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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 הצעות  ה להציעהזמנ
 והצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאותמתן שירותי אספקת עבור 

 4/2018מס' פומבי מכרז 
 

 כללי
 

פונה בזה בדרך של ]להלן 'המכללה'[  ע"ר המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות -סמינר הקיבוצים  .1
מכונות אוטומטיות ה, תפעול, תחזוקה ומילוי  הצבשירותי אספקה, למתן הצעות  מכרז פומבי לקבל

והכל על פי תנאי מכרז זה, הסכם , '[ים'השירות]להלן במכללה  לממכר מוצרי מזון ומשקאות
 (."המכרז"ההתקשרות והנספחים )להלן: 

 

 1-ג'-כנספחים ב', ג' ושירותים והתנאים המבוקשים מפורטים בהסכם ובמפרט שמצורפים ה .2
 כמפורט יהיו הסופיות הכמויות. בלבד באומדן ומדובר משוערות הינן הכמויותסמכי מכרז זה. למ

אין באמור כדי להוות התחייבות כלשהי של המכללה להזמנת שירותים . ההזמנה הפקת במועד
 בהיקף כלשהו.

 

המחיר יכלול את כל ההיטלים, הביטוחים, המיסים )מלבד מע"מ(, עלויות ההובלה וכל העלויות  .3
 הנוספות הנדרשות למתן השירותים על פי מסמכי המכרז.  

 
 4ההתקשרות היא לתקופה של שנה, עם אופציה השמורה למכללה להארכת תוקף ההתקשרות  .4

. סך כל תקופת ההתקשרות לא יעלו על איםבאותם תנפעמים נוספות, בכל פעם בשנה אחת נוספת, 
מראש  ימים 60בהודעה של   ההסכם סיום על להודיע רשאית המכללה, זאת למרותחמש שנים. 

 ובכתב.
 
ת"א  149קמפוס ראשי בדרך נמיר  –מקום ביצוע ואספקת השירותים: מכללת סמינר הקיבוצים  .5

 .מראש המכללה להודעת בהתאםו/או בכל קמפוס אחר של המכללה במרכז הארץ, ככל שיהיה, 

 
  02.10.18: שירותים ה לאספקת הנדרש מועדה

 
מכונות. יחד עם זאת מדובר באומדן בלתי מחייב  13בכוונת המכללה להעמיד בקמפוס הראשי 

 בלבד, והמכללה רשאית להקטין את מספר המכונות לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
כמו כן, לספק  הנבחר  תינתן אפשרות  לשכור  מהמכללה שטח  להצבת מכולה לאחסון מלאי מילוי 

 בתמורה נוספת כפי שתיקבע על ידי המכללה, ובכפוף לחתימת הסכם נפרד.למכונות, 
 

המכרזים )התקשרויות של  חובת קנותות 1992 –"ב התשנפי חוק חובת המכרזים,  על נערכת הפנייה .6
. הודעה זו מתפרסמת גם באתר האינטרנט של המכללה 2010 –ה גבוהה(, תש"ע מוסדות להשכל

 .http://www.smkb.ac.il/bidding שכתובתו:
 

 מסמכי המכרז
 

 , כדלקמן:'מסמכי המכרז' , ביחד ולחוד,מסמך זה והמסמכים המפורטים מטה ייקראו להלן .7
 נספח א'; -טופס הצעה למכרז  .7.1

 ;1-תצהיר המציע נספח א' .7.2

 ;2-נספח א -תצהיר המציע בדבר העדר הרשעות בעבירה שיש עמה קלון  .7.3

 נספח ב'; –נוסח הסכם עם הזוכה על נספחיו  .7.4

 נספח ג'; –מפרט השירותים והמכונות  .7.5

 ;1-נספח ג' –מלאי מוצרים ומחירון מקסימלי   .7.6

 נספח ד'; –נספח התמורה  .7.7

 ה';  נספח - ישור ביטוחיםנוסח א .7.8

 נספח ו' –נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם  .7.9

 נספח ז' –נוסח התחייבות למילוי הוראות הבטיחות בעבודה  .7.10

 נספח ח' –טופס תשלום לספקים בהעברה בנקאית  .7.11

http://www.smkb.ac.il/bidding
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 

"א ת 149 נמיר בדרךהרכש של המכללה  יחידתבמשרדי המכללה ב המכרז מסמכי את אסוףל ניתן .8
כמו כן, ניתן (. וחגים חג ערבי כולל)לא  8:00-14:00: השעות בין 28.6.18מיום  החלה',  -בימים א'

 להוריד את מסמכי המכרז מאתר המכללה תחת כותרת "מכרזים". 
 

 המכרז הכרת
 

ערוך את כל הבדיקות לבעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות נספחיו, ו לקרואבמכרז  המשתתף על .9
 ההתקשרותרבות הצגת שאלות למכללה,  כדי להכיר ולהעריך את , ליםלו נחוצ יםוהבירורים הנרא

 והגשתה למכללה.  הצעתו הכנת בטרם והכל, םואת ההסכם על כל פרטיה
 

ייראה כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל  המציעלאחר הגשת ההצעות  .10
 בדברנחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע עוד טענה מצד המשתתף  שהיתהבדיקה 

טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה של פרט כלשהו לגבי כל העניין 
 הקשור במכרז זה על נספחיו וכיו"ב טענות. 

 
 במכרז ושינויים הבהרה שאלות

 
-03פקס'  03-6902313מנהלת הרכש ]טל'  ' ציפי אדריגבהקשר למכרז מטעם המכללה היא  אשת .11

יאוחר  לא. ניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד [Tsipi.Edri@smkb.ac.il מייל 6996168
 לשאלות תשובותיתקבלו שאלות הבהרה לאחר מועד זה.  לא. 12:00בשעה  18.7.18רביעי  מיום

לוודא קבלת המענה   המציעים אחריות .9.8.18 ליוםעד  בלבד באתרוהערות, ככל שיינתנו, יפורסמו 
  .חתומים כשהםלשאלות, ולצרפם למסמכי המכרז 

 

הסר ספק, מתן הבהרות על ידי עובדי המכללה או מי מנציגיה, או כל מצג אחר בין בכתב ובין  למען .12
 ואינו תקף אינו, לעיל 11בעל פה או בכל אמצעי או אופן אחר, שלא בהתאם לדרך המפורשת בסעיף 

 .המכללה את מחייב
 

 בקשהאו /ו הערהאו /ו שאלה לכל להיענותאו /ו הבתשו ליתן מתחייבת אינה המכללה כי, יובהר .13
 מתנאי המכרז. מהם איזה או תנאי לשינוי

 

 הוראה ואו הנחה ו/א/ו סתירהאו /ו טעות המכרז במסמכי שיש כך על ועמד בו שעיין במכרז משתתף .14
 שנפל שיבוש כל לתקןללא דיחוי. המכללה תהיה רשאית  למכללה כך על יודיע"ב, וכיו סבירה לא

 .מאידך לתועלתו שימוש בו לעשות זכאי יהיה לא ומציע, מחד המכרז במסמכי כאמור

 

פרסום המכרז, להודיע על תיקונים, הבהרות, שינויים  לאחר, דעתה שיקולרשאית, על פי  המכללה .15
אלה חלק בלתי  יהווותוספות בתנאי המכרז, ומעת שהודיעה על כך באתר האינטרנט של המכללה, 

נפרד ממסמכי המכרז. המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת המכללה וכל מסמך שהוסף כאמור, 
 כשהם חתומים בחתימתו. 

 
 

 סיור מציעים
 

. היציאה מחדר המורים 11.00בשעה   9.7.18ביום שני סיור בקמפוס הראשי של המכללה ייערך  .16
בסיור היא חובה. המכללה תהיה רשאית, על פי קומה א  בניין ההנהלה של המכללה. ההשתתפות 

 שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף הצעה של מציע שלא השתתף בסיור ונרשם.
 

 המכרז של הזמנים לוח
17.  

 28.06.18 מועד פרסום המכרז
 11:00בשעה  9.7.18 סיור מציעים

 12:00בשעה  18.07.18 מועד אחרון להצגת שאלות הבהרה
 09.08.18 תשובותמועד אחרון לקבלת 

 12:00בשעה  16.08.18 מועד אחרון להגשת ההצעות
 

mailto:Tsipi.Edri@smkb.ac.il
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 תנאי הסף למכרז: .18

  
 :במצטברבכל תנאי הסף הבאים,  העומד בעצמורשאי להשתתף במכרז רק מציע 

 

מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות, כאשר כל  50המציע מתפעל לפחות  .18.1
המכונות הינן בעלות אפשרות לשימוש בכרטיס  אשראי ו/או מזומן. המכונות תיתמכנה 
במוקד לתיקון תקלות ומתן מענה טלפוני מתאים. הוכחת הניסיון תיעשה באמצעות 

 . 1-חתימה על תצהיר נספח א'

השנים האחרונות במתן שירותי אספקת  3במהלך  מוכחהמציע הוא בעל נסיון קודם  .18.2
מוצרי מזון ומשקאות  לשלושה מוסדות ציבוריים או מכונות אוטומטיות לממכר  והצבת

מכונות  10ארגונים בסדר גודל דומה למכללה, אשר בכל אחד מהם מותקנות לכל הפחות 
ניסיון תיעשה על ידי המצאת הסכמים ו/או אוטומטיות לממכר מזון /שתיה. הוכחת ה

 אישורים של הלקוחות, המלצות מהם ופרטים על איש קשר מטעמם.
 

כולל מע"מ, ₪ )מיליון וחצי(  1,500,000המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  .18.3
ממתן שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות בכל אחת משלוש השנים האחרונות 

 המציע לצרף אישור רו"ח.  (. על2014-2017)

 

המציע, לרבות כל אחד מבעלי המניות והדירקטורים בתאגיד המהווה את המציע, לא  .18.4
נגדם כתב אישום לבית משפט, בעבירה שיש עמה קלון, למעט   הורשעו בעבר ו/או לא הוגש

. על המציע 1981 -הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 
 ".2-"נספח אעה את התצהיר בנוסח לצרף להצ

 

 -המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .18.5
ניכוי על ניהול ספרים ואישור  ,של מע"מ עוסק מורשה)תעודת התאגדות, רישום כ 1976

 ( וכל מסמך נוסף הנדרש ע"פ חוק זה.במקור של מס הכנסה

 

ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים יהיו על  הצעת המציע תוגש על ידי .18.6
 שם המציע בלבד. אין להגיש הצעות משותפות של מספר תאגידים.

 

 ., בהתאם לתנאי המכרזבזמן ובמקוםלמכרז הגיש הצעתו המציע  .18.7

 

 אופן דירוג ההצעות  .19
 

 –התחרות במכרז, בין המשתתפים שיעמדו בתנאי הסף, תהיה על מרכיב המחיר  .19.1
 ( שיפורטו להלן. 20%( וכן על מרכיבי האיכות )80%הצעת המחיר המוצעת )

 

המציע יגיש הצעה לתשלום למכללה עבור הזכות להציב מכונה אחת  -( 80%ציון המחיר ) .19.2
 בשטח המכללה לשנה ממועד תחילת ההתקשרות. 

ביותר בגין מתן ההרשאה על ידי המכללה להצבת המכונות,  הגבוהההצעת המחיר 
  , וההצעות הנכונות יותר יקבלו ציון ביחס אליה. 80עולן ולאחזקתן, תקבל ציון לתפ

 

התרשמות כללית מהמציע,  – ( יורכב מהפרמטרים הבאים20%ציון האיכות )סה"כ  .19.3
לרבות על סמך המלצות שיוצגו, בין היתר לגבי רמת השירות, מגוון מוצרים, איכות 

הזכות לפנות ללקוחות ו/או לקיים ריאיון המכונות וכיו"ב. המכללה שומרת לעצמה את 
 אישי עם המציע.

