הסכם
שנערך ונחתם בתל אביב ביום _______ בחודש ________ שנת 4102
בין

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
דרך נמיר  ,941ת"א ע"ר 808830081
[להלן 'המכללה' או 'המזמין']

לבין

________________
ח.פ _____________
ע"י המוסמכים לחתום בשמו
__________________
מרחוב ______________
טלפון __________ :פקס___________ :
[להלן 'הספק']

מצד אחד,

מצד שני,
הואיל

והמזמין הינו מכללה אקדמית לחינוך ,המחזיקה ובעלת הזכויות ,בין היתר בקמפוס
הראשי של המכללה בדרך נמיר  941ברמת אביב ,ובקמפוס צפון הממוקם ברחוב
שושנה פרסיץ  ,3תל אביב [להלן ' הקמפוסים' ];

והואיל

והמכללה ערכה הליך של פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי דפוס עבור המכללה
(להלן" :השירותים");

והואיל

והספק עוסק במתן שירותי דפוס ושירותים נלווים כספק עצמאי;

והואיל

והספק זכה ,יחד עם זוכים נוספים ,בהליך הבחירה שהתקיים ,ונבחר לתת למכללה את
השירותים בקמפוסים בתקופת תוקפו של הסכם זה;

והואיל

והספק מצהיר כי יש לו את כל הידע ,הניסיון ,הכישורים ,המיומנות וכל האמצעים
הדרושים ,למתן השירותים נשוא הסכם זה למכללה ,בתקופת תוקפו של הסכם זה;

והואיל

והספק מצהיר כי הוא זכאי להתקשר בהסכם זה ,וכי אין בהתקשרותו בהסכם זה עם
המכללה משום הפרה של חובה חוקית או של חובה אחרת כלשהי המוטלת עליו כלפי
צד שלישי;

והואיל

ועל בסיס הצהרות הספק והתחייבויותיו בהסכם זה ונספחיו הסכימה המכללה למסור
לספק ,כספק עצמאי ,את מתן השירותים נשוא הסכם זה למכללה בתקופת תוקפו של
הסכם זה ,וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ונספחיו;

והואיל

והצדדים מצהירים כי התקשרותם עפ"י הסכם זה נעשית על בסיס תנאי מפורש ויסודי
היורד לשורשו של הסכם זה כי בכל הנוגע להסכם זה והנובע הימנו ,אין ולא יהיו כל
יחסי עובד-מעביד בין המכללה ובין הספק ו/או בין המכללה לבין מי מעובדי הספק
ו/או שלוחיו ו/או נציגיו וכל גורם אחר מטעמו ,וכי מעמדו של הספק יהיה ספק עצמאי
על כל המשתמע והנובע מכך;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם האחד כלפי משנהו הכול
כמפורט בהסכם זה על נספחיו וע"פ תנאיו;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם ,בין הצדדים כדלקמן:

.0

המבוא להסכם זה ,ההצהרות הכלולות בו והנספחים להסכם זה ,מהווים חלק בלתי
נפרד מההסכם ומחייבים את הצדדים באותה מידה.
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.4

בהסכם זה
.1.9

''השירות/ים' – שירותי דפוס ,כמפורט בהסכם זה ובנספח השירותים (נספח א')
המצורף לו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.1

רשימת הנספחים:
.1.1.9נספח א' – מפרט שירותים ומחירים
.1.1.1נספח ב' – אישור קיום ביטוחים
.1.1.3נספח ב – 9-אישור מוקדם לתנאי הביטוח
.1.1.4נספח ג' – התחייבות לשמירת סודיות

.1.3
.3

.2

.5

בכל מקרה של סתירה בין ההסכם לבין נספחי השירותים יגברו הוראות הנספחים.

ההתקשרות
.3.9

המכללה מזמינה אצל הספק ,בכפוף לתנאים נשוא הסכם זה ,והספק מתחייב בזה
להעניק למכללה את מלוא השירותים ,כמפורט "בנספח א" להסכם זה (להלן:
"השירותים").

.3.1

הספק יבצע את השירותים בצורה מקצועית ולשביעות רצונו של המזמין.

תקופת ההסכם וביטולו
.4.9

תוקפו של הסכם זה הינו שנה מיום _________ ותסתיים ביום ________ [להלן
'תקופת ההסכם'].

