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 שירותים הסכם

 2020לחודש ______,  ____ שנערך ונחתם ביום

 
 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט :  בין

 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה 
       ("מכון וינגייטאו " "המכון")   

 ;מצד אחד
 

  __________ :ובין
 ע.מ. ______________ח.פ./  

 ________ שכתובתו
 .מצד שני                      "(הספק)" 

 
מס'  להגיש הצעה להפקת, סריקת ובדיקת שאלוני בחינההזמנה  פרסם מכוןהו הואיל

נפרד  בלתיחלק  מהווהו כנספח אלהסכם זה  פתמצור, אשר "(השירותים)" 731900
 "(;ההזמנה)" ממנו

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

 ;("ספקה

בהתאם לתנאים המפורטים  מכוןעבור ה השירותיםאת לספק מעוניין  ספקהו והואיל
 "(; ההסכם: "ביחד ונספחיו יקראו להלןנספחיו )הסכם זה בהסכם 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

 

 לפיכך, אושר הותנה וסוכם בין הצדדים, כדלקמן:

 מבוא .1

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

 שנכתב בו בלשון יחיד, דינו כדין לשון רבים, ולהפך.

, אלא אם כן זה בהסכם ככתובבהסכם זה המשמעות המיוחסת להם  יהיה להלןלמונחים  1.2
 מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת:

 
 . במסמכי ההזמנה הגדרתםכ – "השירותים"

 כהגדרתה במבוא לעיל.  –" ספקהצעת ה"

 .להלן 3.1 כהגדרתה בסעיף – "התמורה"
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 להסכם זה הם כמפורט להלן:  הנספחים 1.3

 ; הזמנהה מסמכי – 'אנספח  1.3.1

 ;ספקהצעת ה – 'ב נספח 1.3.2

 ;נספח ביטוח – 'ג נספח 1.3.3

 . ביצועכתב ערבות  - 'ד נספח 1.3.4

על פיהם יפורשו  ספקייחשבו כמשלימים זה את זה והחובות המוטלות על ה ההסכם ונספחיו 1.4
על דרך ההשלמה וההרחבה. אולם, למרות האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי 

תמיד  תגברבהעדר הוראה מפורשת אחרת, ו, שבהסכם או בנספחיוהתאמה בין ההוראות 
 עדי והמוחלט.הבל דעתושיקול ו הולפי קביעת מכוןלההוראה העדיפה 

  ספקהתחייבויות כלליות והצהרות של ה .2
 

 לפי הסכם זה ולפי כל דין, הוא מתחייב ומצהיר גם כדלקמן: ספקמבלי לגרוע מהתחייבויותיו של ה

אדם, הציוד והאמצעים,  כי הוא בעל הניסיון, הכישורים, המיומנות, המומחיות, הידע, כח 2.1
, , וכי בידיו כל האישוריםהשירותיםלרבות האמצעים הפיננסים, הנדרשים לצורך ביצוע 

, השירותים למתןועל פי הסכם זה, לרבות ההזמנה, הדרושים על פי דין  וההיתרים הרישיונות
לכל אורך התקשרותו עם וכי האמצעים והאישורים האמורים בסעיף זה יעמדו בתוקפם 

 .כון על פי הסכם זההמ

על נספחיו ובהתאם  ת הסכם זהבהתאם להוראו השירותיםכי הוא מתחייב לבצע את  2.2
מומחיות ובמיומנות מקצועית , וזאת במכוןהמלאה של ה רצונו, ולשביעות מכוןלהוראות ה

 . גבוהה

כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע כל התחייבויותיו על פיו, כי אין צורך  2.3
על פי הסכם זה וכי יש לו  ספקבאישור צד שלישי כלשהו או בהסכמתו לקיום התחייבויות ה

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

כדי  השירותיםכי בהתקשרותו בהסכם זה הוא לא מפר זכות צד שלישי כלשהו ואין בביצוע  2.4
הפרה כאמור, לרבות הפרה של פטנט, סוד מסחרי, מוניטין או זכות אחרת; הוא לא  להוות

או כל חלק  השירותיםיפר זכויות כאמור בקיום התחייבויותיו על־פי ההסכם, לרבות בביצוע 
 , בכל תקופת ההסכם.הםמ

וכל הכרוך בהם, במסירות ובנאמנות וכי ירתום את מלוא  השירותיםאת  למכוןיספק כי  2.5
 .למכוןריו, מרצו, כושרו, ידיעותיו וניסיונו במסגרת השירותים שיוענקו כישו

כי נמצאים ברשותו כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, כי קרא אותם, הבין  2.6
והוא מתחייב  לשירותיםאת תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ביחס אליהם וביחס 

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

, והוא מאשר בזאת את דבר נכונותו השירותיםכי בדק לפני חתימת הסכם זה את תיאור  2.7
להתקשר במסגרת הוראות הסכם זה, לאחר שנחה דעתו עליו בקשר לכל הזכויות, המגבלות 
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ין ומהוראות הסכם זה ומיכולתו למלא את כל וההתחייבויות הנובעות מכך וכן מהוראות הד
 חיוביו על פי הסכם זה במדויק ובמועדם. 