 
ועדת המכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת, במקרה של שוויון בהצעות,  עדיפות  .19.4

 למציע בעל ציון איכות גבוה יותר.
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 הוראות כלליות .20
 

והמציע  ,להלן 21וסעיף  לעיל 18 -ו 7בסעיף ההצעה תכלול את כל המסמכים כמפורט  .20.1
 ימלא בדייקנות ובשלמות את כל הטעון מילוי על ידו.

 

במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על פי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה  למעט .20.2
כל שינוי ו/או תוספת ו/או השמטה  ,ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו

לפי  ,עלול להביא לפסילת ההצעהשייעשו בכל דרך שהיא באחד או יותר ממסמכי המכרז, 
 .המכללהשיקול דעתה של 

 
מילוי פרט כלשהו במסמכי המכרז על ידי המציע, עלול להביא לפסילת ההצעה, לפי -אי .20.3

שיקול דעתה של מכללת סמינר הקיבוצים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכללה 
למציע כלשהו להשלים תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להרשות 

פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד, לרבות השלמות ו/או הבהרות למסמכים 
 הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.

 
המציע למלא בקפדנות בהדפסה או בכתב יד ברור את כל הפרטים הדרושים בהצעה  על .20.4

ההצעה ושל כל אחד ואחד ממסמכי  למכרז, ולחתום כדין על כל אחד ואחד מהעמודים של
 .המכללההמכרז. הצעה שלא נחתמה כנדרש עלולה להיפסל, לפי שיקול דעתה של 

 
 .חישוב טעויות יופיעו בה המחיר בהצעת תיקונים לבצע רשאית תהיה המכללה .20.5

 
 להצעה מסמכיםצירוף  .21

 
 :הבאים מסמכיםהפרטים ואת ה המציע יצרף להצעה 

 

התאגדות מעודכנים ]תעודת התאגדות, אישור על רישום מציע מאוגד יצרף מסמכי  .21.1
פי כל דין לגבי תאגידים מסוגו המפרט את בעלי המניות במציע -במרשם המתנהל על

 ומנהליו, אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה בתאגיד[.

 

תמציתי של המציע, הרקע העסקי שלו, פעילויותיו, ניסיונו, ונושאי והיקף עסקיו  תיאור .21.2
 יוקן המציע'[. ]להלן 'ד

 
 "ד.עו ידי על יםומאומת מיםחתו 2ונספח א'  1' א נספח יםתצהיר .21.3

 
 .7מסמכי המכרז כאמור בסעיף  כל .21.4

 

חתומות  –תשובות המכללה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  כל .21.5
 על ידי המציע.

 

 .18כל המסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  .21.6
 

לעיל להצעתו עלולה  21הצעה של מציע שלא יצרף את כל המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף   .22
 להיפסל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

 

במכרז בכל שלב של  מציע/משתתףה את הזכות לדרוש מכל עצממכללת סמינר הקיבוצים שומרת ל .23
 של הבלעדי דעתה שיקול לפי ו/או הבהרות להצעתו לשאלות מענההמכרז מסמכים נוספים, 

 .המכללה
 

שמכיל הוראות מפורטות בקשר  'ב נספחשייבחר יצטרך לחתום על הסכם ההתקשרות  המציע .24
 לאחריותו ולביטוחים שעליו לעשות, וכן להחתים את המבטחת שלו על אישור קיום ביטוחים. 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 . בהסכם[ 01]סעיף   הביטוח לסעיף מופנית המציעים של ליבם שימת
 

 בדרישות ולרבות ההתקשרות הסכם בהוראות היטב לעיין בזאת נדרשיםכן, המציעים  כמו
 ומדרישות ההתקשרות הסכם מהוראות כלשהן הסתייגויות למציעים שקיימות ככל. הביטוח
, כן כמו. כלשהי להסתייגות להיעתר מחויבת אינה המכללה. ההצעה למסמכי לצרפן יש, הביטוח
 חייב להמציא אישור ביטוחים אשר יניח את דעת המכללה.  השייבחר יהי המציע

 
 

 תבוצע כמפורט להלן: ההצעהחתימת  .25
 

עמוד מעמודי מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות על  כלהמציע לחתום על  על .25.1
 החתימה מטעמו. מורשינספחיו, בחותמתו ובחתימת 

 

המלא, מס' ת.ז., כתובת  ההצעה המוגשת על ידי יחיד, תיחתם על ידי המציע בצירוף שמו  .25.2
 מלאה, ומספרי טלפון, נייד, דוא"ל ופקס'.

 

הצעה המוגשת על ידי שותפות, תיחתם על ידי כל אחד מהשותפים בצירוף שמו המלא,  .25.3
מס' ת.ז. וכתובתו המלאה, ומספרי הטלפון, הנייד, הדוא"ל והפקס' שלו; או שיחתום 

ם, ויציין את פרטי כל השותפים, עליה אחד השותפים, שיצרף ייפוי כוח מיתר השותפי
 כמפורט לעיל.

 
ההצעה מוגשת על ידי חברה בע"מ או עמותה תיחתם על ידי מורשי החתימה בשם  .25.4

. בנוסף, יימסר גם שמו המלא, מס' ת.ז., כתובת מלאה, ומספרי טלפון, העמותה/החברה
  נייד, דוא"ל ופקס' של אחד המנהלים.

 
כל מסמכי המכרז הינם רכושה של המכללה והם נמסרים למציע אך ורק לצורך הכנת הצעתו. המציע  .26

למעט לצורך הכנת עותק נוסף להגשה ]וכן לצורך אינו רשאי להעתיק את המסמכים או חלקם, 
 ואין הוא רשאי להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.שמירת עותק בתיקיו[, 

 

שם המכרז ומספרו  מואים וזהים, במעטפה סגורה, עליה יירשעותקים מל ניהצעה למכרז תוגש בשה .27
( תוגש במעטפה חתומה 'הכספית )דהיינו נספח ד ההצעהסימן זיהוי של המציע.  כלבלבד, ללא 

, בלבד ידנית במסירה, לעיל כמפורטיש להגיש את ההצעות,  .נפרדת שתוכנס למעטפת ההצעה
להגיש  אין  .12:00 בשעה 16.8.18 -ישי החמ לא יאוחר מיום הרכש במחלקת המכרזים לתיבת

 או הדוא"ל או בפקסימיליה, והצעה כאמור תיפסל. הדוארהצעה באמצעות 
 .לדיון תובא לא, זה מועד לאחר שתוגש הצעה 

 
 בכל ההצעות להגשת שנקבע האחרון המועד את לדחות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית המכללה

 .תפורסם כך על שהודעה ובלבד, ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לפני עת
  

 דעתה שיקול לפי המכרז נשוא המוצרים אספקת את לחלק רשאית תהיה המכללה, יובהר .28
 .מציעים מספר בין, המוחלט

 

יום מהמועד האחרון להגשת  90שהצעתו תקפה למשך על כך מגיש הצעה ייראה כמי שהצהיר  .29
 ההצעות.

 
 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה

 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע, בעת בדיקת הצעתו, את כל ההסברים, הפרטים  .30

. המציע יהיה חייב למסור והערכתה דרושים לבחינת ההצעה הנוספים וההשלמות שייראו לה
 פרטים והסברים אלו כתנאי להמשך בדיקת הצעתו.  למכללה

ע לא נכון ו/או מידע חלקי בלבד או מטעה אשר נמנע מלמסור את המידע הדרוש או מסר מיד מציע
 רשאית המכללה שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה. –

 
למכללה שמורה הזכות להזמין את מציעים, כולם או חלקם, לפגישה עם חברי בנוסף לאמור לעיל,  .31

 ועדת המכרזים של המכללה, או מי שיוסמך על ידה לכך, לשם בירור פרטים משלימים.
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 
כשירים, והיא תהיה רשאית להתקשר עם  מציעיםגם  ,שאית לבחור, בנוסף לזוכהרתהיה המכללה  .32

במידה הלן ו/או ל 33בסעיף מי מהם במקרה בו הזוכה לא ימלא אחר התחייבויותיו כמפורט 
 תחליט לעשות כן בנסיבות שיחייבו זאת גם לאחר מכן.ש

 שר עם מציע כשיר כאמור.יובהר כי, בכפוף לכל דין, המכללה תהיה זכאית אך לא חייבת להתק
 

  :כזוכה במכרז, יהיה חייב בין היתר שייקבעמציע  .33
 

לחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז בשינויים  .33.1
המחוייבים, וכן על יתר המסמכים המתחייבים מהזכייה במכרז ומההתקשרות עם 

 ממשלוח ההודעה אליו על דבר זכייתו במכרז; וכן, יום 14בתוך המכללה, 

 

בנוסח המפורט ₪ )חמישה עשר אלף(  15,000להמציא למכללה ערבות בנקאית ע"ס  .33.2
מיום  יום 14בתוך להבטחת התחייבויותיו על פי ההסכם, כמפורט בהסכם,  בנספח ו'

 משלוח ההודעה למציע על זכייתו במכרז.

 

נספח להמציא למכללה אישור הביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין בנוסח  .33.3
 ימים מיום משלוח ההודעה למציע על זכייתו במכרז. 14, בתוך ה'
 

אם לא יעמוד המציע שנקבע כזוכה בהתחייבויות אלה, תהיה המכללה פטורה מכל  .33.4
 התחייבות כלפי המציע.

 

תו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים, אם המכללה הצעתו מביע המציע את הסכמ בהגשת .34
 תידרש לעשות כן, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי.

 

מתחייבת לקבל את אינה תבחר את ההצעה המיטיבה עמה ביותר לפי דעתה המכללה  המכללה .35
או את כל ההצעות ו/ביותר או כל הצעה אחרת, ונתונה בידה הזכות לדחות כל הצעה  גבוההההצעה ה

כולן, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. למציע לא תהיה כל עילה לתביעה כלשהי בקשר 
 להכנת הצעתו ולהגשתה, ובקשר לכל הוצאה שנגרמה לו עקב השתתפותו במכרז.

 

מכללה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי ו/או תיקון, כפי שתמצא לנכון במכרז ובתנאיו, לרבות ה .36
שינויים בלוח הזמנים שלו, וכן לבטלו בכל שלב שהוא, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. המציעים 

 מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים במקרה של ביטול המכרז כאמור.
 

[ ו/או לנהל משא ומתן best & finalשומרת לעצמה את הזכות לבקש הצעה/ות משופרות ] המכללה .37
יך/הליכים של התמחרות בין מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, כולם או חלקם, ו/או לערוך הל

 לפי שיקול דעתה, והכול על מנת לבחור את ההצעה המיטיבה עמה ביותר. 
 

 מידעאו /ו יותר מפורטות הצעות להגיש שיידרשו ייתכן, מתאימות נמצאו שהצעותיהם המציעים
 .הזוכה ההצעה בחירת טרם, המכללה ידי על שייקבע כפי, נוסף

 

המכללה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים אשר יאושרו על ידי  – המציעים עם ומתן משא ניהול .38
לתקנות חובות המכרזים )התקשרויות של מוסדות להשכלה  12ועדת המכרזים, בהתאם לתקנה 

 .2010 –גבוהה(, תש"ע 
 

קול דעתה המוחלט, בין מספר המכללה תהיה רשאית לחלק את השירותים נשוא המכרז לפי שי .39
 מציעים.

