הסכם
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ בחודש ___ שנת 2102

בין:

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
ע"ר 85-888558-9
מדרך נמיר  ,949תל-אביב
(להלן" :המזמין" ו/או "המכללה")

ובין:

____________________ח.פ/.ת.ז_______________ .
מרחוב __________________
ע"י המוסמכים לחתום בשמה
__________ ת.ז ___________ .ו _________ -ת.ז________ .
טל' _________________ :פקס____________ :
(להלן" :הספק" ו/או "הקבלן")

מצד אחד

מצד שני

הואיל:

והמזמין הינו מכללה אקדמית לחינוך ,המחזיקה ובעלת הזכויות בקמפוס הראשי שלה,
הנמצא בדרך נמיר  949ברמת אביב ,ובקמפוס לאמנויות (קמפוס צפון) הנמצא ברחוב שושנה
פרסיץ  8בתל אביב (להלן" :הקמפוסים");

והואיל:

והספק מצהיר ,כי הינו עוסק במתן שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר
מוצרי מזון ומשקאות כקבלן עצמאי (להלן" :השירותים");

והואיל:

והספק מצהיר כי יש לו את כל הידע ,הנסיון ,הכישורים ,המיומנות וכל האמצעים הדרושים,
למתן השירותים נשוא הסכם זה למזמין ,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

והספק זכה בהליך בחירה שהתקיים ,ונבחר לספק למזמין את השירותים בקמפוסים
בתקופת תוקפו של הסכם זה;

והואיל:

ועל בסיס הצהרות הספק והתחייבויותיו בהסכם זה ונספחיו ,הסכים המזמין להתקשר עם
הספק כקבלן עצמאי בהסכם 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 המזמין ובין הספק ו/או בין המזמין לבין מי מעובדי הספק ו/או שלוחיו ו/ו נציגיו
וכל גורם אחר מטעמו ,וכי מעמדו של הספק יהיה קבלן עצמאי על כל המשתמע והנובע מכך;

והואיל:

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

מבוא
.9

המבוא להסכם זה ,ההצהרות הכלולות בו ,וכן הנספחים להסכם זה ,מהווים חלק בלתי נפרד
מהסכם זה ומחייבים את הצדדים באותה מידה.

הגדרות
.2

א.

בהסכם זה:
"השירות/ים" – שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון
ומשקאות ,על כל מוצריהן ,תפעולן ואחזקתן בקמפוסים ,כמפורט בהסכם זה ובנספח
השירותים ["נספח ג"] ,המצורף לו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.

בכל מקרה של סתירה בין ההסכם לבין נספח השירותים יגברו הוראות הנספח.

תקופת ההסכם וביטולו
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א .תוקפו של הסכם זה הינו לתקופה של שנה מיום _____________ ועד ליום
_____________ (להלן" :תקופת ההסכם").
ב .המזמין רשאי על פי שיקול דעתו ,להאריך הסכם זה לעוד  4תקופות בנות שנה כל אחת,
באותם תנאים .הארכת ההסכם תיעשה באופן אוטומטי ,אלא אם ניתנה הודעה מראש
לספק ,בחודש שלפני תום ההסכם ,על סיום ההסכם .הוארך ההסכם לשנה נוספת
כאמור ,יחתמו הצדדים על תוספת להסכם.
ג.

על אף האמור בס"ק א' ו -ב' לעיל ,יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה בכל מועד במהלך
תקופת ההסכם ומכל סיבה שהיא ,וזאת בהודעה מוקדמת שתימסר לספק בכתב  88יום
קודם מועד כניסת הביטול לתוקף ,והספק מוותר בזאת ויתור מלא ומוחלט על כל
דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בעניין זה ,למעט תשלום עבור שירותים שנתן עד
למועד הביטול.

ד .בתקופת ההסכם יתן הספק למזמין את השירותים ,כקבלן עצמאי ,וזאת בהתאם
להוראות הסכם זה ונספחיו.
הצהרות והתחייבויות הספק
.4

הספק מתחייב לבצע את מתן השירותים ביעילות ,בדייקנות ,במסירות ומיומנות ,וישא בכל
ההוצאות ככל שיידרש למתן השירותים למזמין עפ"י הוראות הסכם זה על נספחיו.

