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מכון הלאומי ההגשה במטבח עבור האחריות ותחזוקה של ציוד מערך , לאספקה, הובלה, התקנההסכם 
 למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 

 2022אשר נערך ונחתם ב__________, ביום ______ לחודש______, שנת 

 

   צ'ארלס וינגייטהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד   :ב י ן

 2017-תשע"זמצוינות בספורט )מכון וינגייט(, המכון הלאומי לפי חוק  -תאגיד שהוקם על 

 ("המכון"   גםו "מכון וינגייט)להלן: "

 ; מצד אחד

 מ" בע _________________  :ל ב י ן

 __ ____ ___ _________ ח.פ.

 __________________ רחוב 

 "(הספק )להלן: "

 ; מצד שני

, ועוסק בין  2017-חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"זועל על פי  פהמכון   הואיל 
 ; היתר בקידום ופיתוח פעילויות הספורט בישראל

לאספקה, הובלה, התקנה, אחריות ותחזוקה של ציוד    2022/109מס'  והמכון פרסם מכרז פומבי   והואיל
למצוינות הלאומי  המכון  עבור  במטבח  ההגשה  וינגייט   מערך  צ'ארלס  אורד  שם  על    בספורט 

כהגדרתם בטופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז,  כמפורט במסמכי המכרז,    הכול  "(המכרז)להלן: "
 ;המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה

המכון ו והואיל של  המכרזים  על    ועדת  של  הכריזה  ב  הספקהצעתו  הזוכה  סמך    ,מכרז כהצעה  על 
כפי שה והתחייבויותיו  תנאיו; הצעת  ועל    המכרז  במסגרתוגשו  הצהרותיו  כל  לרבות  הספקפי   ,

מצורפים   למכרז  ההבהרה  ומסמכי  ההצעות  הזמנת  חלק    'ב  כנספחטופס  ומהווים  זה,  לחוזה 
 ;בלתי נפרד הימנו

להתקשר עם הספק בחוזה  ן  מעוניי  המכון  על בסיס הצהרותיו, מצגיו והתחייבויותיו של הספקו והואיל
לאספקה, הובלה, התקנה, אחריות ותחזוקה של  ת הבלעדית והמלאה  באחריוישא  לפיו הספק  

המכון עבור  במטבח  ההגשה  מערך  וב,  ציוד  באופן  בהיקף,  כך  הכול  לשם  המפורטים  תנאים 
 ; חוזהב

 : הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן לפיכך הוצהר,

 מבוא, כותרות ונספחים .1

 ומחייבים כיתר תנאיו.  ממנוהמבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד   .1.1

הנספחים   .1.2 להוראות  ההסכם  הוראות  בין  סתירה  של  עם  במקרה  המיטיבה  ההוראה  תגבר 
   .המכון

 כותרות הסעיפים הן לשם ההתמצאות בלבד ואין לתת להן משמעות פרשנית כלשהי.  .1.3

 , ותנאי מתנאיו.  להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו  מצורפיםה הנספחים .1.4

נחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש  בחוזה זה יהיו למו .1.5
 אחר:

ו/או    "החוזה"
 " ההסכם"

ותנאי   - הימנו,  נפרד  בלתי  חלק  המהווים  נספחיו  וכל  זה  חוזה 
 .  מתנאיו

לצורך הפעלת   ציוד מערך ההגשה במטבח, לרבות  -  ו/או  "הטובין" ו  הציוד הנלווה 



  

 

 

 
4 

,  יםחדששכל אלה  כת חלקי חילוף,  לרבו  ,ציוד ההגשה  המלאה של  " ציודה"
ה  יםוראוי   ים תקינ לצרכי  בהתאם  בכל    מכון לשימוש  ועומדים 

המצורף  הדרישות   הטכני  במפרט  אהמפורטות  לחוזה  כנספח   '
 "(. המפרט הטכני)להלן: "

 במכון וינגייט.  חדר האוכל - " אתרה"

ה  כל החלקים הנדרשים לשם הפעלתם ואחזקתם השוטפת והמלא - " חלקי חילוף"
הטובים  כשהם    , הציודשל   והאיכות  מהדגם  מקוריים,  חדשים 

קיים  ביותר, וזאת בסוג, בכמות, הדרושים על מנת לאפשר לספק ל
החוזהאת   פי  על  התחייבויותיו  בהתאם  כל  ובמועדם,  במלואם   ,

הנקובות   השירות  הטכנילרמות  וללא  במפרט  עיכובים  כל  ללא   ,
 שלישיים.  תלות בצדדים

   נציגי הצדדים .2

 יג המכון נצ .2.1

 . "(נציג המכון"להלן: _________________ )המכון לעניין הסכם זה הינו  נציג .2.1.1

כך.   .2.1.2 לשם  מטעמו  ימונו  אשר  נוספים  גורמים  באמצעות  לפעול  רשאי  המכון  נציג 
הודעה  .  אחריםו/או להוסיף עליו    נציג המכוןלהחליף, מעת לעת, את  המכון רשאי  

 . לספק  בכתב כאמור על החלפה או הוספה כאמור תישלח

עניין,    ספקה .2.1.3 ובכל  עת  בכל  מטעמו,  מי  וכל  המכון  נציג  עם  פעולה  לשתף  מתחייב 
דרישותי פי  על  והמסמכים  הנתונים  המידע,  כל  את  לרשותו    ו והנחיותי   וולהעמיד 

לגורם   לפנייה  תוקף  כל  יהיה  לא  כי  מובהר,  בהתאם  כך.  לשם  נדרש  אשר  במועד 
בעניין  המכון  נציג  במכון, שאינו  ובכלל האמור:   כלשהו  הוסמך,  הרלוונטי שלשמו 

 . לאישוריו ולהנחיותיו של גורם כאמור

 נציג הספק  .2.2

"( ו/או כל  נציג הספק )להלן: "  _____________הינו    הסכם זה  לעניין  הספק  נציג .2.2.1
   בין הצדדים מראש ובכתב. יוסכםנציג אחר עליו  

בודה המקובלים  יהיה זמין טלפונית ובמייל עבור המכון בימי ושעות הע  ספקה  נציג .2.2.2
ה של  מטעמו  להתחייב  והמוסמך  הבלעדי  הנציג  לחוזה.   ספקויהיה  הקשור    בכל 

, תחייב את  המכוןכלפי    נציג הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבות של  
ועניין. דבר  לכל  תמורה    הספק  לספק  תשולם  לא  הספק  נציג  של  הפעילות  בגין 

   .כלשהי

בות מספרי הטלפון )נייח ונייד( וכתובת המייל,  , לרספקההתקשרות עם נציג ה   פרטי .2.2.3
לנציג   ובכתב  מראש  בהודעה  ויתעדכנו  החוזה  על  החתימה  במועד  למכון  יימסרו 

 . המכון

נציג  ספקה .2.2.4 ובלבד שיידע בכך את המכון,  הספק  רשאי להחליף, מפעם לפעם, את   ,
 מראש ובכתב. 

 הספקשל הצהרות והתחייבויות  .3

   מן:כדלק ,הספק מצהיר ומתחייב בזאת

וכי   .3.1 כל מניעה חוקית  ,  מי מטעמוועל  לא חלה עליו  כי הוא יישות משפטית המאוגדת כדין, 
זה,   בהסכם  להתקשר  הסכם  ו/או  דין  כל  פי  על  אחרת,  ו/או  כלכלית  ו/או  חוזית  כי  וו/או 

התקשרותו בהסכם זה מחייבת אותו לכל דבר ועניין על פי דין והוא אינו נזקק לכל אישור  
   ך התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל התחייבויותיו על פיו כאמור.ו/או היתר לצור

הליכים  כי   .3.2 ו/או  נכסים  כינוס  הליכי  ו/או  פירוק  הליכי  כנגדו  ננקטו  לא  התאגדותו  מיום 
למינוי נאמן ו/או להסדרי נושים ו/או להקפאת הליכים וכיו"ב, בין באופן זמני ובין באופן  

 לגרום לכך. קבוע, ולא ידוע לו על כל סיבה העלולה 
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תביעות ו/או מתקיימים כנגדו הליכים משפטיים אחרים,    לא עומדות ולא תלויות כנגדוכי   .3.3
אשר עלולים לפגוע ביכולתו או למנוע ממנו לקיים את מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, 

נגדו  לפגוע ביכולתו או למנוע  -פסקי   ולא קיימים  דין שטרם מולאו בשלמותם אשר עלולים 
על פי הסכם זה כאמור; כמו כן לא ידוע לספק על כל    יים את מלוא התחייבויותיוממנו לק

 כוונה, איום או התראה להגיש כנגדו תביעה או לנקוט כנגדו בהליכים משפטיים כאמור.

)כי   .3.4 משתי  ביותר  הורשע  תשנ"א2לא  זרים,  עובדים  חוק  לפי  עבירות  שכר   1991-(  וחוק 
חתימה על  כי במועד    –( עבירות כאמור  2יותר משתי ), ואם הורשע ב1987-מינימום, תשמ"ז

   ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1חלפה שנה אחת )הסכם זה 

"  1998-"חתשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  9  סעיף  הוראותכי   .3.5   חוק)להלן: 
ויות חלות  לחוק שוויון זכ  9הוראות סעיף ככל שאו לחילופין,  יו על חלות  אינן"( זכויות שוויון

נכון למועד    100  –עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ     , החתימהעובדים, 
כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  )א(  :  מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן  הספק

  ובמידת   לחוק שוויון זכויות   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
הכללי של    למנהלפנה בעבר    כי(  ב; או לחילופין )ם קבלת הנחיות בקשר ליישומןלש  –הצורך  

לחוק    9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
   .ליישומן ופעל  בעניין הנחיות  ממנו  קיבל, לעיל זה"ק )ב( שוויון זכויות בהתאם להוראות ס

וכי הוא  ,  למכון  טוביןבישראל להתקשר בהסכם זה ולספק את ה  כי הוא מורשה על פי הדין .3.6
הרישיונו   בעל מלוא    תהאישורים,  מילוי  לצורך  דין  כל  פי  על  הנדרשים  וההיתרים 

יפעל    ההתקשרותהתחייבויותיו על פי הסכם זה. בנוסף, מצהיר הספק כי במשך כל תקופת  
על חשבונו, ועל פי כל דין.    ,, האישורים ו/או ההיתריםתולקיים בתוקף את הרישיונו  חדשל

הספק מתחייב להודיע למכון, באופן מיידי, על כל אירוע במסגרתו ישלל או יפוג תוקפם של 
 איזה מהאישורים, ההיתרים והרישיונות כאמור.  

ההתקשרות   תקופת  בכל  יחזיק  הספק  זה,  מורשה  אישור  בכלל  יצרן/משווק/מפיץ  מטעם 
מפיץ/משווק   הספקכי  המאשר   מטעם  המ  הינו  בתוקף  הסמכה/הרשאה  בעל  או  ורשה 

 הטובין.  אספקתו הפצתל  יצרן/משווק/מפיץ מורשה

הוא בעל הידע, הכישורים, המומחיות, המיומנות, הניסיון, הציוד, היכולת הטכנית, כוח  כי   .3.7
הכלים לצורך    האדם,  הנדרשים,  האמצעים  יתר  ההתקשרות וכל  כל    ביצוע  ומילוי 

 .  הכם זהתחייבויותיו על פי הוראות הס

מקצועיים, מיומנים, אחראים, בעלי    באמצעות עובדים  לבצע את העבודותכי הוא מתחייב   .3.8
והאישורים   ההסמכות  ההרשאות,  ההיתרים,  הרישיונות,  כל  בעלי  וכן  כישורים  ניסיון, 

 . הסכםההנדרשים על פי הוראות כל הדין ו/או 

ל  וודרישותי   מכוןצרכי המלוא  כי הבין את   .3.9 המכרז,  מסמכי  ו במסגרת  לרבות אלו שנמסרו 
את אפשרות הביצוע של כל אחת  החוזה ואת כל היבטי  ובעיני בעל מקצוע  בחן באופן עצמאי  

פי על  נתון  בנוסף  וכן    ו מהתחייבויותיו  טכני,  כל  עסקי  פיזי,  או  תפעולי  ביצועי,  משפטי, 
מצא נוספת שובחינה  לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה  החוזה; כי  הרלוונטי לצורך ביצוע  
ביצוע   כי  מצא  בהחוזהלנכון,  הזמנים,  בלוחות  עמידה  לרבות  וב,  בתקציב  איכות,  היקף, 

תמורה  וכי התמורה )כהגדרתה להלן(, משקפת  , הנו אפשרי ומעשי  להוראות החוזהבהתאם  
, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה  חוזהמלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי ה 

 . לכך הנוגעים ענה ו/או תביעה, מכל מין וסוגלות כל טמנוע ומושתק מלהע

לביצוע  כי   .3.10 כוללת  באחריות  בהתאםיישא  ההסכם, ו   המכוןדרישות  ל  ההתקשרות  הוראות 
שהן   סוג  או  מין  מכל  הוצאה,  ו/או  עלות  ו/או  תשומה  כל  חשבונו,  על  יישא  זה  ובכלל 

 הסכם.  בעקיפין, במילוי התחייבויותיו על פי ההכרוכות, במישרין ו/או 

ו/או    ווכל מי מטעמשיעניק המכון  כי ידוע לו כי כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור   .3.11 לספק 
מטעמו   מי  הספק  לכל  פי  של  זהעל  הספק  הסכם  את  משחררים  ו/או  גורעים  אינם   ,

כלפי   מאחריותו  ו/או  ו/או    המכוןמהתחייבויותיו  ההסכם  תנאי  כל  מאחריותו  למילוי 
   . טוביןל
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פי כל דין, יקיים הספק ו/או כל מי מטעמו,  לגרוע מ   כי מבלי  .3.12 הוראות חוזה זה והאמור על 
הנהלים  במה את  ההתקשרות  תקופת  כל  עניינים,  לך  לניגוד  בקשר  לרבות  במכון,  הנוהגים 

אבטחת המידע ושמירת סודיות כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי המכון ו/או בעבורו, כמפורט  
היתר ובנספח  הבנספח  ,  בין  )ככל המצורפי  'ו'  לעת  מעת  שיעודכנו  כפי  זה,  להסכם  ם 
   ויעודכנו(.