 
המכללה תיחשב כמי שהתחייבה התחייבות כלשהי כלפי מציע כזוכה במכרז, אך ורק לאחר שנחתם  .40

מסמך אחר  שעליו חתמו מטעם המכללה מורשי החתימה שלה. ,הזמנה/בינה לבין אותו מציע הסכם
 חייבו את המכללה באופן כלשהו.ו/או החלטה אחרת של גוף כלשהו, לרבות של ועדת המכרזים, לא י

 
, על פי הוראות ההסכם לשביעות רצון המכללה לספק את הציוד/שירות , כי על הזוכה מודגש .41

. מובהר בזאת כי המכללה תהא זכאית לבצע בכל עת כל שינוי שייחתם בינו לבין המכללה ונספחיו
 לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב באילוצי התקציב שלה.  רכישת השירותיםבהיקף 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 

 .1-ג' -בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יגברו הוראות ההסכם נספח ב' ונספחים ג' ו .42
 

המציעים לא יוזמנו ולא יורשו להשתתף בישיבת פתיחת ההצעות שהוגשו במכרז או בכל ישיבה  .43
 אחרת שלה.

          
   
               
 

 בכבוד רב,            
 
 

 סמינר הקיבוצים המכללה 
 ע"ר לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 נספח א'
 

 ה צ ע ה
 

 סמינר הקיבוצים  אל
 מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך

 לטכנולוגיה ולאמנויות 
 , 149דרך נמיר 
 תאריך ...............        תל אביב

 
 א.ג.נ.,

 
 4/2018הנדון: מכרז מס' 

 
מספר רישום  ...................................... מורשי החתימה של התאגידאני/אנו הח"מ,  .1

 לקבלת הפנייהבעיון את  נובזאת, כי קרא יםמצהירו מאשרים]להלן 'המציע'[  ___________
 הצעות למכרז ואת כל מסמכי המכרז שנלוו אליה, לרבות הנספחים ]להלן 'מסמכי המכרז'[. 

 

כל מסמכי המכרז על פרטיהם, שאלנו את השאלות כפי שמצאנו לנכון וקיבלנו עליהן  את הבנו  .2
אם  נוועל התחייבויותי הצעתנואת כל הנושאים שיש בהם כדי להשפיע על  נותשובות, ובדק

רות למכרז הזכה במכרז, לרבות הכדאיות הכלכלית של ההתקשרות, וכן את מסמכי ההבנ
 ההליך.ה בתנאיו בגדר שוכל שינוי שנע

 
אנו מצהירים, כי סיירנו ולמדנו את תנאי השירותים ומיקום המכונות בקמפוסים של  .3

 המכללה.

 

 .המכללה לבין המציע של לקוחותיואו /ו המציע בין עניינים ניגוד כל איןכי  יםמצהיר ואנ .4

 

 את לשנות, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על וזכאית רשאית שהמכללה לכך מודעים אנו .5
 .שהוא פיצוי לכל זכאים נהיה ולא, דרך בכל ההתקשרות היקף

 

 ידועים, המכרז נשוא השירותים ביצוע על המשפיעים האחרים הגורמים וכל המכרז תנאי .6
 .הצעתנו את קבענו לכך בהתאם וכי, לנו ומוכרים

 
  '.ד בנספחהינה כמפורט בגין השירותים  התמורה .7

 
 כלכי המחירים המפורטים בהצעתנו מהווים תמורה מלאה, סופית ומוחלטת למילוי  מוסכם .8

, מכל מין וסוג שהוא העלויות בכל נשיאה ולרבות, זה הסכם פי על המציע התחייבויות
וחומרים,  עבודהלעובדים,  תשלומים ביטוחים לרבות, במלואם המוצרים באספקתהכרוכות  

 אגרות, מיסים לרבות, ואחרות כלליות, מיוחדות וצאותהתקורה והנהלה,  מוצרים, תשומות
 הוצאהאו /ו אחרת עלות וכל, רישיונות, אישורים, אחרים חובה תשלומי וכל היטליםאו /ו

 וכיו"ב.   שירותיםה אספקתעם  בקשר אחרת
 

,  לעצמנו שקבענו הוגן רווח כוללים אחר מקום בכלאו /ו בהצעתנו הנקובים המחירים כל .9
 אחת כל ולמילוי השירותים כל למתן הדרוש כל ואת דרישותינו כל את וממלאים

 .המכרז ממסמכי אחד כל לפי מהתחייבויותינו
 

 לתשלום זכאי יהיה לא והוא, התמורה עם בקשר כלשהן טענות לו תהיינה ולא למציע אין .10
. אנו מאשרים כי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל טענה לתמורה נוסף השירותים בגין אחר

, וצריםלכל תוספת, בכל עניין הקשור לשירותים ולהיקפם ולא נטען לכל תוספת למחירי המ
בהסכם ההתקשרות  מצוייןמכל סיבה, לרבות עקב אי הבנה או אי ידיעה שלנו, אלא אם 

 במפורש אחרת.
 

ו/או  שירותיםהמכללה תהא זכאית לבצע בכל עת כל שינוי )לרבות צמצום היקף הש לנו ידוע .11
לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב באילוצי התקציב  שירותיםהכל עת( בהיקף ביטולם ב
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 שהוא סוג מכל דרישהאו /ו טענה כל לנו תהא ולא לנו אין כי ומצהירים מאשרים ואנושלה, 
 . המכללה כלפי זה בעניין

 

 .אחרים מציעים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה .12

 

 אנו מאשרים ומצהירים בזאת כי: .13

 

 נשוא המכרז. שירותיםבעל ידע, ניסיון ומומחיות הדרושים לביצוע ההמציע  .א

המציע מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות  .ב
 המכרז.

מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות, כאשר כל  50המציע מתפעל לפחות  .ג
בכרטיס  אשראי ו/או מזומן. המכונות תיתמכנה  המכונות הינן בעלות אפשרות לשימוש

 ומתן מענה טלפוני מתאים.  תקלותלתיקון  במוקד

   

השנים האחרונות במתן שירותי אספקת  3במהלך  מוכחהמציע הוא בעל נסיון קודם  .ד
מוצרי מזון ומשקאות  לשלושה מוסדות ציבוריים או מכונות אוטומטיות לממכר  והצבת

מכונות  10ארגונים בסדר גודל דומה למכללה, אשר בכל אחד מהם מותקנות לכל הפחות 
 אוטומטיות לממכר מזון /שתיה. 

 
נשוא  שירותיםאת כל כוח האדם והציוד הנדרשים על מנת לבצע את ה המציע יש ברשות .ה

 המכרז.

ולא למסור בקבלנות משנה  שירותיםקבלני משנה לביצוע המתחייב שלא להעסיק המציע  .ו
פי מכרז זה, והכול בין בתמורה ובין שלא -לכל גורם שהוא את ביצוע השירותים על

 בתמורה, כולן או חלקן.

מכללה עובדים זרים ו/או עובדים מתן השירותים למתחייב שלא להעסיק ב המציע .ז
  להעסקתם. דיןכ היתר ויש ברשותאלא אם שאינם אזרחי ישראל, 

עמוד בכל הדרישות הנדרשות ע"פ כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע למתחייב המציע  .ח
 . נושא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה שירותיםה

מצהיר כי בשום מקרה השכר שישולם לעובד מטעמו לא יפחת מהקבוע  המציע .ט
 ., כפי שיהיה מעת לעת1987 –בחוק שכר המינימום, התשמ"ז 

ת המציע, הכל כפי שנרשם על ידו בהצעה על פי תנאי המחירים שמפורטים בהצע .י
 כוללים תקורה ורווח קבלני.המכרז, 

, לפי שיקול ספקיםבין  אספקת השירותיםכי המכללה זכאית לחלק את  נוידוע ל .יא
 דעתה.

 .אחרים מציעים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה .14

 

יום מהמועד האחרון שנקבע  90במשך תקופה של  נוזו תהיה בתוקף ותחייב אות נוהצעת .15
  להגשת ההצעות.

 

 .לו צפוי שהמציע אחר או כלכלי או כספי קושי כל על נול ידוע לא .16
 

עד  וו/או במצב עסקי המציע או שינוי מהותי כלשהו במצב נואם יחול שינוי בהצהרותי .17
דע נלהודיעכם על שינוי זה מיד כאשר  יםמתחייב ולחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, הננ

בגדר הצעה זו ו/או כל  נומכל התחייבות של נועליו. אין באמור בסעיף זה כדי לפטור אות
 הסכם.
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

, כן לעשות תידרש המכללה אם, אחרים משתתפים בפני הצעתנו לגילוי מראש מסכימים אנו .18
 את מראש מציינים אנו. שזכתה בהצעה לעיין לבקש רשאים זה בהליך זכו שלא מתחרים וכי

: החיסיון סיבת ואת למתחרים הצגה בפני החסויים בהצעתנו הסעיפים
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
.__ 

 
 בזאת, כי פרטי ההצעה הכספית הזוכה, לא יהוו בכל מקרה סוד מסחרי.  מובהר .19

 
 העיון זכות מתן בדבר הסופית וההכרעה הדעת שיקול כי בזאת מובהר, ספק הסר למען .20

 .המכרזים ועדת של הינו, העיון של והיקפו למציעים
 

לחתום על ההסכם וכל  יםמתחייבאנו זכה במכרז, המציע יתתקבל ו המציע הצעת אם .21
)אישור  המציע ההודעה על זכיית נוימים מיום שתישלח ל 14תוך בהמסמכים הנלווים לו 

ימים ממועד ההודעה על הזכייה(, ולמלא אחר כל   14ביטוחים חתום יוגש למכללה בתוך 
עשה כן ידוע נבמידה שלא , כמפורט בהסכם ובנספחיו ועל פי הוראות כל דין. נוהתחייבויותי

 במכרז. המציע לי, כי המכללה תהא רשאית לבטל את זכיית
 

מתחייב שלא להסב את כל או חלק המציע כה במכרז, המציע יזתתקבל ו המציע אם הצעת .22
בעקבות הזכייה במכרז,  ו, מכוח הזכייה במכרז ו/או מכוח ההסכם שייחתם איתומזכויותי

 ם מראש ובכתב.לצד ג' כלשהו, ללא קבלת הסכמתכ
 

 ולראייה באתי/באנו על החתום:
 
 

.................................................................. 
 ]חותמת/חתימה/חתימות לפי העניין[

 
 פרטי המציע:

 
מס'  ...................... מס' טל': כתובת ..................................

 פקס...............................
 

  ח.פ./ת.ז.: ......................... שם: ....................................
 
 

 חתימה..............................
 
 

 [לחברה או שותפות]עו"ד אישור 
 

מ......................................... מאשר בזה כי אני הח"מ .....................................עו"ד 
ההצעה הנ"ל, ויתר מסמכי המכרז, נחתמו על ידי ה"ה ...............................בעל ת"ז מס'  
.......................... ו.......................בעל ת"ז מס' ..................................... שמוסמכים 

השותפות .................................. וזאת לאחר קבלת /  לחייב בחתימתם את החברה
 החלטה שמחייבת אותה, להגיש את ההצעה למכרז.

 
 
 

       ................................... 
 חתימה וחותמת           
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 נספח א' 1

 תצהיר
 ]מחק את המיותר וחתום בפני עו"ד מאשר[ 

 
 

אני/אנו הח"מ ................................. נושא ת.ז.  שמספרה .................  מורשה חתימה מטעם 
(, מצהיר בזה, לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה "המציע"______________ )להלן: 

 כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, כי:
 

 כל הפרטים שנמסרו על ידי בהצעתי הם אמת.  .1

 

 *שותף במציע. \*מנהל/דירקטור  \הנני  *בעל מניות  .2

 

 .המציע בשם זה תצהיר לתת מוסמך הנני כי מצהיר אני .3
 

מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות, כאשר כל המכונות הינן  50המציע מתפעל לפחות  .4
אשראי ו/או מזומן. המכונות תיתמכנה במוקד לתיקון תקלות בעלות אפשרות לשימוש בכרטיס  

 ומתן מענה טלפוני מתאים.