ואופן נתינתם על ידי  , מועדםאיכותםלרבות יהיה אחראי באופן בלעדי למתן השירותים,  כי 2.8
 .וכל אדם או גוף אחר הפועלים מטעמו המועסקים על ידו

 למכוןאשר יעניקו את השירותים עמו נותן השירותים )כהגדרתו במסמכי ההזמנה( ומי מטכי  2.9
יהיו בהתאם להצעתו הזוכה במכרז, וכי לא יחול כל שינוי ביחס למי מאלו אלא לאחר קבלת 

 בכתב. המכוןהסכמת 

על המצגים וההתחייבויות המפורטים בהצעתו  מכוןה ך, הסתמספקכי ידוע לו שבבחירת ה 2.10
 ובהסכם זה. ספקשל ה

כי הוא מנהל ו 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ויו של חוק כי הוא עומד בדרישות 2.11
ספרי חשבונות כדין ורשום כדין ברשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי, וכי ינהל 

הוא מודע לכך כי  כן מצהיר הספק ספרי חשבונות ויהיה רשום כאמור בכל תקופת ההסכם.
כקבוע בחוק, ובהתאם לטופס אישור ניכוי  במקור ינוכה מס מהמכון לוכל תשלום שיגיע מש

 .למכוןמס במקור שימציא 

וע שיש להם כל מידע, תקרית ו/או איר כוןמסור למיברמת אמינות גבוהה ביותר ו כי יפעל 2.12
 ו/או לפעולותיו ו/או למי מנושאי המשרה שלו, מיד עם גילויים. כוןהשלכה ו/או קשר למ

הספק יודיע מיידית על כל שינוי זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  2 הפרת סעיף 2.13
 זה.  2בהצהרה שהספק הצהיר על פי סעיף 

 התמורה .3

בכל הסכם זה, ישלם המכון לספק ההזמנה ובתמורה לקיום כל התחייבויות הספק על פי  3.1
 שצוין)כולל מע"מ(  השנתיסכום השווה לרבע מהסכום מתן השירותים של תקופת  רבעון

 "(.התמורה)" בהצעת המחיר מטעם הספק

מובהר כי התמורה כוללת כל תשלום בגין כל ההוצאות, הישירות והעקיפות לספק מכל מין  3.2
וסוג שהוא לרבות בגין האמצעים ו/או האביזרים ו/או התוכנות ו/או הרישיונות ו/או כוח 
האדם ו/או כל אמצעי העזר במתן השירותים וכיו"ב. פרט לאמור בהסכם זה במפורש לא 

 מהמכוןיהא, כל תשלומים, הטבות או זכויות נוספות כלשהן  יגיעו לספק בכל מקרה אשר
לרבות לא תשלומים בגין החזרי הוצאות, נסיעות, אש"ל, אלא אם הוסכם אחרת מראש 

 ובכתב.

ימים לאחר  45עד כנגד חשבונית מס ערוכה כדין,  לספקהתמורה בצירוף מע"מ כדין תשולם  3.3
 .(45שוטף +תנאי הספק )תשלום על ידי ל כדין חשבונית השבגינו הוגשסיומו של הרבעון 

 המכון.בכתב של  מתאים לאחר קבלת אישור רקיבוצע לספק תשלום  כל 3.4

 .הריאלי בערכו מהמכון כשהוא שקיבל ביתר סכום כל מיד למכון שיבלה מתחייב הספק 3.5

 ותקופת מתן השירותים ההסכם תקופת .4

שניים עשר  ותסתיים בחלוףתחל במועד חתימת הסכם זה על ידי הצדדים ההסכם תקופת  4.1
 ההסכם תקופתתחילת תקופת מתן השירותים )כהגדרתה להלן( )" ממועד חודשים (12)

 למכון זכות ברירה להאריך את תקופתת ההסכם הראשונה . בסופה של תקופ"(הראשונה
 תקופת)כל אחת, " כל אחת חודשים 12( תקופות נוספות בנות ארבע) 4-התקשרות ב

ימים לפני תום התקופה הראשונה או תום  30בהודעה בכתב שתימסר לספק עד , "(הארכה
כך שהתקופה המצטברת המקסימלית האפשרית לא תעלה על תקופת ההארכה, לפי העניין, 

תקופת ההסכם הראשונה וכל תקופת הארכה, אם המכון מימש שנים לכל היותר ) ש()חמ 5
 "(.תקופת ההתקשרות" -את זכות הברירה כאמור 

 המכון נתן עליוש המועד (1)מתן השירותים בפועל, תחל במוקדם מבין השניים:  תקופת
 תחילת מועד)" 2021 בינואר 1-ה (2)  השירותים תחילת על מראש יום 60 של הודעה לספק

 בתום (2ההתקשרות הראשונה, או ) תקופת( תום 1מבין ) מוקדם"( ותסתיים בהשירותים
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 4.1הברירה הנתונה לו על פי הוראות סעיף  כותהמכון מימש את ז אם, ההתקשרות תקופת
 או זה הסכם פי על מהצדדים למי הנתונה זכות כל פי על ההסכם סיום( 3לעיל, לפי העניין; )

 "(.  השירותים מתן תקופת)" דין כל

רשאי לסיים את ההסכם בכל עת, מכל סיבה שהיא ומבלי צורך  מכוןהעל אף האמור לעיל,  4.2
יהיה  ספקשל מבלי וזאתימים מראש,  30לפחות ספק ללנמק זאת, בהודעה בכתב שתינתן 

 זכות לפיצוי או לתשלום כלשהו בגין סיומו המוקדם של ההסכם.

