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 הסכם ההתקשרות –נספח ג' למכרז 

 
 אביב יפו-תלבשנערך ונחתם ביום ___ בחודש ___ בשנת _______ 

 
 
 

  המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, מכללת סמינר הקיבוצים בין
 5800388558מס' עמותה:  

 , תל אביב149מדרך נמיר 

 _______________ .פקס. _______________; טל

 דוא"ל: _________________________________

 
 מצד אחד;        "(המכללה)להלן: "

 
 
 

 ___________________________________ לבין

 __________________________ .פ.חת.ז. /

 מרח'______________________________

 טל. _____________; פקס. ______________

 דוא"ל _______________________________

 ___________________________:באמצעות

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

 

(, ולצורך כך היא "השירותים")להלן:  והתקנת וילונות באספקהמעוניינת  המכללהו  הואיל

 ;ערכה מכרז לבחירת הספק שיעניק לה שירות זה

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

 יווהתחייבויות יוהצהרותבהינתן ו ,מכרזבמסגרת הצעתו להצהרותיו והתחייבויותיו 

  ;הלן בחוזהלהמפורטות 

רכוש מעוניינת ל המכללהו, מושא חוזה זה את השירותים מכללהל ספקוהספק מעוניין ל  והואיל

 ;זה חוזה, בתנאים המפורטים בשירותים אלה מהספק

 

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

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

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



 

2 
 

 .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 )להלן:  לספקבכתב ידו  על שתימסר

מס' , זה הינו_______________ חוזהנציג הספק לצורך  .1.4

"נציג להלן:  _______________________דוא"ל  ___________________נייד

 . ("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 ;המככלהנציג ידי -שלישיים, כפי שיידרש על

 הקשור בכל מטעמם מי או הצדדים בין הקשר איש וכן יהיה שירותים;האיכות 

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

 חוזהנספחי ה .2

 ממנו, הם:, המהווים חלק בלתי נפרד חוזהנספחי ה

 מפרט השירותים; – (1)נספח  .2.1

 מפרט הווילונות; – א(1נספח ) .2.1.1

 ;הספק אישור על קיום ביטוחי – (2) נספח .2.2

 ;, על התצהירים שצורפו לה, לרבות ההצעה הכספיתהצעתו של הספק למכרז – (3)נספח  .2.3

 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, לרבות בכל הקשור  של אינו פוגע בזכות חוזהבהתאם ל מכללהעל ידו ל

 לזכויות קנין רוחני של צד ג' כלשהו.

כוח יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי  .3.2

 ת השירותים.  מומחיות הנדרשים לשם אספקהניסיון והמקצועי, הידע האדם, ה

 .וילונות ואמצעי הצללהשל  ההתקנלו הניסיון הדרוש לאספקההוא בעל  .3.3
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ולמלא  חוזה, להתקשר בחוזהלא חלה עליו כל מניעה חוקית או אחרת, על פי כל דין או  .3.4

 .אחר כל התחייבויותיו על פיו

נדרשים לצורך מתן השירות, והוא מוכן מסמכים והאישורים הכל ההוא מחזיק ב .3.5

 .לכך דרשיבכל עת שי המכללהבפני להציגם 

מטעם מכון המתקנים הישראלי כי תקף בכלל זה, הוא מחזיק באישור  .3.5.1

תקן  3.10.3.1הווילונות שבכוונתו לספק למכללה, עומדים בדרישות תו התקן 

 : דליקות של וילונות לשימוש ציבורי או מוסדי.   5093ישראלי, ת"י 

לצורך מתן השתמש הוא מתכוון ל בהםש ובשיטות בכלים הזכויותכל  של הבעלים הוא .3.6

 . השירותים

 קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתם ,שירות קבלן או אדם כוח קבלן איננוהוא  .3.7

 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 המכללהומסכים לכך ש הוא מודע .3.8

