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לתכנון, הספקת והתקנת ציוד  3213/2019פומבי מס'   מכרזוהאוניברסיטה פרסמה  ה ו א י ל
, על בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב TAU ONLINE צילום לאולפן

 "(;המכרזנספחיו הרצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  )להלן: "

והצהרותיו, מצאה ועדת המכרזים בישיבתה ועל יסוד הצעת הספק, התחייבויותיו  ו ה ו א י ל
מיום _________ את הצעת הספק כמתאימה ביותר מבין כל המתמודדים במכרז 

 ובחרה בה כזוכה בהליכי המכרז;

וכמפורט בתנאי  ם כהגדרתם להלן,שירותיהוהספק הסכים לקבל על עצמו את מתן  ו ה ו א י ל
 המכרז, הסכם זה ובנספחיהם; 

 
 ן:להלדהוצהר והוסכם בין הצדדים  כתנה, לפיכך הו

 
 ותרות הסעיפים והגדרותנספחים, כ .1

המבוא להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו ביחד  .1.1
 עמו.

 כותרות הסעיפים לא ישמשו לפרשנותו של ההסכם ולא ישפיעו על תוכנם. .1.2

ם, אלא אם הכתוב לצורכי הסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצד .1.3
 מחייב פירוש אחר:

וחדרי עריכה  בבניין נזריאן TAU ONLINE צילום אולפן - "אתר המזמינה"
 .בקמפוס אוניברסיטת תל אביב בסמוך לאולפן



על ידי הספק לצורך  ושיסופקוהשירותים מכלול הציוד  - "הטובין"
לרבות התוכנות שיותקנו באתר המזמינה התקנתו 
, בציוד שיסופק רכיבי האספקה הכלולים, על כל במסגרתו

הפועלים בממשק מלא )בינם לבין עצמם ובינם לבין 
(, בהתאם האוניברסיטה לפי הנדרשמערכות ותשתיות 

 .למפרט הטכני

 /"המערכת
 "הפרויקט

שיסופק  הטוביןהכוללת את כל  הצילוםאולפן  מערכת -
 ויותקן על ידי הספק.

מערכות "
ותשתיות 

 "האוניברסיטה

כל אלה: כל יישום, מערכת )טכנולוגית או אחרת(, תוכנה,  -
חומרה, ציוד ו/או תשתית )פסיבית או אקטיבית(, לרבות 

יות תשתיות תקשורת )קווית ותקשורת מחשבים( ותשת
, במפרט הטכניכמפורט  חשמל, מכל מין וסוג, הקיימות

סביבות עבודה, מערכת הפעלה וממשקים שונים, והכול 
ו/או  ההסכםבין שהם קיימים, נכון למועד חתימת 

לממשק את מתוכננים בעתיד ואשר אליהם יידרש הספק 
 .ולבצע אינטגרציה מלאה טובין

 קו לתיאום ופיקוח בע"מ, באמצעות יצחק ינאי. - "מנהל הפרויקט"

 קשר אנשי .2

להיות הנציג הממונה מטעמה בכל  מנהל הפרויקטהאוניברסיטה ממנה בזה את  .2.1
 . "(נציג האוניברסיטה", "המתאם)לעיל להלן: " הקשור לביצוע הסכם זה

____להיות נציג הספק בכל הקשור לביצוע הסכם ____הספק ממנה בזה את ____ .2.2
 זה.

נציג הספק יהא כתובתה של האוניברסיטה בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל  .2.3
פניה מצד האוניברסיטה וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי האוניברסיטה, אם 

 יידרש לכך ע"י האוניברסיטה. 

 השירותים .3

 לביצועמוסרת בזאת לספק, והספק נוטל בזה על עצמו אחריות כוללת  האוניברסיטה .3.1
אינטגרציה מלאה והתאמת ביצוע  וכן, הטובין שלהתקנה ו, אספקהוהעמדה,  תכנון

קבלה ובדיקות ומבחני מסירה  ביצוע, האוניברסיטה ולמערכותלתשתיות  הטובין
עדכניות למערכת, הדרכה והכשרת משתמשים מטעם האוניברסיטה, שמירה על 

, מפרט הטכני(תוכנה, חומרה, מערכות הפעלה ויישום כמפורט ב עדכוני) הטובין
אחריות כוללת לאספקת שירותי תמיכה ותחזוקה )בתקופת האחריות ובתקופת 

 או כולה, האוניברסיטה של דעתה לשיקול בהתאם שתחול)ככל  הנוספת האחריות
 יםבמפרט, בחוזה זה להלן המפורטים ולדרישות לתנאים בהתאם(( והכל חלקה
 4'א -1א' יכנספחלמסמכי המכרז  פיםהמצור הכמויות ובכתב התכניות ,יםהטכני

  ."(השירותים)להלן: " ונספח ב' "(המפרטים)להלן: "

בתיאום עם נציג  המזמינהלאתר הספק יספק את הטובין המוזמן ישירות   .3.2
האוניברסיטה לא תשלם עבור טובין שסופק ללא הזמנה כנדרש, ואלה  .האוניברסיטה

 יוחזרו לספק על חשבונו ובאחריותו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לרכישת כמויות כלשהן  .3.3
של הטובין, והכל בהתאם לצרכים בפועל של האוניברסיטה. כל מצג שהוצג בפני 

 אומדן בלתי מחייב, אשר ניתן לצרכי הערכה בלבד. הספק, ככל שהוצג, מהווה

 

 

 

 



 תההתקשרו תקופת .4

בעת החל  מתן השירותים תהאללאספקת המערכת וההתקשרות עם המציע הזוכה  .4.1
הנפקת צו תחילת עבודה לספק מהאוניברסיטה )וזאת לאחר חתימת הצדדים על 

עד לסיום ו הסכם ההתקשרות והמצאת ערבות ונספח ביטוח חתומים על ידי הספק(
: להלן) .האוניברסיטה רצון לשביעותהמערכת מסירת  מרגעהאחריות  חודשי 18
  (."תקופת ההתקשרות"

 תקופת ההתקשרות תחולק למספר שלבי ביצוע כמפורט להלן: .4.2

תיאור העבודות הכלולות במסגרת  שלב
 כל שלב

 תקופת ביצוע כל שלב

אשר על  חלקיםשלב זה מחולק לשני  שלב א'
המציע הזוכה לבצע במסגרת תקופת 

 הביצוע של השלב:

במסגרת שלב  -שלב תכנון  -חלק א'
זה על הספק הזוכה להציג את 
תכנית העמדת הציוד באולפן 

, בהתאם למפרטים ולציוד הצילום
 המפורט בנספח ב'.

הגשת רשימת הציוד  -חלק ב'
במסגרת שלב זה  -  ופריטים לרכישה

יג לאישור על הספק הזוכה להצ
האוניברסיטה את רשימת הציוד 

, הצילוםשבכוונתו לרכוש לאולפן 
 בחלקוהכל על בסיס התכנון שאושר 

 א'.

כי  הספק יאשרכן, בשלב זה,  כמו
בעלי התפקידים התקשר עם כל 

שאושרו על  וקבלני המשנה הסופיים
ואשר באמצעותם  ידי האוניברסיטה

 .השירותים את יעניק

)לחלק א' ת שבועו 4לא יעלה על 
ממועד קבלת צו ולחלק ב' יחדיו( 
 התחלת עבודה. 

שלב ההצטיידות/רכישה, התקנות  שלב ב'
במסגרת  –ביצוע אינטגרציה ועוד 

שלב זה  על הספק הזוכה לבצע את 
הרכישות של הציוד בפועל וכן לבצע 

תוך  הצילוםאת התקנתו באולפן 
כדי ביצוע אינטגרציה למערכות 
האוניברסיטה וסיום כל הפעולות 
הנדרשות לצורך התקנת והפעלת 

 .הצילוםהציוד באולפן 

שבועות ממועד  9לא יעלה על 
 סיום שלב א'

במסגרת  –הרצה ו"עליה לאוויר"  שלב ג'
שלב זה על הספק הזוכה  לבצע 
הרצה לכל הציוד שהותקן באולפן 

את כל המערכות , להפעיל הצילום
 והציוד וביצוע בדיקות לתקינותו. 

שבועות ממועד  2לא יעלה על 
 שלב ב'.סיום 

שלב מסירת הפרויקט לאוניברסיטה  שלב ד'
על כל  הצילוםהליך מסירת אולפן  -

הציוד שהותקן בו לידי 
האוניברסיטה ותיאום הדרכות 
וליווי נציגי האוניברסיטה לצורך 

 תפעול שוטף.

שבוע ממועד סיום לא יעלה על 
 שלב ג'.



האוניברסיטה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לעדכן את שלבי הביצוע  .4.3
 הודעה על עדכון כאמור תימסר לספק מראש. מעת לעת וככל שיהיה בכך צורך.