 

מכונות  השנים האחרונות במתן שירותי אספקת והצבת 3במהלך  מוכחהמציע הוא בעל נסיון קודם  .5
מוצרי מזון ומשקאות  לשלושה מוסדות ציבוריים או ארגונים בסדר גודל דומה אוטומטיות לממכר 

 מכונות אוטומטיות לממכר מזון /שתיה.  10שר בכל אחד מהם מותקנות לכל הפחות למכללה, א
 

 –ובהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991 –פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א  המציע .6
, ומקיים את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה 1987

 ם הרלוונטיים.  וההסכמים הקיבוציי
 

 האחרון למועד שקדמו שנים בשלוש הורשעו לא בו והדירקטורים המניות מבעלי מי או המציע .7
 1987 -"ז תשמ, מינימום שכר חוק על ובעבירות, בכלל העבודה דיני הפרת בשל המכרז הצעת להגשת

 .בפרט 1991 -"א תשנ, זרים עובדים  וחוק
 

 (התיק פרטי, ההרשעה מועד, העבירה)סעיף  להלן זאת לפרט יש, הורשעו אם
 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 

לחוק העבירות  5ליטה בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף או מי מבעלי הש המציע .8
, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ביותר משני 1985 –המנהליות , התשמ"ו 

 קנסות בשל הפרת דיני העבודה.

 
 :הקנסות לעניין הפרטים להלן לפרט יש, נקנסו אם

 
.................................................................................................... 

 

מתנהלות ו/או צפויות להיות מוגשות/לא מתנהלות, ולא ידוע לי על תביעות אזרחיות מהותיות או  .9
 הליכים מהותיים בבית משפט[ שעומדות להיות מוגשות נגד המציע במכרז:

 
.................................................................................................... 

 

תביעות אזרחיות ]או הליכים מהותיים בבית משפט[ שמתנהלות או עומדות להיות מוגשות נגד  .10
 המציע במכרז הן כמפורט להלן:

 
......................................................................................................... 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 אחר מינוי כלאו /ו מיוחד מנהלאו /ו מפרקאו /ו נכסים כונס מונה לא למציע כי, בזאת מאשר אני .11
 ולא המציע נכסי על עיקולים הוטלו לא וכן, המציע של פרעון חדלות חשש על להעיד כדי בו יש אשר

 קיומו להמשך חשש על להעיד בהן יש אשר, דא כגון נסיבות כל ולא משפטיים הליכים כנגדו ננקטו
 .חי כעסק המציע התאגיד של

 
 נוספות: .................................................................................................... הערות .12
 
 

 אמת. –זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי זה 
 

 ולראיה באתי על החתום: 
       ......................................... 
   

 
 

 אישור
 

 
אני הח"מ, .....................................עו"ד, מאשר בזה כי היום ...............................התייצב/ה בפני מר/גב' 

בעלת ת"ז מס' ........................המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתי  .................................................
ה להצהיר אמת וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה /ואותו/ה כי עלי

 בפני את תצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפני.
 
 
 

...........................................   ................................................. 
 חתימה        חותמת            
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 
 2נספח א' 

 בדבר העדר הרשעות פליליות תצהיר
 

 ]מחק את המיותר וחתום בפני עו"ד מאשר[
 

לאחר  ___, כתובת _____________ ......... נושא ת.ז.  שמספרה ........ אני הח"מ .................................
מצהיר בזה בכתב שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 :כדלקמן
 

תאגיד ____________, אשר הגיש הצעה למתן שירותים *שותף ב \ דירקטור - *מנהל \*בעל מניות   אני .1
 .במכללה מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות הצבתאספקת ושל 

 

נגדי כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שיש עמה   אני מאשר כי לא הורשעתי בעבר ו/או לא הוגש .2
 . 1981 -קלון, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 
 

 אמת. –זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי זה 
 

 ולראיה באתי על החתום: 
        ......................................... 
 שם המצהיר         

 
            
         
     

 אישור
 

אני הח"מ, .....................................עו"ד, מאשר בזה כי היום ...............................התייצב/ה בפני מר/גב' 
................................................. בעלת ת"ז מס' ........................המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתי 

ה להצהיר אמת וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה ו/אותו/ה כי עלי
 בפני את תצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפני.

 
 

...........................................   ................................................. 
 חתימה        חותמת            

 
 

 לתשומת לב:
 על התצהיר יחתמו בעלי המניות והמנהלים/דירקטורים בתאגיד. .1

 על כל מצהיר לחתום על תצהיר נפרד בנוסח זה. .2

 יש למחוק את המיותר .3
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 הסכם
 

 2018שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ בחודש ___ שנת 
 
 
 

 המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות סמינר הקיבוצים  בין:
    58-003885-9ע"ר   

 אביב -, תל149מדרך נמיר 
     "המכללה"(" ו/או המזמין)להלן: "

מצד           
 אחד

 
 

 ___________________________________ח.פ./ת.ז.   ובין:
 מרחוב __________________  
 ע"י המוסמכים לחתום בשמה  
 _________ ת.ז. ________  -__________ ת.ז. ___________ ו  
 טל': _________________ פקס: ____________  

       ("הספק)להלן: "
מצד           

 שני
 
 
 

ה, בקמפוס הראשי שלוהמזמין הינו מכללה אקדמית לחינוך, המחזיקה ובעלת הזכויות  :הואיל
 :להלןו/או בכל קמפוס אחר במרכז הארץ )ברמת אביב  149בדרך נמיר הנמצא 

 "(;הקמפוסים"
 

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

 
והספק מצהיר כי יש לו את כל הידע, הניסיון, הכישורים, המיומנות וכל האמצעים  :והואיל

 הדרושים, למתן השירותים נשוא הסכם זה למזמין, בתקופת תוקפו של הסכם זה;
 

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

 שלישי; 
 

קמפוסים  את השירותים בלמזמין ספק ונבחר ל ,שהתקיים בחירהוהספק זכה בהליך  והואיל
 בתקופת תוקפו של הסכם זה;

 
ועל בסיס הצהרות הספק והתחייבויותיו בהסכם זה ונספחיו, הסכים המזמין להתקשר  :והואיל

 עם הספק כקבלן עצמאי בהסכם זה, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ונספחיו;
 

והצדדים מצהירים כי התקשרותם עפ"י הסכם זה נעשית על בסיס תנאי מפורש ויסודי  :והואיל
ם זה, כי בכל הנוגע להסכם זה והנובע הימנו אין ולא יהיו כל יחסי היורד לשורשו של הסכ

מעביד בין המזמין ובין הספק ו/או בין המזמין לבין מי מעובדי הספק ו/או שלוחיו -עובד
ו/ו נציגיו וכל גורם אחר מטעמו, וכי מעמדו של הספק יהיה קבלן עצמאי על כל המשתמע 

 והנובע מכך;
 

הסדיר ולעגן ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם האחד כלפי משנהו, הכל וברצון הצדדים ל :והואיל
 כמפורט בהסכם זה על נספחיו וע"פ תנאיו;
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 

 מבוא
 

המבוא להסכם זה, ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם זה, מהווים חלק בלתי  .1
 ומחייבים את הצדדים באותה מידה.נפרד מהסכם זה 

 
 הגדרות

 
 בהסכם זה: א. .2

 
שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון  – "השירות/ים"  

ומשקאות, על כל מוצריהן, תפעולן, תחזוקתן ומילויין בקמפוסים, כמפורט בהסכם 
חלק בלתי נפרד המצורף לו והמהווה  [,1-ג' -]נספחים ג' וזה ובנספח השירותים 

 הימנו.
 

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

 תקופת ההסכם

 
 עד ליוםו_____________ יום ל שנה מתוקפו של הסכם זה הינו לתקופה ש א. .3

 .("תקופת ההסכם" :להלן) _____________
 

בנות תקופות  4להאריך הסכם זה לעוד על פי שיקול דעתו הבלעדי, זמין רשאי המ ב. 
. הארכת ההסכם תיעשה באותם תנאיםבכל פעם בשנה אחת נוספת, שנה כל אחת, 

, על הודעה מראש לספק, בחודש שלפני תום ההסכםבאופן אוטומטי, אלא אם ניתנה 
וספת סיום ההסכם. הוארך ההסכם לשנה נוספת כאמור, יחתמו הצדדים על ת

 להסכם. 
 

יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה בכל מועד  ב' לעיל, -א' ועל אף האמור בס"ק  ג. 
במהלך תקופת ההסכם ומכל סיבה שהיא, וזאת בהודעה מוקדמת שתימסר לספק 

ודם מועד כניסת הביטול לתוקף, והספק מוותר בזאת ויתור מלא קיום  60בכתב 
, למעט תשלום עבור י המזמין בעניין זהו/או תביעה כלפ ומוחלט על כל דרישה

  השירותים שנתן עד למועד הביטול.
 

 את רק לספק המזמין ישלם, שהיא סיבה מכל השירותים הפסקת של במקרה ד. 
 תאריך עד בפועל סיפק כבר שהמציע שירותיםה לאספקת המתייחסים התשלומים

 או תמורה, פיצוי בכל חייב יהיה לא והמזמין ,השירותים הפסקת על ההודעה
  .מהם חלק כל או  השירותים מתן הפסקת עבור אחר תשלום

 
בתקופת ההסכם יתן הספק למזמין את השירותים, כקבלן עצמאי, וזאת בהתאם  ה. 

 להוראות הסכם זה ונספחיו.
 
 

 הצהרות והתחייבויות הספק
 

 :כדלקמן, ומתחייב מצהיר הספק .4
 

 לשם הנדרשים האמצעים וכל היכולת, המיומן האדם כוח, הניסיון, הידע בעל הינו כי .א 
 .זה הסכם פי על התחייבויותיו כל מילוי

 
הספק מתחייב לבצע את מתן השירותים ביעילות, בדייקנות, במסירות ומיומנות,  ב.   

וישא בכל ההוצאות ככל שיידרש למתן השירותים למזמין עפ"י הוראות הסכם זה 
 על נספחיו.
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 כל ולביצוע זה בהסכם להתקשרותו אחרת או חוזית, חוקית מניעה כל אין כי ג.    
 שלו התחייבות של הפרה כל אין זה בהסכם המזמין על בהתקשרותו וכי, הוראותיו

 .כלשהם שלישיים צדדים כלפי
 

ישא בתשלום כל קנס אשר יושת עליו ו/או מי מטעמו בגין הפרת איזה  כי ד.   
זה לעיל והנובע הימנו, וישפה את המזמין ומי  מהתחייבויותיו עפ"י הוראות סעיף

מטעמו בגין כל קנס שיושת על המזמין ומי מטעמו בקשר להפרת הוראות כל דין ו/או 
תוך זמן ובלבד שהמזמין עדכן את הספק , רשות מוסמכת  ע"י הספק ו/או מי מטעמו

 קבלת הדרישה וניתנה לספק אפשרות להתגונן בפניה.סביר ממועד 

 
 רכישת ובהיקף בכמות שינוי כל עת בכל לבצע זכאית תהא המכללה כי, בזאת מובהר ה. 

, כן כמו. שלה התקציב באילוצי ובהתחשב הבלעדי דעתה שיקול לפי, שירותיםה
 לפי, מהספק 'ג בנספח כמפורט שירותיםה כל את לרכוש לא רשאית תהיה המכללה

 .כך בגין תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל לספק תהיה ולא, הבלעדי דעתה שיקול
 

הספק לא יעביר ולא יסב הסכם זה או כל חלק הימנו ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו  ו. 
על   פיו כל גורם שהוא, ולא ימסור בקבלנות משנה לכל גורם שהוא את ביצוע מתן 

אלא אם קיבל את  –השירותים עפ"י הסכם זה, והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה 
 ין לכך מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה.הסכמת המזמ

 
מוסכם מפורשות, כי אין בהוראות ס"ק )ו( כדי למנוע מהספק להעסיק עובדים  ז. 

