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ציוד מחשוב וציוד לאספקת  190040מס'  ספקיםהזמנה להיכלל במאגר  פרסם מכוןוה הואיל
 ממנומהווה חלק בלתי נפרד ו כנספח אלהסכם זה  פתמצור"(, אשר הטובין"ביחד ) היקפי

 "(;ההזמנה)"

 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  ספק, בכפוף לקבלת הזמנת עבודה שתימסר ללספקמעוניין  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; ך אספקת הטוביןלצורהרישיונות וההיתרים הדרושים 

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

 

 לפיכך, אושר הותנה וסוכם בין הצדדים, כדלקמן:

 מבוא .1

הכותרות שבהסכם זה המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו לכל דבר ועניין.  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 – "ןהטובי"

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

 יחול האמור בהסכם זה.

 כהגדרתה במבוא לעיל.  –" ספקהצעת ה"

 להלן. 6.1כהגדרתה בסעיף  –"התמורה" 

 הנספחים להסכם זה הם כמפורט להלן:  1.4

 ; הזמנהה מסמכי – נספח א' 1.4.1
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 ;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. דעתוקביעתה ושיקול 

 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 הטובין יסופקו למכון בהתאם להזמנות עבודה שהמכון ישלח  2.2
לחילופין המכון יהיה  .ועל פי צרכי המכון, ככל שיהיו להזמנה 1.5סעיף להוראות לחלקם, בהתאם 

פנה המכון לספק במסמכי ההזמנה.  רשאי לקיים הליך התמחרות מקוון בין ספקי המסגרת כמפורט 
על פי הצעת הספק או בעקבות הליך התמחרות מקוון פרטני שבו קיבל המכון את  ת עבודהבהזמנ

 מביצועימי עסקים  )חמישה( 5תוך , יספק הספק את הטובין הנדרשים למכון הצעת הספק, לפי העניין
 .אלא אם צוין אחרת בגוף הזמנת העבודה הזמנת העבודה כאמור

, הכל ספקיםבין מספר  הטוביןרשאי לפצל את הזמנת  מכוןהא הי ,הזמנת עבודהכי בכל  יובהר 2.3
במקרה של פיצול ההזמנה כאמור, כל ספק יישא באחריות על פי  הבלעדי. ובהתאם לשיקול דעת

מובהר כי רק הזמנת עבודה חתומה על ידי עוד  ביחס לחלק שסופק על ידיו. מסמכי ההזמנה וההסכם
 לכל דבר ועניין.   מכוןתחייב את ה מכוןמורשי החתימה של ה

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

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

המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, להרחיב את היקף ההתקשרות עם הספק, ובכלל זה להזמין מן הספק  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, 

 ובכפוף לסיכום מוקדם בנוגע למחירם המדויק של הטובין כאמור.

 הזמנת הטובין ואספקתם .3

הספק ידאג, בין היתר, להעמיס, להוביל ולפרוק את הטובין בשטח המכון, או בכל מקום אחר שעליו  3.1
המכון יתאם עם הספק מראש את פרטי מיקום  יורה לו המכון, הכל בהתאם להוראות המכון ונציגיו.

בהתאם מתאים, במקרה של מיקום רחוק או חריג ייערך עדכון תמורה  .ה, ההובלה והפירוקההעמס
 .הוצאות הסבירות שתתווספנהל

, בכמויות מהסלים בהם הוא זכה בכל עת מלאי מינימום קבוע של הטוביןהספק יחזיק ברשותו  3.2
 מספקות לצורך עמידה באספקה השוטפת למכון ולשביעות רצון המכון.

. הספק ייספק את הטובין גם בזמני שביתה, חירום ובכל 12:00ה' עד השעה -פקו בימים א'הטובין יסו 3.3
 מזג אוויר, ללא כל תמורה נוספת.