 או תכיפות אינה מחויבת לכלהיא כלשהו, ו בהיקף לרכוש ממנו שירותים או חוזהה

 של המשתנים הלעת בהתאם לצרכי ברכישת השירותים. אלו ייקבעו מעת רציפות

 לשיקולי תקציב.  ובכפוף, דעתה המקצועי שיקול פי , עלהמכללה

, כולם או חוזהרשאית לבצע את השירותים מושא ה המכללההוא מודע ומסכים לכך ש .3.9

, והוא מוותר על תבחר על פי שיקול דעתההיא בעצמה או באמצעות כל צד ג' ש חלקם,

 .כל טענה בנושא

שלא להזמין ממנו תחליט  המכללהבמקרה שמוותר על כל טענה, מכל סוג שהוא, הוא  .3.10

 השירותים כלל או בהיקף כלשהו.את 

 בצורה לפגוע שעלולה התחייבות במהלך תקופת ההתקשרות כל עצמו על יקבל לא הוא .3.11

בין עניין אישי שלו  עניינים ניגודחשש ל כדי ליצור או מכללהלבמתן השירותים  כלשהי

 .החוזה פי עללהתחייבות שלו 

 .ורשות בלבדמ בתוכנות שימוש עשויהוא וכל גורם מטעמו  .3.12

 והתחייבויותיו הצהרותיו סמך על זה בחוזה עמו מתקשרת המכללההוא מודע לכך ש .3.13

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

 .לאלתר המכללהנציג מלהתקיים, חובתו להודיע על כך ל
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 תחייבויות הספקה .4

  :הספק מתחייב בזאת

בהתאם לפעול , ולחוזה (1נספח )המפורטים באת מלוא השירותים  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 

קמפוס השחר וערך מדידות לכל ב ביקרכי מיד עם קבלת ההודעה בדבר זכייתו, הוא   .4.2

הספק.  ו שלבאחריות הינןהמידות המדויקות החלונות שבהן נדרשת התקנת הווילונות. 

 ימים, לכל היותר, ממועד גילויה. 4תוך  וטעות במידת וילון תתוקן על יד

 מחודשים או משומשים. ולא ,חדשיםכי המוצרים שיסופקו על ידו, יהיו  .4.3

במסירות, ביושר, בנאמנות, בשקידה וברמה המקצועית על ידו השירותים יבוצעו כי  .4.4

הידע הנדרשים הכישורים והזמן, המשאבים, הניסיון, כל הגבוהה ביותר, תוך העמדת 

 . םובמועד ם, במלואהחוזה מושאלצורך ביצוע השירותים 

כי הבטחת איכותם ותקינות של השירותים )גם לאחר סיום ההתקנה(, כמו גם השמירה  .4.5

 על הבטיחות בעבודה, הינם באחריותו הבלעדית של הספק.

ויוסכם על  ,המכללהעל ידי נציג לו יוכתב השירותים בהתאם ללוח הזמנים שליתן את  .4.6

 .י הצדדיםיד

, שבו הוא נתקל במסגרת מתן השירותיםחריג  אירוע כל על באופן מיידי מכללהל לדווח .4.7

 . על ידי גורם כלשהו פלילית לביצוע עבירה 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 והשירותים הנדרשים מהספקכל המשימות 

 למכרז בצירוף תקופת אחריות של שנה אחת או של מספר השנים שהספק נקב בהצעתו

 .לפי הארוך מביניהם –

להזמין מהספק במהלך שלוש השנים שלאחר , המכללה תהיה רשאית על אף האמור לעיל .5.2

במכרז, כמויות המנויות אספקה והתקנה של וילונות נוספים, מעבר להחתימה על החוזה 

קמפוס השחר והן עבור הקמפוס המרכזי, ובלבד שמחיר הווילון והתקנתו לא הן עבור 

 יעלו על המחיר שבו נקב הספק במסגרת הצעתו במכרז.



 

5 
 

הודעה על החל מיום בצע להתהמפורטים במפרט הטכני מתכוננת הווילונות תקנת ה .5.3

התקדמות , בכפוף לקצב 30.10.20ועד ליום  אוקטובר מתחילתביצוע גמר במגדל השחר, 

העבודה. בגין עיכוב באספקת השירותים יחויב הספק בפיצוי מוסכם, כקבוע במפרט 

 לחוזה.   (1נספח )כ הטכני המצורף

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

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

 למועד עד מכללהשהוא העניק ל בגין השירותים זכאי הוא להש התמורה את לספק

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

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

 בטרם הגיעה לסיומה.

  תמורה ותנאי תשלום .6

יו בכפוף למילוי כל יתר התחייבויות , במלואם ובמועדם,השירותיםלאספקת בתמורה  .6.1

ובכפוף לאישור הממונה מטעם המכללה על ובמועדן, במלואן  חוזההספק על פי ה של

, ₪_______ ___בסך של _לספק תמורה  המכללהתשלם תקינות הווילונות והתקנתם, 

 ."(התמורה)להלן:"  בהתאם להצעתו למכרז

  .תשלוםהשיעורו במועד כ ,מע"מיתווסף לסכום זה  .6.2

 התמורה לא תישא ריבית ו/או הצמדה. .6.3

או למי  המכללהביצוע השירותים ימציא הספק לנציג  סיום בחודש שלאחר 10עד ליום  .6.4

, בצירוף דו"ח המפרט את השירותים שסיפק, חשבון בגין המכללהשהורה לו נציג 

תבדוק את החשבון, וככל שתאשרו תשולם  המכללה השירותים שביצע הספק בתקופה זו.