.8

א .הספק לא יעביר ולא יסב הסכם זה או כל חלק הימנו ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על
פיו כל גורם שהוא ,ולא ימסור בקבלנות משנה לכל גורם שהוא את ביצוע מתן
השירותים עפ"י הסכם זה ,והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה – אלא אם קיבל את
הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב ,ובכפוף לתנאי ההסכמה.
ב .מוסכם מפורשות ,כי אין בהוראות ס"ק (א) כדי למנוע מהספק להעסיק עובדים מטעמו
במתן השירותים נשוא הסכם זה ,וזאת בכפוף ליתר הוראות הסכם זה.
ג.

למען הסר כל ספק ,מוצהר ומוסכם מפורשות כי אין ולא יהיה בשום מקרה בהעסקת
עובדים ע"י הספק בכל הקשור לביצוע הסכם זה ו/או בביצוע איזה מהשירותים ע"י
קבלני משנה מטעם הספק [אם ניתנה לכך הסכמת המזמין כאמור בס"ק (א)] כדי לגרוע
מאיזה מהתחייבויות הספק כלפי המזמין עפ"י הסכם זה והנובע הימנו.

סעיפים  8עד  8לעיל ייחשבו כסעיפים עיקריים שהפרתם ,כולם או חלקם ,על ידי הספק
תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
עובדי הספק
.6

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

רישוי הספק
.7

א .הספק מצהיר כי יש לו ולכל אחד מעובדיו ומהעובדים שיועסקו במתן השירותים את כל
הרישיונות וההיתרים הדרושים עפ"י כל דין למתן השירותים ו/או כל חלק מהם
למזמין.
ב .הספק מתחייב לבצע הסכם זה וכל הנובע הימנו בהתאם להוראות כל דין וכל רשות
מוסמכת ,לרבות בכל הנוגע לקבלת עובדים ותנאי העסקתם.
ג.

מוסכם מפורשות ,כי לצורך ביצועו של הסכם זה לא יעסיק הספק עובדים זרים ו/או
עובדים מהשטחים אלא באמצעות לשכת התעסוקה ועל פי הוראות כל דין ,ובכל מקרה
ד.
בתנאי שקיבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.
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.

סעיף  7לעיל ייחשב כסעיף עיקרי שהפרתו ,כולו או חלקו ,על ידי הספק תהווה הפרה יסודית
של הסכם זה.
יחסי ספק -מזמין
.5

א .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
נציגו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ,וכי הספק הינו קבלן עצמאי לכל דבר וענין.
ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק (א) מוצהר ומוסכם מפורשות כי הספק ישא ,על
חשבונו הבלעדי ,במלואם ובמועדם ,בכל התשלומים הישירים והעקיפים הכרוכים
בהעסקת עובדיו ומי מטעמו בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו ,והספק
יהא אחראי באופן ישיר ובלעדי לקיום כל חובה המוטלת על מעביד עפ"י כל דין.
ג.

כמוצהר ו מוסכם מפורשות כי אין ,לא היתה ולא תהיה ,בשום מקרה ,כל יריבות
משפטית ו/או אחרת בין המזמין ובין עובדי הספק ו/או שלוחיו ו/או ספקיו ו/או כל גורם
אחר מטעמו בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו.

ד .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הספק בכל עת למלא אחר כל דרישות
והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות
וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,על מנת שכל העובדים ,השלוחים והמשמשים
בביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,יהיו בכל עת ,במשך תקופת תוקפו שדל
הסכם זה ,זכאים לכל הזכויות על פי החוקים לעיל.
התמורה
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א .בתמורה למתן ההרשאה לקבלן להעמיד ,להפעיל ולתחזק את המכונות בשטחי המזמין
עפ"י הסכם זה ישלם הקבלן למזמין את התמורה כמפורט בנספח א' המצ"ב בתוספת
מע"מ בגין כל שנה ,המחירים יהיו קבועים לשנה ויתעדכנו מדי שנה בהתאם למדד
המחירים לצרכן.
מדד בסיס – המדד הידוע ביום חתימת ההסכם.

