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 למתן שירותים חוזה

 
 אביב יפו-תלבשנערך ונחתם ביום ___ בחודש ___ בשנת _______ 

 
 
 

 סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך וטכנולוגיה )ע"ר(, בין

 5800388558מס' עמותה:  

 , תל אביב149מדרך נמיר 

 _______________ .פקס. _______________; טל

 __דוא"ל: _______________________________

 
 מצד אחד;        "(המכללה)להלן: "

 
 
 

 ___________________________________ לבין

 __________________________ .פ.ח

 מרח'______________________________

 טל. _____________; פקס. ______________

 דוא"ל _______________________________

 ___________________________:באמצעות

 זה חוזה לע ם הספקבשים להתחייב ולחתום /מוסמכה
 מצד שני;       "(הספק)להלן: " 

 

וסידור הרכבה  , פריקה, הובלהאריזה, העמסה, פירוק, מעוניינת לרכוש שירותי  המכללהו  הואיל

(, ולצורך כך "השירותים")להלן:  לחוזה (1נספח ), כתיאורם במפרט השירותים, של ציוד

 ;כרז לבחירת הספק שיעניק לה שירות זההיא ערכה מ

זאת בהסתמך, בין היתר, על . והוכרז כזוכה בו המכללהשערכה  במכרז והספק התמודד והואיל

 יווהתחייבויות יוהצהרותבהינתן ו ,מכרזבמסגרת הצעתו להצהרותיו והתחייבויותיו 

  ;הלן בחוזההמפורטות ל

רכוש מעוניינת ל המכללהו, מושא חוזה זה ותיםאת השיר מכללהל העניקוהספק מעוניין ל  והואיל

 ;זה חוזה, בתנאים המפורטים בשירותים אלה מהספק

 

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1
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אולם, בכל מקרה של סתירה  חלק בלתי נפרד ממנו. יםמהוו ווהנספחים ל חוזההמבוא ל .1.1

 יגבר האמור בנספח. –נספחיו שאינה ניתנת ליישוב בין הוראות החוזה להוראת איזה מ

 .חוזהולא תשמשנה לפרשנות ה בלבד, לשם התמצאותבחוזה הן כותרות הסעיפים  .1.2

 ;_______________מס' נייד  ,____________הינו זה  חוזהלצורך  המכללהנציג  .1.3

 להודעה בהתאם ידו-עלימונה שאו מי ; _______________________דוא"ל 

 (. "המכללה"נציג הלן: )ל לספקבכתב ידו  על שתימסר

מס' נייד , זה הינו _______________ חוזהנציג הספק לצורך  .1.4

"נציג להלן:  _______________________דוא"ל  ___________________

 . ("הספק

ביצוע ל הקשור בכלספק ה של מטעמו להתחייב המוסמךהגורם הינו ספק ה נציג .1.4.1

 לביצוע ידאג, והפעילות המסמכים ,המידע את ירכזנציג הספק , היתר בין. חוזהה

 מביצוע הנובע וא הנוגע עניין כל בצעיו דווח, יעדכןי, כנדרש בחוזה השירותים

 עם צדדים או המכללה גורמי עם ישתתף בישיבות ובפגישות ;השירותים

עריכת ביקורות על יהיה אחראי ל ;המכללהנציג ידי -שלישיים, כפי שיידרש על

 הקשור בכל מטעמם מי או הצדדים בין הקשר איש הוכן יהי שירותים;האיכות 

 .ובמועדן במלואן, החוזה פי על ספקה התחייבויות ביצועלו התקשרות,ה לביצוע

 חוזהנספחי ה .2

 , המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, הם:חוזהנספחי ה

 מפרט השירותים; – (1)נספח  .2.1

 פירוט ההובלות הנדרשות; - א(1נספח ) .2.2

 ביטוחים; אישור על קיום – (2) נספח .2.3

הצעתו של הספק למכרז, על התצהירים שצורפו לה, ולרבות ההצעה  –( 3נספח ) .2.4

 הכספית;

 נוסח ערבות ביצוע. – (4)נספח  .2.5

 הצהרות הספק .3

 :מצהיר כיהספק 

זה; וכי מתן השירותים  חוזהאת השירותים המפורטים בהעניק הוא כשיר על פי כל דין ל .3.1

 צד ג' כלשהו. של זכותאינו פוגע ב חוזהבהתאם ל מכללהעל ידו ל
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כוח יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי  .3.2

 מומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.  הניסיון והמקצועי, הידע ההאדם, 

ולמלא  חוזה, להתקשר בחוזהלא חלה עליו כל מניעה חוקית או אחרת, על פי כל דין או  .3.3

 .פיואחר כל התחייבויותיו על 

רשיון לרבות נדרשים לצורך מתן השירות, מסמכים והאישורים הכל ההוא מחזיק ב .3.4

 .לכך דרשיבכל עת שי המכללהבפני להציגם והוא מוכן רשיון מוביל בתוקף, עסק ו

לצורך מתן השתמש הוא מתכוון ל בהםש ובשיטות בכלים הזכויותכל  של הבעלים הוא .3.5

 . השירותים

 קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתם ,שירות קבלן או אדם כוח קבלן איננוהוא  .3.6