.4.1

המכללה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להאריך הסכם זה לעוד ארבע
תקופות בנות שנה כל אחת ,באותם תנאים .הארכת ההסכם תיעשה על ידי מתן
הודעה מראש לספק ,בחודש שלפני תום ההסכם .הוארך ההסכם לשנה נוספת
כאמור ,יחתמו הצדדים על תוספת להסכם.

.4.3

בתקופת ההסכם יספק הספק למזמין את מלוא השירותים ,כספק עצמאי ,וזאת
בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו.

הצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב ,כדלקמן:
.8.9

כי אין מניעה חוקית ,חוזית או אחר ת ו/או כל זכויות צד ג' ,אשר עלולים למנוע או
להפריע לקיום התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה.

.8.1

הספק מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל החומרים הנדרשים למתן
השירותים ,לרבות נייר ,כולל משלוח לקמפוס הראשי או לקמפוס אומנויות לפי
דרישות המכללה וכיו"ב.

.8.3

הספק מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש למתן
השירותים ,וכן את כל הטיפול הנלווה לכוח האדם הנ"ל ,לרבות השגחה ופיקוח,
אמצעי תחבורה ,ציוד וכיו"ב.

.8.4

כי הוא חותם על הסכם זה ,לאחר שבחן היטב את כל הוראות ההסכם וכל אחד
מנספחיו ,כי הבין את ההסכם על כל היבטיו ,קיבל מנציגי המכללה את כל
ההסברים וההבהרות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו ,כי בחן את צרכיה של המכללה,
2

ולא תהיה לו כל טענה שהיא כלפי המכללה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי
חסר ,טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירותים.
.8.8

כי הוא בעל הידע ,הכלים ,הניסיון ,מיומנות מקצועית ,כישורים ,יכולת כלכלית,
כוח האדם ,הרישיונות ,האישורים ,ההיתרים והאמצעים הנדרשים לביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,במלואם ובמועדם ,בהתאם לדרישות כל דין וברמה
מקצועית גבוהה.

.8.5

כי יעמיד לצורך מתן השירותים כוח אדם מהימן ,מקצועי ,מיומן ,בעל ניסיון וידע
לבצע את הנדרש על פי הוראות הסכם זה.

.8.5

כי יפעל בהתאם להנחיות ובשיתוף פעולה ותיאום מלא עם המכללה וכל מי
מטעמה.

.8.0

הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין במהלך ובקשר לשירותים.

.8.1

כי הוא יקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות,
בנאמנות ובמהימנות ,לשביעות רצון המכללה.

 .8.98הספק מצהיר ,כי בעת ביצוע השירותים על כל מרכיביהם ,ולצורך ביצוע
השירותים ,לא הפר ו/או יפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהם,
ולא יפגע בזכויות כלשהן של צד שלישי .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בכל מקרה של
נזק או הוצאה שייגרמו למזמין עקב תביעה בנוגע להפרת זכות של קניין רוחני,
ישפה הספק את המזמין ,ובלבד שהמזמין הודיע לספק במועד על כל טענה ,דרישה
או תביעה בנדון ,ואפשר לו להתגונן מפניהם.
 .8.99מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,התחייבויות הספק במסמכי המכרז מהוות חלק בלתי
נפרד מהסכם זה ,וכך גם באשר למצגים ולנתונים שמסר.
סעיף  8דלעיל ,על כל תתי סעיפיו ,ייחשב כסעיף עיקרי שהפרתו ,כולו או חלקו ,ע"י
הספק תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 .6רישוי הספק
.5.9

הספק מצהיר כי יש לו ולכל אחד מעובדיו ומהעובדים שיועסקו במתן השירותים
את כל הרישיונות וההיתרים התקפים הדרושים עפ"י כל דין למתן השירותים וכל
חלק מהם למזמין.

.5.1

הספק מתחייב לבצע הסכם זה וכל הנובע הימנו בהתאם להוראות כל דין וכל רשות
מוסמכת ,לרבות בכל הנוגע לקבלני כוח אדם ,לתנאי העסקתם של עובדים ,לרבות
שכרם.