ב .התשלום בתוספת מע"מ יתבצע מדי שנה באמצעות  8המחאות דחויות לתאריכים
 28/8 ,88/99ו 28/8 -לאותה שנה .ההמחאות יופקדו בכל שנה מראש בידי המזמין ביום
 9.9לכל שנה .התשלום יבוצע כנגד קבלת חשבונית מס כדין.
אחריות הספק
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א .הספק יהא אחראי ,אחריות ישירה ,מלאה ובלעדית ,לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד
ו/או אובדן ,לגוף או לרכוש ,שיגרמו בכל מועד שהוא ,במישרין ו/או בעקיפין ,לכל גורם
שהוא לרבות למזמין ו/או למי מעובדיו ו/או מנהליו ו/או תלמידיו ו/או שלוחיו ו/או
הספקים שלו ו/או מוזמניו ,ו/או לספק ולכל מי מטעמו ,ו/או לכל צד ג' אחר שהוא –
אשר ארעו 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 וכד' ו/או מי מטעמו,
בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו.
ב .מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (א) מתחייב הספק להגן על המזמין ו/או על מי מיחידיו ו/או
נציגיו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או תלמידיו ו/או מוזמניו וכד' ו/או צד ג'
כלשהוא ,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 (א) לרבות
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
ג.

מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה ,מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות הבטיחות
המפורטות "בנספח ו'" להסכם זה ,ולגרום לכך שכל עובדיו וכל מי שפועלים מטעמו
ו/או עבורו במתן השירותים ,ימלאו אחר ההוראות במלואן.

ביטוחים
.99

א .מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב הקבלן לערוך
ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה ,ביטוחים כמפורט להלן,
בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו
מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטוחים נספח ד' המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה ( להלן" :אישור קיום ביטוחים").
ב .למרות האמור לעיל ,מוסכם כי "הקבלן" רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כמפורט בסעיף
א' באישור קיום ביטוחים ,במלואו או בחלקו .אולם במקרה כזה בכל נזק ו/או אובדן
לרכוש" ,הקבלן" מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
"המבוטחים הנוספים" ,בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) על פי הביטוח הנערך בהתאם לסעיף א'
באישור קיום ביטוחים.
ג.

למרות האמור לעיל ,מוסכם כי "הקבלן" רשאי שלא לערוך ביטוח "אובדן תוצאתי"
כמפורט בסעיף ב' באישור קיום ביטוחים ,במלואו או בחלקו .אולם במקרה כזה בכל
נזק ו/או אובדן תוצאתי ו/או אובדן הכנסות ו/או הוצאות תפעול מוגדלות" .הקבלן"
מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "המבוטחים הנוספים",
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות
העצמית הנקובה בפוליסה) על פי הביטוח הנערך בהתאם לסעיף ב' באישור קיום
ביטוחים.

ד" .הקבלן" מתחייב להמציא למזמין עם חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום
ביטוחים כלשונו ללא שינויים או התאמות למעט מילוי פרטים ונתונים במקומות
המיועדים לכך ,כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין הפועלת בארץ .הצגת
אישור קיום ביטוח תקין ,מידי שנה במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה מהווה תנאי
יסודי בהסכם זה.
ה .לא ביצע "הקבלן" את הביטוחים המפורטים לעיל ,או חלק מהם ,יהא המזמין רשאי,
אך לא חייב ,לבצע את הביטוחים במקומו ולשלם למבטח את הפרמיות המגיעות לו בגין
הביטוחים כאמור" .הקבלן" מתחייב בזאת להחזיר למזמין כל סכום ששולם עבור
עריכת הביטוחים כאמור לעיל וכל הוצאה נלווית ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית,
והמזמין רשאי ,מבלי לגרוע מזכויותיו לסעדים אחרים על פי כל דין ,לנכות ולקזז כספים
אלו וכל הוצאות שייגרמו לה בקשר עם כך ,מכל תשלום שיגיע ממנה ל"הקבלן" בכל זמן
שהוא.
ו.

"הקבלן" מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות.

ז.

הפר "הקבלן" את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמין על פי
הפוליסות ,יהא "הקבלן" אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ,מבלי שתהיה לו טענה
כלשהי כלפי המזמין על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך.

ח" .הקבלן" אחראי לתשלום דמי הביטוח ,וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה של
נזק.

ט .אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו ו/או בבדיקתו על
ידי המזמין ו/או הבאים מטעמו כדי לגרוע מאחריותו של "הקבלן" על פי הסכם זה ו/או
על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על הבאים מטעמו .מוצהר
ומוסכם כי "הקבלן" יהא מנוע מלהעלות כלפי המזמין ו/או כלפי הבאים מטעמה ו/או
הבאים בשירותה כל טענה או דרישה לגבי מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם.
י.

למען הסר ספק מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים ,הנם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על "הקבלן" ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע
את גבולות האחריות בהתאם.