 כקבלן ישמש לאהוא  וכי, אדם כוח שרותי במתן עוסק ואינו, 1996-ו"תשנ, אדם כוח

 .שירותיםה בביצוע כאמור שירות קבלן או אדם כוח

מושא  השירותים את כלמנו לרכוש מ חייבת אינה המכללההוא מודע ומסכים לכך ש .3.7

 או תכיפות אינה מחויבת לכלהיא כלשהו, ו בהיקף מנו שירותיםלרכוש מ או חוזהה

 שיקול פי , עלהמכללה של הברכישת השירותים. אלו ייקבעו בהתאם לצרכי רציפות

 לשיקולי תקציב.  ובכפוף, דעתה המקצועי

, כולם או חוזהרשאית לבצע את השירותים מושא ה המכללההוא מודע ומסכים לכך ש .3.8

, והוא מוותר על תבחר על פי שיקול דעתההיא ת כל צד ג' שבעצמה או באמצעו חלקם,

 .כל טענה בנושא

שלא להזמין ממנו תחליט  המכללהבמקרה שמוותר על כל טענה, מכל סוג שהוא, הוא  .3.9

 את השירותים כלל או בהיקף כלשהו.

 בצורה לפגוע שעלולה התחייבות במהלך תקופת ההתקשרות כל עצמו על יקבל לא הוא .3.10

בין עניין אישי שלו  עניינים ניגודחשש ל כדי ליצור או מכללהלשירותים במתן ה כלשהי

 .החוזה פי עללהתחייבות שלו 

 .ורשות בלבדמ בתוכנות שימוש עשויהוא וכל גורם מטעמו  .3.11

מחייב תיאום מוקדם עם החברה המנהלת של מגדל השירותים מתן הוא מודע לכך ש .3.12

 ה.שלום, לרבות תיאומים תחבורתיים שיידרשו על יד

הוא או נציגו סיירו באתרי המכללה והוא מודע היטב למהות העבודה והשירותים  .3.13

הנדרשים ממנו, והוא מקבל על עצמו לבצעם כנדרש בחוזה וברמה הגבוהה ביותר, ללא 

 סייג.
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במצב  מצהיר ומתחייב כי כלי הרכב שיועמדו על ידו לצורך מתן השירותים יהיוהוא  .3.14

מיומן,  להפעלה על פי חוק ויופעלו על ידי כוח אדםתקין ושמיש ויהיו בעלי כשירות 

 .מנוסה ובעל רישיון תקף להפעלת כלי הרכב מהסוג שיידרש

 והתחייבויותיו הצהרותיו סמך על זה בחוזה עמו מתקשרת המכללההוא מודע לכך ש .3.15

במסגרת הצעתו למכרז, וכי ככל שאיזה מהצהרות או התחייבויות אלה פסקה 

 .לאלתר המכללהנציג ע על כך למלהתקיים, חובתו להודי

 תחייבויות הספקה .4

  :הספק מתחייב בזאת

בהתאם לפעול , ולחוזה (1נספח )את מלוא השירותים המפורטים ב מכללהליתן ל .4.1

תהיה רשאי לשנות, ללא צורך  המכללהמוסכם על הספק כי  .המכללהלדרישות 

לה, מבלי שתהא השירותים הנדרשים מהות או היקף בהתייעצות או בהסכמת הספק, את 

באופן אין מדובר בשינוי מהותי, המשפיע ובלבד ש ,בגין כך זכות לתמורה נוספתלספק 

  השירותים. אספקת עלות על משמעותי 

במסירות, ביושר, בנאמנות, בשקידה וברמה המקצועית על ידו השירותים יבוצעו כי  .4.2

הידע הנדרשים ו הכישוריםהזמן, המשאבים, הניסיון, כל הגבוהה ביותר, תוך העמדת 

 . םובמועד ם, במלואהחוזה מושאלצורך ביצוע השירותים 

ויוסכם על  ,המכללהעל ידי נציג לו יוכתב השירותים בהתאם ללוח הזמנים שליתן את  .4.3

 . י הצדדיםיד

, חריג שבו הוא נתקל במסגרת מתן השירותים אירוע כל על באופן מיידי מכללהל לדווח .4.4

 . על ידי גורם כלשהו פלילית ע עבירהלביצו המעורר חשד מקרה לרבות

  והיקפה תקופת ההתקשרות .5

סיום והשלמת תסתיים עם על החוזה ו המכללהשל החתימה תחל עם ההתקשרות תקופת  .5.1

 .המכללה, לשביעות רצונה של מכוח החוזה ספקכל המשימות והשירותים הנדרשים מה

, תחילת נובמבר-רצפויה להתבצע במחצית השניה של חודש אוקטובהענקת השירותים  .5.2

 .העבודה תחילת כמועד המכללה ידי על שיוגדר מהמועד שעות 96 -מ יותר לא תארך והיא

 ם)כול םלכמה מועדים או לדחות שירותיםהמתן יחד עם זאת, המכללה רשאית לפצל את 

 3שישה חודשים, ובלבד שתינתן לספק התראה של עד של זמן ( וזאת במסגרת םאו חלק

 .שירותיםלגבי מועד ביצוע הת לפחושבועות מראש 
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 20%ההתקשרות בשיעור שלא יעלה על  ףעומדת האופציה להרחיב את היק מכללהל .5.3

 ףההחלטה כפוף קתומשווי ההתקשרות המקורית, וזאת מטעמי חסכון ויעילות. 