לאחר סיום  לטוביןותחזוקה  אחריות שירותי לאוניברסיטה שמורה הזכות לרכוש .4.4
 .של הספק ובהצעה הכספיתבמפרטים,  להלן, 12בסעיף תקופת האחריות, כמפורט 

לפי  ,בכל עת למרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות .4.5
ספק. מסרה האוניברסיטה ליום  30של ובכתב בהודעה מראש  הבלעדי,ה שיקול דעת

הודעה כאמור, לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר 
להפסקת השירותים כאמור ו/או להבאת ההסכם לקצו, פרט לתשלום המגיע לו בגין 
אספקת השירותים, שסופקו על ידו בפועל לאוניברסיטה קודם מועד הפסקת 

לפי העניין, ובכפוף לזכויות המוקנות  –כם השירותים או סיום תקופת ההס
 לאוניברסיטה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.

 התחייבויות והצהרות הספק  .5

בדק את תנאי  ובחן אותו באופן יסודי, המזמינה כי ביקר באתר בזהמצהיר  הספק .5.1
 אתלפני הגשת הצעתו  קראמצהיר בזה כי  הספק. את דרכי הגישה אליו המקום,

הכמויות, בדקם היטב והבין את תוכנם, כי  כתבתוכניות(, ה)לרבות  המפרטים
המחירים שבהצעתו נקבעו על ידו לאור הביקור באתר ובדיקת המסמכים האמורים 
לעיל וכי מחירים אלה מהווים תמורה מלאה והולמת עבור כל התחייבויותיו שעפ"י 

  הסכם זה.

ים, וכי הוא, וכל מי מטעמו הספק מצהיר, כי הנו עוסק ומתמחה בביצוע השירות .5.2
, לרבות בעלי התפקידים ומתמחים בתחומים הרלוונטיים לביצוע השירותים עוסקים

מטעמו, אותם הציג במענה לדרישות האיכות במסגרת ההליך המכרזי ובאמצעותם 
והנם בעלי הידע, הניסיון,  התחייב לבצע את עבודות הגרין סקרין, תאורן ואינטגרטור,

ועית, הכישורים, המשאבים, כוח האדם, האמצעים, האישורים, המיומנות המקצ
ההיתרים, הרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע והשלמת השירותים וכל יתר 

 .התחייבויותיו על פי החוזה, במלואם ובמועדם

, המלווה באחריות יצרן יםומקורי יםחדש טוביןמתחייב לספק לאוניברסיטה  הספק .5.3
 ושיסופק הטוביןביחס לכל ציוד שיסופק. כמו כן, הספק מצהיר ומתחייב כי  מתאימה

 ו.לאוניברסיטה יהיה נקי מכל שעבוד, משכון ו/או זכות של צד ג' כשלה

על ידי לעיל כפי שיעודכנו  4.1סעיף יעמוד בלוחות הזמנים הקבועים ב הספק .5.4
 . , ככל שיעודכנוהאוניברסיטה

בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה  הספק מתחייב ליתן את השירותים .5.5
 בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

הספק מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק לאוניברסיטה את הציוד בהתאם  .5.6
למפורט בהסכם זה ובהצעה, ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש 

 וים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.בהסכם זה ובמסמכי המכרז, ובנספחיהם המהו

הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים  .5.7
ומתן הדין, לצורך הפעלת עסקו  פ"יהדרושים ע ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות 

גרום לכך, על לעפ"י הסכם זה. הספק מתחייב השירותים )לרבות אספקת הציוד( 
ולשאת בכל  ,חשבונו, שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף בכל תקופת ההתקשרותעל אחריותו ו

 האופציה.התשלומים הכרוכים בהם, במשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת 

 את רלבנטית רשות לכל קבע דרך ומעביר, כדין החשבונאים ספריו את מנהל הוא כי .5.8
 המועסקים לעובדים הקשור בכל לרבות עסקיו בניהול הקשורים החובה תשלומי כל
 אישור לרשות ימציא שהספק הוא, התמורה לתשלום תנאי כי בזאת מובהר. ידו על
 .במקור מס ניכוי ועל כחוק ספרים ניהול על

 .החוזה פי על התחייבויותיו מלא לביצוע מספקת כלכלית יכולת בעל הנו כי .5.9

מסמכים, הסברים וכל מידע בקשר עם השירותים, בכל  לאוניברסיטהימסור  הספק .5.10
 .על ידהעת ובכל אופן שיידרש 



ואי ניגוד עניינים  רוחני קנייןכי הוא מתחייב לשמור על הוראות כתב הסודיות, שמירת  .5.11
וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות ולאחר סיום מתן  יםכנספחלהסכם המצורפים 

 השירותים לתקופה בלתי מוגבלת בזמן.

כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה, מהוות תנאי להתקשרות עמו,  .5.12
 ., בכתב, על כל שינוי שיחול בהןלאוניברסיטהמידית  וכי הוא מתחייב להודיע 

 אספקהה .6

להצמיד לכל מוצר, על אחריותו ועל חשבונו, מדבקה הנושאת את שם יידרש הספק  .6.1
מידע זה ירשם אצל  –פק ותאריך האספקה הספק, מספרו הסידורי של הציוד המסו

  .טוביןלויהווה בסיס לקבלת שרות במסגרת אחריות  האוניברסיטההספק ואצל 

 חשבונו ועל בעצמו, הבלעדית אחריותו על, טובין את לאוניברסיטה יספק הספק .6.2
בסעיף הנקובים  זמנים בלוחות עמידה תוך, המפרטים הוראות בכל עומדים כשאלה

 טוביןהעמסה, פריקה והובלה של יבוא, אריזה, . למען הסר ספק מובהר, כי לעיל 4.1
תתבצע באחריותו הבלעדית והמלאה ועל חשבונו של הספק ומבלי שיהיה זכאי בגינם 

 להלן. 9לכל תמורה מעבר לתמורה הנקובה בסעיף 

במפורש על הציוד שאושר אך ורק  ועל ידי הספק יהי לאוניברסיטה ושיסופק טוביןה .6.3
( של השלב הראשון ב' חלקבמסגרת שלב אישור רכישת הציוד )ידי האוניברסיטה 

 היה. למכרז הצעתו במסגרת הספק הגיש אותו הכספית ההצעהואשר פורט בטופס 
 הפרה הדבר יהווה כאמור המפורטים מאלה השונ טובין לאוניברסיטה יספק והספק

  .החוזה של

, הספק יהיה חייב האוניברסיטהויימצא ליקוי ו/או אי התאמה לדרישות  במידה .6.4
שלוח כולל הפריטים שנבדקו, ללא תמורה. החלפת ממאותו  טוביןהאת  להחליף

 .הספק חשבון ועל, באוניברסיטהתעשה  טוביןה

תועבר לרשות האוניברסיטה במועד הגעתו לאתר  טוביןב, כי הבעלות במפורש מובהר .6.5
באתר  אין באמור על מנת לגרוע מאחריות הספק לאספקת הטובין .האוניברסיטה

 על פי הוראות החוזה.   האוניברסיטה ו/או אחריותו לטיב ואיכות הטובין

 טובין התקנת .7

 ציג האוניברסיטה.ניבצע את עבודות ההתקנה בתיאום מראש עם  הספק .7.1

על כל מערכותיו והציוד  לאתר המזמינהתבוצע תוך הקפדה על מניעת נזק  ההתקנה .7.2
ו/או איזה חלק ממנו, הספק יידרש  לאתר המזמינההמותקן בו. במידה וייגרמו נזקים 

לתקן את הנזק במלואו או לפצות את האוניברסיטה לשביעות רצונה בגין תיקון הנזק 
 שנגרם.

 תיעוד, הדרכה  .8

ישלים הספק על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו  ',ג שלבעל סיום קודם לקבלת אישור  .8.1
שהותקן, שיכללו, את המידע  טוביןכל מסמכי התיעוד הנדרשים ביחס לכל  עריכתאת 

 הרלוונטי בקשר עם ניהול ותפעול המערכת. 

כתנאי למסירת המערכת, יבצע הספק את כל הדרוש על מנת להדריך ולהכשיר את כל  .8.2
אוניברסיטה, בהיקף, בכמות ובנושאים הנקובים הרלוונטיים אותם תגדיר ה הגורמים

. במסגרת האמור, ידריך הספק את הגורמים מטעם האוניברסיטה שיתפעלו במפרטים
 אתר האוניברסיטהלנהל ולתפעל את להם באופן שיאפשר  אתר האוניברסיטהאת 

 שהותקן בו על כל היבטיו, באופן עצמאי לחלוטין. טוביןו

 בדיקות מסירה וקבלה .9

, על אחריותו ועל האוניברסיטהביצוע שלב ד', יערוך הספק, בנוכחות נציגי  במסגרת .9.1
"(. מובהר והקבלה המסירה בדיקותחשבונו, בדיקות מסירה וקבלה למערכת )להלן: "

בזאת, כי לא יהיה בנוכחות נציגי האוניברסיטה ו/או בהוראה אשר תינתן על ידם על 
שהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו המלאה מנת להטיל על האוניברסיטה אחריות כל

 והבלעדית של הספק לבדיקות המסירה והקבלה והשלכותיהן. 