.5.3

הספק ישא בתשלום כל קנס אשר יושת עליו ו/או על מי מעובדיו ו/או מי מטעמו
בגין הפרת איזה מהתחייבויותיו עפ"י הוראות סעיף זה לעיל והנובע הימנו ,וישפה
את המזמין ומי מטעמו בגין כל קנס שיושת על המזמין ומי מטעמו בקשר להפרת
הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת ע"י הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

 .7יחסי מזמין-ספק
.5.9

מוצהר ומוסכם מפורשות כי בכל הנוגע להסכם זה והנובע הימנו ,אין ולא יהיו כל
יחסי עובד-מעביד בין המזמין לספק ו/או בין המזמין ובין מי מעובדי הספק ו/או
מנהליו ו/או נציגיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ,וכי הספק הינו קבלן עצמאי לכל
דבר ועניין.
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.8

.5.1

הספק ישא ,על חשבונו הבלעדי ,בכל התשלומים הישירים והעקיפים הכרוכים
בהעסקת עובדיו ומי מטעמו ובלעדי לקיום כל חובה המוטלת על מעביד עפ"י כל
דין ,ולרבות שכר ,משכורת ,דמי ביטוח לאומי ,דמי הבראה ,שכר שעות נוספות,
תשלום לקרן פיצויים ,דמי חופשה ,נסיעות ,דמי מחלה ודמי לידה ,לרבות הפרשות
סוציאליות בהתאם לכל דין ,וכל תשלום לעובד או בגינו שהספק חייב בתשלומו על
פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי בענף זה.

.5.3

הספק מתחייב לשלם לעובדים מטעמו שכר שלא יפחת משכר מינימום על פי החוק,
וכן תוספת יוקר.

.5.4

כמוצהר ומוסכם מפורשות כי אין ,לא הייתה ולא תהיה ,בשום מקרה ,כל יריבות
משפטית ו/או אחרת בין המכללה ובין עובדי הספק ו/או שלוחיו ו/או הספקים שלו
ו/או כל גורם אחר מטעמו בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו ,אך
בכפוף למערכת היחסים המשפטית עם המבטח עפ"י הוראות סע'  94להלן והנובע
הימנו.

.5.8

הספק מתחייב להודיע לכל אלה המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה ,כי לא
יתקיימו בינם לבין המכללה יחסי עובד מעביד ,וכי אין למכללה כל חובה כלפיהם
עקב כך.

.5.5

הספק אחראי לעובדיו ,לאיכות השירותים ,לגיבוי ,למילוי מקום ,להכשרת
העובדים בהתאם לצרכים המשתנים ,ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על
פי צרכי השירותים על פי הסכם זה.

.5.5

הספק מתחייב לשפות את המכללה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה או דרישה ו/או
סכום שתחויב המכללה ו/או מי מטעמה לשלם למי מהעובדים נותני השירותים,
בגין כל עילה הקשורה ליחסי עובד ומעביד ו/או בגין כל הפרה של הסכם זה.

.5.0

מוסכם מפורשות כי המכללה תהיה רשאית לדרוש מהספק ,בכל מועד ומכל סיבה,
להפסיק עבודתו של מי מעובדי הספק ו/או כל גורם אחר מטעמו בכל הקשור למתן
השירותים למכללה עפ"י הסכם זה ,והספק מתחייב לקיים דרישה זו לאלתר ולא
יבוא בכל דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה בעניין זה והנובע מכך .אין בהוראות
סעיף זה לעיל כדי לגרוע מהצהרות הצדדים והסכמתם בדבר מעמדו של הספק
כספק עצמאי.

שינויים ושיפורים בנספחי השירותים
המכללה תהא רשאית על פי שיקול דעתה ,ליזום בהודעה בכתב לספק בכל עת במהלך
תקופת הסכם זה ,ביצוע שינויים ושיפורים בנספח השירותים ,ככל שיתבקשו שינויים או
שיפורים יקבעו הצדדים האם הספק זכאי לתמורה/הפחתה בתמורה בגין השינויים ,ואם
כן מהו גובה התמורה/ההפחתה בתמורה כפי שתוסכם בין הצדדים.

.9

לוחות זמנים
.1.9

הספק מתחייב לספק את הפריטים שיוזמנו ממנו על ידי המכללה ,בהתאם ללוחות
הזמנים ,המפורטים בנספח א' .לוח הזמנים הנדרש יצורף לכל הזמנה מסודרת
שתצא מטעם המכללה .מובהר כי הדרישה לעמידה בלוחות הזמנים הינה מהותית,
ושכל איחור עלול לגרום לנזקים משמעותיים למכללה.