 .המכללהלאישורה של ועדת המכרזים של 

זאת מכל סיבה ו, עת בכל את ההתקשרות עם הספקלהפסיק רשאית  המכללה כי יובהר .5.4

 המכללה תשלםכאמור  במקרה מראש. יום 30לספק הודעה בכתב מתן באמצעות , שהיא

 למועד עד מכללהבגין השירותים שהוא העניק ל זכאי הוא להש התמורה את לספק

 , ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה מעבר לכך.ההתקשרות הפסקת

ע לו בשל הפסקת ההתקשרות עימו הספק מוותר בזאת על כל זכות או טענה לפיצוי המגי .5.5

 בטרם הגיעה לסיומה.

  תמורה ותנאי תשלום .6

ובכפוף למילוי כל יתר  , במלואם ובמועדם,כל השירותיםלאספקת בתמורה  .6.1

לספק תמורה  המכללהתשלם במלואן ובמועדן,  חוזההספק על פי ה יו שלהתחייבויות

 ."(תמורהה)להלן:" בהתאם להצעתו במכרז ₪ _______ _______בסך של _

  .תשלוםהשיעורו במועד כ ,יתווסף מע"מלסכום זה  .6.2

 התמורה לא תישא ריבית ו/או הצמדה. .6.3

 90%הספק מודע ומסכים לכך, שלאחר השלמת ההובלה הראשונה תשולם לספק  .6.4

הנותרים ישולמו לו רק לאחר השלמתה של ההובלה השניה )העברת  10% -מהתמורה; ו

 ., ככל שתתבצעהספריה מהקמפוס המרכזי לקמפוס שחר(

או למי שהורה  המכללהבחודש שלאחר ביצוע השירותים ימציא הספק לנציג  10עד ליום  .6.5

, חשבון בגין החודש החולף, בצירוף דו"ח המפרט את השירותים שביצע המכללהלו נציג 

תבדוק את החשבון, וככל שתאשרו תשולם התמורה לספק  המכללההספק בתקופה זו. 

 . בלת החשבון+ מיום ק30שוטף בתנאי 

ויגישו מחדש. לחילופין, רשאי  המכללהלא אושר החשבון, יתקנו הספק בהתאם להערות  .6.6

 יום מקבלתן. 30, וזאת בתוך תקופה של המכללההספק להשיג על הערות 

אמצעות או ב ספקההתמורה ישירות לחשבון הבנק של את לשלם רשאית  המכללה .6.7

 .הלפי בחירתאו בכל דרך אחרת,  המחאה

 בין הצדדים כי הגשת חשבונות ואישורם תתבצע באמצעות תקשורת בדוא"ל. מוסכם .6.8

 עניקיהשירותים שהוא של ביצוע עלות המלוא הספק מאשר כי תמחר ושיקלל את  .6.9

העלויות  את כל סכום התמורה הינו מלא, סופי וכוללכי , ומכוח החוזה מכללהל

 המכללה .השירותים בקשר עם מתן במהלך כל תקופת ההתקשרות ווההוצאות שיהיו ל
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 לא תישא בכל הוצאה שתהיה לספק בקשר עם מתן השירותים מעבר לסכום התמורה

 .לעילמפורט ה

 מחאת זכויות וחובותה .7

זכות או חובה שיש לו מכוח  לאחרלשעבד  או להמחותלהעביר או  רשאיאינו ספק ה .7.1

  .ובכתב מראש המכללה הסכמתאת לכך קיבל כן אם  אלאבמישרין או בעקיפין, , החוזה

 של שזכויותיו ובלבד, חוזהה פי על וחובותיה זכויותיה את להמחות רשאית המכללה .7.2

 .תפגענה לא חוזהה פי על הספק

 העסקת ספקי משנה .8

, םמקצת או םכולהשירותים  ביצוע את)ספק משנה(  לאחר למסור רשאיהספק אינו  .8.1

  .ובכתב מראש המכללה בהסכמת אלא

גורעת מאחריותו  אינהוספק נה, אינה פוטרת את המשספק באמצעות שירותים ה ביצוע .8.2

ספק באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של  יישאספק ה החוזה.התחייבויותיו לפי מו

 . ועל ידבוצע או מי מטעמו, כאילו המעשה או המחדל האמור שלו משנה 

כל ספק משנה או מי של העסקתו להפסיק את ספק רשאית להורות לתהיה  המכללה .8.3

 . , ללא צורך במתן התראה מראשמקצועיל עת ועל פי שיקול דעתה הבכ מטעמו

, וחובתו משנה מטעמוספק באמצעות שירותים משנה לא יהא רשאי לבצע את ה ספק .8.4

 .של הספק למנוע זאת

 קיזוזעיכבון ו .9

 חוזה.הלספק לא תהיה זכות עיכבון באשר לתוצרי השירותים שהוא מחויב בהם על פי  .9.1

ו/או לגבות כל  הלקזז ו/או לעכב תחת יד תאירשהא ת מכללההמסכים בזאת, כי הספק  .9.2

לבין  האחר שנערך בינ חוזהזה ו/או כל  חוזהעל פי מהספק  הסכום שמגיע ו/או שיגיע ל

הוראות סעיף זה אינן גורעות  זה. חוזהעל פי  המכללהלספק מכל סכום שיגיע מ, הספק

 . לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת המכללהמזכותה של 

תודיע לספק מראש ובכתב, ככל שתחליט לקזז לו סכום כלשהו כאמור.  המכללה .9.3

 .כוונתה לקזז ואת הסיבה לכךפירוט של הסכומים שבתכלול  ההודעה

לו  םתשלומים שלא שולכל קיזוז כאמור או על החלטת על שיג הספק יהיה רשאי לה .9.4

 מגיע לו. לטענתו ו

יום מיום קבלת התשלום  שישיםוחר מלא יא מכללהתועבר לעל החלטת קיזוז השגה  .9.5

העברת השגה בתוך המועד -אי .המוקדםהחסר או מיום קבלת הודעת הקיזוז, לפי 

 האמור, משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.
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  וביטוח אחריות לנזקים .10