 מטעמו במתן השירותים נשוא הסכם זה, וזאת בכפוף ליתר הוראות הסכם זה.
 

למען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם מפורשות כי אין ולא יהיה בשום מקרה בהעסקת  ח. 
ובדים ע"י הספק בכל הקשור לביצוע הסכם זה ו/או בביצוע איזה מהשירותים ע"י ע

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.

 
עיקריים שהפרתם, כולם או חלקם, על על כל תתי סעיפיו לעיל ייחשבו כסעיפים  4סעיף  

 ידי הספק תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 

 עובדי הספק
 

מוסכם מפורשות, כי המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק, בכל מועד ומכל סיבה, להפסיק  .5
עבודתו של מי מעובדי הספק ו/או כל גורם אחר מטעמו בכל הקשור למתן השירותים 

והספק מתחייב לקיים דרישה זו לאלתר, ולא יבוא בכל דרישה למזמין עפ"י הסכם זה, 
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
 

שיועסקו במתן השירותים את הספק מצהיר כי יש לו ולכל אחד מעובדיו ומהעובדים  א. .6
כל הרישיונות וההיתרים הדרושים עפ"י כל דין למתן השירותים ו/או כל חלק מהם 

 למזמין.
 

הספק מתחייב לבצע הסכם זה וכל הנובע הימנו בהתאם להוראות כל דין וכל רשות  ב. 
 מוסמכת, לרבות בכל הנוגע לקבלת עובדים ותנאי העסקתם.

 
צורך ביצועו של הסכם זה לא יעסיק הספק עובדים זרים ו/או מוסכם מפורשות, כי ל ג. 

עובדים מהשטחים אלא באמצעות לשכת התעסוקה ועל פי הוראות כל דין, ובכל 
 מקרה בתנאי שקיבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.

 
מי מטעמו בגין הספק ישא בתשלום כל קנס אשר יושת עליו ו/או על מי מעובדיו ו/או  ד. 

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, ובלבד 

ן סביר ממועד קבלת הדרישה וניתנה לספק אפשרות שהמזמין עדכן את הספק תוך זמ
 להתגונן כנגדה.
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 
לעיל ייחשב כסעיף עיקרי שהפרתו, כולו או חלקו, על ידי הספק תהווה הפרה  6סעיף  

 יסודית של הסכם זה.
 

  
 

 מזמין -יחסי ספק
 

מוצהר ומוסכם מפורשות, כי בכל הנוגע להסכם זה והנובע הימנו אין ולא יהיו כל  א. .7
מעביד בין המזמין לספק ו/או בין המזמין ובין מי מעובדי הספק ו/או -יחסי עובד

מנהליו ו/או נציגו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, וכי הספק הינו קבלן עצמאי לכל דבר 
 וענין.

 
אמור בס"ק )א( מוצהר ומוסכם מפורשות כי הספק ישא, על מבלי לגרוע מכלליות ה ב. 

חשבונו הבלעדי, במלואם ובמועדם, בכל התשלומים הישירים והעקיפים הכרוכים 
בהעסקת עובדיו ומי מטעמו בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו, והספק 

 כל דין.יהא אחראי באופן ישיר ובלעדי לקיום כל חובה המוטלת על מעביד עפ"י 
 

כמוצהר ומוסכם מפורשות כי אין, לא היתה ולא תהיה, בשום מקרה, כל יריבות  ג. 
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.
 

ב הספק בכל עת למלא אחר כל דרישות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחיי ד. 
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 

 ים לכל הזכויות על פי החוקים לעיל.הסכם זה, זכא
 

 התמורה
 

בתמורה למתן ההרשאה לספק להעמיד, להפעיל ולתחזק את המכונות בשטחי  א. .8
המזמין עפ"י הסכם זה, ישלם הספק למזמין, עבור כל מכונה שתוצב על ידו, תמורה 

בצירוף מע"מ )להלן:  לשנה )_______________₪(ש"ח  בסך של  __________
(. המחירים יהיו קבועים לשנה ויתעדכנו מדי שנה במועד הארכת ההסכם רה""התמו

מדדים )ככל שתקופת ההסכם תוארך(  בהתאם לעלייה בלבד במדד המחירים לצרכן. 
 .שליליים לא יובאו בחשבון

 המדד הידוע ביום חתימת ההסכם.  –מדד בסיס   
 

המחאות  4מצעות תשלום התמורה בתוספת מע"מ יתבצע מידי שנה מראש בא ב. 
לאותה שנה בתוספת מע"מ כדין.  20.7 -ו 20.5, 20.3, 30.11דחויות שוות  לתאריכים 

ההמחאות יופקדו בידי המזמין במועד החתימה על הסכם זה, ומידי שנה מראש ביום 
 לכל שנה. התשלום יבוצע כנגד קבלת חשבונית מס כדין. 1.10

 
ת מכולה לאחסנת המוצרים במכונות, הספק רשאי לשכור מן המזמין שטח להצב ג. 

 וזאת בתמורה נוספת כפי שתיקבע על ידי המזמין.
 

הספק מתחייב בזה מפורשות כי  מחירי המוצרים במכונות לא יעלו על המחירים  ד. 
להסכם זה. כמו כן, הספק מתחייב לא  "1-"נספח ג'המקסימליים כאמור במחירון 

לערוך שינוי בהרכבם או במשקלם של המוצרים ולפעול על פי כל דין בנוגע למחירי 
הספק רשאי למכור במכונות מוצרים נוספים במחירי  המוצרים שיספק במכונות.

 שוק מקובלים.
 

כמת הס נהטעועלייה במחירים מעבר למחירים המקסימליים הקבועים במחירון כל   
 המזמין מראש ובכתב.

ככל שהספק יבקש להעלות את המחירים כמפורט במחירון, על הספק  להעביר בקשה    
 מנומקת  בכתב להעלאת מחיר, להנהלת המזמין עם  העתק לאגודת הסטודנטים. 
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אגודת הסטודנטים הפועלת אצל המזמין תהא שותפה לכל משא ומתן הנוגע להעלאת   
במכונות. הספק יהיה רשאי להעלות את מחיר המוצרים אך ורק מחיר המוצרים 

 בכפוף להוראות סעיף זה.
 
 
 
 
 

 אחריות הספק
 

הספק יהא אחראי, אחריות ישירה, מלאה ובלעדית, לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד  א. .9
ו/או אובדן, לגוף או לרכוש, שיגרמו בכל מועד שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, לכל 

וא לרבות למזמין ו/או למי מעובדיו ו/או מנהליו ו/או תלמידיו ו/או שלוחיו גורם שה
ו/או הספקים שלו ו/או מוזמניו, ו/או לספק ולכל מי מטעמו, ו/או לכל צד ג' אחר 

אשר ארעו בקשר ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי  –שהוא 
ו/או שלוחיו ו/או הספקים שלו וכד' מעובדיו ו/או מנהליו ו/או נציגיו ו/או מורשיו 

 ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו.
 

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק )א( מתחייב הספק להגן על המזמין ו/או על מי מיחידיו  ב. 
ו/או נציגיו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או תלמידיו ו/או מוזמניו וכד' ו/או 

ג' כלשהוא, עפ"י המקרה, וישפה אותם ו/או מי מהם עפ"י המקרה, בגין כל תביעה צד 
שתוגש נגד מי מהם ע"י כל גורם שהוא כתוצאה מכל נזק שארע כאמור בס"ק )א( 

 לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.
 

למלא אחר כל הוראות הבטיחות  מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, מתחייב הספק ג. 
להסכם זה, ולגרום לכך שכל עובדיו וכל מי שפועלים מטעמו  "בנספח ז'"המפורטות 

 ו/או עבורו במתן השירותים, ימלאו אחר ההוראות במלואן. 
 
 

 ביטוחים
 

מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריותו של הספק על פי כל דין ו/או הסכם זה,  א. .10
ערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין מתחייב הספק ל

 ן,לעריכת ביטוחים ובעלת מוניטין בישראל, ביטוחים לטובתו ולטובת המזמי
בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול דעתו של הספק, ובלבד שלא 

, 'הנספח חים יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטו
"ביטוחי  -המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם  )להלן: "אישור קיום ביטוחים" ו

הספק"(. הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוחים 
שנים לאחר תום  3( לתקופה נוספות של  claims madeהנערכים על בסיס תביעה  ) 

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

מתחייב הספק לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים, 
 ביטוח עבור כל כלי הרכב במסגרת השירותים, כמפורט להלן: 

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב. -ביטוח חובה כנדרש על. 1  
ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של . 2  

 וביטוח מקיף לכלי הרכב.₪  1,000,000
מרות האמור לעיל, מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף )למעט צד .ל 3  

 להלן במלואו. 4או או בחלקו, אולם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף ג'(, במלו
  

 
למרות האמור לעיל, מוסכם, כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש ו/או אובדן  ג. 

באישור קיום ביטוחים, במלואם או בחלקם. אולם גם  2 -ו 1תוצאתי כמפורט בסעיף 
דן תוצאתי, יחול הפטור כאמור במקרה כזה בכל נזק ו/או אובדן לרכוש ו/או אוב

 להלן במלואו. דבסעיף 
  
הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או  ד. 

, בגין כל נזק ו/או אובדן וו/או תלמידי וו/או מנהליו ו/או עובדין תביעה כלפי המזמי
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ו/או עבורו לשטח  שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי הספק ו/או מי מטעמו
המבנים ו/או סביבתם ו/או אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים ולרבות כל נזק 
תוצאתי, וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, וזאת בין אם ערך הספק 

ו/או מי מטעמו ביטוח לרכוש כאמור ובין אם לאו )הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם 
פק ו/או מי מטעמו ביטוח לרכוש כאמור, ו/או חלקו, לנזק בזדון(. אם ערך/יערוך הס

מתחייב הספק כי הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או עובדיו 
 ו/או מנהליו ו/או תלמידיו, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בנוסף, מצהיר ומתחייב הספק כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה   
או תביעה כנגד המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או תלמידיו, בגין נזק שהוא זכאי ו/

לשיפוי בגינו )או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה 
באישור קיום  2 -ו 1בפוליסות( על פי הביטוחים שהתחייב לערוך בהתאם לסעיפים 

להלן, וכי הוא פוטר את הנ"ל  ו'עיף ביטוחים וביטוחי הרכוש הנוספים כאמור בס
מאחריות לנזק כאמור. הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. למען הסר ספק, 

 ן הפטורים לעיל באים כדי להוסיף על כל פטור אחר הקיים בהסכם לטובת המזמי
  ו/או מי מטעמו ולא לגרוע ממנו.

  
, חתום ה'נספח על קיום ביטוחים, הספק מתחייב להמציא למזמין את טופס האישור  ה. 

ימים לפני מועד  7 -על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ
תחילת ביצוע השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם 
בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף א לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום 

על האישור. בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור  תקופת הביטוח כמצוין
קיום הביטוחים שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום 

ימים מדרישת המזמין, על מנת  3 -לשינויי הביטוחים באופן מיידי ולא יאוחר מ
להתאימם להוראות הסכם זה. הספק לא יתחיל לבצע את השירותים לפני שיומצא 

 אישור הנ"ל למזמין כשהוא חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו. ה
 

הספק יהיה חייב לעדכן בכל עת את סכומי הביטוח ואת גבולות האחריות בביטוחי  ו. 
הספק בהתאם לצרכי הביטוח הנובעים מפעילותו. היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת 

הספק לערוך ביטוחים אלו  ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי
כנדרש, כאשר, בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על 
זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או תלמידיו למעט כלפי אדם 
שגרם לנזק בזדון ולעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם המבוטח לכלול את המזמין ו/או 

ו/או מנהליו, בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או מחדלי הספק, וזאת בכפוף  עובדיו
 לקיומו של סעיף אחריות צולבת.