נפרד מהתחייבויותיו   .3.13 זהכי כחלק בלתי  הוראות  , ישא הספק באחריות לעמוד בלפי הסכם 
הקבוע  הטכני  המפרט השירות  ב   סגרתו,מב  ותורמות  עמידה  אי  של  במקרה  הוראות  וכי 
ו/או לחייב את הספק  , המכון יהיה רשאי להורות על ביטול ההסכם  שירות כאמורהורמות  

לה   מהתמורה  עיכוב  ו/או  קיזוז  של  דרך  על  לרבות  בהסכם,  כמפורט  מוסכמים  בפיצויים 
נוספים    םעדיסומבלי לגרוע מ  הסכם זה  זכאי הספק על פי הסכם זה, הכל בהתאם להוראות

 .   על פי דין והמוקנים לזכות

ביצוע   .3.14 עם  וההבהרות בקשר  כל המידע, ההסברים  וקיבל את  דרש  בחן    התקשרות ה כי  וכי 
  לו   ידוע; כי  ההסכםותמחר את כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי  

ובפרט  ההסכם    הוראות בהתאם ל  ההתקשרות  ביצוע החובה לבחינת המידע האמור לצורך  ש
וכי בכל מקרה לא יהיה    והבלעדית  המלאה  אחריותו  על  מוטלות,  דיןבקשר עם הוראות כל  

על  במסירת ה ו/או  המכון  מידע האמור על מנת להטיל  לגרוע  ו/או על מנת  אחריות כלשהי 
 . בהסכםכמפורט הספק לפגוע בהתחייבויות 

הוא   .3.15 וכי  עמו,  להתקשרות  תנאי  מהוות  בחוזה,  והתחייבויותיו  שהצהרותיו  לו  ידוע  כי 
 .  , בכתב, על כל שינוי שיחול בהןמכוןמתחייב להודיע מיידית ל

פנקס .3.16 מנהל  הוא  ציבוריים,כי  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  ימציא    1976-תשל"ו  ים  וכי 
   את כל האישורים הנדרשים לפי החוק האמור.מכון  ל

 משנה זה הוא תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  סעיף .3.17

 פירוט השירותים .4

י לגרוע    עצמו  על  בזה  נוטל  והספק,  לספק  מסורהמכון  מבלי  השירותים.  לביצוע  האחריות  את 
האמו כי  מכלליות  מובהר  להלן.  זה  קטן  בסעיף  המפורטים  המרכיבים  את  השירותים  יכללו  ר, 

כנספח  בסעיף  האמור   המצורף  הטכני  המפרט  מהוראות  לגרוע  ולא  לרבות  בא  להלן  שגיאה!  זה 
 ' לחוזה:מקור ההפניה לא נמצא.

 האספקה וההתקנה  .4.1

לאספקת והתקנת הטובין,    אחריותה   את  עצמו  על  בזה  נוטלוהספק  ,  לספק  בזה  מוסר  המכון .4.1.1
ליתר   ובהתאם  הטכני  במפרט  הנקוב  ובאופן  בתדירות  באיכות,  במועדים,  בהיקף,  וזאת 

 ההוראות המפורטות בהסכם זה ובנספחיו. 

ללוחות   .4.1.2 בהתאם  ותתבצע  ההסכם  על  המכון  חתימת  עם  תחל  וההתקנה  האספקה  תקופת 
מועד  לאחר  ותסתיים  המכון,  ידי  על  שייקבעו  הפעלתו    הזמנים  המתקן,  התקנת  השלמת 

)להלן: המלאה  רצונו  לשביעות  בוצע  האמור  כי  ואישור המכון  ה  המלאה  אספקה  "תקופת 
   "(.וההתקנה

העבודה.   .4.1.3 הזמנת  קבלת  מיום  חודשים  כשישה  היא  המשוערת  וההתקנה  האספקה  תקופת 
הבלעדי   דעתו  שיקול  פי  על  האמורה  התקופה  את  לקצר  או  להאריך  לעצמו  שומר  המכון 

 ולמציע הזוכה לא תהיה כל תביעה או טענה בקשר לכך.  

למען הסר ספק, מובהר כי המכון לא ישלם כל תוספת תשלום עבור אספקה אווירית/ימית,   .4.1.4
 לעיל.   4.1.1במקרה בו הספק לא יספק את המתקן נכון למועד הנקוב בסעיף 

יהיה רשאי, בכל   .4.1.5 ולפי שיקול דעתו, להזמין רכיבים  המכון  עת במהלך תקופת ההתקשרות 
ו/או מוצרים נוספים שאינם נכללים במסגרת התקשרות זו ולדרוש מהספק לספקם, כאשר 
המכון יהיה בעל הסמכות המלאה והבלעדית להכריע האם הרכיבים ו/או המוצרים אותם  

ההתקשרות   במסגרת  נכללים  מהספק  מזמין  מס הוא  ממתקן  מהווים  וים  כחלק  מוצר  או 
אלא    ,נוסף. הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור רכיבים ו/או מוצרים נוספיםו/או רכיב  

הזמנ פי  בכתב.  על  מהספק  ה  להזמין  מתחייב  אינו  נוספים  המכון  רכיבים  ו/או  מוצרים 
 .  בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל
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ה .4.1.6 על אחריותו  הטובין  למכון את  יספק  עומדים    ועל חשבונו לאתר, כשאלהבלעדית  הספק 
הוראות   כי  הטכנימפרט  הבכל  מובהר  ספק,  הסר  למען  הזמנים.  בלוחות  עמידה  תוך   ,

  העמסה, פריקה והובלה של הטובין לאתר תתבצע על ידי הספק ועל חשבונו. 

בלהספק מתחייב לשאת באחריות   .4.1.7 המותקן  לציוד  נזק  גרימת  כתוצאה מהשימוש    מכוןכל 
ש בעלות  בטובין  לשאת  וכן  הירודה,  איכותם  עקב  או  מתאימים  שאינם  ידו,  על  יסופקו 

 . התיקון של הנזק הנגרם, וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל דין

רמת הטיב שלהם  ר  שא  ו/או חלקי חילוף  לא לאשר טוביןשאת הזכות    ושומר לעצמ  מכוןה .4.1.8
 אינה מתאימה לשימוש ו/או עלולה לגרום לנזקים. 

ו/או בכל חלק    טוביןב שהתגלו    כל מין וסוג שהם,מי ו/או אי התאמה,  במידה ויימצא ליקו  .4.1.9
הספק   ידרש  הטוביןממנו  את  וזאת    להחליף  חשבונו  על  ותקין,  חדש  לטובין  מיידי  באופן 

 מבלי לגרוע מזכותו של המכון לפיצוי מוסכם. 

וכחלק  וההתקנה    לביצוע האספקה   ו התחייבויותי, כי במסגרת  בזאת  ובהר מלמען הסר ספק   .4.1.10
הפעולות וכן לספק  כל  לבצע את  המלאה והבלעדית  בלתי נפרד מהן, ישא הספק באחריות  

כל ציוד ו/או מתקן ו/או רכיב ו/או חומר ו/או מכשור ו/או מערכת ו/או תשתית ו/או כלים  
אישורים   ו/או  מסמכים  הו/או  פי  על  התחייבויותיו  במלוא  עמידה  במלואן  לשם  חוזה, 

כל פעולה   וכן לבצע  ו/או לספקובמועדן  ציוד כאמור, שביצ  כאמור  ו/או  ו/או  אמצעים  ועה 
טבעו בשל  מתבקשים  ביצוע  החוזהשל    אספקתם  לשם  ב   ו ו/או  הנדרשת  ו/או  ברמה  חוזה 

דין כל  להוראות  בהתאם  הנדרשת  אינם  ברמה  האמורים  האספקה  ו/או  הביצוע  אם  גם   ,
כלולות  כ  תיחשבנה ור למען הסר ספק מובהר בזאת, כי פעולות כאמ. חוזהנדרשים במפורש ב

ועניין,  ,  חוזהבביצוע ה והן יתבצעו על ידי הספק ו/או מי מטעמו, ללא כל תמורה  לכל דבר 
 . , על חשבון הספק ומבלי שהספק יהיה זכאי בגינם לכל תמורה מכל מין וסוג שהיאנוספת

ידי הספק .4.1.11 על  השלמת התקנת הטובין  נפרד מהתחייבויותיו לאספקת  ,  לאחר  בלתי  וכחלק 
פי החוזה,  הטוב על  דרישת המכון,  הספק    יעביר ין  פי  של הדרכה  על  עובדים  ו/או  לנציגים 

הטכניהמכון במפרט  כמפורט  תינתן    .,  הטכני,  ההדרכה  במפרט  המפורט  באופן  בעברית, 
בו  ימי עסקים ממועד    7  –  ובתיאום עם הספק, ולא יאוחר מ  מכוןבמועדים שיקבעו על ידי ה

על    ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי שירותי ההדרכה יינתנ  .נדרש הספק לכך על ידי המכון
   .ידי הספק, על חשבונו, ללא כל תמורה נוספת

ל  ההתקשרות הספק   במהלך .4.1.12 לו  מידע  כל  ולקבל   יזוםנדרש  נוסף הדרוש  חומר  ו/או  , הסבר 
(, ואין בקבלתו  AS-ISמאת המכון. מידע, כאמור, יימסר לספק מטעם המכון ללא כל מצג )

ע מחובתו ומאחריותו של הספק כלפי המכון לבדוק ולוודא בעצמו את כל הנתונים  כדי לגרו 
 והפרטים הרלוונטיים לביצוע ההתקשרות בהתאם להוראות הסכם זה.

הוראות    מכוןליספק  הספק   .4.1.13 וכן  בעברית(,  גם  הניתן  )וככל  באנגלית  לטובין  הפעלה  חוברת 
 .   בטיחות לתפעול הטובין בעברית

ו יהיו אך ורק מתוך הדגמים שהציע הספק בהצעתו במכרז ושאושרו  פריטי הציוד שיסופק  .4.1.14
הפריט  -על של  המסחרי  והשם  הפריט  קוד  הייצור,  וארץ  היצרן  זהות  לרבות  המכון,  ידי 

זה   ציוד שלא בהתאם לכל האמור בסעיף קטן  כי אספקת  וכיו"ב. למעלה מהצורך מובהר 
וב המכון,  של  ומראש  בכתב  מפורש  באישור  ורק  אך  המכון  תיעשה  גורמי  לאישור  כפוף 

 המוסמכים לכך.  

את   .4.1.15 יפסיק  הציוד  יצרן  בו  במקרה  גם  תחול  כאמור  המכון  לאישור  הדרישה  האמור,  בגדר 
ייצורו באופן שלא ניתן לספקו, והספק מתחייב לפנות למכון מיד כשייוודע לו על כך, יציע  

הופסק שייצורו  הציוד  לפריט  שניתן  ככל  דומה  מקביל/אחר  ציוד  את  פריט  יבחן  והמכון   ,
הציוד   פריט  מפרט  בעמידת  היתר,  בין  בהתחשב,  חלופי,  ציוד  פריט  לספק  ַהָסּפק  בקשת 

 החלופי בדרישות המפרט הטכני וכיו"ב. 

יספ .4.1.16 המכון,  את    קהספק  לצרכי  בהתאם  לשימוש  וראוי  מקורי  תקין,  חדש,  כשהוא  הציוד 
מבלי    כלל ובחוזה בפרט. במסמכי המכרז בהמפורטות  ולהגדרות  לדרישות    העונ  ואכאשר ה

למכירה",   "לא  "פגום",  ב'",  כ"סוג  המוגדר  כזה  יהיה  לא  הציוד  האמור,  מכלליות  לגרוע 
 "עודפים" וכיו"ב סיווגים מקבילים. 
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הספק מתחייב לספק את הציוד יחד עם כל המסמכים והנדרש במפרט הטכני )לרבות ספר   .4.1.17
 . מכשיר(, וכן כל סימון נדרש על פי חוק ועל פי כל דין

מובהר בזה כי  .  ידי המכון-אספקת הציוד תבוצע על ידי הספק במועדים ובשעות שיקבעו על .4.1.18
האספקה תהיה בתאום עם המכון בלבד, ואספקה שלא בתאום ו/או שלא בהתאם להנחיית  

 הרשות ו/או שלא בהתאם לאמור בסעיף קטן זה, תיחשב כאי מילוי התחייבויות הספק.

לפרוק, להתקין, לחבר, לשלט ולבצע בדיקות קבלה עבור  הספק מתחייב להעמיס, להוביל,   .4.1.19
הציוד, ולצורך זה ידאג לכל ציוד עזר נדרש. הכל על חשבונו ועל אחריותו המלאה ובהתאם  

כמו כן, המכון יהיה רשאי לבדוק    לתנאים, ההוראות והסטנדרטים הנקובים במפרט הטכני.
 את הציוד אצל היצרן, בטרם יסופק למכון. 

ח  הציוד .4.1.20 מוכל  זה  למכון שיסופק    מנולק  חוזה  פי  לבעלות המכון  ,על  הגעת יעבור  במועד    ו , 
בו   במועד  או  הרשות  המכוןלאתרי  עבור כל  לספק    שילם  מהתמורה  המוקדם, וחלק  לפי   ,

פי   על  הספק  של  והמוחלטת  המלאה  מאחריותו  לגרוע  מנת  על  באמור  שיהיה  מבלי  וזאת 
 לאספקת השירותים. חוזה זה

העתק שיוותר בידי    1,  המכוןמקור שיימסר לנציג    1ווה בשני העתקים )כל אספקת ציוד תל  .4.1.21
וכמות לרבות מק"ט(,   )סוג  הספק( של תעודת משלוח ושל חשבונית מס בהן יפורטו הציוד 

ה המכוןמקום  מטעם  האספקה  מקבל  ושם  העתק    .אספקה  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 
לנציג   יימסר  לעיל  המפורטים  המסמכים  של  אספקת    המכוןהמקור  במועד  מטעמו  מי  או 

 הציוד. 

 בדיקות קבלה  .4.2

הספק,   .4.2.1 ע"י  הציוד  התקנת  לאחר  ביצוע    המכוןבצע  ימיד  ולאופן  לציוד  קבלה  בדיקות 
 ת המפרט הטכני. השירותים בהתאם להוראו

)לרבות בדיקת/ות קבלה    מכון למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ביצוע בדיקות הקבלה של ה .4.2.2
ו/או שיידרשו(  ככל  פי    חוזרת/ות  על  חשבונו,  ועל  הספק  ע"י  בעקבותיהן  התיקונים  ביצוע 

, לא יהוו עילה לדחיית המועד האחרון להשלמת ההתקנה של הציוד והספק  מכוןדרישת ה
 יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל עיכוב שיגרם בשל כך.

פי ובהתאם לחוזה  -יובהר כי מתן תעודת הקבלה אינו משחרר את הספק מקיום חיוביו על  .4.2.3
מבלי לגרוע מאחריות הספק לציוד, ועל אף קבלת  כי  למען הסר כל ספק,  מובהר בזאת,  .  זה

מ הקבלה  ה  המכוןתעודת  של  הקבלה  בדיקות  השלמת  הקבלן מכוןעם  באחריות  יי  ,  שא 
על חשבונו, כל התאמה  ,  יבצעפגם במתן השירותים. לפיכך, הספק  הבלעדית לכל  המלאה ו

ידרשו   אשר  תיקון  בו/או  ו/או  מבציוד  חלק  השירותים,  ,  מנוכל  ו/או  בעבודות  פגם  בשל 
, דרישות הרשויות המוסמכות ויתר הוראות  מכוןלהתאימם לדרישות הלרבות בשל הצורך  

 כל דין. 