 .01פיקוח ובקרה
 .98.9פעילות הספק ומתן השירותים על ידו יהיו כפופים לפיקוח ולבקרה של נציגי
המכללה ,בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי .הספק ישתף פעולה עם נציגי
המכללה ,ויסייע להם בביצוע הפיקוח והבקרה לעיל .למען הסר ספק ,לא יהיה
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בביצוע פיקוח ובקרה לעיל כדי לגרוע מאחריות הספק להתחייבות כלשהי על פי
הוראות הסכם זה ו/או מהוראות הדין ו/או הנובעות מהן.
 .98.1ידוע לספק ,כי המכללה איננה מתחייבת לבדוק את הפריטים המבוקשים מייד עם
קבלתם ,ועל אף האמור בכל דין היא לא תהיה מנועה מלטעון כי הפריט המבוקש
אינו מתאים לדרישות המכרז גם כעבור זמן ממועד אספקתו.
 .98.3במקרה בו יימצא ליקוי בפריט שסופק על ידי הספק ו/או אם יימצא שהפריט
שסופק אינו מתאים לדרישות המכללה ,הספק מתחייב להגיע למכללה ,לאסוף את
הפריט הלקוי ולהחליפו בפריט תקין ומתאים לדרישות המכללה ,לרבות אספקתו,
וזאת ללא תשלום כל תמורה נוספת.
 .98.4המכללה תחזיר לספק בלא תשלום פריטים שאינם תואמים את דרישות ההזמנה,
או פריטים פגומים או שאינם עומדים בדרישת האיכות של המכללה .הספק
מתחייב לדאוג למשלוח פירטים חלופיים בתוך  1ימי עסקים למכללה ,וזאת ללא
תוספת מחיר.
 .98.8במקרים שאספקת ההזמנה תהיה בכמויות חסרות או ללא פריטים מסויימים,
מתחייב הספק לספק את שאר הפריטים שלא נכללו באספקה לא יאוחר מ 1 -ימי
עסקים ממועד הדיווח על החסרים.
 .98.5יובהר ,ביצוע עבודה כלשהי ללא הזמנה חתומה על ידי המכללה יהיה באחריותו
הבלעדית של הספק ,והמכללה לא תשלם לו כל תמורה על כך.
 .00התמורה
 .99.9בתמורה לקיום מלוא התחייבויותיו של הספק כאמור בהסכם זה ,ישלם המזמין
לספק את הסכומים כמפורט בנספח א' להסכם זה ,בתוספת מע"מ ,כנגד חשבונית
מס כדין( .להלן" :התמורה").
 .99.1התשלום לספק יתבצע על פי ההיקפים המוזמנים והמסופקים בלבד.
 .99.3תנאי התשלום :התשלום בתוספת מע"מ יבוצע בתנאי תשלום "שוטף  "58 +מיום
קבלת החשבונית אצל המכללה ואישורה.
 .99.4התמורה תהא צמודה למדד מחירי הנייר ,אשר יעודכן אחת לשנה ,במועד חידוש
ההסכם ,ככל שההסכם יחודש ,כאשר מדד בסיס הוא המדד הידוע בתאריך
.95/5/94
 .04אחריות לביצוע השירותים
 .91.9ביצוע השירותים הינו באחריותו הבלעדית של הספק (הן הפעילות המתבצעת אצל
הספק והן הפעילות המתבצעת אצל קבלן משנה) .הספק אחראי לכל מגרעת ,קלקול
או פגם אחר שיתגלה בעבודה המוזמנת או בחלק ממנה ,לרבות אלה הנובעים מטיב
הביצוע או מטיב החומרים מהם יוצרו או מאי התאמתם למפרטים או לדגמים או
ממשולח פגום וכיו"ב ,והוא ישפה ויפצה את המכללה על כל נזק או הפסד שייגרמו
לה כמפורט לעיל ,מייד עם דרישתה הראשונה.
 .91.1מחיר הפריטים כולל אחריות על טיב העבודה והחומרים .אחריות זו כוללת תיקון
כל ליקוי נדרש בפריטים שהוזמנו.
 .91.3הספק מתחייב לתקן לשביעות רצון המכללה כל ליקוי כאמור לעיל ,בתוך  1ימי
עסקים מועד קבלת הודעת המכללה .במידה שהספק לא יעשה כן ,רשאית המכללה
להשיב לספק את הפריטים ללא תמורה ,ולהזמין את העבודה מספק אחר.
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 .91.4אחריות הספק תחול על כל פעולה ,חומר ,ציוד או דבר אחר שסופק על ידו למכללה
(בין אם הספק יצר אותו ובין אם רכש אותו מצד שלישי) ,והספק לבדו יהיה חייב
לוודא את התאמתו לדרישות המכללה ועמידתו בכל יתר הדרישות על פי כל דין ועל
פי הסכם זה.
 .91.8המכללה רשאית להפסיק את תהליך העבודה ,בכל אחד משלביו ,אם יתברר
שהעבודה אינה עונה לדרישות המכללה .הספק מתחייב לתקן את העבודה על
חשבונו בהתאם להנחיות המכללה ,בתוך שני ימי עסקים מקבלת הדרישה.
 .91.5המכללה רשאית לדרוש מהספק הפסקת עבודה עם קבלני משנה שעבודתם אינה
עונה על דרישות הטיב של המכללה ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה בגין כך.
 .91.5המכללה רשאית לסרב לקבל תוצר כלשהו ,כולו או חלקו ,אם לדעתה אינו מתאים