 -. בגין כל הזמנה בסכום הנמוך מ(מע"מ כדין)כולל ש"ח  500-כל הזמנה תהא בסכום שלא יפחת מ 3.4
יותר אשר יסוכם בין המכון לבין או בסכום נמוך , ש"ח  50יחויב המכון בדמי משלוח בסך של ₪  500

 .מראש ובכתב הספק

תעודת הספק יצרף לכל משלוח של הטובין תעודת משלוח בה יצוינו סוג וכמות הטובין שנשלחו )" 3.5
"(. הספק ימסור את תעודת המשלוח לאישור המכון ולבדיקת התאמת המשלוח להזמנה משלוח

הוכחה לכאורה לכך שהכמות המצוינת בתעודת הרלבנטית. מרשמי הטובין שיערכו על ידי המכון יהוו 
המשלוח נתקבלה במלואה. מובהר כי חתימה על תעודת המשלוח על ידי נציג מורשה של המכון תהווה 
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ראיה לכאורה לעצם ביצוע המשלוח בלבד, ולא לתוכנו, איכות הטובין שבו או לעמידה בכל התחייבות 
 אחרת מהתחייבויות הספק על פי מסמכי המכרז.

 ת העבודההמכון יהיה רשאי לסרב לקבל כל כמות ו/או סוג טובין שלא צוין במפורש בהזמנ 3.6
 הרלבנטית.

בכל מקרה של חוסר בטובין שהוזמנו או של טעויות באספקת הטובין שהוזמנו, יהא על הספק,  3.7
שעות מרגע  48-ולא יאוחר מבתיאום עם נציג מורשה של המכון, להמציא למכון בהקדם האפשרי 

מוצר חלופי שווה  הודעה על כך מנציג המכון או מרגע גילוי הדבר אצל הספק, לפי המוקדם, קבלת
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי  ערך או יקר יותר ללא תוספת תשלום במקום המוצר שהוזמן.

 שבכל מקרה של חוסר בטובין שהוזמנו, על הספק להודיע על כך מיידית וללא דיחוי למכון.

רוע מכלליות האמור בהסכם זה, כשל הספק מלספק טובין כאמור בהסכם זה ו/או התברר מבלי לג 3.8
להעביר את אספקת טובין אלו לספק אחר, ללא  המכוןלמכון כי אין ביכולתו לספק טובין אלו, רשאי 

 המכוןאת המכון בכל עלות שיישא  לפצותכל מגבלה בעלות הטובין כאמור. הספק מתחייב בזאת 
 כאמור. הטוביןזה, מעבר לעלות בה היה נושא עקב תשלום תמורה לספק בגין אספקת  כאמור בסעיף

למכון הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לספק בכתב, בכל עת ומפעם לפעם לבצע כל תוספת  3.9
"( והספק השינוי)" הטוביןו/או לערוך כל שינוי אחר בקשר עם  מהטוביןבטובין ו/או לבטל חלק 

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

של המכון כי השינוי הסבירה הספק יהא זכאי לקבל תוספת תשלום ככל שיוכיח להנחת דעתו  3.9.1
 גורם לעלות נוספת;

במידת האפשר, תוספת התשלום לספק או הפחתת התשלום תעשה בהתאם להוראות ההסכם  3.9.2
השינוי )בין תוספת ובין הפחתה( באופן יחסי או בהשוואה יעשה  –ונספחיו ואם לא נקבעו בהם 
 למחירים הקיימים בהסכם.

למען הסר ספק, אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות  3.10
ו/או  בטוביןבהתייחס לאיכות הטובין, לא תיגרע בכל צורה ו/או אופן שהוא במקרה בו הספק נעזר 

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

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

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

מצב חדש לחלוטין, כולל כל רכיבי החומרה, חבילות אריזה מקורית ובהספק יספק את הטובין ב 4.2
ספר שירות טכני מלא וכל החלקים מקוריים ובעלי רישיון מתאים להפעלה בטובין,  תוכנה,

 והאביזרים הנדרשים להפעלתם המלאה והתקינה של הטובין.