 הדרכה  .4.3

והכ יספק הדרכה  ואחזקה    שרה לעובדי המכון הספק  ו/או מי מטעמם לצורך תפעול שוטף 
 של כל פרטי הציוד, הכול כמפורט להלן: 

ביצוע בדיקות הקבלה של  ובטרם    בשבוע שאחרי גמר התקנת הציוד ותפעולוההדרכה תינתן   .4.3.1
הספק    המכון לביצוען.  וכתנאי  לעיל(  חשבונו,  )כמפורט  ועל  הבלעדית  אחריותו  על  יבצע, 

עבור   הציוד  ואחזקת  לתפעול  והכשרה  משתמשי  הדרכה  מטעמ   מכוןהכל  מי    ו ו/או 
ש הרלוונטיים,   למשתמשי  ובאופן  מ  המכון יאפשר  מטעמ ו/או  לל   וי  ולתחזק    תפעל נהל, 

 .  לחלוטין , באופן עצמאיאת הציוד )לרבות תיקון תקלות בכל רמה שהיא(

מ .4.3.2 יאוחר  ראשון,    2-לא  ציוד  פריט  הגעת  לפני  )השבועות  שלושה  יגיש  עותקים  3ספק   )
ומודפסים   תפעול  'מדריך  סטנדרטי/תפעוליוז תחשל  ציוד  כל  המכסה  )לחילופין:    קה', 

ל נפרדים  ולתחזוקה(.מדריכים  מלאה  תחזוקה'מדריך    תפעול  חלקים  רשימת  יכלול   '
לפי הצורך.והוראות אחזקה וכן תכנית חשמל/גז  יהי כל  ב  ,  וחוצצים    ומדריך  עניינים  תוכן 

הפרוספקטים והוראות התפעול של פריטי הציוד אינם  ו  במידה  מובלטים לכל מספר פריט.
 ביחד עם המקור שבשפה הזרה. כתובים בשפה העברית, יש לתרגמם לעברית ולהעבירם

,  סמיך גורמים ספציפיים, בהיקףיוהספק כשיר יבמסגרת ההדרכה וכחלק בלתי נפרד ממנה,  .4.3.3
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 Train the")להלן: "הגורמים המוסמכים"(, במתכונת    ידרוש המכון ובמקצוע אותם    בכמות

Trainer". 

כל פעולה  ו  יודשל הצ  התחזוק אחזקה ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתפעול,   .4.3.4
משתמשי   יבצעו  ההכשרה    המכוןאותה  סעיףוההדרכה  מכוח  לגרוע    נשוא  מנת  על  זה, 

, באופן  ומשאר התחייבויותיו על פי החוזה  הספקמאחריותו הכוללת המלאה והבלעדית של  
על ידי הספק    המכוןשבו תחשב כל פעולה שבוצעה על ידי משתמשי   כאמור, כאילו בוצעה 

 .  ין בקשר עם אחריותו על פי החוזהבעצמו לכל דבר ועני 

 חריות ומתן שירותי תיקוניםא .5

וההתקנהתחל    טובין,ל  האחריות  תקופת .5.1 האספקה  תקופת  ותסתייםבתום  חודשים    24  , 
 .  "(תקופת האחריות)להלן: " לאחר מכן 

קן, על חשבונו, כל נזק ו/או פגם  , ישא הספק באחריות המלאה, לתבמהלך תקופת האחריות .5.2
להחליף את  או  /איזה מהטובין ו שהתגלו ב  כל מין וסוג שהם,מאו אי התאמה,  /ו/או ליקוי ו

חלק  כל  )או  לבחירת  ממנו  הטובין  לפעול,  ו/או  ומקוריים  חדשים  בחלפים  ו/או  בטובין   )
הבלעדי, להסרת הנזק ו/או הפגם ו/או הליקוי ו/או אי ההתאמה    ועל פי שיקול דעת ו  מכוןה

אשר לא    ,תגובההלזמני  שירות והובכפוף לרמות  ם  בהתאת, וזאת  אחר  האמורים בכל דרך
הטכני במפרט  הנקובים  מאלה  מקרה  בכל  לטובין"  )להלן:  יפחתו  הסר    .("אחריות  למען 

או באמצעות  ו/  ובעצמ   מכוןעל ידי ה  מכוןמובהר כי התקנת איזה מן הטובין שסופקו ל  ,ספק
 טובין.  לא יהיה בה על מנת לגרוע בשום צורה שהיא מהאחריות ל ומי מטעמ 

ו/או אי התאמה,   .5.3 ליקוי  ו/או  פגם  ו/או  נזק  וסוג    מכלהתגלה במהלך תקופת האחריות  מין 
  על כך לספק טלפונית  מכון ודיע הי,  ם יבאמצעים טכני   באיזה מהטובין, המצריך תיקון  שהם,

לוהספק   מטעמו  טכנאי  המפורטות  ישלח  ולהוראות  לזמנים  בהתאם  והכל    במפרטאתר, 
ותיקו .  הטכני של  בדיקתם  ידע  יתבצעו   הטובין נם  הטכנאי  ל  באתרי  הספק  ככל  מטעם   ,
 . הניתן

יבצע הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות   .5.4 תחזוקת מנע לטובין  כחלק מהאחריות לטובין 
 ביקורת שנתית. וזאת בהתאם לתדירות הקבועה בהוראות יצרן הטובין, ולכל הפחות יבצע 

יקה של איזה מהטובין במעבדה או  נדרש הספק לבצע במסגרת האחריות לטובין תיקון/בד  .5.5
שאינו   אחר  אתר  התיקון,  ,  כהגדרתואתר  הבכל  ההרכישה,  ההבדיקה,  עמסה,  ה אריזה, 

  ביטוח של איזה המסמכים נוספים וה ו  דוחות ההובלה, הפקת  הפריקה,  ה,  אחסוןה,  שינועה
בסע  מהטובין האמורות  התחייבויותיו  בביצוע  הקשור  כל  אחריותו    5  יףוכן  על  לעיל,  זה 

הספקהבלעדית   של  חשבונו  ועל  מעבר  ,  והמלאה  תמורה  לכל  בגינם  זכאי  שיהיה  מבלי 
 בהסכם זה. לתמורה הנקובה 

, על  מכון, יספק הספק ל עסקיםימי    7  –  למעלה מנדרש תיקון לטובין אשר עתיד להימשך   .5.6
  עד להחזרת הטובין מתיקון  , זהה לטובין שהועבר למעבדת הספק וזאתטובין חלופיחשבונו,  

    .כאמור

ספק .5.7 הסר  יישא    ,למען  האחריות,  תקופת  כל  במהלך  אחריותו,  במסגרת  כי  בזאת  מובהר 
ביצוע   לצורך  הדרושים  שהם,  וסוג  מין  מכל  עלות,  ו/או  הוצאה  ו/או  תשלום  בכל  הספק 

 לעיל.  התחייבויותיו על פי סעיף זה 

 )אופציונלי(  תחזוקהשירותי   .5.8

טרם  ימים    30,  בכתב  להודיע לספקהבלעדי,    ועל פי שיקול דעת   ,רשאי  האי  מכוןה .5.8.1
האחריות תקופת  רצונתום  על  ולל   ו,  אופציה  מהספק  ממש  תחזוקה  קבל  שירותי 

אחת,  12בנות    ות תקופ  2למשך  וזאת  ,  לטובין כל  תקופת    חודשים  מתום  החל 
 . "(תקופת התחזוקה" – " ושירותי התחזוקה, בהתאמה: "להלן) האחריות

א באחריות לספק את שרותי התחזוקה בכל עת במהלך תקופת התחזוקה,  הספק יש .5.8.2
ובהתאם  לעיל    5.7  -  5.1להוראות הנקובות בסעיפים  בהתאם  ,  מכוןעל פי דרישת ה

 .   להוראות המפרט הטכני

ה .5.8.3 כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  מחילא    מכון למען  את  היה  מהספק  לדרוש  ויב 
לספק   הספק  של  מאחריותו  לגרוע  מבלי  וזאת  התחזוקה,  שירותי  של  אספקתם 
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 . מכוןאת השירותים כאמור בכל עת שיידרש לכך על ידי ה  מכוןל

 חלקי חילוף  .5.9

חלקי החילוף אשר  , מתחייב הספק להחזיק מלאי של  ההתקשרותבמשך כל תקופת   .5.9.1
הדרושים על מנת    ובכמות   זאת בסוג, ולהפעלה תקינה של הטוביןזמינותם נחוצה  
לספק   לטובין  להעניק  לאפשר  להעניק  אחריות  במלואם  שירותי  ו/או  תחזוקה, 

ובמועדם, בהתאם לרמות השירות וזמני התגובה הנקובים במפרט הטכני, ללא כל  
 עיכובים וללא תלות בצדדים שלישיים.  

י הספק, באחריותו  ויבוטחו על ידשמרו  כל חלקי החילוף יהיו חדשים ומקוריים, י .5.9.2
התחזוקה,  האחריות ושירותי  ועל חשבונו, וישמשו את הספק, לצורך ביצוע שירותי  

 והשלמת כל התחייבויות הספק על פי החוזה.  

את    הספק .5.9.3 החילוף יספק  לכך    חלקי  המיועדת  תקינה  באריזה  ארוזים  כשהם 
לטובין   הרלוונטיים  הישראלים  לתקנים  ובכפוף  דין  כל  פי  על  ומסומנים 

 . לוונטיים, ככל שישנם, במועד ביצוע האספקההר

ספק .5.9.4 הסר  ו  ,למען  ברכישה  אין  כי  במפורש  בזאת  חלקי  או  /מובהר  מלאי  אחסון 
מצדדים שלישיים איזה מחלקי החילוף    וידי הספק, על מנת לרכוש בעצמ חילוף על  

ה על  להטיל  מנת  על  בצורה    מכוןו/או  לגרוע  מנת  על  ו/או  כלשהי    כלשהי אחריות 
על  מאחריות האמור  הספק  ובכלל  החוזה,  של  ,  פי  והבלעדית  המלאה  אחריותו 

שירותי   ולהשלמת  לביצוע  במלואם  ושירותי    לטובין  האחריותהספק  התחזוקה 
ול השירות  לרמות  בהתאם  בובמועדם  הנקובים  תגובה  הטכני,זמני  והספק    מפרט 

מלהעלות  ומושתק  מנוע  יהיה  וכן  חוזר  ובלתי  מלא  סופי  באופן,  בזאת  כל    מוותר 
   טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

 זמני תגובה ופיצויים מוסכמים .6

 לאספקת הטובין   זמני תגובה ולוחות זמנים .6.1

 .להצעתו במכרזבהתאם ו  מכוןנציג הבתיאום עם , לאתרהספק יספק את הטובין  .6.1.1

מ .6.1.2 אחד  שכל  לכך  המלאה  באחריות  ישא  ל  רכיביהספק  שיסופקו    מכון הטובין 
יהיה  בהתאם להורא ,  מכוןתקין וראוי לשימוש בהתאם לצרכי החדש  ות חוזה זה 

המפורטות   הדרישות  בכל  עומד  באחריות  הטכני.    במפרט כשהוא  ישא  הספק 
טובין,  רכיב מרכיבי ההמלאה והבלעדית להחליף על חשבונו, אריזות ומשלוחים של  

ל זאת  כי אינם עומדים באילו מהדרישות המפורטות בחוזה, וכ  מכוןלגביהן קבע ה
מהמועד שנשלחה לשם כך הודעה בכתב לספק. חובותיו אלה של    פרק זמן סבירתוך  

לשימוש    הטובין התגלו קודם  רכיביהספק יעמדו בתוקפן גם אם הליקויים באיזה מ
 (. םבאתר ו/או במהלך השימוש בה  ם)לרבות לאחר קבלת בהם

שירותי   .6.1.3 את  יספק  התחזוקה,  הספק  ושירותי  לטובין  להוראות    בהתאםהאחריות 
ו הטכני  ההמפרט  נציג  עם  ו מכוןבתיאום  הזמנים  הכל  ,  ולוחות  למועדים  בהתאם 

 . הקבועים לשם כך

 באספקה ובשירות פיצוי מוסכם לעיכוב  .6.2

פי כל דין,    מכון מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, והסעדים להם זכאי ה .6.2.1 היה  י על 
ה  מכון ה נציג  דעת  שיקול  פי  על  תש מכוןרשאי,  את  מהספק  לדרוש  של  ,  לומם 

מוסכמים  פיצוי  "מראש  כיםומוער  ים קבוע ים  )להלן:  להלן  כמפורט  הפיצוי  , 
  "(:המוסכם

לעיכוב האמור,    מכוןאספקת הטובין מבלי לקבל את אישור הב בגין עיכוב   .6.2.1.1
ל  הספק  דרישתמכוןישלם  עם  מייד  מוסכם    ו,  קבוע  כפיצוי  הראשונה, 

בסך   מוסכם  פיצוי  מראש,  הו  5%ומוערך  לה  התמורה  זכאי  מערך  א 
 . הטוביןלהלן, בגין  9 בהתאם להוראות סעיף

בגין אי עמידה במועדים הקבועים למתן שירותי אחריות ושירותי תחזוקה   .6.2.1.2
הראשונה,    ו, מייד עם דרישתמכוןישלם הספק להטכני,    למפרט בהתאם  

מראש ומוערך  מוסכם  קבוע  הסכומי  ,כפיצוי  בטבלת  את  הנקובים  ם 
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 הפיצויים המוסכמים שבמפרט הטכני.

מהווה פיצוי הולם  הפיצוי המוסכם ואופן חישובו  סך    הצדדים מצהירים בזאת, כי  .6.2.2
 . בנסיבות האמורות מכוןוסביר לנזקים אשר נגרמו ל 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו על   .6.2.3
על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות    מכוןרת העומדת למנת לגרוע מכל זכות אח

זכות המוקנית ל לגרוע, מכל  ידי הספק    מכוןומבלי  על  בגין הפרתו  זה  לבטל חוזה 
 מעבר לסכום הפיצוי המוסכם.  וו/או למי מטעמ  ו ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו ל

ל .6.2.4 העומדת  זכות  מכל  לגרוע  די   מכוןמבלי  פי  על  ו/או  החוזה  פי  בהן  על  בנסיבות  ן, 
רשאי לפנות    מכוןהיה היה,  התעכב הספק בביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי החוז

ההתחייבויות  שם  ל שאר  ביצוע  אלה  בעניינים  ויחולו  שלישי,  צד  לכל  האמורות 
 . להלן 14ההוראות המפורטות בסעיף 

 תקופת ההתקשרות .7

האס .7.1 יקראו  תקופת  שתמומש(  )ככל  התחזוקה  ותקופת  האחריות  תקופת  וההתקנה,  פקה 
 ". תקופת ההתקשרות"  ה:ז חוזהיחדיו ב

דעת י  מכוןה .7.2 שיקול  פי  על  רשאי,  ו/או    והא  החוזה  את  לבטל  שהיא,  סיבה  ומכל  הבלעדי 
להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות  

ימים. למען הסר ספק מובהר    30וזאת בהודעה מוקדמת של    ,ההתקשרותופת  או במהלך תק 
סעיף   באמור  אין  כי  על  7.2בזאת,  מזכות  זה  לגרוע  ה  ומנת  החוזה  מכוןשל  את  לבטל   ,

   בהתאם לשאר התנאים המפורטים בחוזה.