מכוח כל דין, לרבות  מכוןמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים ללא בנוסף 4.3
 אחד כלרשאי לבטל הסכם זה לאלתר, ללא הודעה מוקדמת, בקרות  המכוןהיה יהסכם זה, 

 :  הבאים המקרים מן

, כולם או חלקם או הוגשה בקשה ספקהמונה כונס נכסים, נאמן או מפרק לנכסי  4.3.1
 יום וכן במצב של בקשה להסדר נושים וצו הקפאת 30למינוי כאמור שלא בוטלה תוך 

 הליכים;

, כולם או חלקם, ו/או צד שלישי כלשהו פתח בהליכי הספקהוטל עיקול על נכסי  4.3.2
 ;הספקהוצאה לפועל נגד 

 במלואןאינו יכול לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה  ספקהסבור כי  המכון 4.3.3
 במועדן;ו

 שיקול פי על אשר או, קלון עמה שיש פלילית בעבירה הואשם מעובדיו מיאו  ספקה 4.3.4
 והמוניטין הטוב ושמ על מהותי שלילי באורח להשפיע עלולה המכון של הבלעדי דעתו

 ;המכון של

סב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר, או העסיק ספק משנה בביצוע העבודה, ה ספקה 4.3.5
 בכתב;ומראש  המכוןללא הסכמת 

 המכון, משפט בית להחלטת בהתאםאו /ו מוסמכת רשות של להוראה בהתאם אם 4.3.6
 יכול, מכל סיבה שהיא, להמשיך ולקיים את ההתקשרות נושא הסכם זה;ו אינ

אי אלו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או לא מילא אותן ברמה או  ספקהלא מילא  4.3.7
 ושל המכון, על פי שיקול דעת ובטיב המוסכמים או בזמנים המוסכמים להנחת דעת

ובכפוף לשיקול דעתו  וןהמכ של דעתו להנחת, האמורה ההפרה את תיקן ולאהבלעדי, 
 ; ספק( ימים ממועד מסירת התראה על כך ל7הבלעדי, תוך שבעה )

להחזיק היתר או הרשאה כלשהם הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי חדל  ספקה 4.3.8
 ;הסכם זה

 ;המכון או מי מטעמוכלפי  ההספק פעל בחוסר נאמנות ו/או חוסר יושר 4.3.9

 המכון;הטוב של  וטין או בשמבדרך שיש בה כדי לפגוע במוני נהגהספק  4.3.10

התרשל בביצוע חיוביו על פי הסכם זה באופן שגרם נזק או היה עלול לגרום נזק ספק ה 4.3.11
 .   מכוןל

 4.3 בסעיףעל התרחשותו של כל אירוע מן האירועים המנויים מכון מתחייב להודיע ל ספקה 4.4
 לעיל באופן מידי לאחר התרחשותם.

מכל התחייבות כלפי הספק  פטור המכון יהיה, או סיום ההסכם מכל סיבה שהיאביטול  עם 4.5
. אין באמור סיום ההסכםזכאי הספק, עד למועד  העל פי הסכם זה, למעט תשלום התמורה ל

על פי דין או על פי ההסכם, בכלל זה, זכותו לתבוע  המכוןשל  ותיזה כדי לגרוע מזכויו בסעיף
למסור את ביצוע השירותים,  רשאי יהיה המכוןאו לקזז מהתמורה. בנוסף,  ואת נזקי
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 או זה בהקשר דרישה או טענה כל מלהעלות מנוע יהיה והספק, לאחר םאו חלק םמלואב
 .ואופן צורה בכל לכך להפריע

כאשר תגיע ההתקשרות בין הצדדים לסיום, מכל סיבה שהיא, לא ישולם לספק תשלום נוסף  4.6
 כלשהו, לרבות לא כפיצוי בגין סיום ההתקשרות ו/או בגין מוניטין.

כל מסמך, ציוד וכיו"ב  למכוןבסיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, ישיב הספק  4.7
 מסודרת ונאותה.השייכים לו ויסיים את מתן השירותים בצורה 

 נותן השירותים מטעם הספק .5

בשירותים הניתנים "( לטיפול נותן השירותיםאיש קשר ייעודי )"עסיק במשרה מלאה הספק י 5.1
, 08:00-17:00בין השעות במכון יהיה נוכח . נותן השירותים על ידיו למכון מכוח הסכם זה

  .ה'-בימים א'

של קבלת אישור מראש ובכתב בכפוף לבמסמכי הההזמנה ו כאמור הימוננותן השירותים  5.2
 על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המכון.המכון, 

את  היתר,בין  ,וימלאבקשר עם השירותים נותן השירותים יהיה זמין לכל צורך של המכון  5.3
 הזמנה.ב כאמורתפקידיו 

לפי , רשאי יהיה מכוןה, שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.להלן בסעיף לגרוע מהאמור  מבלי 5.4
את החלפתו או הפסקת עבודתו של  ספקלדרוש מה ,ומטעמים סבירים שיקול דעתו המקצועי