 או ספקל שייגרם ,כספי נזק לרבות ,רכוש ונזק גוף נזק לכל דין פי על אחראי הספק .10.1

 מי וכל הספק של מחדל או ממעשה כתוצאה, כלשהו שלישי לצד וא ועובדיה מכללהל

 או נזק, לאבדן בלעדית אחראי הספק. חוזהה פי עלהתחייבויותיו ל הקשור בכל ,מטעמו

 לצורך מטעמו מי ידי על או ידו על שהובא או הנמצא, ותיאור סוג מכל לציוד קלקול

 המכללה את פוטר ספקה. עובדיול שיגרם נזק לכל וכן חוזהתחייבויותיו על פי הה ביצוע

 הפועלים ואת לשפותם ומתחייב ,כאמור לנזקים אחריות מכל המטעמ הפועלים ואת

 .ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות כאמור נזקים עקב לשלם שיחויבו סכום כל על מטעמם

 על להגן הצורך ובמידת ,להתגונן לו ותאפשר כאמור תביעה עלספק ל תודיע המכללה

 .הספק של חשבונו על, מפניה המכללה

 דרישה או/ו תביעה בגין לשלמו חויבה או שילמה שהיא סכום כל לנכות רשאית המכללה .10.2

 להבטחת כזה סכום כל לעכב זכאית תהא כןו, ממנהספק ל שיגיע סכום מכל, כאמור

. כלשהו שלישי לצד נזק דמי לשלם צפויה תהא המכללה בו מקרה בכל, ל"כנ תשלום

 כאמור תביעה עלספק ל תודיע המכללהש בכך מותנית תהיה רכאמו המכללה של זכותה

 .מפניה להתגונן לו ותאפשר

 ביצוע תחילת מועד ולפני ,חוזהה פי על או/ו דין פי על הספק של מאחריותו לגרוע מבלי .10.3

ההתקשרות  תקופת כל למשך חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב, השירותים

. הספק מתחייב לחוזה )אישור קיום ביטוחים( (2נספח )העונה על כלל האמור בביטוח 

, את אישור זה חוזהמתן השירותים על פי מועד תחילת , לפני המכללהלהמציא לידי 

 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטחלחוזה,  (2)נספח בנוסח הביטוח קיום 

התשלום בדבר קבלות  כן, יציג הספק את פוליסות ביטוחי הספק והמכללהלפי דרישת  .10.4

 . אלה ן פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין פוליסותבגי

אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאתם או בהמצאת אישור ביטוחי הספק כדי להוות  .10.5

לגרוע מאחריות כדי או  המכללהלהטיל אחריות על או כדי אישור בדבר התאמתם 

 הספק.

 ערבות לקיום החוזה .11

 לפקודת אוטונומית ערבות ברהלח ספקה ימסור, ספקה יו שלהתחייבויות להבטחת .11.1

מפורט לנוסח ה בהתאם וזאת ,לצרכן המחירים למדד צמודה, מותנית בלתי, המכללה

  (."ביצועערבות ה": )להלן (4בנספח )

 מאת או ישראלי בנק מאת - המכללה ולטובת ספקה לבקשת - תּוצא ביצועערבות ה .11.2

 וחיסכון ביטוח ההון שוק אגף של התקפות ברשומות המופיעה ישראלית ביטוח חברת

 ערבויות למתן הרשאה כבעלת, החוזה ערבות הוצאת למועד נכון האוצר במשרד

 על הפיקוח וחוק ,1985-ה"תשמ(, ביטוח ענפי) ביטוח עסקי על הפיקוח בהודעת כאמור
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 ידי על תּוצא ביצועה שערבות במקרה .1981-א"התשמ(, ביטוח) פיננסיים שירותים

 ולא, הביטוח חברת ידי על תבוצע עליו והחתימה ערבותה כתב הוצאת, ביטוח חברת

 .מטעמה ביטוח סוכנות באמצעות

  .של הספק במכרזהמחיר מהצעת  20%תהיה בסכום של  ביצועערבות ה .11.3

  .ההתקשרות תקופת ממועד חודשים 3 תוםל עד בתוקפה תעמוד ביצועערבות ה .11.4

 לפי, לחלט איתזכתהא  המכללה, ספקה מהתחייבויות התחייבות הפרת של במקרה .11.5

 . זכות טיעון לספק למתן בכפוף וזאת(, חלקה או כולה) ביצועה ערבות את, דעתה שיקול

 בידי ספקה יפקיד(, חלקה או כולה) כאמור ביצועה ערבות את המכללה חילטה .11.6

, בחלקה שחולטה ביצועה ערבות של סכומה את ישלים או חדשהביצוע  ערבות המכללה

 חולטה שבו מהמועד ימים 7 בתוך וזאת, שחולט הסכום ובשיעור זהים בתנאים

 .ממנה חלק כל או הערבות

 על המכללהשל  לזכותה העומדים תרופה או סעד מכל רעוגחילוט ערבות הביצוע אינו  .11.7

 .דין פי על או החוזה פי

 ידי על תעשה, הארכתה או שינויה, חידושה, הביצוע ערבות הוצאת, למען הסר ספק .11.8

 .חשבונו ועל ספקה

 החוזההפרת  .12

 .1970-יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אחוזה על הפרת ה .12.1