ח .7.3 בלתי  באופן  בזאת  ומתחייב  מצהיר  תקופת  הספק  הפסקת  ו/או  החוזה  ביטול  כי  וזר, 
על    מכוןו/או זכויות ה  תחזוקהההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופת ה

, וכי הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן  מכוןהנן זכויות המוקנות ל  זה לעיל,  7פי סעיף  
האמורות, לרבות    ו באיזה מזכויותי  מכוןק מלטעון כל טענה בשל שימוש היהיה מנוע ומושת

במהלך תקופת    לרבותטענה בדבר הסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות  
מינימאלי כלשהו, ובפרט טענות  רכיבים נוספים בהיקף    רכישתו/או הסתמכותו ל   תחזוקהה

ה  עם  בקשר  הספק  השקיע  אותן  השקעות  העבשעניינן  ו/או  עם  ודות  בקשר  ו/או  שירותים 
 . היתכנותם

 כוח אדם וקבלני משנה  .8

מקצועיים,   .8.1 עובדים  באמצעות  האחריות  במסגרת  הנדרשים  התיקונים  את  יבצע  הספק 
הרישיונות,   כל  בעלי  וכן  כישורים  מקצועית,  מיומנות  ניסיון,  בעלי  אחראים,  מיומנים, 

ו/או הסכם   ההיתרים, ההרשאות, ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי הוראות כל הדין 
לביצוע האספק  רשות מוסמכת  כל  וההתקנהו/או  רצון  ה  ולשביעות  הזמנים  לוח  במסגרת   ,

 .  מכוןה

והתקנת  אספקת    הספק יהיה רשאי להתקשר בהסכמים עם קבלני משנה מטעמו בקשר עם  .8.2
במסגרת  ו  טוביןה התיקונים  התחזוקהביצוע  ו/או  האחריות  שקבלתקופת  בתנאי  וזאת  ן  , 

אישור את  כך  לשם  קיבל  ה  ו המשנה  המשנה  מכוןשל  שקבלני  לאחר  וכן  ובכתב,  מראש   ,
על פי החוזה.   כאמור קיבלו על עצמם, בכתב, את מלוא ההתחייבויות המוטלות על הספק 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק ישא באחריות המלאה, המוחלטת והבלעדית, כלפי  

, וכן כי לא יהיה  ת והתקנת הטוביןר עם ביצוע אספק בקש  וו/או כלפי כל מי מטעמ  מכון ה
אחריות מכל מין    מכוןבביצוע התיקונים באמצעות קבלני משנה כאמור על מנת להטיל על ה

וסוג שהוא ו/או לגרוע מאחריות הספק ו/או מי מטעמו על פי החוזה, והספק מוותר בזאת 
 ין וסוג שהן בקשר לכך.  וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מ

אחד  י  מכוןה .8.3 כל  של  החלפתו  את  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  לדרוש,  רשאי  היה 
רצונ לשביעות  להחליפם,  והספק מתחייב  ו/או מקבלני המשנה  ,  המכוןשל    ו מעובדי הספק 

בסמוך לאחר קבלת הדרישה כאמור, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה או  
בב  מנוע  לאיחור  יהיה  וכן  בזאת  מוותר  והספק  החוזה,  פי  על  הספק  התחייבויות  יצוע 

 .  ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

 התמורה .9
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ל .9.1 בפועל  הספק  סיפק  אותם  הטובין  בהתאם    מכוןתמורת  הספק  התחייבויות  כל  וביצוע 
)לרבות   זה  חוזה  ולהוראות  שיהובלה, התקנה, הפעלה  במלוא  אחריותרותי  מתן    ן לטובין(, 

בתוספת    שקלים חדשים סך של ______________________ לספק   מכוןשלם הי, ןובמועד 
טופס ההצעה הכספית  שב  טבלה ל  1)שורה מס'    מחיר אותו נקב הספק עבור הטובין יושלם בהתאם ל *]  מע"מ 

 .  [במסגרת הצעתו למכרזהספק  אותה הגיש 

שירותי תחזוקה  לעדי, יבקש לממש את האופציה לקבלת  ככל והמכון, לפי שיקול דעתו הב .9.2
סך של __________________  לספק  חודשים מטעם הספק, ישלם המכון    12לתקופה של  

)שורה    שירותי התחזוקהמחיר אותו נקב הספק עבור  יושלם בהתאם ל*]שקלים חדשים בתוספת מע"מ  
   .[הצעתו למכרז  במסגרת הספק טופס ההצעה הכספית אותה הגיש שב טבלהל 2מס' 

 תנאי תשלום  .9.3

, כנגד חשבונית מס 45  שלם לספק את התמורה בתנאי תשלום של שוטף +י  מכון ה .9.3.1
כדין ה,  ערוכה  לאישור  תוגש  אספקת    מכוןאשר  שירותי  והתקנת  עם  ו/או  הטובין 

  .)ככל שתמומש( התחזוקה בפועל

בנקאית  י   מכון ה .9.3.2 בהעברה  או  בשיק  התמורה  את  לספק  לשלם  רשאי    לחשבון הא 
לשלם לספק בהעברה    ויבחר המכוןהיה  הבלעדי.    וושיקול דעת  ולפי בחירת הספק  

להמציא    ,בנקאית הספק  המעודכנים    למכוןמתחייב  חשבונו  פרטי  והמלאים  את 
 התשלום.  ביצוע לצורך 

בשיעורו   .9.3.3 מוסף  ערך  מס  יתווסף  לספק,  התמורה  חשבון  על  שישולם  סכום  לכל 
 החוקי במועד ביצוע כל תשלום.

   התמורה סופיות .9.4

בסעיף   .9.4.1 המפורטים  התשלומים  כי  בזאת,  מלוא    9מובהר  את  מהווים  לעיל  זה 
מ  הספק  זכאי  לה  האספק  המכון התמורה  של  והמושלם  המלא  ביצועם  ה,  עבור 

מעבר לתמורה כאמור, לא  כי  ו  , בהתאם להוראות החוזהשירותים  יתר הו  ההתקנה
 לספק כל תמורה נוספת. תשולם 

שא הספק על  יבמסגרת התחייבויותיו לאספקת הטובין וכחלק בלתי נפרד ממנה, י .9.4.2
חשבונו, בכל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין  

הוצאות בגין  ו/או בעקיפין, באספקת והתקנת הטובין באתר, לרבות ומבלי לגרוע,  
אדם,   כוח  פריקה, עיצהעסקת  הובלה,  העמסה,  סילוק,  אחסנה,  ייבוא,  ייצור,    וב, 

הדרכות,   תיקונים,  ושירותי  אחריות  התאמה,  מתן  רישום,  הוצאות  רישוי,  חניה, 
תקורות,  נסיעה,    משרדיות,  וביטוחים,  הוצאות  אישורים אחריות  לרבות    השגת 

קונסטרוקטור חובה אחר  אישורי  או תשלום  אגרה  היטל,  כל מס,  רישיונות,  וכל  , 
  ן(.עלות אחרת, ובכלל זה כל שינוי עתידי מכל סוג שהוא )לרבות מכוח די 

התמ .9.4.3 כי  אשר  מודגש  בסעיף ורה  כאמור  לספק,  קבועה  זה    9  תשולם  הינה  לעיל, 
על    שמומת, ככל שת התחזוקהוסופית למשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופ

   כלשהן. ן(, ללא עדכונים או הצמדותידי המכו

ישא לבדו בכל תשלומי החובה החלים עליו    ספקבזאת, כי ה  מובהרלמען הסר ספק   .9.4.4
עם   זוהבקשר  אחרים  תקשרות  תשלומים  וכל  לאומי,  ביטוח  הכנסה,  מס  לרבות   ,

סוציאליות   זכויות  על  להגן  המיועדים  והן  דין  לפי  הן  עצמאי  קבלן  על  החלים 
 ם היא בידיו. ושהברירה בתשלומי

 ערבות  .10

למכון, עם חתימת    ספקעל פי החוזה, ימסור ה  ספקלהבטחת קיום כל התחייבויותיו של ה .10.1
₪, בנוסח המפורט המצורף    25,000על סך    החוזה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית

כ )"   'גנספח  לחוזה  ל"(.  הערבותלחוזה  יהיה  הערבות  חתימת    36-תוקף  מיום  חודשים 
   .ההסכם

הבלעדי ה .10.2 דעתו  לשיקול  בהתאם  המכון,  רצונ  חליט  ול ל   ועל  אופציה  מהספק  ממש  קבל 
לטובין, תחזוקה  מימוש    שירותי  בדבר  להסכם  התוספת  חתימת  עם  המכון,  הספק  ימסור 

התחזוקה בתקופת  רשאי המכון    האופציה כאמור.  הערבות  יהיה  גובה  על הפחתת  להורות 
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 הנדרשת. 

פה של כל ערבות, לכל אחת משנות ההתקשרות, יהיה  תוקביחס לערבות בתקופת התחזוקה,  .10.3
ל    12  -ל עד  או  הוצאתה  ממועד  לאחר    90  -חודשים  לפי  ימים  ההתקשרות,  תקופת  תום 

 המוקדם. 

לא מילא איזה מהתחייבויותיו על פי    ספקבמידה ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המכון, ה  .10.4
מקצתה או  כולה  הערבות,  את  לחלט  רשאי  המכון  יהא  מבלי  החוזה,  כספיה,  את  ולגבות   ,

 הצורך להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו. 

מילא את כל התחייבויותיו בקשר עם החוזה, יחזיר    ספקהסתיימה תקופת ההתקשרות, וה .10.5
 , את כתב הערבות בתום תוקפו.  ו, לפי שיקול דעתספקהמכון ל

כל   .10.6 לשמש  כדי  הערבויות  בגובה  שאין  בזאת  תקרה  מוסכם  או  הגבלה  אינדיקציה, 
 . ספקלהתחייבויותיו של ה

פי  -בכל זכות אחרת שישנה בידי המכון לפי החוזה האמור או על  האמור בסעיף זה לא יפגע  .10.7
 כל דין. 

 אחריות וביטוח    .11

 אחריות  .11.1

  תאגיד שייגרם  וכל  אדם כל של  לרכושו ו/או  לגופו  נזק לכל  באחריותישא    ספקה .11.1.1
ו/או  ו/או    ןו/או עקב אספקת הטובי כדי   תוך בין    ,מתן השירותיםביצוע העבודות 

ידי ה על  ייגרם  נזק כאמור  כל  ספקאם  ידי  על  ו/או  ידי קבלנים, קבלני משנה  על   ,
ומבלי בשמו,  או  מטעמו  הפועל  תאגיד  ו/או  ת  לרבו האמור, מכלליות לגרוע אדם 

לעובדיהם  ספקה של לעובדיו ו/או  משנה  לקבלני  מי    ו/או  לרבות  למכון  ו/או 
כלשהומעו שלישי  צד  כל  ו/או  לקוחותיו  קבלניו,  שלוחיו,  נזק  בדיו,  בגין  למעט   ,

 . מכוןשנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של ה

  את  מי המועסק על ידו,  וכן  את  חשבונו עלו/או לשפות  לפצות בזאת  מתחייב ספקה .11.1.2
  שייגרם  מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי, צד וכל מכוןה

ו/או  עקב   ו/או  עם בקשר ו/או  כדי תוך  להם אספקת הטובין ו/או ביצוע העבודות 
זה, נשוא הסכם  א   השירותים  כל  בגין    11.1.1שבאחריותו כמפורט בסעיף  רוע  יוכן 

 לנזק כאמור.  אחריות מכל מכון ה  את פוטר והוא   לעיל,

ו/או של במקרה .11.1.3 ו/או דרישה  כאמור   בגין טענה תביעה   לעיל   11.1.2בסעיף  נזק 
הספק מתחייב,  , הסכם זה ו/או כל דין פי על לה אחראי שהספק"(, תביעה: "להלן)

המכון )לרבות   את לפצות לשפות ו/או הראשונה של המכון,  ומיד עם קבלת דרישת
שלוחיו מעובדיו,  לקוחותיו  ,מי  כלשהו  קבלניו,  שלישי  צד  כל   סכום  במלוא, (ו/או 

 לרבות   ,הכלל מן יוצא ללא וסוג מין מכל והוצאות תשלומים כולל, הספק חבות
ו/או   פשרה של במקרה לשיפוי  הזכאים  לעיל  המצוינים  מאלה  מי  )ו/או  שהמכון 

הגיעו כאמור(  לכל  לגרוע מבלי וזאת אליה,  פיצוי  המכון   סעד או תרופה מזכות 
פי   על  לשפות  אחרים  הספק  חבות  כי  מוסכם  האמור,  למרות  הדין.  ו/או  ההסכם 

ו/או לפצות את המכון כאמור ביחס לתביעות צד שלישי בלבד תהא על פי פסק דין  
זמן   תוך  הרלבנטית  התביעה  על  הודעה  לספק  ימסור  המכון  עוכב.  לא  שביצועו 

שה ככל  כאמור,  תביעה  מפני  להתגונן  סבירה  הזדמנות  לספק  ויספק  דבר  סביר, 
בשליטת המכון. הספק מתחייב לשתף פעולה עם המכון, בכל מקרה בו תוגש תביעה  

   כך יעמיד לרשות המכון כל מידע ו/או מסמך שיידרשו על ידו. ולשםכאמור, 

חבות   .11.1.4 בכל  ישאו  ולא  יהיו אחראים  לא  פועל מטעמו  ו/או  מי שבא  כל  ו/או  המכון 
לכל   שנזקשהיא  שהיא  פגיעה  ו/או  רכוש,  או  גוף  ו/או  ,  לעסקו  ו/או  לספק  ייגרמו 

נגרמו   אם  למעט  כלשהו,  שלישי  לצד  ו/או  מטעמו  למי  ו/או  לעובדיו  ו/או  לרכושו 
 בשל מעשה או מחדל של המכון ו/או מי מטעמו. 

ידו    מכוןפוטר בזאת את ה  הספק .11.1.5 מכל אחריות לכל נזק שייגרם לרכוש המובא על 
ין ו/או ביצוע העבודות ו/או  אספקת הטוב   לשם  מכון ו/או על ידי מי מטעמו לחצרי ה

מתן השירותים, בין אם נערך על ידו ביטוח לרכוש זה ובין אם לאו. היה ורכוש זה  
ייכל שהיא,  כל  ביטוח  בפוליסת  זכות    ל מבוטח  על  מוותר  המבטח  לפיו  סעיף  בה 
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 התחלוף כנגד המכון. 