יא" .הקבלן" יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת
עליו מכוח סעיפי חוזה זה ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית
הקבועה בפוליסות.
יב .מובהר בזאת כי קיום הביטוחים אין בו כדי לשחרר את "הקבלן" מכל אחריות שהוא
חב בה כלפי המזמין או כלפי צד ג' מכוח כל דין או הסכם זה ,ואין בקיום הביטוחים
כאמור להתנות על אחריות "הקבלן" .שולם תשלום כלשהו ע"י חברת הביטוח בשיעור
הנמוך משעורו בפועל של הנזק או הפגם בעבורו וכנגדו שולם התשלום ,יהא "הקבלן"
חייב לשלם את יתרת הסכום המגיע כפיצוי או כיסוי הנזק או הפגם עד למלוא שעורו.
הפרה חברת הביטוח את חובתה לתשלום מכוח הפוליסות ,לא יהא בכך משום הגנה ל
"הקבלן" והוא יהא חייב לשלם כל סכום שהוא חב בתשלומו מכוח אחריותו על פי כל
דין או הסכם ,על אף שסכום זה אמור היה להשתלם מטעם חברת הביטוח.
יג" .הקבלן" יהא חייב לעדכן בכל עת את סכומי הביטוח ואת גבולות האחריות בהתאם
לצרכי הביטוח הנובעים מפעילותו ,ולרכוש כל ביטוח נוסף בקשר עם הסכם זה .ובתנאי
שכל ביטוח רכוש אשר יערוך יכלול ויתור המבטח על זכות לתחלוף כלפי המזמין וכל
הבאים מטעמה ו/ואו הפועלים בשירותה (למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון) וכל ביטוח
אחריות יורחב לכסות את אחריות המזמין ו/או הבאים מטעמה ו/או הבאים בשירותה
למעשיו ו/או מחדליו של "הקבלן" וכל הפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף "אחריות
צולבת".
יד .אם גבולות האחריות על פי פוליסות הביטוח יופחתו ו/או ימוצו ,ירכוש "הקבלן"
פוליסות ביטוח נוספות על פי הן לא יפחתו גבולות האחריות בסה"כ מהסכומים
המפורטים באישור קיום הביטוחים.
טו" .הקבלן" מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו [אם ניתנה לכך הסכמת
המזמין כאמור בס"ק ( 8א)] ,בהקשר למתן השירותים בהסכם זה ,את האמור בכל
סעיפי הביטוח להסכם זה ,ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת
התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו.

סעיף  99על כל תתי סעיפיו לעיל ייחשבו כסעיפים עיקריים שהפרתם ,כולם או חלקם ,ע"י הספק
תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
הפרת ההסכם
.92

א .מבלי לגרוע מהוראות סע' ( 8ב) לעיל מוסכם בזה כי במקרה שהספק יפר איזו
מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ולא יתקן את ההפרה בתוך  7ימים ממועד 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.
ב .כמו כן מוסכם כי בכל מקרה בו יפר הספק התחייבותו למתן השירותים עפ"י הסכם זה,
לכל פרק זמן שהוא ,יהיה המזמין רשאי למסור את ביצוע השירותים לכל גורם שהוא,
וזאת על חשבון הספק.
ג.

למען 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.

ד .כל סכום המגיע מהספק למזמין עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ואשר לא ישולם
למזמין במלואו ובמועדו ישא ריבים בשיעור כפל הריבית הבנקאית שתהא נהוגה
בבנה"פ בע"מ לגבי חריגה מקו אשראי בחשבונות חח"ד ,אשר תחול על כל סכום
שבפיגור מהמועד שנועד לתשלומו למזמין או שולם ע"י המזמין (עפ"י המקרה) ועד מועד
תשלומו ו/או השבתו בפועל למזמין.
כללי
.98

א .חשבונות המזמין כרשום בספרי הנה"ח שלו וכל המסמכים הקשורים בהם בכל הנוגע
להוראות הסכם זה יהוו ראיה סופית ,בלעדית ומכרעת ,לנכונותם ,ודינו של כל סכום
המגיע למזמין מהספק כדין חוב קצוב.
ב .המזמין יהא רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו מהספק עפ"י הסכם זה מכל סכום שיגיע
לספק מהמזמין עפ"י הסכם זה.

.94

ג.

מוסכם ,כי למזמין קיימת זכות עיכבון מכוח כל דין ,כלפי הספק ,בכל הנוגע לציוד
הספק.

ג.