 ימים מיום שניתנה לו על כך 7ולא תיקן את ההפרה בתוך  הפר הספק את החוזה .12.2

, תהפוך ההפרה להפרה יסודית או בתוך מועד אחר שנכתב בהודעה אליו התראה בכתב

 וזה ועל פי דין.על כל המשתמע מכך על פי החשל החוזה, 

)או שהפרה של החוזה הפכה להפרה יסודית(  החוזההפרה יסודית את  ספקהפר ה .12.3

התראה מיום שניתנה לו על כך ימים  7בתוך היסודית ההפרה את לא תיקן הספק ו

רשאית  המכללהתהא , ימים מיום שהיא הפכה להפרה יסודית( 7)או בתוך  בכתב

 לאלתר.  ספקסיים את ההתקשרות עם הל

הם עילה להפסקת  ףמבלי לגרוע מהאמור לעיל, קרות אחד מהמקרים שלהלן יחשבו א .12.4

 ההתקשרות עם הספק:

מרצון או ניתן ו בקשה לפירוק או התקבלה החלטה על פירוקנגד הספק וגשה ה .12.4.1

בקשה נגדו או על ידיו הוגשה צו כינוס, זמני או קבוע, או  או צו פירוקכנגדו 

יום  90י נאמן לספק, והצו לא הוסר בתוך מינואו ניתן צו להסדר נושים ל

 מהינתנו; 
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או  הספקעל רוב נכסי  ,פעולת הוצאה לפועל אחרת הצעוטל עיקול או בוה .12.4.2

, והעיקול םשירותיהו או נכסים הדרושים לצורך ביצוע נכסים מהותיים של

 יום מהטלתו. 90לא הוסר בתוך 

על פי  מכללהאחרת העומדת לבהפסקת החוזה עקב הפרתו אין כדי למעט מכל זכות  .12.5

 החוזה ועל פי דין.

ככל שהפסקת ההתקשרות עם הספק נובעת ממעשה או ממחדל של הספק או מי  .12.6

מטעמו, תינתן לספק הזדמנות לומר את דברו בטרם קבלת החלטה סופית בנדון. זכות 

 הטיעון יכול שתהיה בכתב. 

 :מוסכם פיצוי .13

בסכומים המפורטים שלהלן, ההפרה  תהא זכאית לפיצוי מוסכם בגין מקרי מכללהה .13.1

 :("הפיצוי המוסכם"להלן )להלן: 

גין כל יום ב"ח ש 5,000 -בחוזה  הקבועיםהזמנים  ותאי עמידה בלוח .13.1.1

 ."ח לכל שעת איחורש 500 -איחור, ו

על פי הערכת  ,פיצוי בסך שווי הציוד -גרימת נזק לציוד במהלך ההובלה  .13.1.2

היה שי ככל. מכללהשמאי מטעם ה, ובאין יכולת להעריך, באמצעות מכללהה

 ש"ח.   2,000 -בסך  נוספתשא הספק בעלות יצורך בחוות דעת שמאית כאמור, י

ימים ממועד קבלת דרישה בכתב לכך  7את הפיצוי המוסכם תוך מכללה הספק ישלם ל .13.2

לקזז את סכום הפיצוי מכללה של ה ה. אין באמור כדי לגרוע מזכותמכללהמאת ה

עה לספק בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה או המוסכם מהתמורה המגי

 .מכללהאו מכל סכום אחר המגיע לספק מאת הביצוע באמצעות חילוט ערבות ה

או בתשלומו על ידי הספק, אין מכללה בקביעת הפיצוי המוסכם, בדרישתו על ידי ה .13.3

ם על פי ההסכמכללה כדי לגרוע מהתחייבות הספק או מכל זכות או סעד הנתונים ל

 .ועל פי דין

 שונות .14

הוא ו, 1976 -הינו עוסק מורשה בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"וכי הספק מאשר  .14.1

מתחייב כי יש בידיו את כל האישורים הדרושים לפי פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, 

, לרבות אישור על 1976 -ו/או חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1961 -התשכ"א

 .ניהול ספרים כדין

ועל חשבונו את כל התשלומים שיש לבצע עפ"י החוק בגין מתן  הספק מתחייב לשלם .14.2

אחר  השירותים, כולל תשלומים למס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכל תשלום
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פי דין, עבורו ועבור המועסקים מטעמו לצורך ביצוע -או נוסף שיחול עליו על

 זה. חוזההתחייבויותיו שלפי 

חוזה זה מסורה לבית המשפט לדון בכל הליך משפטי בקשר ל הסמכות הייחודית .14.3

 .יפו-המוסמך בת"א

כל האמור בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף מין  .14.4

 נקבה במשמע, וכן להיפך.