 . במערכת הנהלת החשבונות + מיום קבלת החשבון30שוטף התמורה לספק בתנאי 

ויגישו מחדש. לחילופין, רשאי  המכללהלא אושר החשבון, יתקנו הספק בהתאם להערות  .6.5

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

אמצעות או ב ספקההתמורה ישירות לחשבון הבנק של את לשלם רשאית  המכללה .6.6

 .הלפי בחירתאו בכל דרך אחרת,  המחאה

 מוסכם בין הצדדים כי הגשת חשבונות ואישורם תתבצע באמצעות תקשורת בדוא"ל. .6.7

 עניקיהשירותים שהוא של ביצוע עלות המלוא הספק מאשר כי תמחר ושיקלל את  .6.8

העלויות  את כל התמורה הינו מלא, סופי וכוללסכום כי , ומכוח החוזה מכללהל

 המכללה .בקשר עם מתן השירותים 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 משנה, אינה פוטרת את הספק 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 מראשמקצועיבכל עת ועל פי שיקול דעתה ה מטעמו

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

 .של הספק למנוע זאת

 וזכויות יוצרים במסמכים בעלות .9

 מכללהשייכים לזה  חוזהבקשר עם הספק שהכין מסמכים והתוצרים הבעלות בכל ה .9.1

להשתמש בהם  תרשאי אהת המכללהמוענקת זכות שימוש בהם בלבד. ספק בלבד, ול

יהיה זכאי ספק ומבלי שהכל הגבלה, אחר, ללא  ספקל תם, לרבות העברהלפי ראות עיני

 שנקבעה בין הצדדים. או לתמורה נוספת על זו לפיצוי 

כל זכות יצירה מקורית וזכות יוצרים הנובעת מביצוע מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.2

 חוזה על שבחתימתו מצהירספק ה .המכללההבלעדית של  הבבעלות ההית םשירותיה

 רוחנית זכות או קניין זכותאו  בעלות לעניין תביעה או טענה כל על מוותר הוא זה

 .שירותה תוצרי על יכלשה

זכות שימוש  מכללהלספק מעניק , הספקכפוף לתשלום מלוא התמורה המגיעה לב .9.3

בלתי חוזרת, לא ייחודית, ללא תשלום תמורה כלשהי, בכל זכות יוצרים, זכות 

 תרשאיהיה ת המכללהזה.  חוזהמושא  םמסחרית וזכות קניינית אחרת, בנוגע לשירותי

לאחר או לעשות בהם כל שימוש  םשינויים ותוספות, להעבירתוצרי השירות לעשות ב

 .ראה לנכוןתש
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את  מכללהלדים מכל סיבה שהיא ימסור הספק דההתקשרות בין הצעם סיום  .9.4

 .והתוצרים שהכין מכוח החוזההמקורות של כל המסמכים 

מתחייב, כי לא ייטול זכות יוצרים או פטנט או סימן מסחרי או זכות קניינית  ספקה .9.5

כפוף לקבלת פס"ד חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת באחרת של צד ג' כלשהו, וכי 

הראשונה  המיד עם דרישת המכללההמחייב פיצוי ו/או שיפוי הוא יפצה ו/או ישפה את 

בגין כל טענה שיעלה צד ג' כלשהו בעניין זה, לרבות כל העלויות וההוצאות והנזקים 

 בגין כך, לרבות כל תשלום תמלוגים שיידרש.  מכללהשיגרמו ל

 קיזוזעיכבון ו .10

 חוזה.הלספק לא תהיה זכות עיכבון באשר לתוצרי השירותים שהוא מחויב בהם על פי  .10.1

ו/או לגבות כל  הלקזז ו/או לעכב תחת יד תאירשהא ת המכללהמסכים בזאת, כי הספק  .10.2

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.  לההמכל .10.3

 .כוונתה לקזז ואת הסיבה לכךפירוט של הסכומים שבתכלול  ההודעה

לו  םתשלומים שלא שולכל קיזוז כאמור או על החלטת על שיג הספק יהיה רשאי לה .10.4

 מגיע לו. לטענתו ו

יום מיום קבלת התשלום  שיםשילא יאוחר מ מכללהתועבר לעל החלטת קיזוז השגה  .10.5

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

 האמור, משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.