 מכוןומבלי להטיל על המינויו  מכוןה, וזאת אף אם בעבר אישר נותן השירותים מטעם הספק
 מכוןה. דרש נותן השירותיםכל חבות או אחריות בגין העסקתו והפסקת העסקתו של 

לא ו ללא דיחוי ספקה פויחלי, נותן השירותיםאת החלפתו או הפסקת עבודתו של  ספקמה
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 או ףהוחלנותן השירותים מטעמו ש או ספקה. מכוןה ו שלמדרישת מיםי 14-מיאוחר 
 .מכוןמה, לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי כאמור הופסקה ושעבודת

 ובחומרים בכלים שימוש .6

 ועל הספק ידי על יירכשו, השירותים אספקת לשם הדרושים, והחומרים הכלים, הציוד כל 6.1
 .ו/או במסמכי ההזמנה ובכתב מראש אחרת הוסכם אם אלא, חשבונו

 מסוג יהיו, השירותים מתן לצורך שימוש הספק יעשה בהם והחומרים הכלים, הציוד כל 6.2
 .זה להסכם בהתאם השירותים למתן סייג ללא המתאים

' ג צד בזכויות פגיעה בה שיש, תוכנות או חומרים, כלים, בציוד שימוש עשיית כי מובהר 6.3
 .זה הסכם כהפרת תחשב

 ודיווח בקרה, פיקוח .7

 השירותים ביצוע על לפקח, פעולותיו לבקר המכון ם מטעמו שללנציגי לאפשר מתחייב ספקה 7.1
 .וההסכם ההצעה, המכרז נשוא

ישתף פעולה עם הגורמים  והספקמי הם הגורמים המפקחים מטעמו  לספקיודיע  המכון 7.2
 .כל עת ובכל ענייןבכאמור המפקחים 

את כל המידע והנתונים הנדרשים, מעת לעת, ויפעל על פי ונציגיו  המכוןיעמיד לרשות  הספק 7.3
 הנחיותיהם, קביעותיהם, והגדרותיהם. 

 במתן הקשורים העניינים בכל המכון ו/או הבאים מטעמם להוראות להישמע מתחייב הספק 7.4
 . השירותים

, דיווח בהתייחס ובהתאם לשיקול דעת המכון , מעת לעתמהספקיהא רשאי לדרוש  המכון 7.5
את כל המידע, החומרים והנתונים  הספקיצוע של הסכם זה ולצורך זה יעמיד לשלבי הב

 . הנציגאו  המכוןשברשותו לרשות 

  סודיות .8

מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי או אחר, מפורט או כללי,  ספקה 8.1
, במישרין או בעקיפין, ואו לחזקת תואו לידיע ופה, מכל סוג שהוא, שיגיע לידי-בכתב או בעל

השירותים וקיום התחייבויותיו  ,מטעמו מיאו  מכוןה עם בקשר"( המידע)" ההסכם בתקופת
על פי הסכם זה, וימנע מכל פרסום או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא. לצורך 

על הסכמי סודיות  מכוןללהחתים את כל עובדיו המספקים שירותים  ספקכך מתחייב ה
 לפיהם העובדים כאמור יחויבו בקיום כל התנאים כאמור בסעיף זה.

כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות פלטי מחשב, כרטיסים, ספרי/תיקי ציוד, רישומים,  8.2
ינהל או יחזיק או יפיק לשם  ספקדיסקטים וקבצי נתונים אחרים מכל סוג שהוא אשר ה
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, והם לא יועברו לידי מכוןה"( הם רכוש המסמכים)" פי הסכם זה-יצוע התחייבויותיו עלב
 מראש ובכתב.  מכוןהאלא ברשות  מכוןשום גורם מחוץ ל

, אלא אם והדבר דרוש למילוי מכוןלא יגלה לאחר כל מידע כאמור הנוגע ל ספקה 8.3
הראשונה.  ולפי דרישת מכוןלהתחייבויותיו לפי הסכם זה והוא ימסור את המסמכים בכל עת 

 את כל המסמכים. מכוןל ספקימסור ה שהיא בהסי מכלעם סיום ההסכם 

התחייבות לשמירה על סודיות, כאמור, תעמוד בתוקפה גם לאחר פקיעתו או סיומו של ה 8.4
 הסכם זה, מכל סיבה שהיא. 

 יוצרים זכויות .9

 שהוכנו והתוצרים, ותוצאותיהם זה הסכם במסגרת הספק ידי-על שיסופקו השירותים כל 9.1
 המוחלט כקניינו ייחשבו, הכלל מן יוצא ללא, זה בהסכםהשירותים שהוקנו  במסגרת

 . המכון והבלעדי של

 התוצרים או תוצאותיהם או מהשירותים חלק בכל או כלשהו במסמך ישתמש לא הספק 9.2
 . המכון של ובכתב מראש אישור ללא, במסגרתם שיוכנו

, תכנית כל, מכן לאחר או, השירותים מתן במהלך מהספק ולקבל לדרוש זכאי יהיה המכון 9.3
 .זה הסכם נשוא השירותים למתן הקשור דבר או, מסמך

 ההתקשרות תקופת כדי תוך הספק של העבודה בתוצרי שימוש כל לבצע רשאי יהא המכון 9.4
 העברתם או מחדש עריכה או השלמות, תוספות והכנסת שינויים ביצוע לרבות, לאחריה או