לא יעמוד בבדיקות המסירה והקבלה, יערוך הספק בדיקה  טוביןהככל שאיזה מ .9.2
בדרישות  טוביןהנוספת לשם בדיקת תקינותו. ככל שלאחר בדיקה נוספת לא יעמוד 

רסיטה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי עבורו, תהיה האוניב הרלוונטיות
והמוחלט ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה על פי ההסכם ו/או על פי דין לדרוש 

 , והכל באחריות הספק ועל חשבונו.טוביןמהספק להחליף את אותו 

למען הסר ספק יובהר, כי אין ולא יהיה בשום מקרה באמור לעיל, על מנת להוות עילה  .9.3
זמנים. כמו כן, אין ולא יהיה בשום מקרה באמור לעיל על מנת לגרוע לדחיית לוח ה

מכל זכות אחרת העומדת לאוניברסיטה על פי ההסכם ו/או על פי דין, )לרבות פיצוי 
מוסכם בגין עיכובים בלוחות זמנים שנגרמו בשל התקיימותן של הנסיבות המתוארות 

 לעיל(. 

  קבלת המערכת ועלייה לאוויר .10

ועלייתה לאוויר יתבצעו רק לאחר שאישרה האוניברסיטה את סיומן המערכת  קבלת .10.1
 מועדלעיל )בחוזה זה: " 9המוצלח של כל בדיקות המסירה והקבלה כאמור בסעיף 

 "(. הקבלה

הקבלה, יחתמו הצדדים על מסמך המעיד על קבלת המערכת על ידי  במועד .10.2
"(. תעודת הקבלה תכלול את הצהרה של הקבלה תעודתהאוניברסיטה )להלן: "

הספק, לפיה לפי בדיקות המסירה והקבלה, עומדת המערכת, בכל הדרישות וכי לא 
גביל את שימוש כל פגם ו/או ליקוי אשר יש בו כדי למנוע ו/או לה טוביןהקיים באיזה מ

באתר האוניברסיטה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בחתימת 
על תעודת הקבלה כאמור, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק האוניברסיטה 

 .טוביןל

 חילוף חלקי ואספקת מונעת תחזוקה, תקלות תיקון -אחריות שירותי .11

על ידי חתימת תעודת הקבלה תחל במועד  שיסופק טוביןלתקופת האחריות  .11.1
 "(. תקופת האחריותחודשים לאחר מכן )להלן: " 18האוניברסיטה ותסתיים 

במהלך תקופת האחריות יעניק הספק לאוניברסיטה, על אחריותו הבלעדית וללא  .11.2
 .כמפורט במפרטיםתמורה, את מלוא שירותי התמיכה והתחזוקה 

יישא באחריות, להעניק לאוניברסיטה, שירותי תיקון תקלות, תחזוקה שוטפת  הספק .11.3
, וכל זאת במהלך במפרטיםואספקת חלקי חילוף, באופן ובתנאים הנקובים לשם כך 

  תקופת האחריות ללא תמורה נוספת.

הספק מתחייב לתקן כל תקלה בטובין ו/או באתר המזמינה שנגרם על ידו וזאת תוך  .11.4
כאשר התיקון בפועל יתבצע תוך לא יאוחר  קבלת הקריאה לתיקון שעות ממועד 24

 .מיום עסקים אחד

לבצע ללא תמורה נוספת ובמסגרת תקופת האחריות, יישא הספק באחריות בנוסף,  .11.5
, שיותקן על ידו טוביןבהתאם לצורך לכל ( Upgradeשדרוג ) ו/או (Updateעדכון )

ונים ו/או שדרוגים כאמור, ובכל וזאת מעת לעת, מיד לאחר מועד הנפקתם של עדכ
 .וללא תשלום תמורה נוספת האוניברסיטהמקרה בכפוף לאישור מוקדם ובכתב של 

מועד לעריכת ביקורת לפרויקט  סיום תקופת האחריות, הצדדים יתאמומועד בסמוך ל .11.6
בכל הדרישות וכי לא קיים באיזה מהטובין כל פגם ו/או ובדיקה כי המערכת עומדת 

ככל שיתגלו אשר יש בו כדי למנוע ו/או להגביל את שימוש באתר האוניברסיטה.  ליקוי
 .ליקויים לתיקון, הספק יפעל לתיקונם על אחריותו וחשבונו

    לאחר תום תקופת אחריותם נוספים שירותי .12



 , יעניקהאחריות תקופת מתום החל, החוזה פי על מהתחייבויותיו נפרד בלתי כחלק .12.1
שירותי  תקופת ,הספק לאוניברסיטה, במידה והאוניברסיטה תדרוש זאת בכתב

למשך הזמן אותו תקבע  בתשלום שוטפת תמיכה ותחזוקהאחריות ושירותי 
. במסגרת תקופת "(אחריות הנוספתה תקופת)להלן: " האוניברסיטה מעת לעת

האחריות  האחריות הנוספת וככל שתחול, יעניק הספק לאוניברסיטה את כל שירותי
( שירותי התמיכה והתחזוקה 2) -"( והאחריותלטובין )להלן: " אחריות( 1הבאים: )

"(, וזאת והתחזוקה התמיכה שירותי)להלן: " לעיל 11המפורטים בסעיף השוטפים 
ושירותי  האחריותבאיזה תמהיל שתבחר האוניברסיטה: דהיינו בין אם לרכוש את 

בלבד ובין אם לרכוש את  האחריותהתמיכה והתחזוקה יחדיו, בין אם לרכוש את 
ושירותי התמיכה והתחזוקה, ייראו  האחריות)יכה והתחזוקה בלבד  שירותי התמ

 "(.הנוספת התחזוקה שירותילהלן: "יחדיו 

 את מהספק להזמין מחויבת תהיה לאהאוניברסיטה  כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .12.2
 של מאחריותו לגרוע מבלי וזאת, הנוספת התחזוקה שירותיאיזה משל  אספקתם

 ידי על לכך שיידרש עת בכל השירותים האמורים את לאוניברסיטה לספק הספק
 .האוניברסיטה

והן ביחס לשירותי  לאחריות)הן ביחס  הנוספת בגין שירותי התחזוקה התמורה .12.3
 כנספח ב'תהיה בהתאם להצעתו הכספית של הספק המצורפת התמיכה והתחזוקה(,

  להסכם זה.

 התמורה ותנאי התשלום .13

, הכספית בטופס ההצעה יםהנקובים על פי המחיר השירותים יהיו התמורה עבור .13.1
 .הכמויות המאושרות לתשלום על ידי נציג האוניברסיטה ,להסכם 'בנספח 

  .לכל המחירים יתווסף מע"מ כדין .13.2

 : תשלום התמורה .13.3

 התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך המפורטים להלן: .13.3.1

 .מהתמורה 5% –'( ב וחלק' א חלק סיום' )א שלב סיום לאחר .13.3.1.1

 .מהתמורה 40% –'  ב שלב סיום לאחר .13.3.1.2

 .מהתמורה 30% –' ג שלב סיום לאחר .13.3.1.3

 .מהתמורה היתרה -' ד שלב סיום לאחר .13.3.1.4

 לחודש העוקב 5 -ולא יאוחר מבסיום כל אבן דרך לביצוע חשבונות יוגשו  .13.3.2
  ביחס לעבודות שבוצעו על ידו עד לאותו מועד.

על עם פירוט השירותים שבוצעו  בצורה ברורה יוגשו כמצטברים,החשבונות  .13.3.3
נציג  .כמויות והכל על בסיס נספח ב', בצירוף דפי מדידה/ ידי הספק

ום לשלת םבטרם העברתהחשבונות את כל אשר האוניברסיטה י
 באוניברסיטה.

התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כחוק, אשר תוגש ע"י הספק  .13.3.4
 ממועד תאריך כל חשבונית.  יום 45שוטף + לאוניברסיטה, בתנאים של 

מערך התמורה בגין  30%לקבל מקדמה בגובה של  הספקשברצונו של  ככל .13.3.5
 שירותי התחזוקההציוד )ערך התמורה לעניין סעיף זה לא כולל את מחירי 

שלאחר תקופת האחריות( תימסר על ידו לאוניברסיטה ערבות בנקאית 
מ. סכום זה יופחת "המע מרכיב כוללאוטונומית וצמודה בסכום המקדמה 

  ., באופן יחסילעיל 13.3.1.2-13.3.1.3מהתשלום המפורט בסעיפים  

 סופיות התמורה .13.4

 מותנה ומוסכם בין הצדדים כי:



, לאחר אישור הכמויות והיחידות שיסופקו להסכם 'בבנספח הסכום הנקוב  .13.4.1
כאמור  במחירי היחידה הנקובים בנספח האמור על ידי נציג האוניברסיטה

שיגיע לספק מהאוניברסיטה,  והסופי הינו הסכום הכולל ,לעיל 13.1בסעיף 
מתן השירותים נשוא הסכם זה, והן לכיסוי לצורך  והן לכיסוי כל הוצאותי

שקיע הספק במתן יש העבודההתשומות ועבורם, יהיה היקף  ושכר טרחת
 שירותים אלה אשר יהיה.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי כל תשלום ו/או עלות הכרוכים בביצוע  .13.4.2
תשלומים בגין ביטוח, מכון  -התחייבויות הספק, לרבות למען הסר ספק 

, הוצאות הובלה, מס נמל, מכסהתקנים וכיו"ב, משלוח, יבוא, היטלים, 
לרשות הנמלים ו/או לרשויות תשלום נוסף  וכל ודמי אחסון בנמל משלוח
 יחולו על הספק ויושלמו על ידו בלבד.  - או אגף המכס והמע"מו/המכס 

, להסכם 'בנספח וב דלעיל 13לצורך תשלום כל התמורה הנקובה בסעיף  .13.4.3
ואחת לשנה, מציא הספק לאוניברסיטה, עם חתימת הצדדים על הסכם זה, י

אישור מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין, כמשמעותו 
ת ניהול חשבונות(, וכן של מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפ

אישור בדבר "ניכוי מס במקור". לא יומצא אישור בדבר ניכוי מס במקור, 
 תנכה האוניברסיטה מכל חשבון מס בשיעור המכסימלי הקבוע בחוק.

 וערבות לתקופת האחריות ההסכםערבות לקיום  .14

ביצוע , למשך כל תקופת ההסכםכערובה להבטחת מלוא התחייבויות הספק על פי  .14.1
בנקאית , טרם מועד חתימת החוזה, ערבות לאוניברסיטה, ימציא הספק העבודות

הנקוב בנוסח הערבות המצורף למסמכי אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד 
מסך הצעתו הכספית של הספק בנספח ב' )כולל רכיב  10% -השווה ל , בסךהמכרז

 "(. ההסכםערבות לקיום )להלן: "המע"מ( 

חודשים ממועד תחילת תקופת  6למשך יהיה  ההסכםת לקיום תוקפה של הערבו .14.2
 . ההתקשרות

, האחריות, למשך כל תקופת ההסכםכערובה להבטחת מלוא התחייבויות הספק על פי  .14.3
, ערבות חודשים מתחילת מועד ההתקשרות 5לאחר , לאוניברסיטהימציא הספק 

הערבות המצורף הנקוב בנוסח אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד בנקאית 
)כולל  ערך החשבון הסופי המאושר לספקמסך  5% -השווה ל , בסךלמסמכי המכרז

תקופת ערבות ל)להלן: " , כפי שיונפק לו על ידי האוניברסיטהרכיב המע"מ(
 "(. האחריות

חודשים ממועד מסירת  18למשך יהיה  תקופת האחריותתוקפה של הערבות ל .14.4
 . והנפקת תעודת הקבלה לספק הפרויקט לאוניברסיטה

הערבות לקיום ההסכם והערבות לתקופת האחריות ייקראו יחדיו להלן: 
 ".הערבויות"

 מתן שירותיותבחר האוניברסיטה להאריך את ההתקשרות עם הספק לצורך  היה .14.5
ותחזוקה לטובין  על ידי הספק לאחר סיום תקופת האחריות, כמפורט בסעיף  אחריות

, יאריך הספק את הערבות לתקופת האחריות בהתאם לדרישת לעיל 12
 .האוניברסיטה

 .המצורף למסמכי המכרזפי הנוסח -ת תהיה עלויהערבו .14.6

ורך , מבלי צןאו חלק ן, כולאיזה מהערבויותתהא רשאית לממש את  האוניברסיטה .14.7
לפנות לערכאות כלשהן, לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש לנמק את 

 החלטתה.



מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת  .14.8
לתקופת על פי דין, במידה והספק לא האריך את תוקף הערבות  לאוניברסיטה

רט בסעיף זה לעיל ו/או הפר איזו ת כמפויוערבואיזה מהו/או לא הפקיד האחריות 
, תיולחלט את סכום הערבורשאית  האוניברסיטה, תהא ההסכםמהתחייבויותיו על פי 

, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את ןאו חלק ן, כוללפי העניין
זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות 

 פי כל דין. -לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד הספק בהליכים על האוניברסיטה

 פיצויים מוסכמים .15

נשוא הסכם זה, במועד הנקוב בו,  הפרויקטשלים הספק את ביצוע יאם לא  .15.1
₪  5,000האוניברסיטה תחייב את הספק בתשלום פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך של 

האוניברסיטה רשאית, אך לא תהא כמו כן,  לכל יום איחור בהשלמת ביצוע הפרויקט.
יבת, להשלים שירות כאמור בעצמה ו/או ע"י אחרים, ולקזז מכל סכום שיגיע ומח

  .15%בתוספת תקורה בסך מוסכם של  ממנה לספק כל הוצאה שתהא לה בנדון

, לעיל 11.4 אי תיקון תקלות במועד הנקוב בסעיףמובהר ומוסכם בזאת, כי במקרה של  .15.2
 לכל מקרה האוניברסיטה תחייב את הספק בתשלום פיצוי קבוע ומוערך בראש

 כדלקמן:

ככל שאי תיקון התקלה במועד האמור גרמה להשבתת אולפן הצילום באופן  .15.2.1
 ₪. 3,500 –שבו בוטל יום צילום מתוכנן 

ככל שאי תיקון התקלה במועד האמור לא גרמה לביטול יום צילום, אך  .15.2.2
ציוד חלופי לציוד התקול לשם קיום יום  לשכוראילצה את האוניברסיטה 

 ₪.  2,000 –הצילום 

 לא כיציוד חלופי ו לשכורלמען הסר ספק, מובהר כי לא חלה על האוניברסיטה חובה 
 באחריות לפגוע או/ו לגרוע מנת על, האוניברסיטה ידי על כאמורבהשכרת ציוד  יהיה

 כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן בזאת מוותר והספק, לעיל זה סעיף פי על הספק
 .לכך בקשר, שהן וסוג מין מכל, תביעה או/ו טענה

 הולם פיצוי מהווה חישובו ואופן המוסכם הפיצוי סך כי, בזאת מצהירים הצדדים .15.3
 .האמורות בנסיבות לאוניברסיטה נגרמו אשר לנזקים וסביר

 מנת על חלקו או כולו, המוסכם הפיצוי בתשלום אין כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .15.4
 לרבות, דין פי על או/ו זה חוזה פי על לאוניברסיטה העומדת אחרת זכות מכל לגרוע
 או/ו הספק ידי על הפרתו בגין זה חוזה לבטל לרשות המוקנית זכות מכל, לגרוע ומבלי

 למען. המוסכם הפיצוי לסכום מעבר מטעמה למי או/ו לה שנגרמו נוספים נזקים בגין
 ידי על כאמור תיקונים או/ו תחזוקה בביצוע יהיה לא כי, בזאת מובהר ספק הסר

 והספק, לעיל זה סעיף פי על הספק באחריות לפגוע או/ו לגרוע מנת על, האוניברסיטה
 וסוג מין מכל, תביעה או/ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן בזאת מוותר

 . לכך בקשר, שהן

 ביטוח  .16

האוניברסיטה תרכוש עבור הספק, לפני תחילת ביצוע העבודות לפי הסכם זה, פוליסה  .16.1
לביטוח עבודות קבלניות. היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי הפוליסה לביטוח עבודות 

(. הפוליסה תכסה את "פוליסת העבודות")להלן:  "2010 "ביט-קבלניות הידועה כ
העבודות עצמן, לרבות שווי החומרים, על בסיס ערך כינון, וכן נזקים העלולים להיגרם 
לרכוש סמוך ו/או לרכוש עליו עובדים, הוצאות לפינוי הריסות, הוצאות מהנדסים 

ודות ואדריכלים, נזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה וגניבה. כן תכלול פוליסת העב
למקרה ובמצטבר ₪  10,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, בגבולות אחריות של 
וקבלני המשנה מטעמו  הספקלתקופת הביטוח. פוליסת העבודות תכלול את 

 כמבוטחים נוספים. 

אישור בגין עריכת פוליסת העבודות בו  האוניברסיטהמציא תבכתב,  הספק לבקשת .16.2
לנציג א חתום בידי מבטחיו. בקשה כאמור יש להעביר יפורטו תמצית הכיסויים, כשהו

 הספק.



הספק מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה מכל מין או סוג שהוא  .16.3
ו/או היקפה ו/או תוקפה של פוליסת העבודות. כן מתחייב הספק לקיים  לטיבהבאשר 

 את כל הוראות הפוליסה לרבות במפורש נוהל העבודות בחום.