  אחריות לנזקים .11

 או ספקל שייגרם ,כספי נזק לרבות ,רכוש ונזק גוף נזק לכל דין פי על אחראי הספק .11.1

 מי וכל הספק של מחדל או ממעשה כתוצאה, כלשהו שלישי לצד או עובדיהלו 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. לעובדיו 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
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 דרישה או/ו תביעה בגין לשלמו חויבה או שילמה שהיא סכום כל לנכות רשאיתהמכללה  .11.2

 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 כאמור המכללה של זכותה

 .מפניה להתגונן לו ותאפשר

 ביטוח .12

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל  .12.1

דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין 

לעריכת ביטוחים בישראל, ביטוחים לטובתו ולטובת המכללה, שיקבעו על ידו ועל פי 

חתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים להלן שיקול דעתו של הספק, ובלבד שלא יפ

)להלן: "אישור  2וכמפורט בטופס אישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה כנספח 

קיום ביטוחי הספק"(, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "ביטוחי הספק"(, 

הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס 

 ה כל עוד יכולה להיות קיימת כלפיו אחריות שבדין ו/או על פי ההסכם:  תביע

ביטוח אחריותו של הספק, על פי פקודת –ביטוח אחריות מעבידים  .12.1.1

, כלפי 1980-]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם הנזיקין

עובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה 

מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, לרבות בקשר לשירותים, בגבולות אחריות 

ביטוח. למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ה₪  20,000,000אשר לא יפחתו מסך של 

הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: ימי ושעות עבודה, העסקת נוער, 

חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה וייחשב המבוטח 

למעבידם. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם 

ו/או נטען כי מי נטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק 

 מהם נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי עובדיו. 

ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין,  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .12.1.2

בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש, שנגרם ו/או ייגרם לצד שלישי שלהו, 

ת אחריות אשר לא בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים, בגבולו

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח ₪  2,000,000יפחתו מסך של 

לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: אש, עשן, התפוצצות, זיהום תאונתי 

פתאומי ובלתי צפוי, בהלה, מכשירי הרמה והנפה, פריקה וטעינה, עבודות 

יהם, שביתות והשבתות, בגובה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובד

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. רכוש המכללה יחשב לרכוש צד 

שלישי. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל 

בעלי הזכויות מכל סוג באתרי המכללה ו/או חברות הניהול באתרי המכללה בגין 

ם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מה
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מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין, בגין  -ביטוח אחריות מקצועית  .12.1.3

ו/או טעות  מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות

ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים, בגבולות אחריות אשר לא 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח ₪  1,000,000יפחתו מסך של 

לא יכלול חריג או הגבלה בקשר ל: מרמה ואי יושר עובדים, חריגה מסמכות 

ביטוח, נזק כספי, בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה 

אובדן ו/או נזק לגוף או רכוש. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה 

ו/או עובדיה ו/או בעלי זכויות מכל סוג באתרי המכללה ו/או חברות ניהול 

באתרי המכללה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה 

הביטוח יכלול סעיף אחריות  ו/או מחדל של הספק ו/או של הבאים מטעמו,

צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, 

מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי 

חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו  6בת 

 מכללה. החל בביצוע השירותים לראשונה ל

לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין בגין נזק  -ביטוח אחריות מוצר  .12.1.4

כלשהו לגוף ו/או רכוש של אדם ו/או גוף משפטי לרבות נזק תוצאתי, בקשר ו/או 

עקב מוצרים שיוצרו ו/או טופלו ו/או שווקו ו/או סופקו על ידי הספק ו/או 

₪   1,000,000של  הבאים מטעמו, , בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המכללה 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות מי מהם עקב נזק לצד שלישי כלשהו 

בקשר ו/או עקב המוצרים שיוצרו ו/או טופלו ו/או שווקו ו/או סופקו על ידי נותן 

סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב  השירות ו/או הבאים מטעמו. הביטוח יכלול

הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח 

חודשים.  12חבותו של הספק כלפי המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו סופקו המוצרים 

 לראשונה למכללה.

 לעיל כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: כל הביטוחים .12.1.5

היקף הכיסוי בביטוחים אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות  .12.1.5.1

הידוע כפוליסת "ביט", על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, בהתאמה לכיסוי 

 הביטוח המפורט לעיל.

בפוליסות לא קיים חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג לעניין התנהגות  .12.1.5.2

החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של המבוטח 
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פזיזות או אי אכפתיות לחילופין בפוליסות מבוטל חריג רשלנות רבתי ו/או כל 

חריג לעניין התנהגות המבוטח החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה 

כדי ביסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, אולם אין בביטול החריג כאמור ב

 . 1981 -לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות  .12.1.5.3

על הספק לא תפגע בזכויות המכללה ו/או מבוטחים אחרים בפוליסה לקבלת 

 שיפוי על פי הפוליסות. 