במעמד חתימת הסכם זה ימסור הספק למזמין צ'ק בטחון ללא תאריך ע"ס ₪ 98,888
וכן ערבות בנקאית ע"ס  ,₪ 98,888לקיום כל התחייבויותיו כלפי המזמין עפ"י הסכם
זה .הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם ,והקבלן יאריך אותה מעת לעת
על חשבונו.

א .כל שינוי ,אורכה ,הנחה ,עיכוב ,וויתור וכיוצ"ב לא יחשבו כויתור או מחילה של אחד
הצדדים כל זכויותיו עפ"י הסכם זה ולא יתן פתח לטענת מניעות כלפיו אלא אם נעשו
במפורש ובכתב.
ב .כל שינוי מהאמור בהסכם זה על נספחיו לא יהיה בר-תוקף מחייב אלא אם נערך
במפורש ובכתב ונחתם כדין ע"י הצדדים.
ג.

כל הסכם וכל הסכמה אחרים ,בין בכתב ובין בע"פ מלבד הסכם זה (על נספחיו) ,אינם
קיימים בין הצדדים ,אלא אם נעשו כאמור בסעיף  95להלן.

ד .הסכם זה נחתם על דעת שני הצדדים ,ולפיכך לא יתפרש כנגד אחד מהם משום שהיה
כביכול מנסחו.
ה .לצורך משלוח הודעות תהיינה כתובות הצדדים כאמור במבוא.
ו.

.98

כל הודעה שתישלח ע"י אחד מהצדדים למשנהו בדואר רשום לפי אחת מהכתובות הנ"ל
או הונחה במשרדו ,רואים אותה כהודעה שתוכנה הגיע לידיעת הנמען כעבור  96שעות
מזמן המשלוח ,או  24שעות מזמן שהונחה במשרדו ,הכל לפי העניין .הודעה שנשלחה
באמצעות טלקס ו/או פקסימיליה תיחשב כהודעה שתוכנה הגיע לידי הנמען בתוך 92
שעות מעת שנשלחה.

אנשי הקשר מטעם הצדדים:
צדוק לילה____________:
מטעם המכללה:
,88-6982888
מוטי זכר:
מטעם הספק:

884-8877888

____________________

ולראיה באנו על החתום:

___________________________
המזמין

__________________________
הספק

אישור עו"ד
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 הסכם זה מחייב את הספק.

_______________
עו"ד

תאריך:
נספח ד' :אישור קיום ביטוחים

לכבוד :סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר) דרך נמיר  ,041תל-אביב
ע"ר מס' ( 85-855811-1להלן" :המכללה" )
(להלן" :הקבלן") וכן
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם
על שם סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר) ( להלן" :המכללה") ,בקשר להסכם
לאספקת ולהצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות ( להלן " :השירותים" ).
שני התאריכים נכללים (להלן "תקופת
ועד ליום
וזאת לתקופה המתחילה ביום
הביטוח")
א.

ביטוח רכוש לציוד ,מלאי ולכל רכוש אחר – פוליסה מספר

 .המבטח

את רכוש "הקבלן" לרבות ציוד ומלאי שבחזקתו ו/או באחריותו בערך רכישה כחדש ו/או הקמה
מחדש ,מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח הידוע כ" -אש מורחב" ומבלי
לפגוע מכלליות האמור ,לרבות :אש ,ברק ,עשן ,התפוצצות ,נזקי נוזלים התבקעות ,התנגשות,
פריצה ושוד ,שביתות פרעות ,נזק בזדון.
ב.

ביטוח אובדן תוצאתי פוליסה מספר

 .המבטח נזק ו/או אובדן רווחים ו/או

אבדן הכנסות ו/או הוצאות תפעול מוגדלות ,אשר ייגרמו ל"הקבלן" עקב האירועים המבוטחים
על פי סעיף א' לעיל .סכום הביטוח יהיה שווה לאבדן הרווח הגולמי (מחזור מכירות פחות
הוצאות משתנות) ,אשר נגרם ל "הקבלן" במשך התקופה הנדרשת עד לחזרתו למתן שירותים
באופן מלא כמפורט בהסכם זה לאחר שהופסקו באופן מוחלט ,בעקבות אירוע מכוסה על פי
סעיף א' לעיל .תקופת השיפוי בגין ביטוח זה לא תפחת מ  02 -חודשים.
ג.