  
 הספק מתחייב לשמור ולקיים בדייקנות את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק. ז. 

 
 .ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין  ח. 
  
הספק מתחייב להודיע מיד בכתב למזמין על קרות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן בקשר  ט. 

 להסכם ו/או לשירותים. 
  
הספק מתחייב לעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה כדי לממש את פוליסות ביטוחי  י. 

הספק בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין, על פי פוליסות הביטוח, 
 על ידו. אם נדרש לכך 

 
הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמין על פי  יא. 

הפוליסות, יהיה הספק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו כל תביעות 
ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי המזמין ו/או מי מטעמו על כל נזק כספי ו/או 

 אחר שיגרם לו עקב כך.
  
הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר  יב. 

לביטוחי הספק. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע 
 לספק על פי ההסכם.

 
למען הסר ספק, מוסכם, כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים,  יג. 

המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו הינם בבחינת דרישה מזערית 
לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין והספק מצהיר ומתחייב, כי הוא מנוע מלהעלות כל 
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טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לגבולות האחריות 
 האמורים ו/או לגבי מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם. 

  
כת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו על ידי המזמין אין בערי יד. 

ו/או הבאים מטעמו ו/או בדרישה לשינויו כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי 
הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על הבאים 

 מטעמו. 
  
יבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הספק מבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או התחי טו. 

מתחייב להביא 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 

ור, הפטור בסעיף ד לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוח(. למען הסר ספק, הספק האמ
יהא אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג' בקשר לשירותים במלואם, בין אם השירותים 

 ניתנו על ידו ו/או ספק משנה מטעמו.
  
זה, לרבות לא הציג את סעיף לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר ל טז. 

קיום הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית  אישור
של הסכם זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור את הספק מהתחייבות כלשהי בקשר עם 

 פוליסות הביטוח הנ"ל.   
 

לעיל ייחשבו כסעיפים עיקריים שהפרתם, כולם או חלקם, ע"י הספק על כל תתי סעיפיו  10ף סעי
 דית של הסכם זה.תהווה הפרה יסו

 
 

 הפרת ההסכם

 
יפר איזו  ספקמוסכם בזה כי במקרה וה הסכם זה,מבלי לגרוע מהוראות  א. .11

ימים ממועד ההפרה,  7מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ולא יתקן את ההפרה בתוך 
לבטל הסכם זה לאלתר, וזאת בנוסף לכל סעד שיעמוד  תהיה  המכללה רשאית

. המכללה תהיה רשאית לפעול הסכם זה ו/או עפ"י כל דיןעפ"י  ספקלמכללה כלפי ה
מיידית למימוש הערבות הבנקאית ולגבות באמצעותה כל נזק, הפסק ו/או הוצאה 

ובהר כי מימוש הערבות . משייגרמו לה עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות הספק
בכל סעד העומדים לה עפ"י ההסכם ו/או ולא יפגע בזכויות המכללה לנקוט בכל הליך 

 ע"פ כל דין.  
 

למתן השירותים עפ"י יותיו כמו כן מוסכם כי בכל מקרה בו יפר הספק התחייבו ב. 
)שבעה( ימים  7ולא יתקן את ההפרה כאמור בתוך הסכם זה, לכל פרק זמן שהוא, 

עם כל התקשר יהיה המזמין רשאי למיום שקיבל הודעה מאת המזמין על ההפרה, 
  ביצוע השירותים, וזאת על חשבון הספק.גורם אחר שהוא ל

 
למען הסר ספק מוסכם מפורשות כי הספק לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה שהיא  ג. 

בגין כל תקופת הפרה כאמור, ובנוסף לכל ישיב למזמין, לאלתר, כל סכום בו נשא 
בנוסף לכל סעד לצורך קבלת השירותים מכל גורם שהוא בתקופת ההפרה, וזאת 

 שיעמוד למזמין כלפי הספק עפ"י הסכם זה ו/או כל דין.
 

כל סכום המגיע מהספק למזמין עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ואשר לא ישולם  ד. 
למזמין במלואו ובמועדו ישא ריבית פיגורים בשיעור כפל הריבית הבנקאית שתהא 

ות חח"ד, אשר תחול על כל נהוגה בבנה"פ בע"מ לגבי חריגה מקו אשראי בחשבונ
סכום שבפיגור מהמועד שנועד לתשלומו למזמין או שולם ע"י המזמין )עפ"י המקרה( 

 ועד מועד תשלומו ו/או השבתו בפועל למזמין.
 

 כללי
 

חשבונות המזמין כרשום בספרי הנה"ח שלו וכל המסמכים הקשורים בהם בכל הנוגע  א. .12
בלעדית ומכרעת, לנכונותם, ודינו של כל סכום להוראות הסכם זה יהוו ראיה סופית, 
 המגיע למזמין מהספק כדין חוב קצוב.
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המזמין יהא רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו מהספק עפ"י הסכם זה מכל סכום שיגיע  ב. 

 לספק מהמזמין עפ"י הסכם זה.
 

יוד מכוח כל דין, כלפי הספק, בכל הנוגע לצ עיכבון זכותמוסכם, כי למזמין קיימת  ג. 
 הספק. 

 
לקיום ₪,  15,000במעמד חתימת הסכם זה ימסור הספק למזמין ערבות בנקאית ע"ס  ד. 

כל התחייבויותיו כלפי המזמין עפ"י הסכם זה. הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל 
 תקופת ההסכם, והספק יאריך אותה מעת לעת על חשבונו.

 להסכם זה. "כנספח ו" העתק הערבות מצורף  
 

כל שינוי, אורכה, הנחה, עיכוב, וויתור וכיוצ"ב לא יחשבו כויתור או מחילה של אחד  א. .13
הצדדים כל זכויותיו עפ"י הסכם זה ולא יתן פתח לטענת מניעות כלפיו אלא אם נעשו 

 במפורש ובכתב.
 

תוקף מחייב אלא אם נערך -כל שינוי מהאמור בהסכם זה על נספחיו לא יהיה בר ב. 
 ונחתם כדין ע"י הצדדים.במפורש ובכתב 

 
כל הסכם וכל הסכמה אחרים, בין בכתב ובין בע"פ מלבד הסכם זה )על נספחיו(, אינם  ג. 

)ב(  לעיל. על אף האמור לעיל,   13קיימים בין הצדדים, אלא אם נעשו כאמור בסעיף  
מסמכי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. ככל שקיימת סתירה בין מסמכי 

 סכם זה, הסכם זה גובר.המכרז לה
 

הסכם זה נחתם על דעת שני הצדדים, ולפיכך לא יתפרש כנגד אחד מהם משום שהיה  ד. 
 כביכול מנסחו.

 
 לצורך משלוח הודעות תהיינה כתובות הצדדים כאמור במבוא. ה. 

 
כל הודעה שתישלח ע"י אחד מהצדדים למשנהו בדואר רשום לפי אחת מהכתובות  ו. 

במשרדו, רואים אותה כהודעה שתוכנה הגיע לידיעת הנמען כעבור הנ"ל או הונחה 
במועד המסירה. הודעה שנשלחה  –שעות מזמן המשלוח, ואם נמסרה ביד  96

 12באמצעות מייל ו/או פקסימיליה תיחשב כהודעה שתוכנה הגיע לידי הנמען בתוך 
 שעות מעת שנשלחה, בכפוף לאישור קבלה.

 
 

 :אנשי הקשר מטעם הצדדים .14
 

 לילה צדוקזכר,  מוטי :המכללה מטעם 
       

 
 ____________________ מטעם הספק:  

 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 

___________________________   __________________________ 
 הספק       המזמין  

 
 

 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. 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 
 
 

          _______________ 
 עו"ד           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      

 
 
 
 
 

 נספח השירותים –נספח ג' 
 

 

הספק יעמיד לרשות הסטודנטים והמנהלה במכללה מכונות אוטומטיות מחזירות עודף  .1
בהתאם לכמות ולמקום שיסוכמו עם המזמין. כל תוספת או הורדת מכונה מחייבת אישור 

 בכתב של שני הצדדים. כל שינוי במחיר מחייב אישור שני הצדדים בכתב. 
 כל המכונות שיוצבו במכללה יהיו מכונות חדישות  העומדות בתקנים מתאימים.  .2
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 כל המכונות הינן בעלות אפשרות לשימוש בכרטיס  אשראי ו/או מזומן.  .3

 

 על גבי על מכונה יופיעו פרטי הקשר לדיווח על תקלה, אשר יכללו לפחות:  .4
 ;08:00-17:00ה', בין השעות -מספר טלפון הזמין לפחות בימים א'

 מספר טלפון להשארת הודעות מחוץ לשעות הפעילות. 
. הספק יספק מענה טלפוני וטיפול בכל שעות 07:00-23:00במכללה קיימת פעילות בין השעות 
כגון: אי החזרת עודף, בליעת שטר, מוצר שלא יצא תקלות  פעילותה של המכללה במקרים של

 וכיו"ב.

 

.  מחירי המוצרים יוצגו 1-וצרים כמפורט בנספח ג'המכונות תמכורנה שתיה חמה וקרה, וכן מ .5
 בצורה בולטת על גבי המכונה. 

 
המכונות תקלוטנה את כל סוגי המטבעות והשטרות ותופעלנה גם עם כרטיס אשראי.  .6

 המכונות יחזירו עודף. 

 

הספק יאפשר ביצוע זיכוי עבור לקוח ששילם אך לא קיבל את המוצר, בשל תקלה במכונה,  .7
 ן התשלום של הלקוח. בהתאם לאופ

 
 המכונות תהיינה שקטות, מוארות, ובעלות עיצוב נאה שישתלב בקמפוסים.  .8

 
הספק מתחייב להתקין את המכונות במכללה במקומות שאושרו מראש על ידי המכללה, וכן  .9

 להפעילן, להחזיקן ולדאוג לתחזוקתן המלאה, וכל זאת על חשבונו הבלעדי. 
 

הספק מתחייב להתחבר לרשת החשמל במכללה על חשבונו  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, .10
 ואחריותו הבלעדיים. 

 
כל פריטי המזון שימכרו באמצעות המכונות יהיו כשרים על פי אישור בתוקף של רשות  .11

 מוסמכת כדין לכך. 
 

על המוצרים הנמכרים במכונות להיות טריים, איכותיים וברי תוקף. כמו כן, דרך הכנתם של  .12
 חייבת לעמוד בתנאי תברואה מוקפדים.המוצרים 

 
יום  14במקרה של ביטול ההסכם, מתחייב הספק לפנות את המכונות מתחומי המכללה בתוך  .13

מיום קבלת אישור רשמי מהמכללה על הפסקת העבודה. לאחר תקופה זו תהיה המכללה 
אות רשאית לפנות את המכונות ולאחסן אותן במקום שתמצא לנכון. במקרה זה יחולו הוצ

 הפינוי והאחסון על הספק, והמכללה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למכונות. 
 

במסגרת תחזוקת והפעלת המכונות מתחייב בזאת הספק כהתחייבות יסודית בהסכם לדאוג  .14
לכך שבמכונות יהיה בכל עת מלאי מספיק של מוצרים טריים לפי העניין ולשם כך 

 להחליף/להשלים את המלאי ע"פ הצורך. 
 