 ,עשה בכתבנהוא , אלא אם כן חוזהלא יהיה כל תוקף לכל שינוי במוסכם בין הצדדים כי  .14.5

 הצדדים.המורשים לחתום עליו מטעם ידי חתם על נו

או על פי הדין,  חוזההמזכויותיו על פי זכות לא תחשב כוויתור על צד לחוזה של התנהגות  .14.6

אלא אם כן , חוזהאי קיום תנאי מתנאי הלאו כוויתור או כהסכמה מצדו להפרה או 

 עשה במפורש ובכתב.הדבר נ

ל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי . כחוזההן כקבוע במבוא ל חוזהכתובות הצדדים ב .14.7

שעות ממועד שיגורה, ואם תימסר  72בתוך  מענהתיחשב כאילו הגיעה לאלה כתובות 

 .ההודעה של הנמען על קבלת ועם קבלת אישור, או בדוא"ל ביד או תשלח בפקס

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 לשיכון הלאומית החברה המכללה  הספק
 מ"בע בישראל

 
 :באמצעות

  
 באמצעות:

 

 
 תאריך:

   
 תאריך:

 

 

 אישור עו"ד 

_____________מס' על ידי נחתם בפניי  חוזהאני הח"מ, עו"ד _________ מאשר בזאת כי ה

צורך חתימתו/ם מחייבת את הספק ל______________ מס' ת"ז ____________ אשר  -ת"ז____________ ו

 . זה חוזה

              ________________   _______________                 ____________________ 
 שם    עוה"ד                                    חותמת וחתימה                                     תאריך         
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 מפרט השירותים –( 1נספח )

 השירותים שהספק יידרש לספק למכללה יכללו את כל אלה:

, משכנו החדשהובלתו לאריזתו, העמסתו, , א(1)נספח הציוד המפורט בפירוק של כל  .1

 .החדש, בהתאם להנחיות המכללהמשכנו הרכבתו והצבתו בפריקתו, 

העברת התכולה כאמור כוללת את אריזת המיטלטלין במועד סמוך למועד ההעברה, לרבות  .2

, העמסה, בהתאם לצורך, הגעה למקום ההעמסה ביום ההעברה, סבלותשל ציוד  פירוק

היעד, סבלות בנקודת היעד ומיקום המיטלטלין וסידורם במקום שייעדה  פריקה בנקודת

בהתאם לצורך, הכל על פי הנחיית של מטלטלין לרבות התקנה והרכבה  ,מכללהלהם ה

 .מכללהה

 יספק את כלל אמצעי האריזה וכוח האדם שיידרשספק במסגרת מתן השירותים כאמור, ה  .3

סימון ארגזים ארגזי קרטון, ציוד קשירה ועטיפה, ניילון סטרצ', לרבות לביצוע השירותים, 

לצורך הגנה אחר שיידרש ואמצעי  קלקרים לבלימת זעזועים וכל ציוד ומטלטלין במדבקות,

 .ההמכלל על המיטלטלין והעברתם ליעדם לשביעות רצונה המלא של

ים גם ללועברה כהמיטלטלין המיועדים לה א( להלן,1מבלי לגרוע מהאמור בנספח ) .4

 .תורהמכללה טובין אחר שה , עציצים וכלציוד משרדיקלסרים, 

במדבקות, או שיסומנו  ,הספק בקרגלים שיספקתהיה הספק אריזת התכולה על ידי עובדי  .5

  .תקבע המכללהשאחר סימון ב

אוויר  זיהום)השירותים לא יבוצעו באמצעות רכב "מזהם", כהגדרתו בתקנות אוויר נקי  .6

 . 2012 -, התשע"ב (במכלי רכ

שעות לא שגרתיות של היום או הלילה, , לרבות מכללההשירותים יתבצעו בשעות שתקבע ה  .7

 .ובהתאם לשיקול דעתהמכללה הכול עפ"י צרכי ה

העובדים הנדרשים  את כל פרטימכללה לאישור הספק ביצוע ההובלה יגיש היום לפני  30 .8

 ,תוכנית עבודה; וכן סבלים וכו' ,לביצוע השירותים, כולל מנהל הפרויקט, נהגים

ואתרים. תוכנית  יפרט את תהליך העבודה לפי שלבים, לוחות זמניםהוא במסגרתה ש

 :הבאים העבודה תתייחס בין היתר לרכיבים

 .הציודשל ניוד האריזה, העמסה והסימון, השיטת   .8.1

 .לו"ז מפורט לכל פעולה .8.2

 אדםהאמצעים וכח המשאבים, וכן השל מיכלי אחסון, משוער כתב כמויות  .8.3

 .נדרש לליווי, תכנון וביצוע הפרויקטה



 

12 
 

 .הכנת טבלת סיכונים, תגובות לסיכונים ופתרונות אפשריים  .8.4

 .שיטת הטיפול באובדנים / ציוד לא מסומן  .8.5

כדי  . אין באמורמכללהבאישור תוכנית העבודה על ידי ה יתתחילת ביצוע העבודה מותנ  .9

העבודה כדי  צוע העבודה ואין באישור תוכניתביב ספקמוחלטת של ההאחריות הלגרוע מ

 ספק. להסיר אחריות כלשהי מה

אביב -יריית תללבצע כל הליך רישויי, מול ע ספקה באחריותמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .10

יפו ו/או מול משטרת ישראל ו/או מול החברה המנהלת של מגדל השחר ומגדל שלום, לצורך 

 .(ספריה)שניה הפעימה הלאורך כל משך הפרויקט כולל  פריקת הציוד
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 ובלות הנדרשות מהספקפירוט הה –א( 1נספח )

 

להלן פירוט ההובלות הנדרשות מקמפוס מרכז )הפקולטה לאומנויות( 

 לקמפוס "השחר":