ביטוח הנערך על ידי המכללה,  הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל .12.1.5.4

ומבטחו של הספק מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף 

 בביטוחי המכללה. 

הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות  .12.1.5.5

 הנקובות בביטוחים המפורטים לעיל. 

הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי  .12.1.5.6

כללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או תלמידיה ו/או אורחיה המ

ו/או בעלי בעלי זכויות מכל סוג באתרי המכללה ו/או חברות ניהול באתרי 

המכללה, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי 

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

חים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן המבטח אינו רשאי לבטל את הביטו .12.1.5.7

יום לפני  60שלח המבטח למכללה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ו/או מאחריותו על פי כל דין ו/או הסכם זה,  .12.2

ל חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים, ביטוח מתחייב הספק לערוך ולקיים בידיו וע

עבור כל כלי הרכב המנועי, לרבות כלי צמ"ה, כלי הרבה והנפה, במסגרת השירותים, 

 כמפורט להלן: 

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב. -ביטוח חובה כנדרש על .12.2.1

חת ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפ .12.2.2

וביטוח מקיף לכלי הרכב. למרות האמור לעיל, מוסכם כי ₪  1,000,000מסך של 

הספק רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף )למעט צד ג'(, במלואו או בחלקו, אולם 

 להלן במלואו. 12.3 גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי עבור כלי ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב  .12.2.3

מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ו/או כל כלי רכב מנועי אחר, שאין חובה 

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש -חוקית לבטחם ביטוח חובה כנדרש על
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כיסוי בגין נזקי בכלי רכב וכן עבור כלי ההרמה וההנפה, כמו כן הביטוח יכלול 

₪  2,000,000גוף הנובעים משימוש ו/או עקב הכלים בגבולות אחריות של 

 למקרה ולתקופת הביטוח.  

הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או  .12.3

תביעה כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או תלמידיה ו/או 

ו/או בעלי בעלי זכויות מכל סוג באתרי המכללה ו/או חברות ניהול באתרי  אורחיה

המכללה, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי הספק ו/או מי 

מטעמו ו/או עבורו לאתרי המכללה ו/או למקום מתן השירותים ו/או סביבתם ו/או כל 

ות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים ולרב

נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל ו/או מניעת גישה למקום מתן השירותים, וכי הוא 

 פוטר את כל הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, הספק מתחייב להמציא למכללה את אישור  .12.4

יטוחי הספק, חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר קיום ב

ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים, ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל  7 -מ

לעיל(, ולא יאוחר  12.1עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 

וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשבון ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור, 

התמורה. למען הסר ספק, הספק ימציא את אישורי הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח 

על הביטוח או כל רשות ממשלתית אחרת, אך אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק 

לעריכת הביטוחים על פי הסכם זה. על פי דרישה מאת המכללה ימציא הספק העתק 

ימי עסקים  5טוחי הספק בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך פוליסות בי

 מיום הבקשה.

למכללה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק ו/או  .12.5

פוליסות ביטוח הספק , שיומצא על ידי הספק  כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, 

מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות  תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על

הספק על פי הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים 

ו/או בפוליסות שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינויי 

 ימים מדרישת 3 -הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים, לפי העניין, ולא יאוחר מ

 המכללה, וזאת על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למכללה, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל  .12.6

או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור באישור קיום ביטוחי הספק ו/או בפוליסות ביטוחי 

טוחים חדש, הספק, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום בי

 לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

 ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או מי מטעמה. .12.7

 הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק.  .12.8
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הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר  .12.9

 לביטוחי הספק.

מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם  .12.10

בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי 

הסכם זה ו/או על פי כל דין ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד 

 ת הביטוחים הנדרשים והיקפם. המכללה ו/או מי מטעמה בקשר למהו

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוח הספק ו/או  .12.11

פוליסות ביטוחי הספק ו/או בדרישת מי מהם על ידי המכללה ו/או הבאים מטעמה ו/או 

בדרישה לשינוים כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או 

 יות כלשהי על המכללה ו/או על הבאים מטעמה. להטיל אחר

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .12.12

השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, ומבלי לגרוע מאחריות 

א הספק ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הספק מתחייב להבי

לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירותים, את האמור בכל סעיפי הביטוח 

להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על 

 פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף

על אף האמור לעיל, ככל שהשירותים  לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוחים(.  12.3

נשוא הסכם זה יוסבו באופן חלקי לקבלני משנה מטעם הספק, קבלני המשנה יערכו 

ביטוחים בהתאם להיקף וסוג ההתקשרות עמם. למען הסר ספק, הספק יהא אחראי 

כלפי המכללה ו/או צד ג' בקשר לשירותים במלואם, בין אם השירותים ניתנו על ידו 

 משנה מטעמו. ו/או קבלן 

לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציג את  .12.13

אישור קיום ביטוחי הספק בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, 

 אולם לא  יהיה בכך לפטור את הספק מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.   