יישא בדמי הביטוח בגין פוליסת העבודות, לרבות כל תוספת לפוליסה, ובעלות  הספק .16.4
 0.4%פוליסת העבודות מעת לעת, בסך השווה לשיעור של כל הארכה ו/או חידוש 

 משווי העבודות.  פרומיל( ארבעה)

בעלות הביטוח, כאמור, ינוכה באופן יחסי מכל התחשבנות  הספקהשתתפות  סכום
 חלקית וכן מההתחשבנות הסופית שתיערך עם הספק.

הספק מתחייב לסייע, ככל שיידרש על ידי האוניברסיטה, בכל מקרה בו תוגש תביעה  .16.5
במסגרת הפוליסה, ולהציג כל מידע ו/או מסמכים הדרושים לשם הגשת  למבטחים

ספק להודיע מיידית לאוניברסיטה ולמבטחים, בכתב, על כל התביעה. כן מתחייב ה
נזק שייגרם במהלך ביצוע העבודות, הן לעבודות עצמן, הן לצד שלישי והן לעובדים, 
או נסיבות העלולות להביא לכל נזק כאמור, ולטפל בעצמו, ישירות למול המבטחים, 

, תוך מתן הודעה בכל הקשור לתיקון הנזק ו/או בשיפוי ו/או בפיצוי הנזק כאמור
 לידי נציג האוניברסיטה.להימסר  לאוניברסיטה. על ההודעה לאוניברסיטהמידית 

שישולמו מכוח פוליסת העבודות, בין בגין נזקים  לספקכל תגמולי הביטוח  .16.6
ובין בגין נזקים, ישולמו ישירות לאוניברסיטה, או למי שהאוניברסיטה  לאוניברסיטה

ם על פי שיקול דעתה המוחלט. בקרות מקרה ביטוח תורה, והאוניברסיטה תשתמש בה
לספק ו/או למי מטעמו ו/או הקשור בעבודות נשוא  שנגרםשנגרם באחריות הספק ו/או 

הסכם זה, הספק יישא בתשלומי ההשתתפות העצמית, הנקובים בפוליסה: בהתייחס 
וא יישא הספק בהשתתפות העצמית בכל מקרה של נזק שייגרם לעבודות נש –לפרק א' 

הסכם זה ו/או לרכוש הספק ו/או לרכוש האוניברסיטה שסופק בקשר עם עבודות 
אלה. למרות האמור, ובמקרה של רעידת אדמה או נזקי טבע אחרים, יישא הספק 
בחלק היחסי של ההשתתפות העצמית בהתאם ליחס שבין שווי העבודות נשוא הסכם 

פק בהשתתפות העצמית בכל יישא הס –זה לשווי הפרויקט כולו. בהתייחס לפרק ב' 
 מקרה בו הנזק שנגרם לצד השלישי נגרם באחריותו.

מוסכם כי אין באמור לעיל, לרבות בעריכת הפוליסה על ידי האוניברסיטה, כדי לגרוע  .16.7
מהתחייבויות הספק על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, ואין בעצם עריכת ו/או להפחית 

וע ו/או להפחית מהתחייבויותיו ומאחריותו אוניברסיטה כדי לגרהפוליסה על ידי ה
של הספק לשיפוי ו/או לפיצוי בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש, שייגרם תוך כדי ועקב 

 ביצוע העבודות על פי ההסכם.

במקרה שגבולות האחריות הנקובים בפוליסה ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תביעה  .16.8
תה בעבודות, מתחייב הספק ואשר עיל האוניברסיטהכנגד הספק ו/או  שהוגשה

 להשיב, על חשבונו, את גבולות האחריות לקדמותם.

פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק בר  הספק .16.9
 כיסוי על פי פוליסת העבודות. 

למען הסר ספק, מובהר כי האוניברסיטה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט,  .16.10
להגדיל את היקף הכיסויים ו/או הסכומים בפוליסה, והספק מוחל על כל טענה ו/או 

 דרישה מכל מין או סוג שהוא בקשר לכל הגדלה כאמור. 

ערוך ולקיים מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הספק מתחייב ל .16.11
, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם ביצוע חשבונועל 

העבודות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי, ביטוח 
חובה לכל כלי הרכב המובאים לאתר ו/או המשמשים לביצוע העבודות, ביטוח 

כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב
"ביטוחי למקרה, ולרבות את הביטוחים כדלקמן )להלן ולעיל: ₪  1,000,000של 

 (:"הספק

המכסה במלוא ערך כינון כל רכוש, ציוד ומתקנים  -ביטוח "אש מורחב" .16.11.1
המובאים על ידי הספק לאתר ו/או המשמשים לצורך ביצוע העבודות )אשר 

, באשר אינם מהווים חלק מהעבודות(, העבודותסת אינם כלולים בפולי
כנספח לאישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה  1והכול כמפורט בסעיף 

 (."הספק"אישור עריכת ביטוחי , והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: י'



לכל הציוד המכני ההנדסי המובא לאתר ו/או  -ביטוח ציוד מכני הנדסי .16.11.2
לאישור עריכת ביטוחי  2ודות, כמפורט בסעיף המשמש לצורך ביצוע העב

 הספק.

כמפורט  ,בביצוע העבודות המועסקיםכלפי כל  -ביטוח חבות מעבידים .16.11.3
 לאישור עריכת ביטוחי הספק 3בסעיף 

לאישור עריכת ביטוחי הספק.  4כמפורט בסעיף  -ביטוח אחריות מקצועית .16.11.4
ביטוח זה יהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ולמשך שבע שנים נוספות 

 מתום ביצוע העבודות ומסירתן לאוניברסיטה. 

עריכת ביטוחי הספק.  לאישור 5כמפורט בסעיף  -ביטוח אחריות המוצר .16.11.5
ביטוח זה יהיה בתוקף החל ממועד מסירת העבודות ו/או כל חלק מהן 

 ך שבע שנים ממועד המסירה כאמור. ולמש

לאישור עריכת ביטוחי הספק.  6כמפורט בסעיף  -סחורה בהעברה ביטוח .16.11.6
בעת הובלתו  האוניברסיטהאובדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש  לכיסוי

 .לרבות בעת טעינה ופריקה

רשאי שלא לערוך את הביטוחים למרות האמור, מוסכם כי הספק  .16.11.7
קם ובלבד דלעיל, במלואם או בחל 16.11.2 -ו 16.11.1האמורים בס"ק 

להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים האמורים 16.13שהפטור כאמור בסעיף 
 .במלואם

לכל ביטוח הנערך על ידי  וקודמיםביטוחי הספק יהיו ראשוניים  .16.11.8
 מעט לעניין ביטוח העבודות.האוניברסיטה, ל

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייב הספק להמציא לידי הספק, לפני  .16.12
תחילת ביצוע העבודות על פי הסכם זה וכתנאי מוקדם לביצוען ו/או לכל תשלום על 

(, כשהוא חתום בידי י'חשבון התמורה, את אישור עריכת ביטוחי הספק )נספח 
הספק לגרום לכל שינוי שיידרש על ידי האוניברסיטה באישור מבטחיו. כן מתחייב 

עריכת הביטוח, על מנת להתאימו להתחייבויותיו על פי הסכם זה. ואולם, מובהר 
בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק ו/או בזכות הביקורת הנתונה לאוניברסיטה ביחס 

סכם זה, טיבם, לאישור עריכת ביטוחי הספק ו/או לפוליסות הביטוח המפורטות בה
היקפם, תוקפם או היעדרם, כדי לגרוע ו/או להפחית מאחריות הספק ו/או 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

הספק מתחייב לוודא כי ביטוחי הספק יחודשו מעת לעת ויהיה בתוקף לאורך כל 
האוניברסיטה תקופת ההסכם. מיד בתום תקופת ביטוחי הספק, ימציא הספק לידי 

אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ומידי 
תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל הנוגע לביטוח 

הללו יוחזקו  – האחריות המקצועית וביטוח אחריות המוצר לעריכתם התחייב הספק
במועדים כאמור ולמשך  –ורי עריכת ביטוח בגינם ספק מתחייב להציג אישהבתוקף ו

 שבע שנים נוספות ממועד תום ביצוע העבודות ו/או מסירתן.

פוטר את האוניברסיטה ו/או הבאים  -בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו  – הספק .16.13
מטעמה וכן את יתר הקבלנים ו/או היועצים ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע 

"( אשר בהסכמיהם של הגורמים האחרים עם האחרים הגורמיםהעבודות )להלן: "
האוניברסיטה נכלל פטור מקביל לטובת הספק, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכושו 
המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות לרבות במפורש כלי רכב ורכוש 

נ"ל המהווה חלק מהעבודות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה
 בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור. 

מבלי לגרוע מהאמור, הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או הבאים מטעמה וכן את 
הגורמים האחרים אשר בביטוחיהם של הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי 
הספק, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הספק 

ה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית(, ולא תהיה לו כל טענה ו/או )או שהי
 דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור. 

 
 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.