או הוראה ו/או הנחיה ישימים. בידי הספק יהיו בכל עת כל בהתאם לדרישות כל דין ו/הטובין יהיו  4.3
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 

האחריות ותקופת האחריות של יצרן המוצר, שעל  הספק יהא אחראי לאיכות הטובין בהתאם לתנאי  4.4
"(; במסגרת האחריות, הספק יחליף תנאי האחריותהספק לציין במפורש במסגרת הצעת הספק )"

, את כל המוצרים הפגומים ו/או שהינם בניגוד לאמור בהסכם זה, במוצרים אחרים חדשים תחתם
עבודה מיום דרישתו הראשונה של  מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה שהיא, וזאת בתוך שלושה ימי

ו/או מי מטעמו רשאי להורות לספק בכל עת לספק מחדש, על חשבונו, כל כמות מן  המכוןהמכון.
שהוזמנה ושאיכותה לא הייתה לשביעות רצונו או בניגוד לתנאי ההסכם, ליטול בחזרה את  הטובין
 .המכון בגינםהפגומים ולזכות את  הטובין

 המכון, יהא תוך זמן סביר בנסיבות העניין זה 4בסעיף כאמור  המכוןלא מילא הספק אחר הוראות  4.5
רשאי לבצע כל פעולה שתידרש במקום הספק והספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור 



 

4 

 

עקב כך ו/או לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר  למכוןובכל הנזקים שיגרמו 
 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 ספקתיו של המבלי לגרוע מהתחייבויו
 

כי ידוע לו שהסכם זה מהווה הסכם מסגרת בלבד, כאשר אספקת הטובין על ידי הספק תעשה בהתאם  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.

כלשהו ואין באספקת בהתקשרותו בהסכם זה הוא לא מפר זכות צד שלישי למיטב ידיעת הספק, כי  5.4
הטובין כדי להוות 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.

וכי הוא מנהל ספרי  1976-ים, התשל"וכי הוא עומד בדרישותיו של חוק עסקאות גופים ציבורי 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
 אישור ניכוי מס במקור שימציא למכון.מהמכון ינוכה מס במקור כקבוע בחוק, ובהתאם לטופס 

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
 ושאי המשרה שלו, מיד עם גילויים.ו/או קשר למכון ו/או לפעולותיו ו/או למי מנ

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.

 זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  35 הפרת סעיף 5.9

 התמורה .6

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

 "(.התמורה)" ההתמחרות המקוון שנערך בהתאם לתנאי ההזמנה

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 
פי ההסכם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהדבר רלוונטי, עם 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

המסים, האגרות,  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 העבודהבשל פגמים ובין בשל אי התאמה בין  לקבלם, בין

ימים מתום החודש שבגינו הוגש הדו"ח לתשלום  (ארבעים וחמישה) 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. 
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פי כל דין, לרבות מסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים ותשלומם כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא 
 .מהמכוןהתשלום המגיע לספק 

 את האישורים הבאים: למכוןיא הספק כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק, ימצ 6.6

 ; 1975-תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל״ו 6.6.1

בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת אישור שנתי  6.6.2
 של הסכם זה;  קיומו

 אישור ניכוי מס במקור;  6.6.3

 .המכוןאו על פי דרישת מכי המכרז , על פי מסשור אחר הדרוש על פי כל דיןכל אי 6.6.4

 תקופת ההסכם  .7

חודשים ממועד  12תחל במועד חתימת הסכם זה על ידי הצדדים ותסתיים בחלוף ההתקשרות תקופת  7.1
 ארבע() 4-ההתקשרות ב זה. בסופה של תקופה זו תוענק למכון זכות ברירה להאריך את תקופת

חודשים כל אחת, כך שהתקופה המצטברת המקסימלית האפשרית לא תעלה  12ופות נוספות בנות תק
 "(.תקופת ההתקשרותש( שנים לכל היותר )"חמ) 5על 