   ביטוחים .11.2

פ על  ו/או  דין  כל  פי  על  הספק  ומהתחייבויות  מאחריות  לגרוע  מתחייב  מבלי  זה,  הסכם  י 
בנספח המפורטים  וההוראות  הביטוחים  את  חשבונו,  על  ולקיים  לערוך  הביטוח    י הספק 

המצורפים להסכם זה    , 1'דנספח  כהמסומן    םוכן באישור קיום ביטוחי  'דכנספח    ניםהמסומ 
 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

  מעמד הספק .12

 הספק כספק עצמאי  .12.1

, וכי הספק מצהיר כי איננו  המכוןאינם עובדי  י מטעמוומ  מוסכם בזה בין הצדדים, כי הספק
 , לפיכך:1996-ספק כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, תשנ"ו

פי   .12.1.1 על  התחייבויותיו  בביצוע  עצמאי  כספק  משמש  הספק  כי  הצדדים,  בין  מוסכם 
י  ו/או למ  נציג המכוןלו/או    למכון החוזה ואין לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה  

או    ,מטעמם ידו  לפקח  על  מהמועסקים  אחד  לכל  ו/או  לספק  להורות  או  להדריך 
במלואן,   החוזה  הוראות  ביצוע  להבטיח  אמצעי  אלא  הספק,  התחייבויות  בביצוע 

והוא לא    מכון ולא תהיינה לספק ולכל עובד המועסק על ידו כל זכויות של עובד ה
ול או  אחרות בקשר עם ביטלכל תשלומים, פיצויים או הטבות    מכוןיהיה זכאי מה

 .סיום החוזה, מכל סיבה שהיא

לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי    ההתקשרותהספק מתחייב לקיים בכל תקופת   .12.1.2
החוזה, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק  

 . 1987-תשמ"ז, שכר מינימום

ו/או תביעה  ו/או דרישה  טענה    שי, לכל המכון וכל צד שלייהיה אחראי כלפי    הספק .12.1.3
ה  לביצוע  בקשר  דין  כל  להוראות  הנוגע  בכל  מוסמכות  רשויות  פי    עבודותשל  על 

 החוזה. 

, כי אלה  ו/או באתר  המכון  חצרימצאו ביר  שאמתחייב להבטיח לגבי עובדים    הספק .12.1.4
הקיימים   בעבודה  הבטיחות  הוראות  פי  על  אמצעי  בכל  כאמור    במכוןינקטו  ו/או 

 ין לעניין אמצעי בטיחות.בכל ד

 שיפוי  .12.2

שיפוטית   .12.2.1 ערכאה  ידי  על  וייקבע  במידה  כי  הצדדים,  בין  בזאת  ומוצהר  מוסכם 
, הספק ישפה  המכוןמוסמכת, בכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי הספק ייחשב כעובד  

כתוצאה מכך לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות    למכוןעל כל נזק כספי שייגרם    המכוןאת  
 וכיוצא בזה. 

על    מבלי .12.2.2 כספי שהיה  כל סכום  גם  כספי משמעו  נזק  לעיל,  בכלליות האמור  לפגוע 
פיצויים והספק כמעבי גמלאות,  לזכותו של העובד, לרבות  יתר הזכויות  ד להעמיד 

 הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו. 

רשאי להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות קיזוז מהתמורה על    המכון יהא .12.2.3
 . המכוןהבלעדי של    והכל עפ"י שיקול דעתפי חוזה זה, ו

 חוזהסיום ה .13

 סיום מטעמי נוחות   .13.1

רשאי .13.1.1 יהא  בלבד  דעתו הבלעדי ,  המכון  שיקול  פי  סיבה שהיא,    על  לבטל את  ומכל 
באמצעות הודעה מוקדמת, בכתב,    ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי החוזההחוזה  

המוקנות למכון על    יום מראש, וזאת מבלי לגרוע משאר הזכויות  30שתימסר לספק  
 .  ו/או בהתאם להוראות הדין  פי החוזה

הפסקת   .13.1.2 ו/או  החוזה  ביטול  כי  חוזר,  בלתי  באופן  בזאת  ומתחייב  מצהיר  הספק 
, הנה זכות המוקנית למכון, וכי הוא  תחזוקהתקופת ה   מימושההתקשרות ו/או אי  

הסתמכותו   בדבר  טענה  מלטעון  מנוע  יהיה  וכן  חוזר  בלתי  באופן  בזאת  מוותר 
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 למשך כל תקופת ההתקשרות.  ביצוע ההתקשרות ל

  המכון דרש המכון את ביטול החוזה, אזי לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על   .13.1.3
לביצו הספק  מאחריות  לגרוע  כדי  ו/או  אחריות  פי  כל  על  התחייבויותיו  יתר  כל  ע 

חוזה זה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה  
נוספים   שיפוי  ו/או  תשלום  ו/או  פיצוי  לכל  זכאי  יהיה  לא  וכן  שהם  וסוג  מין  מכל 

 מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

 סיום בגין הפרת חוזה   .13.2

זה   .13.2.1 חוזה  להביא  רשאי  יהא  בלבד  את  המכון  הספק  הפר  בו  מקרה  בכל  לסיומו 
של  החוזה מוקדמת  הודעה  לספק  שנתנה  ובלבד  יסודית,  שאיננה  הפרה  ימים    7, 

 והספק לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור.  

את   .13.2.2 הספק  הפר  בו  מקרה  בכל  לסיומו  זה  חוזה  להביא  רשאי  יהא  בלבד  המכון 
ימים והספק לא    3של  , הפרה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת  החוזה

 תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור.  

לגרוע מכל זכות אחרת של המכון על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות    מבלי .13.2.3
 אחד או יותר מן המקרים הבאים, יהא המכון רשאי לבטל, לאלתר, חוזה זה:  

  הספק ניסה להסב את ההסכם לאחר, כולו או כל חלק ממנו, בלי הסכמת   .13.2.3.1
 ו/או ; כון בכתב ומראשהמ

עם    .13.2.3.2 בקשר  עניינים  לניגוד  חשש  מטעמו  למי  ו/או  איזה  לספק  ביצוע 
זה הסכם  לפי  או    מהתחייבויותיו  נחקרו  מטעמו  מי  ו/וא  שהספק  ו/או 

לפי   התחייבויותיו  בקיום  לפגוע  כדי  בה  שיש  בעבירה  בפלילים  הורשעו 
 ו/או; ההסכם

, שוחד ו/או  הסכם זההספק או אחר בשמו נתן או הציע לאדם הקשור ב  .13.2.3.3
הסכם או  דין  פי  על  לה  זכאי  אדם  אותו  שאין  הנאה  טובת  ו/או  ;  מענק 

 ו/או

באי  הספק  .13.2.3.4 לרבות  -הודה  כלשהו,  שלישי  לצד  חובותיו  את  לפרוע  יכולתו 
 ו/אוהגעה להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור; 

מפרק  הספק הוגשה בקשה לצו פירוק או הוצא צו פירוק, או מונה לו    נגד  .13.2.3.5
הוגשה   או  קבוע,  נכסים  כונס  או  מפרק  או  זמני  נכסים  כונס  או  זמני 
בקשה לצו כינוס או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או הוגשה  
בקשה לצו להקפאת הליכים או ניתן צו להקפאת הליכים או שהספק הפך  

ם  לחדל פירעון, או כל בקשה או צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיי
המינוי   או  הצו  או  הבקשה  לביטול  בקשה  הגיש  לא  הספק  מאלה:  אחד 
מועד   נוקב  אינו  החוק  ואם  כזו,  בקשה  להגשת  בחוק  הנקוב  הזמן  תוך 

כזו   בקשה  הספק    60בתוך    -להגשת  שהגיש  הביטול  בקשת  או  ימים 
 ו/אונדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים; 

, או על חלק מהותי ממנו,  הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של הספק  .13.2.3.6
או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכוש הספק או חלק מהותי ממנו,  
והתקיים אחד מאלה: הספק לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת  
ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו  

הביטול שהגיש  ימים או בקשת    60בתוך    -נוקב מועד להגשת בקשה כזו  
   ו/אוהספק נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים; 

או    נפתחו  .13.2.3.7 מיזוג  לשם  הליכים  למעט  הספק,  של  מרצון  לפירוק  הליכים 
 ו/או מחדש בתנאים המאושרים על ידי המכון; -ארגון

פוטר    הספק,  הרשעת  .13.2.3.8 לא  הכללי  המנהל  בהן  )בנסיבות  הכללי  מנהלו 
צעי שליטה משמעותי בספק,  בסמוך לאחר הרשעתו כאמור( וכל בעל אמ

איזה   פי  על  העונשין,בעבירה  חוק  עפ"י  : 1977-תשל"ז  מסעיפים הבאים 
]רצח[,    300]שוחד[,    290-291]עדות שקר[,    237]ריגול[,    112]בגידה[,    100
לרצח[,    305 נפיץ[,    330]ניסיון  בחומר  לחבול  עובד    383]ניסיון  ]תקיפת 

ב  422-425ציבור[,   כוזב  רישום  מנהלים  ]מרמה,  עבירות  תאגיד,  מסמכי 



  

 

 

 
16 

בכיר[   נושא משרה  בידי  ופרסום מטעה  מידע  גילוי  אי  בתאגיד,  ועובדים 
    ו/או; 1957-מצרכים ושירותים, תשי"ח  ו/או עפ"י חוק הפיקוח על

לפתיחת    .13.2.3.9 צו  כנגדו  ניתן  ו/או  פירעון  חדלות  של  הליך  הספק  כנגד  נפתח 
ושיקו פירעון  חדלות  חוק  להוראות  בהתאם  תשע"חהליכים  כלכלי,  -ם 

 "(, והתרחשו אחד או יותר מאלה:  חוק חדלות פירעון)להלן: " 2018

הצו לפתיחת הליכים לא כלל הוראה להפעלת הספק ו/או   .13.2.3.9.1
 שכלל הוראה לפירוק התאגיד;

הצו,   45  חלפו .13.2.3.9.2 מתן  ו/או  ההליך  פתיחת  ממועד  ימים 
 ו/או והנאמן לא הגיש בקשה להמשך קיום החוזה; 

הושלמו בפועל עובר למועד פתיחת מושא החוזה    עבודותה .13.2.3.9.3
 ו/או ההליך כאמור; 

המוטלות   הנאמן  .13.2.3.9.4 מההתחייבויות  איזה  הפרו  הספק  ו/או 
 ו/אועליהם לפי הוראות חוק חדלות פירעון; 

)ג( 71הינו למתן איזה מהשירותים הנקובים בסעיף    החוזה .13.2.3.9.5
 ו/או לחוק חדלות פירעון; 

פה  הליכי חדלות הפירעון ו/או הסתיימה "התקו   הסתיימו .13.2.3.9.6
הצו  במסגרת  הספק  עבור  שנקצבה  התאגיד"  להפעלת 

 ו/או  לפתיחת הליכים;

לא קיים את חיוביו לפי החוזה ממועד החלטת בית   הספק .13.2.3.9.7
הפר  שהספק  ו/או  החוזה  של  קיומו  המשך  על  המשפט 
להמשך  הבקשה  הגשת  לאחר  המכון  כלפי  התחייבויות 

 ו/או קיום החוזה; 

ל החוזה בהתאם להוראות  כל חלופה אחרת המקנה למכון זכות לביטו .13.2.3.10
 חוק חדלות פירעון.   

למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי מתן צו לפתיחת הליכים כנגד  
הספק ו/או פתיחה של הליך חדלות פירעון כנגד הספק, יקנו כשלעצמם  
סעיף   לצורך הוראת  ידי הספק,  על  זכות לבטל את החוזה בשל הפרתו 

מובהר כי מתן צו לפתיחת הליכים  )א( לחוק חדלות פירעון. כמו כן,  71
יהוו   הספק,  כנגד  פירעון  חדלות  הליך  של  פתיחה  ו/או  הספק  כנגד 
בהתאם   ההסכם,  ביטול  על  הנאמן  עבור  המכון  של  הודעה  כשלעצמם 

 )א( לחוק חדלות פירעון, ולכל דבר ועניין.  71להוראות סעיף 

הינה    אספקת הטוביןדוע לו  הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי י .13.3
והבלעדית להמשיך בביצוע ההתחייבויות    ותחיוני ולכן ישא באחריות המלאה  עבור המכון 

בהן   בנסיבות  לרבות  וזאת  השהיות,  ו/או  הפסקות  ו/או  עיכובים  כל  ללא  ההסכם  פי  על 
אי   ו/או  מחלוקת  לרבות  וסוג,  מין  מכל  הצדדים,  בין  הסכמה  אי  ו/או  מחלוקת  נתגלעה 

על אף  הסכמ כי  ומתחייב בזאת  עוד מצהיר הספק  שיפוטי כל שהוא.  נדונה במותב  ה אשר 
תשל"א חוזה(,  הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  חוק  לרבות  דין,  בכל  לא  1970-האמור  הספק   ,

חד   באופן  לבטל את החוזה  סיבה שהיא  ומכל  ואופן  צורה  בשום  בשום מקרה,  זכאי  יהיה 
בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או הפרה של המכון, יהיה  צדדי, וכי הסעד היחיד לו יהיה זכאי  

 סעד ממוני. 

 ביצוע על חשבון הספק   .14

על פי    כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הספק והספק אינו ממלא את החובה האמורה .14.1
על    ואו באמצעות אחרים מטעמו/   ובעצמאת החובה  למלא    מכון, רשאי ה מכוןשיקול דעת ה

 חשבון הספק.  

לעיל בתוספת    14את כל הוצאות שהוציא, בגין האמור בסעיף    מכון לשלם ל  הספק מתחייב  .14.2
, מבלי לערער  מכוןגיש לו הימסך ההוצאות כאמור, בהתאם לחשבון ש   10%-סכום השווה ל

תוך   וזאת,  גובהן,  ועל  האמורות  בהוצאות  הצורך  הדרישה.  20על  מיום  הצדדים    ימים 
להלן, הסך האמור מהווה פיצוי הולם וסביר    14.5מצהירים בזאת, כי בכפוף להוראות סעיף  
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   בנסיבות האמורות. מכוןלנזקים אשר נגרמו ל

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים   14.2, כאמור בסעיף  מכוןחשבון שיוגש לספק על ידי ה  .14.3
 . מכוןלעניין ההוצאות שהוצאו על ידי ה

רשאי לקזז את סכומי ההוצאות שהוציא, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה ו/או    מכון ה .14.4
 .  הערבותהחוזה, ו/או לחלטם מ ל פישתגיע לספק  ע 

לעיל, על מנת   14.2האמור בסעיף  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום .14.5
ו/או על מנת לגרוע מזכותה של ה על פי החוזה  לכל סעד אחר    מכוןלגרוע מאחריות הספק 

לזכות  העומד  נוסף  זכות   וו/או  לרבות  דין,  פי  על  ו/או  החוזה  פי  נזקים    ועל  בגין  לפיצויים 
 רת החוזה ו/או זכותה לביטול החוזה.שנגרמו לה בשל הפ

 ניגוד עניינים  .15

כ .15.1 המצורף  בנוסח  עניינים,  ניגוד  היעדר  בדבר  תצהיר  על  לחתום  מתחייב    'הנספח  הספק 
את   להחתים  מתחייב  וכן  מלחוזה,  מי  מקבלני    עובדיכל  בנוסח    הספק ו/או  התחייבות  על 

 אמור. , לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כנציג המכוןדומה ולמסור ל

אינו קשור בחוזים אחרים    טעמו, הוא וכל מי מהספק מצהיר כי נכון למועד חתימת חוזה זה .15.2
  על פי   עבודותה ו/או בהתקשרויות אחרות אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע  

  ות זה  עבודותהתקשר לצורך ביצוע  הספק    איתםובין גורמים אחרים    המכוןחוזה זה עבור  
דומ אחר   ותו/או  תקופת  ותו/או  בכל  כי  ומתחייב,  ו/או    ההתקשרות,  בחוזה  יתקשר  לא 

יבצע   לא  ו/או  אחרת  או  התקשרות  לניגוד  עבודות  לגרום  כדי  בהם  יהיה  אשר  שירותים 
 עניינים כאמור.  

  אחרבאופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם הוא או כל גורם    מכוןמתחייב להודיע ל  הספק .15.3
התחי לביצוע  הקשור  בהסכםמטעמו  להימצא,  יבויותיו  בעקיפין,  עלול  או  במצב ,  במישרין 

מיד  ,  אישי או מקצועי,  של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כאמור בהסכם לבין עניין אחר
 .לו הנתון או המצב האמורים עם היוודע

י דין על מנת למנוע כל חשש לניגוד עניינים  "הספק לנקוט באמצעים הנדרשים עפ   באחריות .15.4
 . בפעולות שננקטו המכוןאת  ולעדכן 

 סודיות .16

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  

כי ישמור בעצמו וכן יישא באחריות המלאה לכך שכל מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת,   .16.1
  ללא הגבלה בזמן, וכן לא יגלו ו/או יעבירו לכל צד שלישי ו/או יעשו כל שימוש, במישרין ו/או

יצירה   או  המצאה  מסמך,  תכנית,  רעיון,  כל  לרבות  ומסמכים  בפרטים  בידיעות,  בעקיפין, 
, בכתב או בעל פה או בכל  ביצוע העבודותבמהלך  לידיעתו   או שהגיעובקשר עם ביצוע החוזה 

דרך אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או כל סיכום ו/או תקציר ו/או עיבוד של האמור, בכל 
או בקשר ישיר ו/או    עבודותו לו או הגיעו לידו תוך כדי ביצוע החוזה והמדיה שהיא, שנמסר

בכתב ומראש )להלן,    המכון עקיף אליהם, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתו המפורשת של  
 "(. המידע הסודי יחדיו: "

יהיה הספק רשאי, להשתמש במידע    זה,  16מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף   .16.2
 .   העבודותהסודי אך ורק לשם ביצוע 

מ .16.3 אחד  שכל  לכך  המלאה  באחריות  הספק  יישא  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  עובדי  מבלי 
, ביטחון  ומול הספק, ביחד ולחוד, על כתב סודיות  המכון ו/או מי מטעמו, יחתום מול  הספק  

מידע  כ  ואבטחת  המצורף  כלפי  להס  'ונספח  בנוסח  מחויב  יהיה  לפיו  זה,  וכלפי    המכוןכם 
, לכל הפחות כמפורט  המכוןהספק בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות  

בעלי    16בסעיף   של  מחדל  ו/או  מעשה  לכל  והבלעדית  המלאה  באחריות  יישא  הספק  זה. 
  עמו אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף תפקידיו ו/או מי מט 

   זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי. 16

כי ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על סודיותו,   .16.4
ל  וכן מבלי  ומבלי  הזהירות המקובלים אצל הספק,  גרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי 

יודיע   , בכתב ומיידית, על כל מקרה של חשש לאובדן, או של אובדן  למכון לגרוע מהאמור, 
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 המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו. 

גורם .16.5 כל  באמצעות  דין,  פי  על  דרישה  הספק  אל  הופנתה  שבו  מקרה  בכל  רשות    כי  ו/או 
לכךהמוס יודיע  מכים  בעקיפין,  ו/או  במישרין  כל חלק ממנו,  ו/או  המידע הסודי  , למסירת 

,  למכוןעל כך מיד ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, יאפשר הספק    למכוןהספק  
כאמור,   הסודי  המידע  למסירת  הנוגעים  ההליכים  כל  את  ולמצות  להתגונן  מספקת  שהות 

 ים.  יהרלוונט רשות וזאת טרם מסירתו לגורם ו/או ל

את המידע הסודי שנמסר לספק ו/או לכל מי מטעמו, לרבות    למכוןכי יישא באחריות להשיב   .16.6
לבעלי התפקידים ו/או לנציגו ו/או לקבלני המשנה )ככל שקיימים( ו/או לכל מי מטעמם, על  

  וןבמכספק ו/או  , כל מידע סודי שנמצא אצל ה המכוןכל העתקיו, וכן להשמיד, על פי דרישת  
   מי מטעמו.אצל 

כי ידוע לו שאין ולא תהיה לספק ו/או לכל מי מטעמו זכות כלשהי במידע הסודי ו/או בכל   .16.7
על בסיס   ו/או פטנט, שייווצר  ו/או חידוש  לגרוע, בכל המצאה  חלק ממנו, לרבות אך מבלי 

 המידע הסודי. 

על .16.8 מהתחייבויותיו  אילו  שהפרת  לספק  הובהר  לג-כי  עלולה  לעיל  זה  סעיף    למכון רום  פי 
את   ולפצות  לשפות  מתחייב  והספק  כבדים,  אובדן    המכוןנזקים  ו/או  הפסד  נזק,  כל  בגין 

כלשהו שייגרם לו מחמת הפרה כאמור. כן מצהיר ומסכים הספק, כי בכל מקרה של הפרה  
זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר )לרבות קבלת צווים למיניהם( הקיימים    יהא המכוןכאמור  

 פי דין. -על

לפי    מצהירהספק   .16.9 עבירה  מהווה  זה  סעיף  פי  על  ההתחייבות  מילוי  שאי  לו  ידוע  כי  בזאת 
העונשין, תשל"ז  118סעיף   לידיעת  1977-לחוק  זה  סעיף  והוראות  יביא הוראות החוק  וכי   ,

 עובדיו ו/או מי מטעמו. 

, והוא מתחייב  1981-הספק מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .16.10
   פי הוראותיו של חוק זה ולהביא הוראות חוק זה לידיעת עובדיו.  לנהוג על

למען הסר ספק מובהר כי הספק מתחייב לשמור על חובת הסודיות גם לאחר תום תקופת   .16.11
 , ללא הגבלת זמן.ההתקשרות

מחובות   .16.12 ואופן  צורה  בשום  לפגוע  ו/או  לגרוע  מנת  על  לעיל  זה  בסעיף  באמור  אין 
 ח הסודיות ומההוראות המפורטות במסגרתו.  והתחייבויות הספק על פי נספ

 קניין רוחני  .17

, יהיו  המכוןעבור    ביצוע ההתקשרותכל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם   .17.1
ו/או מי    המכון, בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי  המכוןהמלא והבלעדי של    ומלכתחילה קניינ

ו/או מי מטעמו והספק מוותר בזאת וכן יהיה  ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק   ומטעמ
 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.  

לא תהיה כל זכות קניינית או אחרת,  ו/או מי מטעמו  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לספק   .17.2
ביצו עם  בקשר  יצירה  או  המצאה  מסמך,  תכנית,  רעיון,  בכל  שהן,  וסוג  מין  החוזה  מכל  ע 

ובין אם הוכנו ו/או נערכו    וו/או מי מטעמ  המכוןאם הוכנו ו/או נערכו על ידי  בין  ,  עבודותוה
על ידי הספק ו/או מי מטעמו, לרבות לעניין זה: מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני  

 אחרות. 

עם החוזה  הספק ישמור בסודיות מוחלטת כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר  .17.3
, ובכל מקרה לא יגלה אותם ו/או יעבירם ו/או יעתיקם )בכל צורה ואופן(,  עבודותוביצוע ה

שלא   ובין  בתמורה  בין  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  מטעמו,  מי  כל  באמצעות  ו/או  בעצמו 
לביצוע ה במישרין  לצורך שאינו קשור  בהם  ישתמש  לא  ו/או  ה  עבודותבתמורה  מכון  עבור 

, ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף  נציג המכוןתאם להנחיות  , אלא בהבלבד
לעיל. מובהר, כי חובת הסודיות המוטלת על הספק על פי הסכם זה לא תחול על מסמכים    16

 שפורסמו ברבים, שלא בשל הפרת הסכם זה וממועד פרסומם ואילך. 

, מבלי שתידרש לכך הסכמת הספק ו/או מי  המכון יהא רשאיסר ספק מובהר בזה, כי  למען ה .17.4
ו/או   כך, להעביר  בשל  לכל תמורה  זכאים  יהיו  מי מטעמו  ו/או  ו/או מבלי שהספק  מטעמו 
למכור ו/או להשתמש בכל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה  
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הבלעדי, בין אם    ופי שיקול דעת-בהם שינויים, בכל עת ועל  , וכן לעבדם ו/או לערוךעבודותוה
ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או    וו/או מי מטעמ  המכוןהוכנו ו/או נערכו על ידי  

 מי מטעמו.  

ימים ממועד ביטול החוזה, את    3תוך    למכוןבוטל החוזה, מכל סיבה שהיא, ימסור הספק   .17.5
כל המ של  וההעתקים  בסעיף  כל העותקים  כמפורט  ו/או המידע  )לרבות    17.1סמכים  לעיל 

 המידע הסודי(.  

 סעיף זה הוא תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  .17.6

 קיזוז ועכבון .18

שהוא,  .18.1 מקור  מכל  לספק  ממנו  המגיעים  כספים  לקזז  רשאי  יהא  המכון  כי  בזאת,  מובהר 
 מהספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין.  מכספים המגיעים למכון 

ו/או   .18.2 למכון  כלשהו  נזק מסוג  ויגרם  במידה  כי  בזאת,  מובהר  האמור  לגרוע מכלליות  מבלי 
למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו ע"י הספק ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו והנובע מאי ביצוע  

הנזק מהתמורה  התחייבויות הספק כמתחייב מההסכם, יהא רשאי המכון לקזז את סכום  
 המגיעה לספק. 

הספק מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו בדין או בהסכם לקיזוז ו/או לעיכבון מכל מין   .18.3
ו/או   ציוד  ו/או  נכס  כל  בידיו  לעכב  רשאי  יהא  לא  לעיל, הספק  לגרוע מהאמור  וסוג. מבלי 

 מתקן של המכון, מכל מין וסוג שהם.  

 המחאת זכויות וחיובים  .19

רשאי   .19.1 אינו  ו/או  הספק  זכויותיו  את  לאחר  להסב  ו/או  למשכן  ו/או  לשעבד  ו/או  להמחות 
או   למסור  או  להעביר  רשאי  הוא  אין  וכן  מהם,  חלק  כל  או  כולם  ההסכם,  פי  על  חובותיו 
בזכות   כלשהי  עסקה  לעשות  או  ההסכם  לפי  חובה  או  זכות  כל  לאחר  לשעבד  או  להמחות 

המכון מר פי ההסכם, אלא בהסכמת  על  לו  שיש  יהא  כלשהי  כי המכון  יובהר,  ובכתב.  אש 
חייב   שיהא  והבלעדי מבלי  המוחלט  דעתו  שיקול  פי  על  כאמור  רשאי לסרב לבקשת הספק 
לנמק את סיבת סירובו והספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. כמו 

אי על  כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכון יהא רשאי להתנות את הסכמתו בכל תנ
 פי שיקול דעתו.   

למען הסר ספק מובהר, כי כל בקשה של הספק מהמכון לאישור המחאת זכויות או חובות   .19.2
יהא תקף רק אם   כאמור לעיל, תוגש למכון בכתב, וכל אישור של המכון להמחאה כאמור 

 ייעשה מראש ובכתב. 

טלה ומבוטלת  כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא ב .19.3
 וחסרת כל תוקף. 

המכון רשאי להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו   .19.4
כלשהי מצד הספק. הספק   הסכמה  לכך  לקבל  בלי שתידרש  או חלקן,  כולן  זה,  הסכם  לפי 
מתחייב לשתף פעולה עם המכון ולחתום על כל מסמך, ככל שיתבקש, אם יתבקש, לאישור  
ו/או לביצוע האמור בסעיף זה ובלבד שמסמך כאמור לא יגרע מזכויות הספק על פי הסכם  

 זה ולא יטיל עליו חבות כספית נוספת מעבר לאמור בהסכם זה.

 הגבלת שינויים בתאגיד הספק .20

או   .20.1 חבר  הוספת  ידי  על  בין  בתאגידו,  שינוי  וייעשה  במידה  למכון  להודיע  מתחייב  הספק 
ויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי  שותף, על ידי העברת זכ 

מי   ובין  עצמם  לבין  בין חברי התאגיד  בין שנעשו  מניות חדשות,  העברת מניות או הקצאת 
מ  ביותר  והשליטה  המניות  הון  את  שמשנה  באופן  התאגיד,  חבר  במקרה    50%  -שאינו  וכן 

א או  אחר  תאגיד  בידי  היא  הספק  בתאגיד  תאגיד  שהשליטה  בידי  ממניותיו  מניות  היו  ם 
 אחר.

בסעיף   .20.2 כאמור  למכון  הספק  לבטל    20.1הודיע  ומלא  סופי  דעת  שיקול  למכון  יהיה  לעיל, 
בהתראה   לספק  כך  על  שיודיע  ובלבד  נוסף,  בנימוק  צורך  בלא  אף  ואילך,  מכאן  ההסכם 

 מועד הביטול.  ימים לפני  30מוקדמת של  
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 העדר בלעדיות  .21

מובהר במפורש, כי הסכם זה אינו מעניק בלעדיות כלשהי לספק והמכון רשאי, בכל עת, ומעת לעת,  
,  לביצוע העבודות  בעצמו ו/או להתקשר עם ספקים נוספים/אחרים  ן(או חלק  ןלוכ העבודות )לבצע את  

ה זכאי לכל תמורה, פיצוי או שיפוי  כפי שימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שהספק יהי 
 בשל כך.

 שונות  .22

כל   .22.1 ומבטל  מחליף  והוא  הצדדים,  שבין  וההתחייבויות  ההסכמות  כל  את  מבטא  זה  הסכם 
, נוהג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב  מצג, הסכם, משא ומתן

ובין   במפורש  בין  פה,  בעל  ובין  בכתב  בין  היו,  אם  היו,  הצדדיםאשר  בין  עובר   במשתמע, 
 לחתימת הסכם זה.   

כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב בלבד וייחתם ע"י שני הצדדים, אחרת לא יהיה לו תוקף   .22.2
 כלשהו. 

שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו על פי ההסכם או על   .22.3
דין, או כשינוי תנאי מתנאי ההסכם, או כהסכמה מצ כל  דו לכל הפרה או אי קיומו של  פי 

 תנאי כלשהו מתנאי ההסכם, אלא אם אלה נעשו בצורה מפורשת ובכתב.

תהווה   .22.4 לא  מסוים,  במקרה  זה  הסכם  מהוראות  לסטות  מהם  אחד  או  הצדדים  הסכמת 
מהם  אחד  או  הצדדים  השתמשו  לא  אחר.  למקרה  שווה  גזירה  ממנה  ילמדו  ולא  תקדים 

ה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות  בזכויות הניתנות להם לפי הסכם ז
 במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה. 