ע מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ביצו .16.14
העבודות על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם הספק, מתחייב הספק 
לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 

 האוניברסיטהלעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק הוא הנושא באחריות כלפי 
ות עבודות שנמסרו לביצועו של ביחס לביצוע העבודות על פי הסכם זה במלואן לרב

קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את האוניברסיטה בגין כל אובדן 
ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עבודות אלה, אם ייגרם, בין אם אובדן 

 ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.  

 אחריות .17

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הספק לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה  .17.1
ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו לאוניברסיטה 
ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם אספקת השירותים 

 כתוצאה מפגם בטובין. –י לגרוע כמפורט וכמוגדר בהסכם זה, לרבות אך מבל

מתחייב לפצות ו/או לשפות את האוניברסיטה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין  הספק .17.2
כל נזק ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד 
האוניברסיטה, שייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה מאירוע שהינו באחריות של הספק 

 עמו ו/או בשמו, עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.ו/או מי מט

 נזקים .18

 וו/או לפועלים מטעמ ו, לעובדיואו רכוש שייגרמו לו/ישא באחריות לכל נזק גוף יהספק בלבד 
, לכל וו/או למענ וו/או הפועלים מטעמ וו/או ע"י עובדי ווכן לכל נזק שייגרם על יד וו/או למענ

 השירותים נשוא הסכם זה.אדם ו/או רכוש, הכל במסגרת מתן 

 :פקמעמד הס; משנה וקבלני הספק צוות .19

  הספק צוות .19.1

על ידי  בעלי התפקידים אשר הוצגובאמצעות  יבצע את השירותים הספק .19.1.1
ההליך המכרזי, וכן באמצעות  במסגרתהאוניברסיטה על ידי  והספק ואושר

כל בעל תפקיד נוסף אשר יידרש למתן השירותים ללא כל הגבלה, כאשר כולם 
הידע, היכולת והניסיון המקצועי, ברמה הדרושה, לביצוע  ייהיו בכל עת בעל

, ההכשרה יבעל יהיו וכןהשירותים ובמפרט  בהסכם המפורטים השירותים
הדרושים לכך על פי חוזה זה ו/או על פי כל  וההסמכות הרישיונות, ההיתרים

 דין. 

הספק יהיה רשאי להתקשר בהסכמים עם קבלני משנה מטעמו בקשר עם  .19.1.2
ביצוע איזה מהשירותים, ובלבד שאושרו מראש ובכתב על ידי האוניברסיטה 
בטרם ביצוע השירותים. הספק יישא באחריות לכך שכל אחד מקבלני המשנה 

והניסיון המקצועי, ברמה הדרושה, לביצוע  יהיה בעלי הידע, היכולת
השירותים המפורטים בחוזה ובמפרט השירותים וכן יהיו בעלי ההכשרה, 
ההיתרים, הרישיונות וההסמכות הדרושים לכך על פי חוזה זה ו/או על פי כל 
דין. יובהר, למען הסר ספק, כי ביצוע איזה מהשירותים באמצעות קבלני 

ק ו/או גורעת מאחריותו והתחייבויותיו לפי משנה, אינה פוטרת את הספ
הסכם זה או מטילה על האוניברסיטה אחריות כלשהי, והספק יישא 
באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל, לרבות כל טעות ו/או השמטה ו/או 
נזק ו/או אובדן ו/או תקלה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהם, של קבלן 

ל כאילו בוצעו המעשה ו/או המחדל המשנה ו/או של כל מי מטעמו, הכו
 .האמורים במישרין על ידי הספק

 ".הספק צוות: "להלן יחדיובעלי התפקידים וקבלני המשנה, ייקראו 

 ומבליהבלעדי  התהיה רשאית לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעת האוניברסיטה .19.1.3
, והספק מצוות הספק מישתידרש לנמק את החלטתה, את החלפתו של 

קבלת  לאחר בסמוך, האוניברסיטה של רצונה לשביעות, החליפםמתחייב ל
לשם כך,  האוניברסיטההדרישה כאמור ולא יאוחר מהמועד אותו נקבה 

וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע 



, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ההסכםהתחייבויות הספק על פי 
 או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.ומושתק מלטעון כל טענה ו/

, למעט אם קיבל את מצוות הספקמי  אתלא יהיה רשאי להחליף  הספק .19.1.4
לשם כך מראש ובכתב, וזאת מבלי שהחלפה  האוניברסיטהאישורה של 

 פי על הספק התחייבויות בביצוע לאיחור אוכאמור תהווה עילה לדחייה 
או /ו טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן בזאת מוותר והספק, ההסכם
 . לכך בקשר שהן וסוג מין מכל, תביעה

 -19.1.4, כאמור בסעיפים המחליף הצוות אישהסר ספק מובהר, כי  למען .19.1.5
 הצוות לאיש זהים וכשירות ניסיון בעל הפחות לכל יהיהלעיל,  19.1.2

, ההיתרים, ההרשאות, הרישיונות, הכישוריםהידע,  יבעל וכן המוחלף
 דין כלההליך המכרזי, לרבות  הוראות פי עלוהאישורים הנדרשים  ההסמכות

 או הסכם ו/או כל רשות מוסמכת לצורך ביצוע השירותים. /ו

 הספק כקבלן עצמאי .19.2

קבלן עצמאי למתן  וומוסכם בין הצדדים, מפורשות, כי הספק הינ מותנה .19.2.1
וא הסכם זה, ולא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין השירותים נש

, שיועסקו מטעם ואו הפועלים מטעמו/ מי מצוות הספקהאוניברסיטה לבין 
הספק מצהיר בזאת מפורשות, כי מי  הספק במתן השירותים נשוא ההסכם.

מועסק על ידי הספק  כבין  בלבדמטעמו במתן השירותים יהיה  ושיועסק על יד
מעביד ובין כנותן שירותים עצמאי  -מתקיימים יחסי עובדושביניהם 

וכי  לצורך ביצוע השירותים המועסק על ידי הספק קבלן משנה /)פרילנסר(
 הא אחראי לתשלום שכרו, הוצאותיו וכל כיו"ב.י ולבדהספק 

הספק מתחייב בזאת לשפות את האוניברסיטה בגין כל סכום שתידרש לשלם  .19.2.2
ש ע"י מי מהמועסקים במתן השירותים נשוא בגין תביעה שתוג דיןבפסק 

עקב טענה לקיום יחסי עובד מעביד. השיפוי ייעשה מיד עם קבלת  ,ההסכם
 דרישה ראשונה מהאוניברסיטה, ובלבד שיצורף לה העתק מפסק הדין.

מתחייבת להודיע לספק מיד עם קבלתה של תביעה כאמור  האוניברסיטה .19.2.3
 יעה זו.ההגנה בתב השתתף בניהולותאפשר לספק ל

 סודיות .20

, בסוד לשמור מתחייב והוא סודיות חובת עובדיו ועל מי מטעמו חלה ועל הספק על .20.1
 אליו תגיע אשר ידיעה כל, אחר לידיעת להביא ו/או למסור, להודיע, להעביר ולא

 .הסכם זה י"עפ התחייבויותיו ביצוע בעת ו/או בקשר

 בדין הקבוע והעונש הסודיות שמירת של זו חובה עובדיו לידיעת להביא מתחייב הספק .20.2
 . מילוייה אי על

 כדי תוך מהאוניברסיטה אליו שיגיע ומידע נתון כל בסודיות לשמור מתחייב הספק .20.3
 לידיעתו יובא ולא גורם לאף יועבר לא כאמור מידע. הסכם זה לפי השירותים מתן

 המידע על להגן מנת על האמצעים בכל לנקוט מתחייב הספק. שהיא צורה בשום
  .שלישי לצד העברתו את ולמנוע כאמור

זו של הספק תעמוד בתוקפה גם לאחר תום תקופת ההתקשרות עפ"י  התחייבות .20.4
 ההסכם, וזאת למשך תקופה בלתי מוגבלת בזמן.

 קניין רוחני וזכויות יוצרים .21

הידע והקניין הרוחני, לרבות תוצרי  הנתונים,, המסמכים שכל, בזה מצהיר הספק .21.1
השירותים ו/או שנמסרו לו  מתן על ידו במהלךאו יסופקו  יפותחו שיוכנו, ,השירותים

 שייכים יהיו על ידי האוניברסיטה ו/או שאליהם נחשף במסגרת הסכם זה,
 בהם יוקנה ולאוניברסיטה, ועניין דבר לכל הבלעדי וקניינה, לבדה לאוניברסיטה

 תמורה לאל – והכל, יוצרים בפטנטים, מדגמים וזכויות לרבות, הזכויות מכלול
  .נוספת



 בקיום אין כי, בזאת ומתחייב מצהיר הספק, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .21.2
 מכוח לאוניברסיטה תנותיהנ הזכויות ובהקניית ,זה הסכם י"עפ התחייבויותיו

 של הפרה זה ובכלל כלשהי חוזית התחייבות או/ו דין הוראת כל להפר כדי, ההסכם
 מסחר סימני, ומבצעים מחברים, יוצרים של מוסריות פטנטים, זכויות, יוצרים זכויות

 .שלישיים לצדדים הנתונות, אחרת זכות כל או/ו ושאינם רשומים רשומים

 מכל ברורים העתקים, עת בכל, דרישתה לפי לאוניברסיטה למסור מתחייב הספק .21.3
 עת ובכל ההתקשרות תקופת מהלך בכל וזאת, לעיל כאמור המידע ויתר המסמכים

 .לאחריה

 זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. סעיף .21.4

 מחמת הפרה ביטול ההסכם .22

האוניברסיטה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום מיד עם קרות אחד או יותר 
 מהמקרים האלה:

ימים מקבלת הודעת  7את הוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  הפרהספק  .22.1
 האוניברסיטה.