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

לספק תשולם התמורה עבור הטובין  לפיצוי או לתשלום כלשהו בגין סיומו המוקדם של ההסכם.
שסיפק למכון עד למועד ביטול ההסכם כאמור, או עבור טובין שרכש עבור המכון עד למועד זה מבלי 

גין הטובין שהספק רכש עבור המכון שניתן לבטל את הרכישה, ובלבד שהספק יציג הוכחה בכתב ב
 ולא ניתן לבטל את רכישתו, וכי הטובין יסופקו בפועל למכון בהתאם להוראות הסכם זה.

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

 ;הזמנות עבודה 3-ל כלל, אי מתן מענה בזמן, או אי מתן מענה 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; 60שלא בוטלה תוך 

, ו/או צד שלישי כלשהו פתח בהליכי המהותי הספק, כולם או חלקםהוטל עיקול על נכסי  7.3.3
 הוצאה לפועל נגד הספק;

כי הספק אינו יכול לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה  להניח סביר יש למכון יסוד 7.3.4
 במלואן ובמועדן;

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

, 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
 סיבה שהיא, להמשיך ולקיים את ההתקשרות נושא הסכם זה;מכל 

לא מילא הספק אי אלו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או לא מילא אותן ברמה או בטיב  7.3.8
המוסכמים או בזמנים המוסכמים להנחת דעתו של המכון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולא 

לשיקול דעתו הבלעדי, תוך שבעה תיקן את ההפרה האמורה, להנחת דעתו של המכון ובכפוף 
 ( ימים ממועד מסירת התראה על כך לספק; 7)

 הספק חדל להחזיק היתר או הרשאה כלשהם הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה; 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
תשלום התמורה לה זכאי הספק, עד למועד ההפרה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיו של 

המכון המכון על פי דין או על פי ההסכם, בכלל זה, זכותו לתבוע את נזקיו או לקזז מהתמורה. בנוסף, 
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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.

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

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 בזאתלמען הסר ספק 7.8
 מראש ובכתב. א לאחר ובכפוף לקבלת אישור המכוןאל אחר של המכון

 נציג מטעם הספק .8

"(, אשר יהווה איש קשר נציג הספקהספק יקצה למכון מנהל מכירות המועסק על ידו באופן ישיר )" 8.1
 קבוע לביצוע הזמנות רכש, התייעצויות ומתן מענה שוטף במשך תקופת ההתקשרות.

דורים הכרוכים באספקתם למכון על פי דרישות המכון נציג הספק יבדוק את טיב הטובין ואת כל הסי 8.2
 ולשביעות רצונו המלאה.

 .08:00-17:00ה' בין השעות -נציג הספק יהיה זמין למכון בימים א' 8.3

 סודיות  .9

של השמירה שהוא בדרגה של שמירה שאינה נופלת מהסטנדרטים מתחייב לשמור על סודיות  ספקה 9.1
ביחס  פחות מהסטנדרטים המקובלים של שמירת סודיות, נוקט לגבי מידע סודי שלו, ובכל מקרה לא

פה, מכל סוג שהוא, שיגיע לידיו או לידיעתו -לכל מידע מסחרי או אחר, מפורט או כללי, בכתב או בעל
, מטעמואו מי  מכון"( בקשר עם ההמידעאו לחזקתו, במישרין או בעקיפין, בתקופת ההסכם )"

וקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, וימנע מכל פרסום או גילוי של המידע בכל דרך  אספקת הטובין
 . .שנים לאחר סיום ההסכם 7ולתקופה של שהיא 

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

, 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 מכוןזה והוא ימסור את המסמכים בכל עת להסכם 

 את כל המסמכים. מכוןל ספקסיבה שהיא ימסור ה

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

זה לא יחולו בגין מידע או מסמכים שהספק יכול להוכיח לגביהם  9התחייבויות הספק על פי סעיף  9.5
היו חלק מנחלת הכלל לפני בכתב כי: )א( הם היו בידיעת הספק לפני גילוים לו על ידי המכון; )ב( הם 