לדרישות המכללה כפי שהוגדרו בהזמנה ועל לפי הנחיות המכללה ,או שהוא לוקה
בחסרונות או בליקויים או יוצר לא מאותם חומרים אשר נדרשו על ידי המכללה
וכיו"ב .במקרה זה ,הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור התוצר כאמור לעיל.
 .03אחריות ושיפוי
 .93.9הספק יהיה אחראי ,אחריות ישירה ,מלאה ובלעדית ,לכל נזק ו/פגיעה ו/או הפסד
ו/או אובדן ,לגוף או לרכוש ,שיגרמו בכל מועד שהוא ,במישרין ,לכל גורם שהוא
לרבות למכללה ו/או למי מעובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או שלוחיה ו/או
הספקים שלה ו/או מוזמניה ו/או מי מטעמה ,ו/או לכל צד ג' אחר שהוא ,אשר
אירעו בקשר ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מעובדיו ו/או
מנהליו ו/או נציגיו ו/או מורשיו ו/או שלוחיו ו/או הספקים שלו ו/או מי מטעמו,
בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו.
 .93.1מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  ,93.9מתחייב הספק להגן על המכללה ו/או על מי
מיחידיה ו/או נציגיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או תלמידיה ו/או
מוזמניה וכד' ו/או צד ג' כלשהו ,עפ"י המקרה ,וישפה אותם ו/או מי מהם עפ"י
המקרה ,בגין כל תביעה שתוגש נגד מי מהם ע"י כל גורם שהוא כתוצאה מכל נזק
שארע כאמור בס"ק  93.9לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ובלבד שהמזמין
עדכן את הספק עם קבלת התביעה וניתנה לספק אפשרות להתגונן בפניה.
 .93.3הספק פוטר בזאת את המכללה והבאים מטעמה ,מכל חבות בגין אובדן או נזק
לרכושו ו/או רכוש הבאים מטעמו ו/או המשמשו במסגרת הסכם זה ,ובלבד
שהפטור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .02אחריות בנזיקין וחובת ביטוח
 .94.9מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא
אחראי על פי כל דין ,מתחייב הספק לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל
תקופת חלותו של הסכם זה טרם תחילת מתן השירותים ,וכל עוד יכולה להיות
קיימת כלפיו אחריות שבדין ו/או בקשר להסכם זה ,ביטוחים לטובתו והמכללה
ו/או מי מטעמם ,בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול דעתו,
ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום
ביטוחים נספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :אישור קיום
ביטוחים") וכמפורט להלן:
א .ביטוח חבות מעבידים
ב .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
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 .94.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי סעיף זה מתחייב הספק להמציא עם הגשת
מסמכי המכרז "אישור מקדים לתנאי הביטוח "נספח ב ,"9-שהוא חתום על ידי
מבטחיו.
 .94.3מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי סעיף זה ,מתחייב הספק לערוך ולקיים בידיו
ועל חשבונו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה טרם תחילת מתן השירותים,
ביטוח עבור כל כלי הרכב במסגרת השירותים ,לרבות כלי הרכב של קבלני משנה,
כמפורט להלן:
א .ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.
ב .ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך
של  ₪ 888,888וביטוח מקיף לכלי הרכב.
ג .למרות האמור לעיל ,מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף (למעט צד
ג') ,במלואו או בחלקו .אולם במקרה כזה בכל נזק ו/או אובדן לכלי הרכב,
הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה
ו/או מי מטעמה ,בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה).
 .94.4הספק מתחייב להמציא למכללה את טופס האישור על קיום ביטוחים נספח ב' ,עם
חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ 5 -ימים לפני מועד תחילת ביצוע
השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף ,ולא