 את הוראות הסכם זה ו/או אמנת השירות בהפרה יסודית. הפרהספק  .22.2

 הספק פועל בניגוד להוראות כל דין. .22.3

נתמנה לספק כונס נכסים ו/או מפרק ו/או כל הליך חדלות פירעון אחר, ומינוי זה לא  .22.4
 הינתנו. מיוםיום  30תוך  בוטל

 ועכבון קיזוז .23

תהיה רשאית לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או מכל בלבד האוניברסיטה 
תשלום המגיע ממנה לספק, כל סכום אשר מגיע לספק מהאוניברסיטה, בין לפי הסכם זה ובין 

וכן תהיה  שיפוי, ללא צורך בהודעה מוקדמת בדרך אחרת, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או
 רשאית לעכב טובין לצורך מימוש זכויותיה כאמור. 

 העדר בלעדיות .24

הספק מצהיר בזאת, כי הינו מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו ע"י האוניברסיטה לספק את 
השירותים אינה הרשאה בלעדית, וכי האוניברסיטה תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים 

 קביל עבור האוניברסיטה.להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מ

 איסור המחאת זכויות וחובות .25

עפ"י הסכם זה לאחר ו/או לאחרים ו/או להעביר,  והא רשאי להעביר חיוביילא בלבד  ספקה
 אוניברסיטהקבל הסכמת הילמסור ו/או להסב כל זכות ו/או חובה האמורים בו, אלא אם כן 

 לכך, בכתב ומראש.

 וברירת דין סמכות שיפוטית .26

מסכימים, כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים הצדדים 
על החוזה יחולו חוקי מדינת  יפו.-אביב-בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

 . ל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זרעאשר יגברו  ,ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה

 ושינוי החוזה ויתור .27

ם איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כוויתור, ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן שו
ממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, ונעשה בכתב. החוזה מכיל, מבטא 

הצהרה, חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת 
ו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים החוזה, ואשר לא בא

והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו 
קשורים בהם. כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם 

מה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנושא לוגו על ידי שני הצדדים באמצעות מורשי החתי
לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם  –בלבד, שאם לא כך  האוניברסיטהשל 

 כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.

 כתובות הצדדים .28



ינה כאילו ודעות שתשלחנה בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראה
 עות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינהש 72הגיעו לנמען בתום 

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים  –ונתקבל על כך אישור טלפוני  –בפקסימיליה 
 .הראשון שלאחר יום השידור

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                                          

 
 

_________________  _________________ 
 הספק  האוניברסיטה

 

 על ידי: ______________________

 

 ועל ידי: _____________________

  

 על ידי: ______________________

 

 ועל ידי: _____________________

  
 
 
 
 
 

 א י ש ו ר
 

________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על אני הח"מ, עו"ד/רו"ח 
וע"י  __נספחיו, נחתם ע"י __________________________

_________________________ שהינם מורשים לחתום בשם 
וכי חתימותיהם בצירוף חותמת הספק, מחייבים את  ____________________________,

 פ"י הסכם זה.התאגיד לצרכי התקשרותו שע
 
 

 תאריך ______________   חתימה _________________________ 



 TAU ONLINE צילום לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן 3213/2019פומבי מס'  מכרז
 בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב.

 
י'נספח   

 
 אישור עריכת ביטוח

 לכבוד
 אוניברסיטת תל אביב

 _______________________________כתובת: 
 ("האוניברסיטה"להלן: )
 

 אישור עריכת ביטוח  הנדון :
 

____ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים כי לבקשת __________________ אנו הח"מ, 
ערכנו פוליסת ביטוח לתקופה מ  "(הספק" להלן:______________________________ )

לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן _____________ ועד ______________ בקשר עם הסכם 
בהתאם , "(האוניברסיטה)להלן: " בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב TAU ONLINEצילום 

(, כאשר היקף הכיסוי בפוליסות כדלקמן )למעט "ההסכם"למפורט בהסכם בין הצדדים )להלן: 
להלן( אינו נופל מהכיסוי הניתן עפ"י נוסח הפוליסה הידוע כ"ביט" או  3בביטוח הנערך עפ"י סעיף 

 "מפעלים" או "אשכול" או "פסגה", ובכפוף לאמור להלן: 
 

 פוליסה מס' _________________ -ביטוח  "כל הסיכונים" רכוש  .1
 

ו/או  והמובא על יד וו/או בשימוש וו/או בחזקת הספקנים" לכל הרכוש בבעלות ביטוח "כל הסיכו
 בערך כינון מלא.  האוניברסיטהלאתרי  ומטעמ

 
 האוניברסיטההביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי 

יחול לטובת אדם שגרם , ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא הו/או מי מטעמ
 לנזק מתוך כוונת זדון.

 
 תקופת הביטוח: החל מיום __________ ועד ליום __________.

 
 פוליסה מס' __________________ -ביטוח ציוד מכני הנדסי .2

 
כיסוי להוצאות  לכל ציוד מכני ההנדסי המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות, כולל

 הבאים מטעמהו/או  האוניברסיטההביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי  גרירה והעברה.
וכן כלפי הגורמים האחרים אשר בביטוחי הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, 

 ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 

 ליום __________. תקופת הביטוח: החל מיום __________ ועד
 

 פוליסה מס' __________________ -ביטוח חבות מעבידים  .3
 

 5,000,000$ביטוח חבות מעבידים כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות בסך של 
)חמישה מיליון דולר ארה"ב( לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה לא יכלול 

, שעות עבודה )היה והמבוטח יחשב למעבידם( קבלנים, קבלני משנה ועובדיהםכל מגבלה בדבר 
 וכן בדבר העסקת נוער.

  
חשב למעביד של מי מעובדי תהיה ו פתנוס תכמבוטח האוניברסיטהפוליסה זו מורחבת לכלול את 

 .וכלפי עובדי הספקבאחריות שילוחית לעניין חבות  תא נושאיו/או יקבע כי ה הספק
 

 טוח: החל מיום __________ ועד ליום __________.תקופת הבי
 
 
 



 פוליסה מס'_______________ -פוליסת אחריות מקצועית  .4
 

, עקב כל תביעה ומטעמו/או הפועלים  הספקהמקצועית על פי דין של  וביטוח לכיסוי אחריות
שתוגש נגדם לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה 

הלן. גבול אחריות רשלנות, טעות או השמטה, אשר נעשו לאחר המועד הרטרואקטיבי המצוין ל
 .אירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתיתדולר ארה"ב( ל שני מיליון$ ) 2,000,000 עפ"י פוליסה זו

 
הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר אי יושר, מרמה,  פשע או מעשה במתכוון מצד כל אדם  -

 .נזק תוצאתי ;הספקי המועסק על יד
 המועד הרטרואקטיבי  לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות עפ"י ההסכם. -
חודשים, אשר תחול היה והפוליסה תבוטל או לא  6הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת של  -

בגין  הספקשל  ותחודש מסיבה כלשהי, ובתנאי שלא נערך ביטוח אחר המכסה את חבות
 אותן תביעות.

למעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות פתנוס תכמבוטח האוניברסיטהורחב לכלול את הביטוח י -
, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד וו/או מי מטעמ הספק

 האוניברסיטה המקצועית של העבור כל אחד מיחידי המבוטח אך מבלי לבטח את אחריות
 .ספקכלפי ה

 
 ם __________ ועד ליום __________.תקופת הביטוח: החל מיו

 
 פוליסה מס'_______________ביטוח אחריות המוצר  .5

 
שייגרמו להיגרם לגופו ו/או נזק אובדן ו/או חריותו של הקבלן על פי דין בגין ביטוח לכיסוי א

( עקב מוצרים שסופקו למזמין המזמיןבמפורש לרבות )כל אדם ו/או גוף כלשהו לרכושו של 
סך של באחריות  בגבולותלרבות במפורש העבודות לאחר מסירתן ו/או חלק מהן למזמין, 

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. למקרה ₪  10,000,000
 

תאריך רטרואקטיבי: _____________ )שאינו מאוחר ממועד מסירת העבודות או כל חלק מהן 
 למזמין(.

 
חודשים, שתחול כל עוד לא נרכשה על ידי הקבלן פוליסה אחרת המכסה אותה  12תקופת גילוי: 

 חבות.
 