 הספק מתחייב לשאת בכל הוצאות התפעול ואחזקת המכונות.  .15
 

 הספק מתחייב להפעיל בכל עת מעבדת שירות ולהעסיק טכנאים מומחים לתיקון המכונות. .16
  

 זמן תגובה לתיקון תקלה :  .17
 

 הספק מתחייב לתקן כל תקלה במכונות בהקדם האפשרי.
 תתוקן באותו יום.  12:00כל תקלה שדווחה עד לשעה 

 ביום שלמחרת.  09:00תתוקן עד לשעה  12:00כל תקלה שדווחה לאחר השעה 
 

 שעות.  24בכל מקרה לא יווצר מצב בו מכונה תהיה לא תקינה מעל 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

פעמים בתקופה של שבועיים, תוחלף המכונה במכונה  3אם תקלה תחזור באותו מכשיר מעל  .18
 אחרת. 

 
 ליום הפרה. ₪  100ם הספק קנס של על כל הפרה בזמן תגובה לתיקון תקלה כאמור,  ישל .19

 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש החלפת מכונה, אשר מתקלקלת בצורה תכופה או  .20

 אשר מהווה סיכון בטיחותי. 

 

 כמות המכונות לסטודנטים בקמפוס הראשי: .21
 
 . 5 –מכונות שתייה קרה  1.1 
 2 –מכונות שתיה חמה  1.2 
  3מכונות חטיפים  1.3 
 2-מכונה  למכירת שלגונים  וגלידות  1.4                           
  *********************** 
   

 
 פיזור המכונות:

 
 :מכונות 4ישנן סה"כ  70וגב אולם    80מתחם "הסככה" רחבת אולם  2.1 

 
 2-מכונות שתייה קרה 2.1.1  
 1-מכונת שתייה חמה  2.1.2  
 1-מכונת חטיפים. 2.1.3  
   
 מכונות כדלקמן: 3מתחם השתלמויות ישנן  2.2 
 1 -מכונת שתייה קרה 2.2.1  
 1 -מכונת חטיפים  2.2.3   
   1-מכונה  למכירת שלגונים  וגלידות     2.2.4  

 
 מכונות כדלקמן )המיקום הינו זמני(: 5מתחם "הקיוסק" קיר הספרייה המערבי ישנן  2.3 
 2-מכונת שתייה קרה. 2.3.1  
 1 -מכונת חטיפים  2.3.3   

 1-מכונה  למכירת שלגונים  וגלידות     2.3.4
 1מכונה שתיה חמה      2.3.5                          

 
 מכונות  12סה"כ:   

 
 

 למינהלה המכונות כמות .22

 
המנהלה /חדר המורים  מכונות קפה/שתייה חמה בבנין 1בנוסף לאמור לעיל יעמיד הספק 

בקומה א', עם אפשרות רכישה באמצעות כרטיסים שיספק הספק . יש ליידע את סגל 
 המכללה לגבי עלות הכרטיס במקרה של אובדן.

 
מ.ע.מ לכוס. התשלום ייעשה כנגד חשבונית שתוגש ₪ +  0.35התשלום על פי מונה לפי 

 למזמין.
 

 אג' לכוס. 7סטטים יעמוד על  בנוסף, מחיר לכוסות פלסטיק לשתיה חמה אנטי
למזמין קיימת האופציה לבחור בכוסות קרטון מיוחדות למכונות אוטומטיות במחיר של 

אג' לכוס, וזאת בהודעה מראש ובכתב שתינתן על ידו לספק. למחירים אלו יתווסף  15
 מע"מ כדין. התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוגש למזמין.

 
 

 כללי .23
 

 רק בתיאום עם המזמין )צדוק לילה ומוטי זכר(. מכונות נוספות יוכנסו 



26 

 

 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 

  הספק מצהיר ומתחייב, כי קיימות לו מלוא היכולות הכספיות והאחרות, להעלות את כמות
 נוספים.  10% -המכונות במכללה ב

 
 .אחראי לביצוע מול הספק יהיה צדוק לילה, מנהל תפעול 

 

  מוטי זכר, סמנכ"ל כספים.אחראי לשינויים בהסכם או במחירון או בנספחים יהיה 

 

  ב"נספח הספק מתחייב כי מלאי המוצרים במכונות ומחיריהם המקסימליים יהיו כמפורט
 ".1-ג
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 מלאי מוצרים ומחירון מקסימלי – 1-נספח ג'
 

  -מוצרי מכונת שתייה חמה     1סל     
 

 מ"ל לכל הפחות 250השתייה החמה תימכר בכוסות חד פעמיות אשר מכילות 
 

 מחיר מקסימלי כולל מע"מ פריט מס"ד
 ₪  4 קפה נמס עם חלב 1
 ₪ 4 קפה הפוך 2
 ₪ 4 אספרסו קצר 3
 ₪ 4 אספרסו ארוך 4
 ₪ 4 קפוצ'ינו 5
 ₪ 4 שוקוצ'ינו 6
 ₪ 4 מוקצ'ינו 7
 ₪ 3 תה 8
   
   

 
  -מוצרי מכונת שתייה קרה     2סל   

 
 

מחיר  תכולה פריט מס"ד
מקסימלי 

 כולל מע"מ
  ₪5.5 מ"ל 330פחית    מוצרי משפחת קוקה קולה  1
 ₪ 6 מ"ל 500בקבוק  מוצרי משפחת קוקה קולה  2
 ₪     6 מ"ל 500בקבוק  מיץ תפוזינה / פריגת / תה קר 3
 ₪5 מ"ל 330פחית    נקטר יפאורה/פריגת 4
 משקה קל ענבים/תפוזים  5

 יפאורה / פריגת
 ₪  4.5 מ"ל 330פחית   

 ₪   5 מ"ל 500בקבוק  מים מי עדן/סאן בנדטו 6
 ₪    6 מ"ל 500בקבוק  מים בטעמים נביעות 7
 ₪    6 מ"ל 500בקבוק  שוופס מוגז עדין בטעמים שונים 8
    
    

 
 

 חטיפים מלוחים ומתוקים     3סל  
 

מחיר  תכולה פריט מס"ד
מקסימלי 

 כולל מע"מ
  ₪5 גרן 80 בייגלה אוסם / יוניליוור 1
 ₪ 4.5 גרם 25 במבה אוסם  2
 ₪  5 גרם 70 ביסלי לסוגיו אוסם 3
 4 גרם 50 אפרופו 4
 ₪  4 גרם 50 דובונים 5
 ₪  4.5 גרם 55 דוריטוס עלית 6
 ₪  4.5 גרם 50 תפוצ'יפס אסם / עלית 7
 ₪  4.5 גרם 100 בוטנים אמריקאים עלית 8
 ₪  4.5 גרם 100 שוקולד פרה עלית 9

 ₪  6 גרם 100 אגוזים עלית שוקולד 10
 ₪  4.5 יחידה חטיף כיף כיף 11
 ₪  4.5 יחידה חטיף טוויסט 12
 ₪  5 יחידה חטיף מארס 13
 ₪  5 גרם 250 וופל עלית 14
 ₪  4.5 גרם 40 טורטית / טעמי 15
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 ₪  5 גרם 40 חטיף אנרג'י עלית 16
 ₪  5 גרם 50 פסק זמן עלית 17
 ₪  3 גרם 13 אורביט/מאסטמסטיק ללא סוכר  18
 ₪  6 גרם 28 מסטיק ללא סוכר אורביט/מאסט 19
    

 
 
 שלגונים וגלידות       4סל  

 מחיר מקסימלי כולל מע"מ פריט 
 ₪  3 ארטיק קרח שטראוס/נסטלה 
 ₪  5 פרי 30%שרבט  
 ₪  10 ארטיק מצופה  ג'ויה / מגנום 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 נספח התמורה –נספח ד' 
 

התמורה שאני מציע לשלם למכללה, עבור מתן ההרשאה להצבת כמות המכונות ומתן כל  .1
כדין,  "ממע בצירוףלשנה ₪  __________השירותים כפי שמופיעים במכרז הינה בגובה של 

 עבור כל מכונה.  
 

" יום ממועד 30התשלום: התשלום בתוספת מע"מ יתבצע בתנאי תשלום "שוטף +  נאית .2
מדור ספקים  –בחשבות  ו/או ממועד קבלת החשבונית המכללה לידי שירותיםה אספקת
 , לפי המאוחר מביניהם.במכללה

 

המחאות דחויות  4תנאי התשלום: התשלום בתוספת מע"מ יתבצע מדי שנה באמצעות  .3
לא  מראשלאותה שנה. ההמחאות יופקדו בידי המכללה  20.7 -ו 20.5, 20.3, 30.11לתאריכים 

 שנה.  לכל 1.10יאוחר מיום 
 

תנאי ההצמדה של התמורה: התמורה תהיה סופית וקבועה למשך שנה, ותתעדכן אחת לשנה  .4
במועד הארכת ההסכם )במידה שיוארך( בהתאם לעלייה בלבד במדד המחירים לצרכן. מדד 

 המדד הידוע במועד חתימת ההסכם.  מדדים שליליים לא יבואו בחשבון ההצמדה. –הבסיס 



30 

 

 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 ביטוחי הספקאישור עריכת  -הנספח 
 

 ______ תאריך:
  

    58-003885-9לכבוד סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ע"ר 
 אביב -, תל149מדרך נמיר 

 )להלן: "המזמין" ו/או "המכללה"(
 

 הנדון: אישור עריכת ביטוח
 

חברה לביטוח בע"מ מצהירים, כי ערכנו עבור   אנו החתומים מטה 
__________ )להלן: ״הספק״( את הביטוחים המפורטים להלן, בקשר עם הסכם ____________

לשירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות, שנחתם בין המזמין לספק 
וכל שירות נלווה )להלן : "ההסכם"  על כל מוצריהן, תפעולן, תחזוקתן ומילויין בקמפוסים

שני        ועד ליום    ו"השירותים", בהתאמה(. וזאת לתקופה המתחילה ביום 
 התאריכים נכללים )להלן: "תקופת הביטוח"(:

 
 פוליסה מספר _______________.  –ביטוח רכוש  .1

של הספק ו/או ו/או כל רכוש אחר  , לרבות רכוש שבחזקתו ו/או באחריותוספקביטוח רכוש ה
, בערך כנון, למעט מלאי, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים מי מטעמו בקשר לשירותים

המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות: אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, נזקי טבע, 
סערה, סופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות, התנגשות, פגיעה מכלי טייס, פגיעה מכלי רכב, 

 זור מסמכים, פריצה ושוד, שביתות פרעות, נזק בזדון. שח
 . 
 

    פוליסה מספר _______________. -ביטוח אבדן תוצאתי  .2
עקב נזק לרכוש כאמור בסעיף  ספקביטוח אובדן תוצאתי למפעיל המבטח אבדן רווח גולמי ל

 24 -א תפחת מ לעיל )למעט פריצה( לתקופת שיפוי של 1לעיל, עקב הסיכונים כאמור בסעיף  1
חודשים. הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות: הוצאות נוספות שונות, הרחבת 

 ספקים/לקוחות ופיצויים בגין הפרת חוזה.
  

 פוליסה מספר _________________.  –ביטוח אחריות מעבידים  .3
]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים  , על פי פקודת הנזיקיןספקביטוח אחריותו של ה

, כלפי כל עובדיו וכל מי שייחשבו כעובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או 1980-פגומים תש"ם
נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, לרבות בקשר 

למקרה אחד ובסה"כ  ₪ 20,000,000לשירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
לתקופת הביטוח. 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. 

אם נטען כי מי מהם נושא בחבות  וו/או עובדי וו/או מנהלי ןהביטוח מורחב לשפות את המזמי
 חבות לעניין שילוחית נושא באחריות כי מי מהם נטען מעביד כלפי מי מעובדי המפעיל ו/או

 עובדיו.  כלפי המפעיל
  

 פוליסה מספר _________________.  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .4
, על פי דין, בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש, שנגרם ו/או ספקביטוח אחריותו של ה

ו/או מי מטעמה ו/או תלמידיה בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ן ם לצד שלישי לרבות למזמיייגר
למקרה אחד ₪  4,000,000ביצוע השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: חבות בגין וכלפי 
, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. רכוש המזמינה קבלנים קבלני משנה ועובדיהם

,  בגין וו/או עובדי וו/או מנהלין  יחשב לרכוש צד שלישי. הביטוח מורחב לשפות את המזמי
ו/או מי מטעמו.  ספקאחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי ה

וח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביט
 מיחידי המבוטח. 