)שלא כתוצאה מהפרת התחייבויות  לאחר גילוים לספק נחלת הכללמ חלק גילוים לספק או נעשו
הם הספק לסודיות(; )ג( הם הגיעו אל הספק כדין מצד שלישי שלא חב חובת סודיות כלפי המכון; )ד( 

באופן עצמאי; )ה( גילוים נדרש על פי דין, ובלבד שהספק נתן בנפרד ועל ידי הספק או נרכשו פותחו 
ון זמן סביר מראש, אם אין מניעה לכך על פי דין, על מנת לאפשר למכון להתגונן על כך הודעה למכ

מפני דרישה כאמור, וכן כי הספק יגלה רק את החלק הנדרש לגילוי על פי חוות דעת היועץ המשפטי 
 של הספק.

 אחריות, ושיפוי .10

הקשורים באספקת הספק יישא באחריות מלאה, לפי כל דין, למתן השירותים, ולכל נזק והוצאה  10.1
להסכם זה על ידו, איכותם, תקלות או הפרעות במתן השירותים או שנגרמו  השירותים בהתאם

 כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק.

הספק יהיה אחראי לכל נזק, הוצאה, אובדן, הפסד או חיוב כלשהו אשר יגרמו למכון או למי מטעמו  10.2
טעמו(, כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, או לצד שלישי כלשהו )לרבות עובדי הספק או מי מ

 עובדיו, שלוחיו, או מי מטעמו, תוך כדי מתן השירותים או בקשר אליהם.

, כי ישפה ויפצה את המכון, בגין כל נזק ישיר, הוצאה, אובדן, הפסד או כל חיוב הספק מתחייב בזאת 10.3
ות הוצאות משפטיות אחר שיגרמו לו, ובגין כל טענה או תביעה או דרישה שתועלה כנגדו, לרב

סבירות, כתוצאה ממתן השירותים על ידו, או כתוצאה ממעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו שהם 
בניגוד להסכם זה, או עקב מצג לא נכון או לא מלא או מצג שהוצג על ידו בהיעדר הרשאה. המכון 
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כמו כן,  ונן מפניה.יודיע לספק על דרישה או תביעה כאמור בסמוך למועד קבלתה, ויאפשר לו להתג
המכון לא יתפשר בכל תביעה שהמכון זכאי בגינה לשיפוי על פי סעיף זה ללא קבלת הסכמת הספק 
מראש ובכתב ובכל מקרה לא יתחייב ולא יקבל בשם הספק כל התחייבות אשר עשויה להטיל עליו 

 ם סבירים.אחריות או חבות כלשהי, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב, אשר לא תימנע אלא מטעמי

על אף האמור לעיל, הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למכון  10.4
. כמו כן, הספק לא יהיה ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח

מעשה או מחדל אחראי בנסיבות שהן כתוצאה מאירוע של כוח עליון ו/או לנזק שנגרם כתוצאה מ
שנעשה על ידי המכון ו/או מי מטעמו ברשלנות או בזדון. בגין המוצרים יחולו תנאי האחריות של 

 יצרניהם.

  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
יועץ במאגר הספקים ללא הצגת והפקדת העתק מפוליסות הביטוח בידי המכון וקבלת אישורו של 

 הביטוח של המכון.