הדין החל על הסכם זה יהא הדין של מדינת ישראל ובתי המשפט במחוז תל אביב יהיו בעלי   .22.5
לרבות זה  בהסכם  הקשור  עניין  בכל  לדון  הייחודית  אחר    הסמכות  מסמך  כל  ו/או  נספחיו 

 תחתיו.   שייחתם

הצדדים   .22.6 אחד  ידי  על  שתשלח  הודעה  כל  זה.  להסכם  במבוא  כאמור  הם  הצדדים  כתובות 
  24, או  האישית  עם קבלתה בפועל, או עם מסירתהלתעודתה    למשנהו תחשב כאילו הגיעה 

או   פקסימיליה,  הודעת  או  מברק  משלוח  לאחר  למשלוח   72שעות  הפקדתה  לאחר    שעות 
 בדואר רשום, הכל לפי המוקדם.

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 הספק           המכון      
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 מפרט טכני   -נספח א' להסכם 

 (  יש להחזירו חתום, נפרד   PDF)מצורף בקובץ 
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 '  נספח ב

 [ הצעת הספק, לרבות טופס הזמנת ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז]
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 ערבות  כתב  –  'ג נספח

 לכבוד 

 שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט( ינות בספורט עלהמכון הלאומי למצו

 מכון וינגייט 

 42902נתניה, 

 

 א.ג.נ.

 

 ____________  'ערבות מס הנדון:

 

  ___________________ ")לבקשת  כל  ("ספקהלהלן:  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  לסך   אנו  עד    סכום 
בקשר עם    ספקהשתדרשו מאת  (  "ם הערבותסכו")  (קלים חדשים ש  אלף  עשרים וחמשבמילים:  )ש"ח    25,000

התחייבויות  המילוי  בין  חוזה  עם  בקשר  התקנהלובינכם    ספקיו,  הובלה,  של  ,  אספקה,  ותחזוקה  אחריות 
מערך   עבור  הציוד  במטבח  וינגייטההגשה  צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט  למצוינות  הלאומי  אנו    ,מכון 

הראשונה    ימים מיום דרישתכם   7הערבות הנ"ל, תוך  מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום  
, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום  לכתובת המפורטת מטה  בכתב שתגיע אלינו

 . הספקמאת  תחילה 

 

את  להוכיח  צורך  יהיה  ולא  לביטול,  ניתנת  ולא  תלויה  ובלתי  חוזרת  בלתי  אוטונומית,  הנה  זו    ערבות 
על    ליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלוםדרישתכם על פיה בה 

 . ספקה, ו/או לדרוש תחילה תשלום מאת ספקהפיה, תביעה משפטית נגד  

 

והיא תישאר תקפה ליתרת הסכום שלא    חולט.   אנו מסכימים, כי חילוט חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה 
 בוא בנעליכם, בין כנמחה ובין בכל דרך אחרת.ערבות זו תעמוד בתוקפה גם כלפי מי שי

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______________ ועד בכלל. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ"ל לא תענה. 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

_________________________ 

 חתימה וחותמת סניף הבנק 
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 __________________ תובת הסניף: כ     

 ________________________  טלפון:     

 

 

 

 

 

 

 

 ביטוח  -ד' נספח 
   :נספח זה בלבדלצורך 

מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ו/או המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס    -"  המכון"
 ם של הנ"ל. ו/או מנהלים ו/או עובדי וינגייט ו/או חברות בנות

 מדינת ישראל ו/או מנהליה ו/או עובדיה.    -"המדינה" 

ע"י   שיוצגו  הביטוח  אישורי  כי  בזה  זה    הספק מובהר  נספח  פי  על  התחייבויותיו  את  לצמצם  באים  אינם 
לעמוד בהנחיות הפיקוח על    הספקוהמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי  

נוס לגבי  כמפורט  הביטוח  הביטוח  בנספח  המופיעות  אלו  הן  המחייבות  הוראות הביטוח  ביטוח.  אישורי  ח 
 יהיה ליישמן בביטוחיו.  הספקלהלן, אשר על  

ולקיים, על חשבונו,    לערוך  הספקדין, מתחייב  ו/או על פי    פי הסכם זה-על  הספק מבלי לגרוע מאחריות   .1
פים  בסעי את הביטוחים המפורטים  ,  סכםההתקשרות ו/או השירותים על פי הה תקופת  במשך כל  וזאת  

המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה    -  אישור קיום ביטוחים   , 1א'  בנספח להלן וכן  ש
בתנאים אשר לא  ו  , כדיןבחברת ביטוח מורשית    "(, על כל תנאיהם,הספקאישור קיום ביטוחי  )להלן: " 

 : ("הספקביטוחי  : "בהתאמה )להלן יפחתו מן המפורט להלן

לביטוח   בהתייחס  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  המוצרבנוסף  חבות  וביטוח  מקצועית  יחזיק  ,  אחריות 
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.    5 -למשך תקופה נוספת שלא תפחת מבביטוחים  הספק

לבקשת   לעיל,  מהאמור  לגרוע  עותק    הספק,  המכוןמבלי  להמציא  את  מתחייב  הכוללות  פוליסות 
מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, הספק רשאי להמציא    וזיות. התחייבויות הח

 את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים.

 :הספקביטוחי  .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.1

לגופו ו/או לרכושו של   שייגרםעל פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש   הספקהמבטח את חבות  
 . במתן השירותים ו/או בביצוע פעילותובכל הקשור י  אדם ו/או ישות כלשה

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות  
בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או  

 אומי.  משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח ל
 ם ביטוח חבות מעבידי 2.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים,  -על  הספקהמבטח את חבות  
למי מהם תוך    שנגרמהבגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית  הספק, כלפי עובדי  1980 -התש"ם 

עומק, שעות עבודה ומנוחה  כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה וב 
 וכן בדבר העסקת נוער. 

 ביטוח אחריות מקצועית  2.3

על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח    הספקהמבטח את חבות  
ו/או עובדיו ו/או    הספקבגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד  

, שאירעו לאחר המועד  במתן השירותיםמטעמו, בכל הקשור מנהליו ו/או בגין מי מהבאים 
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הרטרואקטיבי המפורט להלן. למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות  
בתום לב, נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש. 

חר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  חודשים לא  6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי   הספק

. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר  הספקהביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של 
 .מתן השירותיםממועד תחילת  

 
 
 

 ביטוח חבות המוצר 2.4

על פי דין בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב ו/או    הספקהמבטח את חבות  
שייצר ו/או בנה ו/או הרכיב ו/או סיפק ו/או התקין ו/או הציב ו/או טיפל בכל   בקשר עם המוצרים

חודשים לאחר    12. הביטוח יכלול תקופת גילוי של  ההסכםצורה אחרת במסגרת ו/או בקשר עם 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב   הספקקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  תום תו

.  הספקמסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של 
 . מתן השירותיםהתאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר תחילת  

עקב   על מי מהםוזאת בקשר עם אחריות שתוטל  המדינההמכון ו/או הפוליסה מורחבת לשפות את 
 כאמור לעיל. ו/או המכשיר נזק גוף ו/או רכוש שנגרם בגין המוצרים  

 
 ביטוח "כל הסיכונים" סחורה בהעברה  2.5

לסחורה  המבטח   ו/או  לציוד  ו/או  למוצרים  שנגרם  נזק  או  בו  העברת בעת אובדן  מהמקום  ם 
מלגזות, או כל אמצעי שינוע אחר ו/או העברה ידנית,  לרבות באמצעות  נמצאים עד ליעדם הסופי,  

וכולל   ו/או מחוץ לשעות העבודה  הנפה, טעינה, פריקה, חניית ביניים אגב הובלה בשעות העבודה 
 וכן בעת כל חניה אחרת במסגרתה הטובין מצויים בחזקת המוביל.   ,בעת חניית לילה

ובלתי חוזר לעניין    ייקבע  המכון יחיד  בוטח תחת ביטוח זה, ובמקרה של אירוע  המ   הציודכמוטב 
תגמולי הביטוח ישולמו  ולניהול משא ומתן מול המבטח  זכות בלעדית    למכוןכאמור    לציודביטוחי  

 בכתב.   ו ורה לשלמי או למי שהמזמין  מזמיןישירות ל

   שווי הציוד.לא יפחת מ  תאח להובלה  סכום הביטוח

   לביטוח חסר.פוף ואינו כ  "נזק ראשון"הינו על בסיס    סכום הביטוח

בגין כל אחד מכלי  מטעמו,    מיו/או באמצעות    בעצמו   לערוך ולקיים  הספקבנוסף לאמור לעיל מתחייב   .3
 :, את הביטוחים כמפורט להלןמתן השירותיםהרכב אשר ישמשו לצורך ו/או בקשר עם 

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על .3.1

צד   .3.2 של  לרכוש  נזק  בגין  אחריות  ביטוח  כולל  מקיף  שלא  ביטוח  אחריות  בגבולות  כלשהו,  שלישי 
 .  , למקרה₪ לכלי 500,000יפחתו מסך של  

ביטוח "ציוד מכני הנדסי" )צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני   .3.3
במלוא ערך כינון. הביטוח    ,הפרעת הסדר הציבורי, נזק חלקי ו/או גניבת חלקים  ,נזק בזדון,  טבע

 ₪ לכלי.   1,000,000בגבולות אחריות של , לרבות נזק תוצאתי, לאחריות כלפי צד שלישי כולל כיסוי

כמפורט   ו/או ביטוח צ.מ.ה  רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי 
  9ובמקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור בסעיף למעט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב( לעיל ) 

 . הלן כאילו נערכו הביטוחים במלואםל

בסעיפים    הספקביטוחי   .4 כמפורט  הרכב  ביטוחי  ההוראות  לעיל(    3.1-3.2)למעט  את  היתר,  בין  יכללו, 
 הבאות: 

ו/או    הספק ביטוחי   .4.1 "ביט"  מתנאי  יפחת  שלא  נוסח  לפי  ייערכו  מקצועית(  אחריות  ביטוח  )למעט 
 מתנאים מקבילים לו. 

, אולם הוויתור על זכות  ו/או מי מטעמם  ו/או המדינה  המכון לפי  המבטח מוותר על זכות התחלוף כ  .4.2
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

ידי   .4.3 על  ביטוח הנערך  וקודמים לכל  והמבטח    ו/או המדינה  המכוןהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים 
 מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה. 

זכויות והחובות של המבטח והמבוטח  הרשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מ  חריג .4.4
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 ע"פ דין. 

 . הספקלבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי  הספק .4.5

על    לקבלת שיפוי  ו/או המדינה  המכוןהפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות   .4.6
 .  פיהן

מצד   .5 דרישה  בכל  צורך  מלמכוןלהמציא    הספקמתחייב    המכוןללא  יאוחר  לא  מועד    ימים  7  -,  לפני 
, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, וכן להמשיך  הספקאת אישור קיום ביטוחי  ביצוע ההסכם  תחילת  

נוספת  בגין הארכת תוקפואת אישור קיום הביטוחים  ולהמציא   ביטוח,  ,  לתקופה  עוד  מדי תקופת  כל 
המוצר,   חבות  וביטוח  מקצועית  אחריות  ביטוח  )ולעניין  תקף  זה  הספקהסכם  המכון  משיך  י  לבקשת 

 לעיל(.   1לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף    הספקמציא את אישור קיום ביטוחי  יו

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה   הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי  הספק .6
על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של  ביצוע העבודות  אי מתלה ומקדמי להתחלת  תנ

 על פי הסכם זה ו/או על פי דין.   הספק

ביטוחי  י  המכון .7 קיום  אישור  לבדוק את  חייב,  לא  אך  רשאי,  ו  הספק היה  לעיל,  מתחייב    הספקכאמור 
מנ על  שיידרשו  התאמה  ו/או  תיקון  ו/או  שינוי  כל  האישור  לבצע  נושא  הביטוחים  את  להתאים  ת 

פי   על  זכויות    הספקזה.    נספח להתחייבויותיו  כי  ומתחייב,  ולדרישת    המכון מצהיר  הבדיקה  לעריכת 
כל חובה ו/או כל אחריות  ו/או מי מטעמם    ו/או המדינה   המכון השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין  קהספשהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום ביטוחי  
על   ו/או אחריות שהיא המוטלת  חובה  לגרוע מכל  כדי  דין,    הספקבהן  כל  פי  על  ו/או  זה  פי הסכם  על 

את אישור קיום    המכון  הוזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדק
 ובין אם לאו.   הספקביטוחי 

הינה    הספקאישור קיום ביטוחי  ת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט ב מוסכם בזא .8
מצהיר    הספקחבותו לפי הסכם זה.  משאינה פוטרת אותו    הספקבבחינת דרישת מינימום המוטלת על  

ו/או דרישה כלפי     ו/או מי מטעמם   ו/או המדינה  המכוןומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה 
ר לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי  בכל הקשו

 שהוצא על ידו.  

ו/או דרישה ו/או תביעה    לוכי לא תהיה    ומתחייב,  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר   .9 כל טענה 
  הספק ש המשמש את  שייגרם לרכושו ו/או לרכובגין כל נזק  ,  םמי מטעמ  ו/או  ו/או המדינה  המכון  כלפי

ו/או  לחצרי המכון  ו/או מטעמו ו/או עבורו    הספקו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י  ביצוע ההסכם  לצורך  
שייגרם עקב    ו/או בגין נזק תוצאתי  (וציוד מכני הנדסי  כליםציוד,  מכשור,  )לרבות כלי רכב,    םלסביבת

ך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות  , בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערנזק לרכוש כאמור
מכל אחריות    הנ"ל   מהגורמים  מיאת    בזאת  פוטר  ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא 

  זדון.ביובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק . לנזק כאמור

קבלני משנה במסגרת ו/או  ו  ספקים ו/או נותני שירותים אחרים ו/א מתחייב, כי בהתקשרותו עם    הספק .10
יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרותביצוע העבודות  בקשר עם   עם הגורמים    נשוא הסכם זה, הוא 

לאחוז בביטוחים    הגורמים הנ"ל מתחייביםלפיו  וכן סעיף    ,לעיל  9פטור בנוסח כאמור בסעיף  סעיף    הנ"ל
ק, או לתקופה מאוחרת יותר על  הספ, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם  פעילותםנאותים ביחס ל

זה בנספח  המוגדר  נאות  פי  ביטוחי  כיסוי  היעדר  ו/או  לקיום  הבלעדית  האחריות  ספק,  הסר  למען   .
 . הספקלקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על 

ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י    םהינ  סעיפי נספח זה לעיל .11 תהווה הפרה    הספקמעיקרי ההסכם והפרתו 
 . יסודית של ההסכם
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 ים אישור קיום ביטוח  (DD/MM/YYYY)   תאריך הנפקת האישור

אינו   ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 
זאת, במ  עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  תנאי  כל  את  בפוליסת  כולל  הקבועים  התנאים  לבין  זה  התנאים שמפורטים באישור  בין  קרה של סתירה 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  

מבקש   מעמד 
 *  האישור מבקש המבוטח  אופי העסקה *  האישור * 

 משכיר   ☐

 שוכר   ☐

 זכיין  ☐

 קבלני משנה   ☐

 ין שירותים מזמ ☒

 מזמין מוצרים  ☒

 אחר:   ☐

 נדל"ן ☐

 שירותים   ☒

 אספקת מוצרים   ☒

אספקה, הובלה, התקנה, אחריות   אחר:    ☒
ציוד   של  ייעוץ  מטבח ותחזוקה  קבלת  וכן   ,

מתן   )הכוללת  ואחריות  לתפעול  והדרכה 
 שירותי תיקונים( 

 

 שם 

 

 שם 

ו/או  ולספורט  גופני  לחינוך  וינגייט  מכון 
למצו  הלאומי  שם  המכון  על  בספורט  ינות 

וינגייט   צ'ארלס  בנותאורד  חברות  ו/או   ו/או 
של   עובדים  ו/או  מנהלים  ו/או  ישראל  מדינת 

 הנ"ל 

 ת.ז./ ח.פ. 