 הערות כמות פירוט

   13 כסא סטודנט

   248 כיסא רגיל

   17 כסא עם גלגלים

   124 כתר פלסטיק

   9 מזכירה

   23 שולחן  סטודנטים

   11 שולחן עיצוב

   3 שולחן קפה

   14 ן משרדישולח

   10 שולחנות שונים

   18 ארון עץ

   6 ארונית

   10 כוננית

   2 משולבת

   4 יח מגירות

   6 ארון מתכת 

   5 ארונית מתכת

   1 125/90/70ארונית מגירות שרטוט 

   2 לוח מחיק

   3 מדרגות עץ

   3 כורסאות משרד אורי 2ספה+

   1 מטר בלובי 2.5ספה באורך 

   25 חידת מדפי מתכת באורכים שוניםי

     דרמה

 קומת מרתף 6 180/ 120תכולת מחסן במידת 

 קומת מרתף 3 170/ 190תכולת מחסן במידת 

 קומת מרתף 1 5/5תכולת מחסן פתוח במידת 

 קומת מרתף 1 4/5תכולת מחסן סגור במידת 

   1 3/2תכולת מחסן פנסי תאורה במידת 

 סדנת הפקות

מיועד 
קומת ל

 קרקע
כניסה 

 מהרחוב

   1 כלי עבודה 

   1 עגלת כלים

     מקדחה

   1 מקיטה

   2 משור שולחני

   1 מ'2/85/90שולחן עבודה 

     מידות לשולחנות עבודה

40/50/60, 80/107/130, 80/130/100     
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   2 מטר 2ארון מתכת בגובה 

   1 מטר 1.4ארון מתכת בגובה 

   1 דרון תיאטרוןמס -ארגז אחסון 

     חומרים

   20 פלטות עץ בגדלים שונים

   50 קרשים -מוטות עץ 

   אורי מפרק ללא פירוק -במת הרמה 

      

      

     מתפרה

   1 מכונת כביסה

   1 מייבש

   1 3/1שולחן עבודה + מגירות במידת 

   2 מכונת תפירה

   50 קופסאות אחסון

   2 סטנדים לבגדים

   1 מדפי מתכת

   1 משטח כולל ארגזים

      

   7  2+3פסנתרים +ספסל מקומות 

      

   4 מאווררים תעשייתים

      

      

     אולם מחול

   8 בר נייד

   2 כסא בר

   2 סולם 

      

      

     מוצרי חשמל

   2 טלויזיה

   6 מקרר קטן

   9 מיקרו

   5 4תמי 

   2 םמיח

   1 קומקום

   6 רמקולים

      

     טכנולוגיה

   3 מקרן

   3 מסך

   16 מחשב

   5 עמדת מרצה

   11 ומכונות צילום תומדפס
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     80אולם 

   1 שולחן זכוכית קטן

   5 חצובות 

   4 ארגזי כבלים  

   4 ארגזי פנסים

   2 ארגזי שקפים צבעוניים 

   1 סטיק פוינטארגז פל

   1 מראת גוף ארוכה

   6 פלטות עץ לכיסוי חלון 

   1 מערכת סאונד

   1 שלטים למקרן

   1 מסגרת ברזל לוילונות ולפסים

   2 כוננית מדפים 

   1 קופסאת עץ לבנה

   120 קלמפה לתליית פנסים 

   1 ציוד ביטחון )קסדות ורתמה(

   1 מכונת עשן

   2 ן קלמפות מוט ברזל לאיכסו

   1 פודיום מתקפל

   4 וילונות שחורים

   1 ארגז חשמל תאורה )דימרים(

   10 גלילי לינו שחור 
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 להלן פירוט ההובלות הנדרשות מקמפוס צפון לקמפוס "השחר":

   מיוחדים כמות רשימת ציוד חשמלי

        

 כמות סדנא ומכונות 6 מקרר ביתי

 1 190/100/130פלוט  6  מקרר קטן

 1 150/40מכ חיתוך   13 מיקרו

 7 4תמי 

יש ) 1.1*1.1*1.5מכונת חיתוך לייזר 
 –כניסה ההמכונה גדולה מדלת ציין כי ל

 1 פירוק המשקוף(בצורך ויש 

 1 1*0.5*0.8עגלת טיפולים  2 מאוורר

     6 מיחם

 1 ולחניתמכונת למינציה ש 2 מכונת קפה

 21 מכונות תפירה 1 כספת קטנה

 2 מגהץ + שולחנות גהוץ+ דוד קיטור 1   דוד חשמל

 25 מדפי ברזל מפורקים     

 20 ארגזים ארוזים ציוד    

    
 -רתכת נקודות 

1*0.3*2                              1 

 1 0.9*2*1.1 -מסור סרט    טכנולוגיה כללי

 1 1.5*0.5*0.5 -נה פינותגליוטי 20 רמקולים

 2 מע' הגברה
 -מדפים מתכת

2*1.8*0.5                            1 

 1 1.2*0.6*0.5 -( 2מלטשת עמוד )כפול  2 ספוטים

 1 1.7*1*1 -מסור חלב 11 טלויזיה

 1 1.5*1*1.2 -גליוטינה 2 סטנד לאייפד

 1 2*0.5*0.9 -(6ארון מתכת )כפול  1 רכזת כריזה

 1 ילוי אשרכזת ג
 -(2מקדחת עמוד קטנה )כפול

0.5*0.5*1.5 1 

 1 1.5*1.2*2 -ואקום    

המרכזי. תועבר בשלב א' לקמפוס –ספריה 
ועשויה לעבור בשלב מאוחר יותר לקמפוס 

   .השחר

במשקל  1.2*0.5*1.7 -מחרטת מתכת
      ק"ג 500כ 

1 

 ספרים

' מ 400
רץ של 
 מדפים

 1.2*0.7*1.5 -משייפת
1 

 60 ספרים  כוננית
 -( 2מסור סרט )כפול 

 1 קילו 100במשקל כ    2*0.7*1.1

 1 1*0.6*0.6 -משייפת אצבע 2 עגלת ספרים

 1 0.4*0.4*0.9 -נימה    

 1 0.9*0.7*0.7 -שלייף קטן    

 כמות 
 -מקדחת עמוד גדולה

 1 קילו 100משקל כ  1.7*0.6*0.6

 1 1.3*0.5*1.4 -מחרטת עץ    

 1 1.2*0.5*1.7 -מחרטת עץ    

 1 0.8*0.8*1.8 -שולחן גרונג 20 ארונות לפירוק והרכבה

 1 1*1.1*1.4 -מקצוע    



 