 הספק ידי על לו שיימסר חומר כל לפרסם רשאי יהיה המכון. תמורה ללא או בתמורה לאחר
 .זה מהסכם כחלק

 מתחייב וכן, שלישיים צדדים של זכויות להפר כדי עבודתו בתוצרי שאין מתחייב הספק 9.5
 .כאמור זכויות של נטענת הפרה שלישי בגין צד ידי על ייתבע בו מקרה בכל המכון את לשפות

 ושיפוי, אחריות .10

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

על , על ידיו ,או רכוש לכל אדם ,לרכושם ,לצד ג' כלשהו ,למי מטעמו ,לעובדיו ,ספקל ,מטעמו
או בעקיפין  מטעמו, הנובע במישריןאו  הפועלים בשירותיו, ידי מי מן המועסקים על ידיו

או  בגין כל מעשה או מחדל שלו ,או מי מטעמו ידיו-על על פיו השירותיםו מביצוע הסכם זה
לא  ספקידיו. אחריותו של ה-מטעמו הקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע הסכם זה על

עבירה תגרע אם המעשה או המחדל יהיו בחריגה מסמכות, עוולה או עבירת משמעת או 
מתחייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים  ספק. הילית של מי מעובדיו או אחר מטעמופל

 הפסד או הוצאה, האובדן אם ביןלמניעת נזק, בכלל זה, אובדן, הוצאה או הפסד, כאמור, 
 . עקיפים או ישירים הנם

 אחריות חלה בו מקרה כלב מטעמו מי או ועובדי, מכוןהלשפות את  אומתחייב לפצות  ספקה 10.2
 מכוןהראשונה של ה דרישתוימים ממועד  7וזאת תוך , דין פי על או זה הסכם פי על ספקה על
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למועד קבלתה, ויאפשר לו  המכון יודיע לספק על דרישה או תביעה כאמור בסמוך .בכתב
 להתגונן מפניה.

 לרכוש להיגרם העלול כלשהו לנזק אחריות מכל מטעמו הבאיםו א מכוןהפוטר את  ספקה 10.3
 שהפטור ובלבד, ההסכם ביצוע במסגרת המשמש מטעמו הבאים שלאו  ספקה של כלשהו
 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור

  ביטוח .11

במשך כל 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  מתן השירותיםתקופת 

 ומהווה חלק בלתי ממנו. ג'כנספח זה ומסומן 

ללא  למכוןוהספק לא יהיה רשאי להעניק שירותים  ההסכםסעיף ביטוח זה הינו מעיקרי  11.2
וקבלת אישורו של יועץ הביטוח של  המכוןהצגת והפקדת העתק מפוליסות הביטוח בידי 

 .המכון

 ערבות ביצוע .12

להבטחת קיום התחייבויותיו של הספק בהתאם להוראות הסכם זה, בדייקנות ובמלואם,  12.1
ערבות  יום לפני תחילת תקופת השירותים 14עד , מפקיד הספק כוןשיפוי המלרבות בעבור 

-להסכם זה בסכום השווה ל דכנספח בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח המצ״ב 
 .("ערבות הביצוע") (אלף שקלים חדשים חמישה עשר)₪  15,000

בהתחייבויותיו על פי ההסכם, על פי שיקול דעתו הבלעדי  ספקבכל מקרה בו לא עמד ה 12.2
ידי -ימים מיום שנדרש לכך על 7את ההפרה בתוך  ספקמכון, ולא תיקן ההוהמוחלט של 

, וכספיכולה או מקצתה, ולגבות את , הביצוע ערבותרשאי לממש את יהיה המכון מכון, ה
 .וזאת מבלי להיזקק לפניה מוקדמת לערכאות

חייב לחדש את הערבות  ספקיהא ה הערבותהשתמש מכון וינגייט בזכותו לגבות את כספי  12.3
מהיום  ימים 7ולהשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות שחולטה לפני הגבייה האמורה, תוך 

 הביצוע.מכון גבה את ערבות ההודעה ש ספקבו קיבל ה

ופירעונה כדי לפגוע בכל זכות  הביצוע ערבותמצהיר כי אין בהפקדת  ספקה, ספקלמען הסר  12.4
העומדת למכון כלפיו בגין הפרת הסכם זה או על פי כל דין או כדי לתחום תחומים ולקבוע 

 .מכון לפי הסכם זה ולפי כל דיןהכלפי  ספקסייגים לגבולות אחריות ה

  מוסכמים פיצויים .13

דין הם מצטברים ואין בכל הוראה  פי עלפי הסכם זה ו לע מכוןלהמוענקים  והסעדים הזכויות 13.1
 דין.   פי לפי ההסכם או ע ללכל סעד או תרופה ע מכוןהשל  זכותומבהסכם זה כדי לשלול 

אם הספק לא יקיים התחייבות כלשהי, על פי הקבוע בהסכם זה, ישלם הספק למכון פיצוי  13.2
בגין כל אי קיום כזה,  להזמנה, 21.5 בסכומים המפורטים בסעיףמוסכם ללא הוכחת נזק 

הפיצויים המוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים לספק "(. מוסכםההפיצוי בנפרד )"
הספק מהמכון בדרך של קיזוז מהתעריף השנתי לאחר חתימה ואישור של נציג המכון. 

