מכוןאם נבצר מהספק לספק ל .ה
 .במצטבר בשנה חוזית ימים 60ברציפות או  ימים 30תקופה העולה על 

 עבודה ימי 14את ההפרה בתוך  הספקבכל מקרה של הפרת ההסכם שאינה הפרה יסודית, יתקן  .55
 רשאיההפרה כאמור,  . לא תיקן הצד המפר אתואו מי מטעמ המכוןמיום שנדרש לכך על ידי 

  .לבטל את ההסכם המכון

 שונות

באחריות מלאה ובלעדית לביצוע כל התחייבויותיו לפי הסכם זה. ככל שיבחר הספק  איישהספק  .56
ביצוע התחייבות מראש.  המכון יעשה זאת בכפוף להסכמתו בכתב של להיעזר בקבלני משנה,

גרע באופן כלשהו יהמכון, לא באמצעות קבלן משנה, לרבות קבלן משנה שיאושר על ידי 
 מאחריותו של הספק עצמו.

האמור בהסכם זה ממצה את כל ההסכמות שבין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הצעה, זיכרון  .57
פה עובר לחתימת הסכם -דברים, התכתבות או משא ומתן שהוחלפו בין הצדדים בכתב או בעל

 .זה

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה  .58
לא השתמש או השתהה מי מהצדדים  תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא 
  בכך ויתור על זכות מזכויותיו.יראו 

כל שינוי בתנאי ההסכם או ויתור על זכות מהזכויות שבו ע"י מי מהצדדים יהיו אך ורק בכתב  .59
 ובחתימת שני הצדדים.



 

 

לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או  , לשעבד או להסבלהעביר, הספק אינו רשאי להמחות .60
 מראש ובכתב. המכוןכולן או חלקן, אלא בהסכמת  התחייבויותיו מכוח הסכם זה,

הסכם זה לא ייחשב להסכם שנעשה לטובתו של צד שלישי כלשהו ולאף צד שלישי לא תהיה זכות  .61
 תביעה מכוחו או מכוח איזה מסעיפיו או הוראותיו כנגד מי מהצדדים לו.

לו בדואר רשום  כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית, או תישלח .62
שעות מעת מסירתה  48לפי הכתובות במבוא להסכם, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

למשלוח, או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום היום 
 שאז תחשב שנתקבלה, במועד מסירתה.  –שבו הועברה כאמור, או במסירה אישית 

 מור לעיל, מתחייב כל צד להודיע למשנהו על כל שינוי שיחול במענו או בפרטיו.מבלי לגרוע מהא .63

על הוראות הסכם זה, לרבות נסיבות כריתתו, ביצועו וביטולו וכל עניין הקשור למילוי  .64
עניינית אשר מקום  לבית המשפט המוסמךהתחייבויות הצדדים לפיו יחול הדין הישראלי בלבד. 

הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע , תהא אביב-מושבו בעיר תל
להסכם או הנובע ממנו, והצדדים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר 

 אביב.-מקום מושבו איננו בעיר תל
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  ביטוח –נספח ד 

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים  .1
על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת 

אישור )להלן: " 1ד המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן כנספחהביטוח 
 השירותים"(, וזאת במשך כל תקופת ביטוחי הספק"( על כל תנאיו )להלן: "עריכת ביטוחים

 שנים ממועד סיום השירותים.  7למשך  ואחריות מקצועית ובהתייחס לביטוח חבות המוצר

י הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, הספק מתחייב למלא אחר כל תנא .2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה 
מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ולא לעשות 

הביטוחים ולהמציא לבקשת המכון  כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף
אישורים על תשלומי הפרמיה. הספק יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

 הספק. 

יום לפני מועד  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המכון מתחייב הספק להמציא למכון, לא יאוחר מ .3
ספק כאמור לעיל בהתאם תחילת מתן השירותים עפ"י הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי ה

לנוסח אישור עריכת ביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי 
המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי 

על פי  להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק
 הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  .4
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו 

בגין כל נזק ו/או אובדן שהספק אחראי לו על פי  ולשפות ו/או לפצות את המכון ו/או מי מטעמ
 הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי המכון את  7 -לא יאוחר מ .5
אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור עריכת 

שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם או למשך הביטוחים המעודכן מדי 
 לעיל.  1תקופה ארוכה יותר כמפורט בסעיף 

המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק  .6
כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר  מנת
ומתחייב, כי זכויות המכון לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת  והמכון ו/או מי מטעמ
ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות  הביטוחים, טיבם, היקפם,

שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים 
 כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו. 

וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה  מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים .7
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. 
הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המכון ו/או מי 

ענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל ט
 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

הספק פוטר בזה את המכון ו/או את יחידיו ו/או את מי מטעמו מכל אחריות לאובדן ו/או נזק  .8
שייגרם על ידו לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הספק, בין אם נערך 

 יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.ביטוח בין אם לאו. פטור זה לא 

ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא  הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת .9
לאחוז סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו  הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות

למען הסר ק. וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספבביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, 
ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל, 

 .מוטלת על הספק

 דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1-9הפרת כל אחת מהוראות סעיפים  .11



 

 

 1-'דנספח 

 אישור עריכת ביטוחים

 תאריך _____________

 לכבוד 

ו/או חברות  לספורט מכון וינגייט המכון הלאומי
 "(המכון"להלן: )ו/או חברי הוועד  בנות

 

  , נתניה42902דואר המכון  -וכתובתש

 א.ג.נ,

 _______________________________________הנדון: אישור על קיום ביטוחים של 

)להלן: "הספק"(, בין היתר, בקשר עם אספקה ו/או תחזוקה  ________________________  ח.פ.
___________ )להלן ו/או שירותים נלווים כמפורט בהסכם מיום  אולטרסאונד מכשירשל 