17 
 

   שונות
משקל כ    1.1*1*1.2 -מסור שולחן

 1 קילו 200

 1 ספה עם שזלונג
משקל כ   1*1*0.9 -מסור שולחן גדול

 1 קילו 100

 1 2.2*0.8*0.8( 8ארונות )כפול  10 כורסאות 

 1 1*0.7*1.5 -לבידיםעגלת  1 ספה

 1 1*0.7*1 -עגלת לבידים 2 פופים

 1 1.1*0.3*2.1 -( 2מתקן פחים )כפול 4 כסאות מתקפלים

 1 0.9*0.6*1.7 -שולחן ריתוך 2 שולחן מורה מחשבים

 1 1*0.5*0.9 -שולחן אבני שמות 14 שולחנות קפה נמוכים

 1 0.8*0.3*0.9 -מיג 1 דלפק

 1 0.2*0.2*1.5 -( 2בלוני גז )כפול  6 מ'(3שולחנות גדולים )עד 

 1 0.9*0.8*2 -( 16שולחנות )כפול  12 מטר 1שולחנות עד 

 1 2.1*0.7*0.9 -ארון חומרי גלם 50 כני ציור

     1 ארון מגירות שרטוט

פניםריהוט  20 חמורים   
 466 כסא סטודנט 1 60/30/200ארון פלסטיק 

 154 כסא רגיל    

 155 כסא עם גלגלים 2 160/30/40כוורת עליונה 

 149 כסא פלסטיק 4 ארון  מתכת 

 26 כסא מזכירה    

 186 שולחן סטודנטים   ריהוט חוץ

 67 שולחן סדנא 8 שולחן קקל

 63 שולחן מזכירה 4 כורסאת פלסטיק

   5 מרבץ פלסטיק

   3 שמשיה

   5 ספסל נייד

   8 ספסל קבוע

   3 זולה דו

   5 זולה חד

   4 קפה שולחן

     7 שולחן עמידה

 כמות ציוד צילום )קוסטה( 22 סטול

 50 כמות קרטונים ארוזים לציוד רגיש 2 שולחן כתר משושה

   אריזה עצמאית  2 תיבת דואר

 40 פנסים 4 מחסן כתר

 50 חצובות 2 לוח לבד

     2 קולר

      

       מחשוב

     31 מקרן

721 עמדות מחשב קומפלט מכתות      

     36 עמדות מחשב משרדים+סדנאות

     17 עמדת מרצה
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 הספק אישור על קיום ביטוחי - (2) נספח

 

 הנפקת האישור:תאריך  אישור קיום ביטוחים

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

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

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 וטכנולוגיה לחינוך המכללה הקיבוצים סמינר
 עובדיו ו/או מנהליוו/או  )ע"ר(

 שירותים ☒ שם

שירותי הובלה  אחר: ☒

מבלי לגרוע מכלליות 
פירוק ציוד,  האמור:

אריזתו לרבות אספקת 
אמצעי האריזה וסימון 

 ארגזים ומטלטלין
במדבקות, העמסתו 

והובלתו מקמפוס צפון 
ומהקמפוס המרכזי של 

המכללה; ופריקתו, 
הרכבתו וסידורו בקמפוס 

  השחר

 מזמין שירותים☒

 
 ת.ז./ח.פ. 5800388558

 מען , תל אביב149דרך נמיר 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 סכומי
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

,  322, 321, 318, 315, 309, 304, 302 ₪   4,000,000     צד ג'
328 ,329    

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪  304 ,309 ,319 ,328 

סחורה 
 בהעברה

    1,000,000  ₪ 301 ,309 ,313 ,314 ,316 ,318 ,324 , 

אחריות 
 מקצועית

    4,000,000  ₪ 301 ,302 ,304 ,309,  ,321  ,325 ,327 ,
326 ,328 

 

 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:

022 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 הצעת הספק למכרז –( 3נספח )
 

 )יצורף לאחר סיום המכרז(
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 נוסח ערבות ביצוע –( 4נספח )
 

 _______תאריך: _____     

 לכבוד,

 בע"מ  המכללה

 

 ערבות בנקאית מספר ________הנדון: 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, המבקש" :על פי בקשת ____________________ )להלן  .1

בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום, עד לסך כולל של 

 "(, שתדרשו מאת המבקש. בותסכום הערלהלן: ")שקלים חדשים  __________

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, או סכומים, שיידרש/ו על ידיכם, עד לסכום הערבות,  .2

)שבעה( ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית  7תוך 

ה מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמור

או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, 

 מראש או בדיעבד, מאת המבקש, או לפתוח בהליך משפטי נגד המבקש.

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך  .3

ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על 

זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, 

 תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות  .4

 בטלה ומבוטלת.

 בכבוד רב, 

 ________________ 

 ]שם וכתובת הבנק הערב[  

 

 