על מצהיר בזאת, כי הפיצוי המוסכם הנו הנזק שניתן באופן סביר לצפותו במועד החתימה 
 הסכם זה. הספק ישלם את הפיצוי המוסכם מיד עם דרישתו הראשונה של המכון. 

פי דין או הסכם זה, לרבות חילוט ל יםאחר סעד או תרופהכל  מהמכון למנוע כדי בפיצוי אין 13.3
 .הביצוע ערבות

 גבייה וקיזוז .14

פי כל נשא המכון, או מי מטעמו, בתשלום כלשהו החל על הספק, בין על פי ההסכם ובין על  14.1
דין, יהא הספק חייב להחזירו למכון מיד כשיידרש לעשות כן, והכל בצירוף הפרשי הצמדה 

 וריבית כדין.

לחלט, להפחית או לקזז מסכום כלשהו שיגיע ממנו לספק לעכב, המכון יהיה רשאי לנכות,  14.2
 בין לפי הסכם זה, ובין בדרך אחרת כלשהי, בין שהסכום, קצוב ובין שאינו קצוב, כל סכום
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עשוי להגיע לו מאת הספק בקשר עם הסכם זה, או אחרת. זאת, ללא ההמגיע או שיגיע לו או 
 צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי או הקיזוז. 

חשבונותיו של המכון בדבר נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו כאמור ישמשו כראיה מוסכמת  14.3
 ראיה זו. ומכרעת לנזקו של המכון והספק יהיה מנוע מלטעון כנגד

של הספק שנמצא בידיו או שיגיע לידיו של או סכום כסף למכון תהא זכות עיכבון בכל נכס  14.4
המכון או שנמצא בחצרו של המכון, וזאת עד לגובה סכום הפיצויים אשר הספק חייב או יהא 

 חייב למכון על פי הסכם זה.

והוא לא יהיה רשאי, הספק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למכון סך כלשהו,  14.5
 מכל סיבה שהיא, לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המכון.

  המחאה איסור .15

או להמחות את הסכם זה או את זכויותיו או  לשעבדלמסור, להעביר,  רשאיאינו  ספקה 15.1
, לאחר, לרבות לתאגיד שהקים או יקים לצורך זה, חלקן או כולן, זהחובותיו על פי הסכם 

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

בטלה ומבוטלת  היהתלעשות בניגוד להוראות סעיף זה  ספקה שיתיימרמסירה או העברה  כל 15.2
 וחסרת כל תוקף.

 אי בלעדיות .16
 מכוןל השירותים באספקתמצהיר, כי אין בהוראות הסכם זה כדי להעניק לו בלעדיות  ספקה

או לאחר שתסתיים  ההסכםלהתקשר במהלך תקופת  רשאי יהיה מכון, וכי המטעמואו למי 
 שירותים מכל סוג שהוא ובכל היקף שהוא.העם כל גורם אחר או נוסף לקבלת  ההסכםתקופת 

 הנאה טובות .17
מטעמו לא יעניקו ולא יקבלו במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה לכל  מיועובדיו או  ספקה

 .השירותיםומכל אדם בכל הקשור בביצוע 
 

 הצדדים יחסי .18

 בכל מכוןה כלפי ספקה מעמד כי הצדדים בין בזאת ומוסכם מוצהר ספקסר כל ה מעןל 18.1
 של שלוח, או מורשה, ובדע איננו ספק. העצמאי ספק של מעמד הינו, זה להסכם הקשור

מורשה  אובהסכם זה משום יצירת יחסי עובד ומעביד, שלוח ושולח,  אמורב ואין מכוןה
 אםמתחייב כי  ספק. המטעמואו מי  מכוןה ובין, עובדיו או מי מטעמו ספקומרשה בין ה

נהל עימם י, וקבל את העובדים לעבודה בשירותיא שויידרש כוח אדם לביצוע הסכם זה, ה
 קבלני, ספקהלא יחשב כמעסיק של מי מעובדי  מכוןהקבע את תנאי עבודתם. ימשא ומתן ו

מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו את  ספקה או נותני השירותים של מי מהם. מטעמו משנה
כל התשלומים המגיעים לעובדיו או לנותני השירות מטעמו, על פי כל דין, לרבות הסכם 

 קיבוצי, צו הרחבה או הנחיה של כל רשות מוסמכת.

והוא לא  מכוןה שלכשלוח ו/או כעובד  אומתחייב לא להציג את עצמו כמורשה ו/ ספקה 18.2
 .מכוןה עבור או בשם לולא יפע תחייבי

יחסי עובד ומעביד כאמור על טענות בדבר קיומם של  מכוןה גדננטענו אל אף האמור לעיל,  18.3
הוצאות כספיות, נזקים או הפסדים  מטעמואו למי  מכוןגרמו לנאו מי מטעמו, ו ספקידי ה

או מי מטעמו ובין אם עקב החלטה של כל רשות  ספקבין אם עקב טענות מצידו של ה בשל כך,
, מיד עם דרישתם מטעמואו את מי  מכוןלשפות ולפצות את ה ספקמתחייב ה מוסמכת,