  פיצויים מוסכמים .12

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

פיצוי מוסכם  מכוןל ספקלא יקיים התחייבות כלשהי, על פי הקבוע בהסכם זה, ישלם ה ספקאם ה 12.2
הפיצוי בגין כל אי קיום כזה, בנפרד )" להזמנה, 24בסכומים המפורטים בסעיף ללא הוכחת נזק 

 לא יגבה מהספק פיצוי מוסכם בגין אי אספקה של טובין מסיבות שמקורן אינו בספק. "(.מוסכםה
סכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים לספק מהמכון בדרך של קיזוז מהחשבון החודשי הפיצויים המו

מצהיר בזאת, כי הפיצוי המוסכם הנו הנזק שניתן באופן  ספקהלאחר חתימה ואישור של נציג המכון. 
 דרישתוישלם את הפיצוי המוסכם מיד עם  ספקסביר לצפותו במועד החתימה על הסכם זה. ה

 . מכוןהראשונה של ה

 .פי דין או הסכם זהכל סעד או תרופה אחרים ל מהמכוןאין בפיצוי כדי למנוע  12.3

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

חשבונותיו של המכון בדבר נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו כאמור ישמשו כראיה מוסכמת ומכרעת לנזקו  13.3
 של המכון.

או שנמצא בחצרו  ו של המכוןאו שיגיע לידי ותהא זכות עיכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידי למכון 13.4
 על פי הסכם זה. הספק חייב או יהא חייב למכון בה סכום הפיצויים אשר, 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 המכוןסיבה שהיא, 

 איסור המחאה  .14

או חובותיו על אינו רשאי למסור, להעביר, לשעבד או להמחות את הסכם זה או את זכויותיו  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 

 טובות הנאה .16

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

 היעדר זכויות צד ג' .17

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

 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 ספקלמען הסר כל ספק מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי מעמד ה 18.1
ואין באמור  מכוןד, מורשה, או שלוח של האיננו עוב 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. המטעמואו מי  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

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

והוא לא יתחייב ולא  מכוןמתחייב לא להציג את עצמו כמורשה ו/או כשלוח ו/או כעובד של ה ספקה 18.2
 .מכוןיפעל בשם או עבור ה

 ספקענות בדבר קיומם של יחסי עובד ומעביד כאמור על ידי הט מכוןה גדלעיל, נטענו נ האמורל אף ע 18.3
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

המכון יודיע לספק על  שידרשו לשלם או בגין כל נזק שסבלו או שהם עלולים לסבול, כתוצאה מכך.
דרישה או תביעה כאמור בסמוך למועד קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. כמו כן, המכון לא יתפשר 

שיפוי על פי סעיף זה ללא קבלת הסכמת הספק מראש ובכתב ובכל בכל תביעה שהמכון זכאי בגינה ל
ולא יקבל בשם הספק כל התחייבות אשר עשויה להטיל עליו אחריות או חבות מקרה לא יתחייב 

 כלשהי, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב, אשר לא תימנע אלא מטעמים סבירים.

עובדים ו/או נותני , למכון ת הטוביןלצורך אספקלגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להעסיק  מבלי 18.4
, 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.
הסכם זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשהו, כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת המכון 
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לכך מראש ובכתב. נתן המכון את הסכמתו כאמור לעיל, לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק 
 כל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.פי ההסכם, והספק ישא באחריות מלאה ל-מאחריותו על

 שונות .19

הספק יספק למכון, על פי דרישה, כל תיעוד, נתונים, חתכים ואינפורמציה סטטיסטית בקשר עם  19.1
אספקת הטובין למכון. מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הספק על פי הסכם זה, מתחייב הספק להעמיד 

דרוש על מנת להבטיח שהספק פועל בהתאם למכון כל מידע אשר יתבקש על ידו באופן סביר, ה
 להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

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

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

 הסכם זה.

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

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.

כל צד רשאי לוותר על קיום של תנאי כלשהו שהצד האחר התחייב כלפיו, ובתנאי שהתנאי בא לזכות  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
זה כחלה לטובת אדם שמו במפורש בהסכם זה לעניין כלשהו; אין לפרש הוראה מהוראות הסכם 

 שאינו צד להסכם זה.

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  מכוןה שהוא לרבות מחלוקת או דרישה או תביעה או טענה כלשהי כנגד הבכל מקר 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.