  ניגוד ענייניםאיסור  .13

באופן  ,עם צד שלישי כלשהו חוזהולא להתקשר ב ,מתחייב שלא לעשות כל פעולה הספק .13.1

ולא  ,זה חוזהניגוד עניינים עם התחייבויותיו על פי עמידו במצב של חשש לשעלול לה

 מכללהשהוא מעניק לשירותים הבו קיימת אפשרות לניגוד עניינים עם שלהימצא במצב 

  .חוזההפי  לע

ו לתת טובת הנאה כלשהי, בכסף או בשווה כסף, שאינה הספק מתחייב שלא לקבל א .13.2

, ל/מנושא משרה המכללה נובעת באופן ישיר מחוזה זה, במישרין או בעקיפין, ל/מעובד

אופן מיידי על המכללה ב, ולהודיע לנציג המכללהאו ל/מחבר דירקטוריון של  מכללהב

 .כל הצעה למתן או לקבלה של טובת הנאה כאמור
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, המכללהשל לקוח או ל המכללההעניק שירות פרטי לעובד של ל שלא מתחייב ספקה .13.3

 .מראש ובכתב המכללהאלא אם כן ניתן על כך אישורה של 

לבטל בזכות  המכללה, אשר תזכה את חוזההפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ה .13.4

מראש ובכתב לספק. זאת מבלי לגרוע  ודעהבאופן מיידי, ללא צורך במתן ה חוזהאת ה

 .חוזההל פי דין ועל פי לכל סעד אחר העומד לזכותה ע המכללהמזכותה של 

 העדר יחסי עובד ומעסיק .14

קבלן עצמאי, ובשום מקרה לא -הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין .14.1

, , עובדי הספקלבין הספק המכללהבין  ומעסיקניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד 

תביעה  המכללהשתוגש נגד ככל או הפועלים מטעמו.  היועצים המועסקים על ידו

בגין כל תשלום כספי, חיוב או  המכללה, ישפה הספק את סיקשעניינה יחסי עובד ומע

והצגת הפסק  המכללה, אם ייפסקו, מייד עם דרישת המכללהחבות אחרת, שיפסקו נגד 

 המחייב.

, וכי , מועסקיו והפועלים מטעמוהוא האחראי הבלעדי על עובדיו הספק מצהיר בזאת כי .14.2

עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו,  סיקהוא היחיד הנושא בכל אחריות, חבות או חוב שמע

 לרבות בתשלומי שכר או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

דריך או לנציגה לפקח, לה מכללהאין לראות בכל זכות הניתנת לכי, מוסכם בין הצדדים  .14.3

 ,כראוישירותים ביצוע המי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את לאו  ספקלתת הוראות לאו 

 .סיקמעוכדי להקים מערכת יחסים של עובד  כךואין ב

 המכללהשלהם, וכי לא קיימים בין  סיקכי הוא המע ולעובדילהבהיר מתחייב  ספקה .14.4

 .סיקמע-יחסי עובדעובדיו ל המכללהלבינו או בין 

או לבודק שכר  לה מציאלה הספקתהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מ המכללה .14.5

כלפי עובדיו חובותיו כל  חרספק ממלא אהעל כך שכל מסמך או ראיה המעידים  מטעמה

 אישורי העברההצגת תלושי שכר, , הצגת , לרבות אישור רו"חעל פי דיני העבודה

אולם, מוסכם כי אין בקיומה או בהיעדרה של בדיקה זו כדי  וכל מסמך אחר. בנקאיים

 אחריות כלשהי. המכללהלהטיל על 

לבטל בזכות  המכללההפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה, אשר תזכה את  .14.6

לכל סעד אחר העומד  המכללה. זאת מבלי לגרוע מזכותה של עם הספק את החוזה

 החוזה.ל פי דין או על פי לזכותה ע

 הפרת החוזה .15

 .1970-יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אחוזה על הפרת ה .15.1
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 ימים מיום שניתנה לו על כך 7ולא תיקן את ההפרה בתוך  הפר הספק את החוזה .15.2

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

 פי החוזה ועל פי דין.על כל המשתמע מכך על של החוזה, 

)או שהפרה של החוזה הפכה להפרה יסודית(  החוזההפרה יסודית את  ספקהפר ה .15.3

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 .15.4

 ההתקשרות עם הספק:

מרצון או ניתן ו בקשה לפירוק או התקבלה החלטה על פירוקנגד הספק וגשה ה .15.4.1

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

יום  90מינוי נאמן לספק, והצו לא הוסר בתוך צו ל או ניתןהסדר נושים ל

 מהינתנו; 

או  הספקעל רוב נכסי  ,פעולת הוצאה לפועל אחרת הצעוטל עיקול או בוה .15.4.2

, והעיקול םשירותיהו או נכסים הדרושים לצורך ביצוע נכסים מהותיים של

 יום מהטלתו. 90לא הוסר בתוך 

על פי  מכללהות אחרת העומדת לבהפסקת החוזה עקב הפרתו אין כדי למעט מכל זכ .15.5

 החוזה ועל פי דין.

ככל שהפסקת ההתקשרות עם הספק נובעת ממעשה או ממחדל של הספק או מי  .15.6

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

 הטיעון יכול שתהיה בכתב. 

 שונות .16

הוא ו, 1976 -הינו עוסק מורשה בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"וכי הספק מאשר  .16.1

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 .16.2

אחר  השירותים, כולל תשלומים למס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכל תשלום

פי דין, עבורו ועבור המועסקים מטעמו לצורך ביצוע -או נוסף שיחול עליו על

 זה. חוזההתחייבויותיו שלפי 
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להפסיק את עבודתו של כל אדם המועסק על ידי למכללה נתונה הזכות לדרוש מהספק  .16.3

הספק בביצוע הסכם זה, ללא צורך במתן נימוקים לדרישה זו. קיבל הספק דרישה 

כאמור יפעל על פיה מיידית ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין 

 כך.

שפט חוזה זה מסורה לבית המלדון בכל הליך משפטי בקשר להסמכות הייחודית  .16.4

 .יפו-המוסמך בת"א

כל האמור בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר, אף מין נקבה  .16.5

 במשמע, וכן להיפך.

 כל אישור שיש למסרו לפי הסכם זה יהיה בכתב. .16.6

 ,עשה בכתבנהוא , אלא אם כן חוזהלא יהיה כל תוקף לכל שינוי במוסכם בין הצדדים כי  .16.7

 הצדדים.ים לחתום עליו מטעם המורשחתם על ידי נו

או על פי הדין,  חוזההמזכויותיו על פי זכות לא תחשב כוויתור על צד לחוזה של התנהגות  .16.8

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

 עשה במפורש ובכתב.הדבר נ

יהיה לכל הבטחה הבנה או הסכם זה מגבש את כל ההסכמות וההבנות בין הצדדים ולא  .16.9

 הסכמים קודמים כל תוקף מחייב.

ויתור, ארכה, הנחה, שינוי או תוספת להסכם זה או על פיו יהיו חסרי תוקף, אלא כל  .16.10

 .אם נעשו מראש ובכתב

 הסכם זה ייכנס לתוקף רק עם חתימתו על ידי הצדדים. .16.11

. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי חוזההן כקבוע במבוא ל חוזהכתובות הצדדים ב .16.12

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

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

מכללת סמינר הקיבוצים, המכללה   הספק
 לטכנולוגיה ולאמניותלחינוך 

 
 באמצעות:

  
 באמצעות:

 

 
 תאריך:

   
 תאריך:

 

 

 

 

 

 [שהספק הוא תאגיד ככלימולא אישור עו"ד ]

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

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

 . זה חוזה

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

 להלן פירוט השירותים הנדרשים מהספק: .1

 .המפורט בכתב הכמויות "יפאספקת והתקנת וילונות ע .א

פירוק, ניקוי, תיקון והתקנה של וילונות שחורים מהמכללה )פקולטה למחול + קמפוס  .ב

 השחר. קמפוסצפון( ב

לקמפוס , שינוי מידה והתקנה של וילונות חדר צילום ועריכה מקמפוס צפון , תיקוןפירוק .ג

 השחר.

 .כמפורט בכתב הכמויות ,התקנה של מסילות .ד

 ,מול הקבלן המבצע "רום גבס" יתבצע  השחר קמפוסמועדי עבודת ההתקנה ב  תאום .2
 .ותחת הנחיות ממונה הבטיחות של קבלן זה כקבלן ראשי

 
 :קלהלן פירוט לוחות הזמנים הנדרשים מהספ .3

הסכם עם הספק הלאחר חתימה על קות באחריות הספק. המדידות יבוצעו מדידות מדוי .א

 הזוכה. ההגעה לאתר וביצוע המדידות יתואמו מול הקבלן הראשי רום גבס.