הוצאה שנגרמו להם הראשונה, בגין כל סכום ששילמו או שידרשו לשלם או בגין כל נזק 
 צאה מכך.כתו

עובדים ו/או  למכוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להעסיק במתן השירותים  18.4
בעלי הניסיון המינימאלי הנדרש בהתאם להוראות המכרז והסכם זה,  נותני שירות מיומנים,

בעלי האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההדרכות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין, על 
 הבלעדיים של הספק.חשבונו ואחריותו 
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 שונות  .19

א לאחר אל כוןו/או בכל חומר אחר של המ המכוןהספק לא יהיה רשאי לעשות שימוש בלוגו  19.1
 מראש ובכתב. כוןובכפוף לקבלת אישור המ

הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג ומביא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחות,  19.2
גים בקשר להסכם זה, שניתנו או נעשו על ידי הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצ

הצדדים לפני מועד חתימתו של הסכם זה, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות של 
הצדדים כקבוע בהסכם זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו 

 קשורים בהם החל ממועד חתימתו של הסכם זה.

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

ויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או ושום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כ 19.4
או הסכמה מצידו להפרה כלשהי או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם  וויתורעל פי כל דין, או כ

 סכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.ויתור, ההוה

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

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

 לטובת אדם שאינו צד להסכם זה.

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

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

כל עניין ב מכוןהבכל מקרה שהוא לרבות מחלוקת או דרישה או תביעה או טענה כלשהי כנגד  19.9
או מי מטעמו זכאי לעכב תחת ידו או  ספקהקשור או הכרוך בביצוע הסכם זה, לא יהא ה

 א.בצורה כלשהי נכסים, לרבות מסמכים, מכל סוג ומין שהו

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

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

 ביום העסקים הראשון שלאחר יום מסירתה. –

 

 
חתימה: מורשיבאמצעות  ולראיה באו הצדדים על החתום  

 
 

___________________   __________________ 
  ספקה                       המכון  
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 להסכם' א נספח

 הזמנהה מסמכי
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 להסכם' ב נספח

 ספקה הצעת
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 להסכם' ג נספח

 נספח ביטוח    

  :בלבד זה נספחלצורך 
 

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

 
אף אם יחולו על הצדדים הוראות   להלן  יובהר כי התחייבויות הספק לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור

וח החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים אישורי הביטוח ) אישר ביטוח אחיד( מכ  בדבר המצאת נוסח אחר של
או כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר ספק נוסח אחר של אישור ביטוח אשר יוכתב  1981  )ביטוח( התשמ"א

לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים בהתאם למצוין בהסכם על נספחיו. בכל 
לגרום  הספקבין האמור באישור הביטוח האחיד, מתחייב מקרה של אי התאמה בין האמור בנספח זה ל

 לשינוי ביטוחיו כל מנת להתאימם להוראות הסכם
 

 
לערוך ולקיים, על חשבונו,  ספקפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב ה-על ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .1

את הביטוחים   וזאת במשך כל תקופת ההסכם החל מיום תחילתו כולל עד גמר תקופת השירותים
בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון,  - אישור קיום ביטוח, 1' גכנספח המפורטים 

אישור קיום ביטוחי ו )להלן: "המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנ 2019-1-6ביטוח וחיסכון 
"(, על כל תנאיהם, בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר לא יפחתו מתנאי ביט ו/או כל ספקה

 "(: ספקביטוחי הנוסח מקביל לביט וכן בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן )להלן בהתאמה: "
 

 
אחריות מקצועית, מיום תחילת מתן .א בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח 1

  ; שנים שלאחר סיום העבודות 3 -השירותים וכל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

 
 הספק מתחייב לערוך את הביטוחים כאמור לעיל ולהמציא אסמכתאות כדלקמן: .2

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

אישור קיום ביטוחי המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " 2019-1-6וחיסכון 
 "(. הספק

 
מובהר בזאת כי אישור קיום ביטוח אשר יוצג כאסמכתא לביטוחי הספק לא גורע מחובת הספק לעמוד  .3

חוזה זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת המכון, הספק מתחייב להמציא בכל הוראות הביטוח ב
 עותק פוליסות. 

 
הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בהוראות הביטוח בסעיפים אלו לרבות נספח  .4

הביטוח, והוא מתחייב, בין היתר, 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 

לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או  1ההסכם, ולעניין אחריות מקצועית כאמור בסעיף 
להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת המכון אישורים על תשלומי הפרמיה. כמו כן, הספק 

 יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק. 
 

יום לפני מועד תחילת  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המכון מתחייב הספק להמציא למכון, לא יאוחר מ .5
, כשהם חתומים כדין על ידי המבטח. את אישור קיום ביטוחי הספקמתן השירותים עפ"י הסכם זה 

המצאת אסמכתאות אלו כשהם חתומים כדין על ידי המבטח הינו תנאי הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי 
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתם לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק 

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
 

  ביטוחי הספק יכללו את ההוראות הבאות: .6
 

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. .6.1
על  המכוןלא תפגע בזכויות  הספק ו/או מי מטעמוהפוליסות על ידי מי  הפרת תנאי .6.2

 פיהן.
 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות.  .6.3

 
, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מובהר .7

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

 ל דין. על פי כ
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יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי המכון את אישור  7 -יאוחר מ לא .8

עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור קיום ביטוחי הספק 
חריות מקצועית, מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )ולעניין ביטוח א  המעודכן

מתחייב הספק להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי הספק לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות 
 לעיל(.  1בסעיף 

 
לעיל, והספק מתחייב  כאמוריהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק  המכון .9

על מנת להתאים את הביטוחים נושא  לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו
האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות המכון לעריכת הבדיקה 
ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המכון ו/או על מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות 

בם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טי
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 אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין 

 אם לאו. 
 