 . 
 

 ________________.  פוליסה מספר  -ביטוח אחריות מוצר  .5
, על פי דין בגין נזק כלשהו לגוף ו/או רכוש של אדם ו/או גוף משפטי ספקלכיסוי אחריותו של ה

שווקו ו/או סופקו על לרבות נזק תוצאתי, בקשר ו/או עקב מוצרים שיוצרו ו/או טופלו ו/או 
₪   1,000,000ידי המפעיל ו/או הבאים מטעמו, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
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ו/או  ואו מנהלי/ן ולמקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמי
בגין אחריות מי מהם בקשר ו/או עקב המוצרים. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת   ועובדי

לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח 
חודשים. התאריך  12חבותו של המפעיל כלפי המזמינה. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע השירותים אך לא לפני 
._______________ 

  
 וחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:כל הביט

 

היקף הכיסוי בביטוחים, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת  .א

"ביט" מהדורה ___________ על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, בהתאמה לכיסוי 

 הביטוח המפורט לעיל.

תי ואולם אין בביטול החריג אנו מאשרים כי בפוליסה לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רב .ב

 על פי הדין.  הספקכאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

לא תפגע  ספקהפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על ה .ג

 בזכויות המזמינה לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

ספק , ומבטחו של הןדי המזמיהביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על י .ד

 ן. מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמי

לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים ספק ה .ה

 המפורטים לעיל. 

ו/או  וו/או עובדי ןהביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי המזמי .ו

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי  , וו/או תלמידי ומנהלי

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 ןהמבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח למזמי .ז

יטוח ו/או שינוי יום לפני כניסתו של ביטול הב 60הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 לרעה של הכיסוי הביטוחי.

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

  
 
 

__________________________________________________________________ 
 שם החותם             תפקיד החותם           חתימת המבטח               חותמת המבטח              תאריך
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 כתב ערבות –נספח ו' 
 

 שם הבנק    .......................................
 ......................................מספר טלפון 

 מס' פקס'  ...........................................
 

 לכב'
 ע"ר סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

 
 

 הנדון:   ערבות  מס' ..................................
 

[ שיוצמד : חמישה עשר אלף ש"ח]במילים₪  15,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
למדד המחירים לצרכן מתאריך: ...............................]תאריך תחילת תוקף הערבות[ אשר תדרשו מאת  

מכונות אוטומטיות לממכר  הצבתלמתן שירותי אספקת ובקשר וזאת ............................... ]להלן "החייב"[ 
 ע"ר. סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויותב ון ומשקאותמוצרי מז

 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
 וב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.לחייב בקשר לחי

 
 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך .................... עד תאריך ..............................

 
............. פי ערבות זו יש להפנות לבנק.................................................סניף הבנק מס' ..........-דרישה על

 שכתובתו/ה......................................................... 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 
 
 
 
 

     ..........................  ........................ 
 חותמת    חתימה      
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

    תאריך: 
 

 'זנספח 
 נספח בטיחות לקבלן חוץ

 
בזה כי ידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין המתייחסות לבטיחות בעבודה, בכלל, הספק מצהיר  .1

ולבטיחות בביצוע השירותים אותן יבצע, בפרט; לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הדברים, מוכרות 
 והתקנות שהותקנו על פיה, וכן 1970-לו הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל

 .1954 –יקוח על העבודה, התשי"ד הוראות חוק ארגון הפ

 

, שירותים, וכן הוא מתחייב לגרום לכך שעובדיו יבצעו את השירותיםאת ה בצעהספק מתחייב ל .2
תוך שמירה קפדנית וקיום הוראות כל דין בדבר אמצעי הבטיחות וכללי בטיחות וזהירות החלים 

בדבר אמצעי  ווהוראותי זמיןעל ביצוע שירותים, וכן תוך שמירה קפדנית וקיום נוהלי המ
 בטיחות וכללי בטיחות וזהירות החלים על ביצוע השירותים.

 

הספק מתחייב שלא לבצע עבודה כלשהי בטרם התייצב בפני מזמין העבודה וקיבל ממנו תדרוך  .3
ביחס לכללי הבטיחות אותם עליו ועל עובדיו לשמור בעת ביצוע השירותים, אך אין בכך כדי 

כיר את כל כללי הבטיחות ולתדרך את עובדיו בהם כאמור לעיל, הספק לגרוע מחובת הספק לה
 מתחייב לנהל פנקס הדרכה לכל עובדיו בשטח המזמין.

 

הספק מתחייב שלא לבצע עבודה כלשהי בטרם מילאו הוא ועובדיו כל דרישה שנדרשו למלא על  .4
 ל הספק או איש הקשר מטעם המזמין.שידי הממונה על הבטיחות או המפקח 

 

פק מתחייב לפקח על כל עובדיו ולהקפיד בין היתר שהם מקיימים את כל כללי הבטיחות סה .5
 ועפ"י הוראות הממונה על הבטיחות. ווהזהירות עפ"י הוראות המזמין ונהלי

 

הספק מתחייב כי כל ציוד יופעל על ידו או על ידי מי מעובדיו במקום ביצוע השירותים רק על  .6
 מכונה או ציוד. ידי מפעיל מוסמך לאותו סוג של

 

הספק מתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישיון או בהיתר או  .7
בתעודת הסמכה, יעסוק מטעמו רק איש מקצוע מנוסה ומיומן בעל רישיון, היתר או תעודת 

 הסמכה תקפים.

 

לא אישור המזמין הספק מתחייב כי הוא לא ישתמש בכל ציוד, מכונה או כלי השייך למזמין ל .8
 מטעם המזמין.

 

הספק מתחייב לא להכניס עובד חדש למקום ביצוע השירותים בטרם הדריך אותו הדרכת  .9
 פי נוהל זה והחתים אותו על פנקס ההדרכה.-בטיחות על

 

הספק מתחייב כי כל עובדיו יהיו מצוידים בכל ציוד המגן האישי הדרוש, הן עפ"י דין, הן עפ"י  .10
הליה והן עפ"י הוראות הממונה על הבטיחות, וכי אותו ציוד מגן אישי יהיה הוראות המזמין ונ

 תקין וכשיר להפעלה והעובד מתורגל ומיומן בשימוש בו.

 

 הספק מתחייב להחזיק את מקום ביצוע השירותים בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה. .11

 

 במקום השירותים. הספק מתחייב לכסות ו/או לגדר כל בור או פתח שלתוכו ניתן ליפול והנמצא .12

 

הספק מתחייב כי כל הציוד בו הוא ישתמש, לרבות מכונות ואביזרי הרמה, סולמות ופיגומים  .13
יהיו בעלי מבנה טוב, עשויים מחומר מחוזק וללא כל פגם, כשהוא תקין וכשיר להפעלה והעובד 

 מתורגל ומיומן בשימוש בו.

 

מכונת הרמה, יוצג לוח עליו יירשם עומס הספק מתחייב כי על כל ציוד הרמה, אביזר הרמה או  .14
העבודה הבטוח של אותו אביזר או אותה מכונה וכי הציוד האמור לעיל יופעל בהתאם לאותו 
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עומס בלבד. הספק מתחייב כי כל אביזר הרמה או מכונת הרמה יהיו בעלי תסקיר בדיקה של 
 בודק מוסמך בתוקף.

 

דה מבחינה רפואית לאחר שעבר את כל הבדיקות הספק מתחייב כי כל עובד שלו יהיה כשיר לעבו .15
 פי כל דין.-הרפואיות הנדרשות על

 

הספק מתחייב לגרום לכך כי כל עובד שלו אשר ינהג ב כלי רכב, לרבות מלגזה, בתחום אתרי  .16
המזמין יהיה בעל רישיון בתוקף לאותו כלי רכב ויציית לשלטי התנועה והאזהרה ולחוקי 

 התנועה.

 

ום לכך כי במהלך ביצוע השירותים, עובדיו לא יצרכו סם, לא ישתו אלכוהול, הספק מתחייב לגר .17
 לא ישחקו במשחקי מזל ולא ישוטטו באתרי המזמין ללא כל מטרה המקדמת את עבודתם. 

 

הספק ישא באחריות מלאה ובלעדית לבטיחות של העוסקים מטעמו בביצוע השירותים, בין  .18
 ובין שהן מבוצעות במקום אחר.שהשירותים מבוצעות בשטח אתרי המזמין 

 

לא יענו על הנדרש, על הספק אחריות מלאה  שירותיםבמקרה שתנאי הבטיחות במקום ביצוע ה .19
 ובלעדית למלא את כל דרישות הבטיחות ולעכב את המשך ביצוע השירותים עד למילוין.

 

בלתי  אחר מטעם המזמין לביצוע שירותים בתנאי בטיחות אדםאישור מזמין העבודה או כל  .20
 מספיקים לא ישחרר את הספק מאחריותו הבלעדית האמורה.

 

הספק יהיה אחראי באופן מלאה ובלעדי לכל נזק שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע השירותים  .21
לעוסקים מטעמו בביצוען, לרבות אך מבלי למצות נזק שייגרם בגין ליקויי בטיחות כלשהם. 

בגין כל סכום  וק כאמור ומתחייב לשפות אותהספק משחרר בזאת את המזמין מאחריות לכל נז
 .של הספק לשלם כפיצוי לעוסקים בביצוע השירותים מטעמו המזמין יאלץיש

 

הספק מתחייב לשפות את המזמין ו/או כל אדם וגוף שיינזקו, ייתבעו או ייפגעו בעטיו של הספק  .22
 ועובדיו במהלך ביצוע השירותים.

 

בא כוחו מנהל האחזקה, יהיה רשאי בכל את להורות ו/או אצל המזמין הממונה על הבטיחות  .23
לספק להפסיק את ביצוע השירותים, אם נוכח לדעת כי הספק אינו מקיים הוראה מהוראות 

פי כל דין, בין על פי נהלי המזמין ובין שיצאה מפיו, והספק -נספח זה או הוראה כלשהי, בין על
 תיקון.מתחייב לפעול לפי הוראותיו ולתקן לאלתר את הדרוש 

 

הימנעות הממונה על הבטיחות ממתן הוראות לא תפטור את הספק מן האחריות המלאה  .24
והבלעדית ומן החובה לשפות את המזמין כאמור לעיל. הוראות הממונה לא יפטרו את הספק 
מן האחריות והחובה הנ"ל, אלא אם כן מסר הספק לממונה מראש ובכתב התנגדות מפורשת 

 להוראותיו.

 

י להחיל הוראה כלשהי מחוק ארגון דפק מוצהר בזאת שאין  באמור בסעיפים לעיל כלמען הסר ס .25
, על מי מהצדדים לחוזה או להטיל על מי מהם חובות 1954 –הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 הנובעות מחקיקה כלשהי שאינן חלות על הצדדים מתוקף הוראות אותה חקיקה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבטיחות ואני מתחייב לפעול לפיהן: קיבלתי, קראתי והבנתי את הנחיות
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 שם הספק:..................................................................
 

 ..................................................................... כתובת:
 

 ......................................................................טלפון: 
 

 שם מנהל העבודה: ......................................................
 

 אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ודבר מזון, תפעולן ותחזוקתן: שירותיםסוג ה
 

 יןמקום העבודה: בקמפוסים של המזמ
 
 

 מספר העובדים: .........................................................
 

 תאריך תחילת העבודה: ...............................................

 