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

ביום העסקים הראשון שלאחר מועד שיגורה, בתנאי שהצד  –מסירה(; אם שוגרה בפקסימיליה 
סקים הראשון ביום הע –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 

 נספח ביטוח 

  :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: "

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

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

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

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

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

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

 1תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, כאמור בסעיף 
המכון הביטוחים ולהמציא לבקשת  לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף

 . ספקיישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי ה ספקהאישורים על תשלומי הפרמיה. 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. הספקטוחי האת אישור קיום ביהשירותים עפ"י הסכם זה 

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

 
  הספק יכללו את ההוראות הבאות:ביטוחי  .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 הנקובות.  ספקה .5.3

 
כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו  ספקמובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי ה .1

ו/או  המכוןמחובתו לשפות ו/או לפצות את  ספקבהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את ה
 אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  ספקבגין כל נזק ו/או אובדן שהו מי מטעמ

 
את אישור עריכת  המכוןלהפקיד בידי  ספק, מתחייב הספקתקופת ביטוחי היום לפני מועד תום  7 -לא יאוחר מ .2

מדי שנת  כן המעוד ספקאישור קיום ביטוחי הביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את 
  .ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

  
מתחייב לבצע כל  ספקכאמור לעיל, וה ספקחי האישור קיום ביטוהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את י המכון .3

שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  המכוןמצהיר ומתחייב, כי זכויות  ספקלהתחייבויותיו על פי הסכם זה. ה

כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא ו על מי מטעמאו /המכון וכמפורט לעיל אינן מטילות על 
אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין  ספקשהיא המוטלת על ה
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 אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו. 
 
נה בבחינת יה  ספקאישור קיום ביטוחי הבמוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט  .4

לבחון את חשיפתו  ספקשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על ה ספקעל הדרישת מינימום המוטלת 
מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  ספקלחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. ה

גובה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא ו ו/או מי מטעמ המכוןדרישה כלפי 
 ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

 
מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש אחרים  מי מטעמו ו/או המכוןפוטר בזה את  ספקה .5

 . פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.ספקהנמצא בפיקוחו או באחריותו של ה
 
ו/או בקשר עם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה, הוא  נה במסגרתמתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני מש ספקה .6

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

 .ספקלקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על ה כיסוי ביטוחי נאות
 

לנספח אישור  2בסעיף באישור קיום ביטוחי הספק ורשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט  ספקה .7
 2ג'מתחייב לחתום על ההצהרה המצורפת להסכם זה ומסומנת כנספח  ספקבמקרה כזה הו, קיום ביטוחי הספק

 עמו. כי אינו מעסיק עובדים ו/או מי מט
 
המכון שומר את זכותו לבצע שינויים בנספח , הביטוח אישורי החדשה בעניין הרגולציה לאור כיבזאת,  מוסכם .8

מצהיר  ספק. ההביטוח ובלבד שלא יהיה בכך כדי לשנות את היקף גבולות האחריות וסכומי הביטוח של הספק
 בהקשר זה.   מכוןומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ה

 
תהווה הפרה יסודית של  ספקמעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י ה םהינ לעיל 1-8סעיפים  .9

 החוזה.
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 הספקאישור קיום ביטוחי  – 1' גנספח 
 

 
  

 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 ספק ☐

 מוצריםספק  ☐

    הטובין מזמיןאחר:  ☒

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☐

 אספקת מוצרים ☒

בקשר למכרז אחר:  ☒
  190040מס' 

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 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 ,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 

 יש למלא קוד
 

 ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או ום י 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/פיקוחעבודות/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

 

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

 

אערוך את ביטוח חבות  הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבנדון, .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
 ייב מהחוזה שבנדון.ביטוח מתוקן כמתח

 
 
 

 ולראיה באתי על החתום

 

 בכבוד רב

 

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

 )תאריך(                        )חתימת המצהיר(            )שם המצהיר(       

 

 

 

 

 

 