קבלן  ו שלסיום עבודתכי ההתקנה תלויה בגמר העבודות בקמפוס השחר, ההערכה היא  .ב

 .לפחות ימי עבודה 10לספק תינתן התראה של .  אוקטוברתהיה במהלך חודש השיפוץ 

מהלך המחצית הראשונה של חודש פברואר מכמות הוילונות יותקנו ב 5%י ההערכה, על פ .ג

2021 . 

על כך הודעה מראש לספק המכללה רשאית לדחות את מועדי ההתקנה, ובלבד שתינתן  .ד

 .ימי עבודה לפחות 7של 

 

יחויב בתשלום ימים, הוא  7 -למעלה מבשיסוכמו עימו ככל שהספק יאחר בלוחות הזמנים  .4

הפיצוי יקוזז מהתמורה המגיעה לו  ש"ח עבור כל יום של איחור. 2,000 של פיצוי מוסכם בסך

 עבור ביצוע העבודה.

 

 :לביצוע כמויותהכתב להלן  .5

 

הכמות  סוג הווילון 

הנדרשת 

במטר 

 אורך

הכמות 

הנדרשת 

 ביחידות

המחיר 

המבוקש 

ליחידה 

 אחת

 לאחר יושלם)

 (החוזה חתימת

 סה"כ מחיר
)יושלם לאחר 

 החוזה(חתימת 

וילון גלילה והאפלה  1

חסין אש, בגוון 

 1.4-בגובה כ לבחירה,

  .(410מ' )

238 234   

וילון גלילה רשת  2

דוגמת אופטימה 

 בגוון לבחירה,  אורגון, 

55 53   



 

18 
 

מ'  1.4-בגובה כ

(411). 

וילון גלילה שלבים  3

דוגמת סאן סטריפ 

 בגוון לבחירה, אורגון,

 (412מ' ) 1.4-בגובה כ

55 53   

וילון גלילה חסין אש  4

 דוגמת פלורנס אורגון,

בגובה  בגוון לבחירה,

 .(413מ' ) 1.4-כ

47 47   

וילון גלילה האפלה  5

 חסין אש,

בגובה  בגוון לבחירה,

 .(414מ' ) 1.0-כ

36 36   

וילון גלילה רשת  6

דוגמת אופטימה 

 אורגון, בגוון לבחירה,

מ'  1.0-בגובה כ

(415.) 

36 36   

של וילונות  פירוק .7

 ,גיהוץ ,, כביסהקיימים

הובלה והתקנה 

 בקמפוס שחר. 

250 34   

בקמפוס צפון  באולפן .8

קיים וילון שיש צורך 

את ולהתאים  ולקצר

החדש  ןמידותיו לאולפ

 בקמפוס השחר. 

יחידות  4 -מדובר ב

' כל מ 15 של באורך

 6 -גובה של כובאחת, 

 .'מ

כבדים עם  הוילונות

שרשראות ועם 

 מסילות מותאמות. 

צר את גובה יש לק

כולל מ',  3.5 -להוילון 

 טיפול במסילות. 

לפרק את יש כמו כן, 

הוילונות, לכבסם, 

לגהצם, להובילם 

 ולהתקינם.

60 4   
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בקמפוס  בחדר צילום .9

קיים וילון שחור צפון 

 ',מ 8 -באורך של כ

 '.מ 3.5 של גובהב

לפרק את הוילון, יש  

לכבסו, לגהצו, להובילו 

בחדר ולהתקינו 

כולל  ,צילום החדשה

  מסילה.החלפת ה

1 8   

אספקה והתקנה של  . 10

מסילות לתליית 

 עבודות.

 

   טרם נקבע  60

 

 

 
 

 .לחוזהא( 1) נספח( ותשריטי הקומה מפורטים ב410-415) 6עד  1סעיפים בתשריטי החלונות  .6
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 א( לחוזה 1נספח )

מפרטי הווילונות הנדרשים, ותשריטי הקומות שבהן 

 נדרשת התקנת הווילונות

 (עמ' 10 – )מצורף כקובץ נפרד
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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, 

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

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

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

 שירותים ☒ שם

  אספקת מוצרים ☒

שירותי אחר: ☒

אספקה והתקנת 
מבקש  באתריוילונות 
  האישור

 מזמין שירותים☒

 המוצריםמזמין ☒

 
 

 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 

חבות 
 המוצר

 חודשים 12 - 332,   328, 321, 309, 304, 302  ₪ 1,000,000    

אחריות 
 מקצועית

    1,000,000  ₪ 301 ,302 ,304 ,309,  ,321  ,325 ,327 ,
328 

 

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

080 

 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(

 

 