 "ההסכם"(. -בהתאמה: "השירותים/המוצרים",  ו

 

"( ערכה תקופת הביטוחהננו לאשר בזאת, כי החל מיום ________ ועד יום __________ )להלן: "
 חברתנו על שם הספק, בקשר עם העבודות, את הביטוחים המפורטים להלן:

לכיסוי חבות  :כלפי צד שלישי אחריות לביטוח...................פוליסה מס'..................... .1
בגין כל פגיעה ו/או כל אדם הפועל מטעמו ועבורו( אחריות בגין כולל על פי כל דין ) הספק

ו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בקשר עם ו/או אובדן ו/או נזק שיגרמ
לאירוע ₪  4,111,111במסגרת ההתקשרות נשוא ההסכם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.  הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, 
י הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, מכשיראדים, התפוצצות, בהלה, מתקנים סניטרים פגומים, 

כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, 
 שפותהביטוח הורחב לקבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

ו/או מי  הספקמחדלי /או מעשי ושעלולה להיות מוטלת עליו עקב   בגין אחריותאת המכון 
לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד  , ובכפוף לסעיף אחריות צולבתמטעמו

  המכון ייחשב כצד שלישי לעניין ביטוח זה.  מיחידי המבוטח.
 

: המבטח את חבות  לביטוח חבות מעבידים..........................פוליסה מס'................. .2
מתן השירותים, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק הספק כלפי עובדיו ב

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד 1980 –האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב מתן השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הבטוח אינו כפוף לכל  לתובע ולאירוע ביטוחי,₪  21,111,111
הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק והעסקת נוער כחוק. הביטוח מורחב לשפות 

 את המכון היה וייחשב למעבידם של עובדי הספק.

 
מקצועית ואחריות  ביטוח חבות המוצרל.............................פוליסה מס'.............. .3

המבטח  לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית,₪  2,111,111בגבול אחריות ע"ס  :משולב
בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח על פי דין  הספקחבות את 

מוצרים ו/או ההשירותים ו/או  רכוש שעלול להיגרם עקבגוף או לבגין פגיעה גופנית ו/או נזק ל
. ו/או הבאים מטעמו במסגרת מתן השירותים הספקו/או מחדל מקצועי מצד  בגין מעשה

בגין מעשה  ועליבגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת   המכוןורחב לשפות את מהביטוח 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח  ו/או מי מטעמו הספקו/או מחדל של 

. המכוןכלפי  הספקכאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח ומבלי לגרוע מביטוח חבות 
הביטוח חופשי מכל סייג בדבר הוצאת דיבה, לשון הרע, אי יושר עובדים ומנהלים, פגיעה 

שאינו מאוחר מתאריך תחילת  תאריך למפרע כוללהביטוח כאמור בפרטיות, הפרת סודיות. 
 12תקופת גילוי בת  כולל. הביטוח בקשר למתן השירותים ו/או מי מטעמו הספקפעילותו של 



 

 

ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב  הספקחודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך 
 .מהאמור בסעיף זה

 

 :הוראות כלליות לכל הפוליסות

ו/או כל אדם או גוף  ו/או מי מטעמול תחלוף כלפי המכון הפוליסות כוללות סעיף ויתור ע .1
שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה, סעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם נזק 

 בזדון. 

 על פיהן. לא תפגע בזכויות המכון הספק ו/או מי מטעמוהפרת תנאי הפוליסות על ידי  .2

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.  .3
הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .4

 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המכון  .5
 לה.וכי אנו  מוותרים על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים א ו/או לטובתו

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת  .6
 יום מראש.  60הביטוח מבלי שניתנה למכון הודעה על כך בדואר רשום  

 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע 
או כל נוסח שיחליף אותו, בכפוף לשינויים  ________ /מנוביט/פסגה/מגדלביט/הראלביטכביט

 הנקובים לעיל.

 נוסח ביטוח אחריות מקצועית _______________

 " כוללת עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.המכון"הגדרת  זה אישור לצורך

 

 לעיל.בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור 

 

 

 בכבוד רב           

 

 חברה לביטוח בע"מ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 נספח ה

 נוסח ערבות 

 לכבוד

 מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט

 א.ג.נ;

  ערבות מס' ___________הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת הקבלן_ )להלן: "________על פי בקשת ______ .1
בכל תנאי, לתשלום כל סכום עד לסכום של __________ שקלים חדשים )להלן:  ובלתי מותנית

 "( שתדרשו מאת הקבלן.סכום הערבות"
סכום הערבות יהיה צמוד למדד וישתנה בהתאם לשיעור העליה או הירידה של מדד התשלום ביחס  .2

 למדד הבסיס. 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי מדד התשלום עלה או ירד לעומת 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין מדד התשלום למדד  -מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה 

 הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס. 

  -לעניין זה 

ים לצרכן" הכולל ירקות ופירות "מדד" משמעו מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחיר
והמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם 
יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם יהיה 

 בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; 

בסיס" משמעו המדד הידוע במועד הוצאת הערבות, אשר פורסם ביום _________, "מדד ה
 ועומד על _________. 

 "מדד התשלום" משמעו המדד הידוע ביום ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה. 

ימים מקבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .3
בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה  דרישתכם הראשונה

בכל אופן שהוא. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד 
 הקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

רישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בד .4
מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת 
לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר 

 תי ממומשת.ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבל
 לעיל. 2אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  .5
 הערבות תהיה בתוקף עד ליום ______. .6

 בכבוד רב

__________ 

 

 

 