יאוחר מ 5-ימים לאחר מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור ,כלשונו ללא
שינויים או התאמות ,למעט מילוי פרטים ונתונים במקומות המיועדים לכך .בכל
מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים שהמציא הספק לבין
האמור בהסכם זה ,מתחייב הספק לגרום לשינויי הביטוחים באופן מיידי ולא
יאוחר מ 3 -ימים מדרישת המכללה ,על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
הספק לא יתחיל לבצע את השירותים לפני שיומצא האישור הנ"ל למכללה כשהוא
חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא
תינתן תוספת זמן לביצוע השירותים ו/או העבודות בגין איחור בהמצאת אישור על
קיום ביטוחים ,כאמור.
 .94.8הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המכללה על פי
הפוליסות ,יהא הספק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו כל
תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי המכללה על כל נזק כספי ו/או אחר
שיגרם לו עקב כך.
 .94.5הספק מתחייב להודיע מיד בכתב למכללה על קרות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן.
 .94.5הספק מתחייב לעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה כדי לממש את פוליסות
הביטוח בעת הצורך ,לרבות הצטרפותו לתביעה של המכללה ,על פי פוליסות
הביטוח ,אם נדרש לכך על ידו.
 .94.0הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח ,וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה של
נזק.
 .94.1הספק יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת
עליו מכוח סעיפי הסכם זה ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית
הקבועה בפוליסות.
 .94.98למען הסר ספק מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים,
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק ועליו לבחון את חשיפתו לחבות
ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.
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 .94.99אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו על ידי
המכללה ו/או הבאים מטעמו כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או
על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על הבאים מטעמו.
מוצהר ומוסכם כי הספק יהא מנוע מלהעלות כלפי המכללה ו/או כלפי הבאים
מטעמו ו/או הבאים בשירותו כל טענה או דרישה לגבי מהות הביטוחים הנדרשים
והיקפם.
 .94.91לא מילא הספק אחת מהתחייבויותיו בקשר לסעיף  94על כל תתי סעיפיו ,לרבות
לא הציג את אישור קיום הביטוחים המצ"ב נספח ב' המקורי בחתימת המבטח,
יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה .אולם לא יהיה בכך לפטור את הספק
מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.
 .05קניין רוחני וזכויות יוצרים
 .98.9כל החומרים ,בין מעובדים ובין בלתי מעובדים לרבות כל טובין אחרים שימסרו
מזמן לזמן על ידי המכלל ה לספק ,או שיווצרו על ידו למטרות ביצוע העבודה ,וכן
הפריטים ,הדגמים ,האוריגינלים והדיסקים ,וכן כל זכויות היוצרים בהם הינם
בבעלות המכללה בלבד .הספק לא ישתמש בהם אלא לצורך ביצוע הסכם זה ,ולא
יתיר שימוש לאדם אחר כלשהו ולא יעתיקם לאחר בדרך כלשהי ,ללא מתן הסכמה
מראש ובכתב של המכללה.
 .98.1הספק מצהיר ,כי כל הנתונים ,החומרים ,הקבצים ,התוכניות והתיעוד שיהיו
מאוחסנים אצלו במסגרת ביצוע השירותים ,אם יהיו כאלה ,יהיו רכושו הבלעדי של
המזמין ,למעט נתונים שהיו אצלו טרם תחילת ההתקשרות .עם סיום הסכם זה,
מכל סיבה שהיא ,מתחייב הספק להעביר לידי המזמין את כל הנתונים ,התוצרים,
החומרים והמידע שברשותו אשר שימשו לצורך ביצוע הסכם זה ,וכן למחוק
ולהשמיד כל נתונים ומידע כאמור, ,בצורה שאינה ניתנת לשיחזור ,מכל אמצעי
אחסון כלשהם של הספק ,כגון מדיה מגנטית וכיוב'.
 .98.3הספק מתחייב ,כי כל התוכנות בהן הוא עושה שימוש לצורך הסכם זה הן בבעלותו