 הינהאישור קיום ביטוחי הספק  ב כמפורט האחריות וגבולות הביטוחים יבט קביעת כי, בזאת מוסכם .10
לפי הסכם זה. על הספק  חבותובבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא 

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

 שהוצא על ידו.  הביטוחיהאמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי 
 

 לרכושאו /ו לרכושו שייגרם נזקאו /ו לאובדן אחריות מכל מטעמו מיאו /ו המכון את בזה פוטר הספק .11
 .בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא זה פטור. הספק של באחריותו או בפיקוחו הנמצא אחרים

 
 הסכם נשוא השירותים ביצוע עם בקשראו /ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, מתחייב הספק .12

 בביטוחים לאחוז יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא, זה
 מקצועית אחריות ולעניין הספק עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, לפעילותם ביחס נאותים
 לקבלני נאות ביטוחי כיסוי היעדראו /ו לקיום הבלעדית האחריות, ספק הסר למען. לעיל 1 בסעיף כאמור
 .הספק על מוטלת, לעיל כאמור המשנה

 
לנספח  2רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט באישור קיום ביטוחי הספק ובסעיף  הספק .13

אישור קיום ביטוחי הספק, ובמקרה כזה הספק מתחייב לחתום על ההצהרה המצורפת להסכם זה 
 אינו מעסיק עובדים ו/או מי מטעמו.  כי 2'גומסומנת כנספח 

 
 שינויים לבצע זכותו את שומר המכון, הביטוח אישורי יןבעני החדשה הרגולציה לאור כיבזאת,  מוסכם .14

. הספק של הביטוח וסכומי האחריות גבולות היקף את לשנות כדי בכך יהיה שלא ובלבד הביטוח בנספח
 הספק מצהיר 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  םלעיל הינ 1-14 סעיפים .15

 של החוזה.
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 אישור קיום ביטוחי הספק – 1נספח ג' 
 

 
  

 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 

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

 משכיר  ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐
 ספק שירותים ☒
 ספק מוצרים ☐

   ספק עבודותאחר:  ☐

 נדל"ן ☐
 שירותים  ☒
 אספקת מוצרים ☐

אחר: בקשר  ☒
 190037למכרז מס' 

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

 ("מכון וינגייט"או  "המכון")להלן:  מטעמם
 

 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 

 סיום
תאריך 
 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'     2,000,000 ₪ 

304 ,308 ,309 ,
 אחריות מעבידים     20,000,000 ₪  328, 319

 אחריות המוצר       

301 ,302 ,303 ,
304 ,325 ,326 ,
327 ,328 ,332 

 אחריות מקצועית     4,000,000 ₪ 

 

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

 יש למלא קוד
 

 ביטול / שינוי הפוליסה *

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

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 2 -נספח ג' 

 הצהרת אי העסקת עובדים

 

 לכבוד

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

 כתובת: מכון וינגייט

 

 הצהרת אי העסקת עובדיםהנדון: 
 עבודות/שירותים להתקשרות למתן שירותי ייעוץ /תכנון/פיקוח
 )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים" ו/או החוזה, "בהתאמה"(

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

 עובדים.

 

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

 
מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נכללה בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ובביטוח  .ג

 בגין עובדים ומנהלים ו/או כל מי מטעמי. אחריות מקצועית  הרחבה לאחריות שילוחית

 

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

 החוזה שבנדון ובנספח אישור הביטוח  לחוזה.

 

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

 
 
 

 ולראיה באתי על החתום

 

 בכבוד רב

 

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

 )תאריך(                        )חתימת המצהיר(            )שם המצהיר(       
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 נספח ד' להסכם 
 כתב ערבות

 
 (המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט

 א.ג.נ;

 ערבות מס' ___________הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי ספקהעל פי בקשת _______ )להלן: " .1
סכום שקלים חדשים )להלן: "_________מותנית בכל תנאי, לתשלום כל סכום עד לסכום של 

 .ספק"( שתדרשו מאת ההערבות

 סכום הערבות יהיה צמוד למדד וישתנה בהתאם לשיעור העליה או הירידה של מדד התשלום .2
 ביחס למדד הבסיס. 

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

 למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס. 

  -לעניין זה 

" משמעו מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות מדד"
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 

 יהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; יהיה בנוי על אותם הנתונים שעל

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

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

ימים מקבלת  7הערבות תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום .3
דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה 
בכל אופן שהוא. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים 

 ינו.ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על יד ספקנגד ה

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על  .4
ידכם 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 

 ת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.אחת, תישאר ערבות זא

 לעיל. 2אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  .5

 הערבות תהיה בתוקף עד ליום ______. .6

 בכבוד רב