 

 ת.ז./ ח.פ.  

500502000 

 מען

 

 

   מען 

 42040מכון וינגייט נתניה 

 

 כיסויים  

כיסויים נוספים  
 בתוקף וביטול חריגים 

כיסוי   קוד  לציין  יש 
 ספח ד'  בהתאם לנ

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח 

תאריך   תאריך סיום 
 תחילה

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה

מספר  
 הפוליסה

 סוג הביטוח 

 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 
 סכום  מטבע

תחלוף    309 על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור  

נזקי    313 בגין  כיסוי 
 טבע

גניבה    314 כיסוי 
 פריצה ושוד

רעידת  כיס  316 וי 
 אדמה 

 ראשוניות  328

 רכוש  ביט:______     ₪  

 אחריות צולבת 302

 הרחב שיפוי 304

ג'    307 צד    –הרחבת 
 קבלנים וקבלני משנה 

תחלוף    309 על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור  

לתביעות    315 כיסוי 
 המל"ל 

בגין    321 נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

מבקש    –המבוטח  
 האישור

האישור    322 מבקש 

 צד ג'  ביט:______    4,000,000 ₪
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 גבול האחריות ייקבע בהתאם לשווי הסחורה המובלת. 1

 דר כצד ג' בפרק זה מוג

 ראשוניות  328

מבקש    329 רכוש 
 האישור ייחשב כצד ג' 

תחלוף    309 על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור  

היה    -מבוטח נוסף  319
של   כמעבידם  וייחשב 

 מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  328

 אחריות מעבידים  ביט:______    20,000,000 ₪

 מסמכים  אובדן 301

 הרחב שיפוי 304

תחלוף    309 על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור  

בגין    321 נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

מבקש    –המבוטח  
 האישור

יושר    325 ואי  מרמה 
 עובדים

עקב    327 עיכוב/שיהוי 
 מקרה ביטוח 

 ראשוניות  328

332  ( גילוי    6תקופת 
 חודשים( 

רטרו:   תאריך 
 ______ 

₪ 2,000,000  

 

 

 

 מקצועית  אחריות   

 אחריות צולבת   302

 הרחב שיפוי 304

תחלוף    309 על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור  

בגין    321 נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

מבקש    –המבוטח  
 האישור

 ראשוניות  328

332  ( גילוי    12תקופת 
 חודשים( 

רטרו:   תאריך 
 ______ 

 חבות המוצר   ביט:______    4,000,000 ₪

תחלוף    309 על  ויתור 
 בת מבקש האישור לטו

נזק    312 בגין  כיסוי 
משימוש   שנגרם 

 בצמ"ה

נזקי    313 בגין  כיסוי 
 טבע

גניבה    314 כיסוי 
 פריצה ושוד

הסיכונים"       1 ₪   "כל 
 סחורה בהעברה
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 כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים  –נספח ה'  
 הספק[ לחתימה על ידי ]

 לכבוד 

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

 מכון וינגייט 

 42902נתניה, 

 

 ג.א.נ.,

 יינים בדבר העדר ניגוד ענ כתב התחייבותהנדון: 

ת.ז    ,_______________ הח"מ,  הספק  _____________,    מס'אני,  מטעם  החתימה  מורשה 
ההתאגדות[_________________________   בתעודת  מופיע  שהוא  כפי  הספק  של  המלא  בשמו  לנקוב  )להלן:    ]*יש 

הלאומי    "( מצהיר ומתחייב בזאת בשם הספק, באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר, כלפי המכוןהספק"
" )להלן:  וינגייט  צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט  עם  המכוןלמצוינות  בקשר  __________    הסכם"(,  מס' 

הבריכה  בחוזה  להתקשרות   עבור  דיגיטלי  מסך  של  ותחזוקה  אחריות  הפעלה,  התקנה,  הובלה,  לאספקה, 
 "(, כדלקמן: סכםהה )להלן: "האולימפית במכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 

נבחר   .1 הספק  בכי  ההתחייבויות  ל  הסכםלהתקשרות  יתר  ולביצוע  הטובין  והתקנת  פי  אספקת  על 
 "(.עבודותה)להלן: "כמפורט וכמוגדר בהסכם על נספחיו  הסכם, והכלה

רעידת    316 כיסוי 
 אדמה 

לתגמולי    324 מוטב 
מבקש    –ביטוח  

 האישור

 ראשוניות  328

 

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

 088התקנה, - 080, 046

 

 ביטול / שינוי הפוליסה *

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

 

 חתימת האישור 

 המבטח:
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כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים )וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים( ניגוד   .2
לבין    עניינים עיסוקי הספק האחרים  בין  ו/או בעקיפין,  ניגוד אינטרסים כלשהם, במישרין  ביצוע  ו/או 

עבור גופים,    בצעאותם הספק מ  עבודותובהתייחס ל  מכוןעבור ה  ביצוע העבודות)לרבות בגין    העבודות
 ארגונים או פרטים אשר עמם קיימים לספק קשרי עבודה ו/או עימם הספק שוקל לעבוד(.

מת .3 לא  הספק  החוזה  תקופת  כל  במהלך  גם  כי  לוודא  מנת  על  שיידרשו  האמצעים  בכל  לנקוט  חייב 
  מכוןיתקיים מצב של ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסים כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשור ה

 . מכוןבקשר עסקי או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור ל 

ל .4 להודיע  מתחייב  ו  מכוןהספק  דיחוי  איזה  ללא  להתקיים  עלול  או  מתקיים  שבו  מקרה  בכל  בכתב, 
ה הוראות  לכל  בהתאם  הספק  יפעל  זה  במקרה  לעיל.  המפורטות  וככל    מכוןמהנסיבות  זה,  לעניין 

   .שיידרש יימנע מלכתחילה, או יפעל מיידית להסרת ניגוד העניינים האמור

נותני  עובדיו ו/או  על כל אחד מ  למען הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבות זה יחולו במלואן וכלשונן  .5
ה )לרבות  הספק  של  מטעמו  וכל    ספקהשירות  שיהיו(,  )ככל  ומחליפיהם  התפקיד  מבעלי  ו/או  בעצמו( 

אחד מהם  מתחייב כי אין כעת ולא יהיה בעתיד כל ניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקיו  
 . ביצוע העבודותהאחרים ו/או ענייניו האישיים לבין 

 אין באמור בכתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת לגרוע מכל הוראות מסמכי המכרז.   .6

  הסכם, למונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם במסמכי המכרז ו/או ב .7
 אלא אם הקשרם מחייב אחרת.

 

 על החתום: תי ולראיה בא

 

 ___________ חתימה: _____________ שם: ___________________ תאריך: _____

 

 

 

  -ספח ג' לשמירת סודיות, ביטחון ואבטחת מידעהתחייבות בלתי חוזרת   – 'נספח ו
 נספח ]ביט]לעכן[חון למרכ]

 לכבוד 

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

 מכון וינגייט 

 42902נתניה, 

 

 ג.א.נ.,

 נספח -ספח ג' , ביטחון ואבטחת מידעלשמירת סודיות תהתחייבות בלתי חוזרכתב : הנדון

ההתאגדות[ ________________    -  ו הואיל  בתעודת  מופיע  שהוא  כפי  הספק  של  המלא  בשמו  לנקוב  )להלן:    ]*יש 
עם  "הספק" התקשר  וינגייט (  צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט  למצוינות  הלאומי  "   המכון   "( המכון)להלן: 
__________    הסכםב עבור  מס'  דיגיטלי  מסך  של  ותחזוקה  אחריות  הפעלה,  התקנה,  הובלה,  לאספקה, 

וינגייט   צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט  למצוינות  הלאומי  במכון  האולימפית  (; "ההסכם")להלן:  הבריכה 
ומשפחה[והואיל והח"מ, _________________     ם במקו    יש לסמן  ]  נוי , ת.ז. מס' ____________ ה]שם פרטי 

 : [יהרלוונט

 ספקמורשה חתימה ב ;   הספקעובד/מועסק של  ;  אושר  במקרה בו ) הספקעובד של קבלן משנה מטעם
 . קבלן משנה(

, מתחייב  ביצוע העבודות עבור המכוןבמסגרת    הספקאו עבור    ספקאני הח"מ, בתוקף התפקיד שאני ממלא ב
  בזאת כדלקמן:

בסודיות .1 לשמור  צד    כי אשא באחריות המלאה  לכל  או אעביר  אגלה  לא  בזמן,  ללא הגבלה  מוחלטת, 
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ה  או בעקיפין, בתוצרי  כל שימוש, במישרין  או אעשה  כל המידע    עבודות,שלישי  היתר,  בין  הכוללים, 
, בכל פורמט שהוא, לרבות תוכניות,  העבודותבקשר עם    הספקערכו על ידי  י יצברו או שייוהמסמכים ש

מפות תרשימים,  שרטוטים,  חוו"ד,  אומדנים,  סקיצות,  רשימות,  חישובים,  דיאגראמות,  שומות,   ,
שנמסרו   או  שנאגרו  ומסמכים  מידע  וכן  דיווחים,  פרוטוקולים,  פרוגראמות,  סקרים,  מצגות,  דוחות, 

העבודותבמסגרת    לספק ידי  ביצוע  על  הוכנו  אם  בין  כל    הספק ,  וכן  לאו,  אם  ובין  באמצעותו  או 
ובי  בכתב  בין  בהם,  הקשורים  בידיעות,  המסמכים  וכן  וטיוטות(  העתקים  לרבות  אחרת,  מדיה  בכל  ן 

או   ההסכם  ביצוע  עם  בקשר  יצירה  או  המצאה  מסמך,  תכנית,  רעיון,  כל  לרבות  ובמסמכים  בפרטים 
, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק, שכפול או כל סיכום, תקציר או עיבוד של  עבודותה

או בקשר ישיר    העבודותאו    הסכם או הגיעו לידי תוך כדי ביצוע ההאמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לי  
בכתב ומראש )להלן, יחדיו:    המכוןהמפורשת של    ותנה לשם כך הסכמת יאו עקיף אליהם, למעט אם נ

 "(.  המידע הסודי"

, אלא באמצעות  המכון של  אחרים    לספקים מודגש כי איסור העברת המידע הסודי חל גם על העברתו  
 בכתב.  ו פי הנחיותיאו על   המכון

לשם   .2 ורק  אך  הסודי  במידע  להשתמש  רשאי  אהיה  זה,  התחייבות  כתב  הוראות  משאר  לגרוע  מבלי 
 .  העבודותביצוע 

ורק   .3 אך  למידע  הגישה  את  להגביל  המידע,  לשמירת  הדרושים  הסידורים  כל  את  לעשות  מתחייב  אני 
 . מכוןהלעובדינו המורשים לכך בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף לאישור 

אני מתחייב למלא את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע, לרבות אלה הקבועים בחוק הגנת   .4
 והתקנות שהותקנו על פיו.  1981-תשמ"א ,הפרטיות

 , כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.  המכוןאני מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם  .5

או ממשרדי קבלן המשנה בו הנני    הספקו ממשרדי  אהמכון  לא להוציא ממשרדי    ,אני מתחייב בזאת .6
 מסמכים המהווים מידע סודי.   ספק,מועסק או ממשרדי הגורם הנותן שירותים ל

)או בקבלן המשנה( להשיב    הספקאו עבור    ספקאו ב  המכון אני מתחייב בזאת כי עם סיום עבודתי עבור   .7
ל  מכון ל וספק)או  בשליטתי,  או  ברשותי  הנמצא  סודי  מידע  כל  של  (  במוניטין  כלשהי  בדרך  לפגוע  לא 

 . המכון

הוראות סעיף   .8 כי  לי  פי כתב    וחולי,  1977-לחוק העונשין, תשל"ז  118ידוע  על  על הפרת התחייבויותיי 
 התחייבות זה.  

למסור את המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהא העברתו מותנית    המכוןהתיר לי   .9
כלפי    המכון  בכך שאותו צד שלישי יחתום מול יהיה מחויב  לפיו  ולחוד, על כתב סודיות  ביחד  ומולי, 

זכויות    ,וכלפיי  המכו על  המגן  באופן  הסודי  המידע  סודיות  על  כמפורט  המכוןבשמירה  הפחות  לכל   ,
 בהסכם ובכתב התחייבות זה. 

,  כוןהמאני מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם נבצע לעובדינו או מי מטעמנו העוסק בפעילות עבור   .10
   פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.

כי   .11 מסכים  מטעמ  המכוןאני  מי  דעת   וו/או  שיקול  פי  על  פעולה  כל  ביצוע    ויבצע  את  לוודא  מנת  על 
 התחייבויותי המפורטות לעיל.

או על ידי מי מעובדינו ו/או מי מאלה  /בכל מקרה של הפרת  התחייבות זו או כל חלק ממנה )על ידינו ו .12
באופן מיידי, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך    מכוןהפועלים מטעמנו ו/או עבורנו(, נודיע על כך ל

את   ונפצה  ההתחייבות,  בהפרת  הכרוכים  הנזקים  ההוצאות    המכוןצמצום  ו/או  הנזקים  כל  בגין 
מ וזאת  מההפרה,  כתוצאה  שייגרמו  והעקיפים  מזכויותיהישירים  לגרוע  ו/או    המכוןשל    ובלי  כלפינו 

 כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

 התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל דין.  .13

חוזרות .14 בלתי  התחייבויות  הינן  זה  במסמך  כאמור  ניתנות    ,התחייבויותינו  הן  אם  ואין  אלא  לביטול 
 , ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. המכוןתתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת 

במקרה של פרסום המידע הסודי, לא אראה כמי שהפר את התחייבויותי לסודיות בכל אחד מהמקרים   .15
 ( להלן:  מ 1המפורטים  לפני קבלתו  לנותן השירותים  ידוע  היה  ביצוע    המכון( המידע  או  עקב  ההסכם 

שבין    עקב גורם  אחר"ההסכם  ה" )  מכוןל  הספקהסכם אחר  של  לסודיות  (, מבלי שהופרה התחייבות 
( או  ל2כלשהו;  הגיע  המידע  ה   ספק(  או  ההסכם  הפרת  עקב  שלא  שלישי  ידי  הסכם  ה מגורם  על  אחר 

והספק )  הספק,  או  שלישי;  גורם  אותו  כלפי  סודיות  לשמירת  להתחייבות  כפוף  נמצא  3אינו  המידע   )
 יבור, שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר. בידיעת הצ
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 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.  .16

 

 על החתום: תי ולראיה בא

 

 שם: ___________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________ 

 

 
 

 

   

 

 