ו/או כי יש ברשותו רישיון חוקי ותקף המתיר לו להשתמש בהן לצורך ביצוע
השירותים נשוא הסכם זה.
 .06שמירת סודיות
 .95.9הספק ו/או מי מטעמו ישמרו בסודיות כל מידע שהגיע אליהם עקב ביצוע הסכם זה
ולא ימסרו כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המכללה .הספק ו/או
מי מטעמו ,לרבות כל עובד שיש לו גישה למידע כאמור ,יחתמו על כתב התחייבות
לשמירה על סודיות המצ"ב להסכם זה "כנספח ג'.
 .07הפרת ההסכם
 .95.9מבלי לגרוע מהוראות סע'  4.1לעיל ,מוסכם בזה כי במקרה שהספק יפר איזו
מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ולא יתקן את ההפרה כאמור בתוך ( 94ארבעה עשר)
ימים מיום שקיבל הודעה מאת המזמין על ההפרה ,יהיה המזמין רשאי לבטל
הסכם זה לאלתר ,וזאת בנוסף לכל סעד שיעמוד למזמין כלפי הספק עפ"י הסכם זה
ו/או עפ"י כל דין.
 .95.1כמו כן מוסכם כי בכל מקרה בו יפר הספק התחייבותו למתן השירותים עפ"י הסכם
זה ,לכל פרק זמן שהוא ,ולא יתקן את ההפרה בתוך ( 94ארבעה עשר) ימים מיום
שקיבל הודעה מאת המזמין על ההפרה ,יהיה המזמין רשאי להתקשר עם כל גורם
אחר שהוא ,וזאת על חשבון הספק.
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 .95.3למען הסר ספק מוסכם מפורשות כי הספק לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה שהיא
בגין כל תקופת הפרה כאמור ,ובנוסף לכל ישיב למזמין ,לאלתר ,כל סכום בו נשא
לצורך קבלת השירותים מכל גורם שהוא בתקופת ההפרה ,וזאת בנוסף לכל סעד
שיעמוד למזמין כלפי הספק עפ"י הסכם זה ו/או כל דין.
 .95.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המזמין יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכל מועד במהלך
תקופת ההסכם ,במידה שהמזמין ,לפי שיקול דעתו ,לא יהיה שבע רצון מהשירותים
המסופקים על ידי הספק (לרבות עקב אספקת פריטים שאינם תואמים את דרישות
ההזמה או פריטים פגומים או שאינם עומדים בדרישות האיכות של המכללה או
אספקת פריטים בכמויות חסרות וכיו"ב) או מטעם סביר אחר ,וזאת בהודעה
מוקדמת שתימסר לספק בכתב  38יום קודם מועד כניסת הביטול לתוקף ,והספק
מוותר בזאת ויתור מלא ומוחלט על כל דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בעניין זה,
למעט תשלום עבור השירותים שנתן למזמין עד למועד הביטול.
 .95.8בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת הפריטים
המבוקשים ,אשר הוזמנו על ידי המכללה ,וזאת עד להשלמת התחייבויותיו על פי
הזמנות קיימות.
 .08כללי
 .90.9כל אחד מהצדדים מתחייב שלא להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את
כל או חלק מזכויותיו/חובותיו מכוח ההסכם ,לצד ג' כלשהו ,ללא קבלת הסכמת
הצד השני מראש ובכתב.
 .90.1הספק מתחייב כי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות על פי הסכם זה ,מכל סיבה
או נסיבה שהן ,ישתף פעולה עם המכללה ככל שיידרש ,ויעביר למכללה באופן
מסודר ויעיל את כל הנתונים ,התוכניות והתיעוד שברשותו ,וכן יבצע חפיפה
מסודרת לגורם שיחליפו.
 .90.3כל שינוי ,תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב ,שאם לא כן לא יהיה להם
תוקף.
 .90.4חשבונות המזמין כרשום בספרי הנה"ח שלו וכל המסמכים הקשורים בהם בכל
הנוגע להוראות הסכם זה יהוו ראיה לנכונותם ,ודינו של כל סכום המגיע למזמין
מהספק כדין חוב קצוב.
 .90.8נציגי הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם:
נציג המזמין:
נציג הספק:
ולראיה באנו על החתום:
.................................
המזמין
אישור

..............................
הספק

אני הח"מ ...........................עו"ד מאשר בזה כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של
הספק ,כי נתקבלו אצל הספק כל ההחלטות הדרושות לצורך ההתקשרות ,וכי ההסכם מחייב את
הספק.
 ,.............................עו"ד
מ"ר ..................................
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