ביטוח חבות מעבידים – פוליסה מספר __________________ .ביטוח אחריותו של
"הקבלן" ,על פי כל דין ,כלפי עובדיו ועובדי מי מטעמו ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או מחלה לכל
עובד ו/או המועסקים על ידו תוך כדי ו/או עקב העסקתם בקשר להסכם ,בגבול אחריות אשר
לא יפחתו מסך של  ₪ 21,111,111למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח לא
יכלול כל חריג ,סייג או הגבלה בדבר חבות כלפי עובדים זרים ,עובדי תושבי השטחים
המוחזקים ,עובדים המסופקים על ידי חברות כוח אדם ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
הביטוח לא יכלול כל חריג סייג או הגבלה בדבר חבות בגין פיתיונות ורעלים ,שעות עבודה,
העסקת נוער כחוק הביטוח יורחב לכסות את חבותו "המכללה" ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או
מי מטעמה ,היה ויטען כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי "הקבלן".

ד.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -פוליסה מספר ______________ .ביטוח אחריותו של
"הקבלן" ,על פי כל דין ,לנזק שנגרם לצד שלישי כלשהו ,בכל שטח מדינת ישראל והשטחים
המחוזקים  ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  ₪ 0,111,111למקרה אחד ובסה"כ לתקופת
ביטוח שנתית .הביטוח לא יכלול כל חריג ,סייג או הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,ברק,
רעידת אדמה ונזקי טבע ,התפוצצות ,פריקת מטענים ,בהלה ,חבות בגין קבלנים ועובדיהם,
הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל ובמשקה ,שביתות והשבתות ,תביעות השבה מצד המוסד לאומי.
הביטוח יורחב לכלול סעיף אחריות צולבת .הביטוח לא יכלול כל חריג ,סייג או הגבלה לעניין
רכוש "המכללה" הנמצא בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של "הקבלן"
ו/או רכוש שפועלים בו.
 .0הביטוח לא יכלול כל חריג סייג או הגבלה לחבות כלשהי שעשויה לחול והנובעת מ:
מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו או שווקו על ידי " הקבלן" או
בקשר עמו ,או כל איש בשירותו ,לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של
"הקבלן".

ה.

במידה והביטוח לאחריות צד שלישי יכלול חריג ,סייג או הגבלה כמפורט בסעיף ד 2.לעיל אזי,
"הקבלן" יקיים ביטוח אחריות מוצר  -פוליסה מספר______________ .בגין אחריותו של
"הקבלן" ,על פי כל דין ,בגין נזק כלשהו לגוף ו/או רכוש של אדם ו/או גוף כלשהו עקב
השירותים ו/או המוצרים שסופקו על ידי "הקבלן" ו/או הבאים מטעמו .בגבולות אחריות שלא
יפחתו מסך של  ₪ 0,111,111למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .למען הסר ספק
אספקת השירותים על כל המשתמע מכך יחשבו כמוצר לעניין ביטוח זה .הביטוח מורחב
לשפות את "המכללה" ו/או מי מטעמה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי "הקבלן" ו/או מי
מטעמו וזאת מבלי לגרוע מחבות "הקבלן" כלפי "המכללה" ו/או מי מטעמה .הביטוח כולל
תקופת גילוי בת  02חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך "הקבלן" ביטוח חלופי אשר
מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה .התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר
מהמועד בו החל "הקבלן" לבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא הסכם זה.

כל הביטוחים אשר ייערכו על ידי "הקבלן" יכללו תנאים מפורשים כדלקמן:
א.

שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את – סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה
ולאמנויות ו/או "המכללה" ו/או הבאים מטעמה ו/או הבאים בשירותה( .להלן :
"המבוטחים הנוספים" )

ב.

אי קיום תנאי הפוליסות וההתניות בתום לב על-ידי "הקבלן" ו/או מי מטעמו ,לא
תגרע מזכויות "המבוטחים הנוספים" לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.

ג.

כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ,המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את
אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי "המבוטחים הנוספים".

ד.

הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי "המבוטחים הנוספים",
ומבטחו של "הקבלן" מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי
"המבוטחים הנוספים" .המבטח מוותר על כל זכות המוקנית לו על פי סעיף  81לחוק
חוזה ביטוח.

ה.

הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי "המבוטחים
הנוספים" ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם
לנזק מתוך כוונת זדון.

ו.

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לצמצם את היקפם ו/או שלא לחדשם,
אלא אם כן מסר המבטח ל "המבוטחים הנוספים" הודעה בדואר רשום על כוונתו
לעשות כן  01יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או צמצום הכיסוי הביטוחי.

שם החותם

תפקיד החותם

חתימת המבטח

חותמת המבטח

תאריך