לול את המזמין כמבוטח נוסף לעניין אחריותו הנובעת מאחריות הקבלן עקב לכ ורחבמ הביטוח
 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.המוצרים/העבודות

 
 תקופת הביטוח: החל מיום __________ ועד ליום __________.

 

 פוליסה מס'_______________ - –"כל הסיכונים"  -סחורה בהעברה יטוחב .6
 

בעת הובלתו לרבות בעת  האוניברסיטהאובדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש  לכיסוי ביטוח
 טעינה ופריקה, בסכום ביטוח של ___________ ש"ח להובלה אחת. 

 
 הביטוח מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת לעניין רכושה.  -
תגמולי הביטוח בגין אובדן ו/או נזק לרכוש האוניברסיטה ישולמו ישירות לאוניברסיטה או  -

למי שהאוניברסיטה תורה בכתב לשלמם, ללא ניכוי בגין ביטוח חסר ו/או חוב פרמיה ו/או 
זק הן לרכוש האוניברסיטה והן לרכוש אחר המבוטח אחר. היה ובמקרה ביטוח אחד ייגרם נ

על פי פוליסה זו, יהיו תגמולי הביטוח לאוניברסיטה בגין רכושה קודמים לכל תגמולי ביטוח 
 אחרים על פי פוליסה זו.

 ₪. 4,000,000הביטוח כולל כיסוי לאחריות המוביל, בגבולות אחריות של  -
 ₪. 10,000על סך של  ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה אינה עולה -

 
 תקופת הביטוח: החל מיום __________ ועד ליום __________.

 
 



 כללי לכל הפוליסות

 

  על תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות החלות ו/או  אחראי ולבד הספקמו"מ בזאת כי
 שיחולו בהתאם לפוליסות דלעיל.

 
 על פי הפוליסות. האוניברסיטהבתום לב לא תפגע בזכויות  ספקתנאי הפוליסות על ידי ה הפרת 

 

  בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם ואנו  מאשריםהננו
 בדבר שיתוף ביטוחיכם. ו/או תביעה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה 

 
  אלא אם מהלך תקופת הביטוח, בכמו כן הננו מתחייבים כי הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו

 יום מראש. 60תימסר הודעה כתובה מראש בדואר רשום לידיכם לפחות 
 

 " כל חברה בקבוצת האוניברסיטה " יקרא "האוניברסיטהמו"מ כי בכל מקום בו כתוב
 ".אוניברסיטת תל אביב

 
 "הפוליסות לא תכלולנה חריג בדבר רשלנות "רבתי 
 

 פוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של ה
 

 ,בכבוד רב
 

_______________________  
 חתימה + חותמת חברת הביטוח 

 

  



 TAU ONLINE צילום לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן 3213/2019פומבי מס'  מכרז
 .בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

 י"אנספח 

 לשמירת סודיות התחייבות

אנו הח"מ _______________________________________________ מצהירים בזאת כי 
ידוע וברור לנו, כי מידע שיימסר לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י האוניברסיטה ובין בדרך אחרת, במהלך 

 מכרזתקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה לשם אספקת המוצרים ומתן השירותים כמפורט 
בבניין נזריאן  TAU ONLINE צילום לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן 3213/2019פומבי מס' 

, ככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז, הוא סודי ואין לעשות ולאחריה אביבבקמפוס אוניברסיטת תל 
ולקבלת השירותים, ללא אישור בכתב ומראש של  הטוביןבו שימוש פרט לשם אספקת 

 האוניברסיטה.

לרבות וללא הגבלה: כל מידע בקשר עם ומכל הנובע  –משמעו "מידע" התחייבות זה ולעיל  בכתב
מההתקשרות עם האוניברסיטה, מידע בקשר לאוניברסיטה ו/או מוסדותיה ו/או חבריה ו/או צד ג' 
הקשור אליה ו/או כל העובדים ובני משפחותיהם ו/או כל הנבחנים, מידע עסקי, מסחרי, טכנולוגי, 

, רפואי, תפעולי ושיווקי, לרבות כל תכנית ומסמך עיוני, מדעי ו/או מעשי, בכתב, בעל פה, תכנוני
מצולם, בקבצי מחשב, ברשת האינטרנט העולמית, מוקלט, ניתן לקריאה ולפענוח בצורה גרפית 

 ו/או בכל מדיום, פורמט ואופן אחר.

ת הכלל שלא ע"י הפרת המידע לא יכלול מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחל
 התחייבויותינו בכתב התחייבות זה.  

 :ככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז, אנו מתחייבים  בזאת מפורשות כמפורט להלן

 
לשמור בסודיות מוחלטת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף כלשהו, זולת האנשים  .1

דרך אחרת, לרבות וללא הגבלה,  המורשים עפ"י כל דין, בין במישרין, בין בעקיפין ובין בכל
לסוכנות, יועץ, סוכן, קבלן ו/או ספק כלשהו, לרבות ספקים ו/או קבלני משנה של 

 האוניברסיטה.
 
לא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או להרשות לאחרים לבצע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל  .2

 צורת העתקה אחרת של כל מידע שהוא.
 
ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הסבירים הנדרשים לשמור בהקפדה על פרטי המידע  .3

לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים לכך ע"י האוניברסיטה ו/או 
 פרסומו בכל צורה שהיא.

 
לא לעשות במידע, כולו או חלקו, שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו באופן ו/או בדרך  .4

 המוצרים ומתן השירותים.כלשהי שלא לצורך אספקת 
 
להחזיר לאוניברסיטה מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו לעיל, באופן מסודר  .5

ותקין, את כל עותקי המידע מכל מין וסוג שהוא המצוי ברשותנו )לרבות כל מידע המאוכסן 
באופן מגנטי, אופטי ו/או אמצעי מדיה אחר(, לרבות חומרים שהופקו מתוך המידע 
ובאמצעותו, ולרבות המסמכים והפריטים שהוכנו על ידינו ו/או ע"י מי מטעמנו, שהיו 
בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו ו/או שהגיעו לידינו ו/או לידי מי מטעמנו במהלך אספקת 

 המוצרים ומתן השירותים.
 
ו/או אשר יספק מוצרים ואת תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו  להביא .6

ייתן שירותים לאוניברסיטה במסגרת הסכם ההתקשרות, לדאוג כי כל אחד מהם יתחייב 
אישית בחתימתו לפעול עפ"י הוראות כתב התחייבות זה ולפעול לאכיפת ההתחייבויות בכתב 
התחייבות זה על עובדינו. היה ומי מעובדינו יפר התחייבות כלשהי, אנו נודיע לאוניברסיטה 

 רה כאמור.מיד ובכתב על הפ



למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם, כי אין בעצם גילוי המידע ע"י האוניברסיטה לנו, כדי להעניק  .7
לנו ו/או ליחידים בנו כל זכות ו/או רשות ו/או כל זכות אחרת בכל הנוגע לפטנטים, מדגמים, 

את  זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבים שלא לפתח
המידע הסודי ו/או לשכללו ולחילופין במידה ופותח ו/או נשתכלל כולו או חלקו, יהא הפיתוח 
ו/או השכלול שייך לאוניברסיטה בלבד, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם כן נקבל 

 את הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב ולפי שיקול דעתה המוחלט.
 
ל כל מקרה שבעקבותיו הועבר מידע לגורם אחר כלשהו להודיע לאוניברסיטה ללא דיחוי, ע .8

 בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה.
 
 בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו, להודיע על כך מיידית לנציג המוסמך של האוניברסיטה. .9
 

כל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן ללא הגבלת זמן הן  .10
  תהיינה תקפות בין בארץ ובין בחו"ל.בתקופת ההתקשרות ולאחריה ו

 
ברור לנו כי אין בכתב התחייבות זה כדי לחייב את האוניברסיטה לחשוף מידע כלשהו כלפינו  .11

 ו/או לקשור הסכם מכל סוג שהוא עמנו ו/או בקשר עם ההתקשרות.
 

בנוסף לזאת, אנו מצהירים כי ידוע לנו, כי הפרת האמור בכתב התחייבות זה תהווה הפרה  .12
סודית של הסכם ההתקשרות עם האוניברסיטה על כל המשתמע והנובע מכך, וכי חשיפת י

המידע עשויה לגרום נזקים ואנו מתחייבים לשפותה על כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לה עקב 
 הפרת חובת הסודיות על ידינו ו/או ע"י מי מטעמנו.

 
, גילוי מידע 1977-ונשין התשל"זלחוק הע 118כמו כן אנו מצהירים כי ידוע לנו כי עפ"י סעיף  .13

כאמור שלא לפי סמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית, וכי האיסור המפורט בסעיף חל גם על 
עובדים של המציע הזוכה, עוד ידוע לנו כי גילוי מידע כאמור עלול להוות פגיעה בפרטיות, 

 . 1981-כמשמעה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
 

ום בו מוזכר יחיד או רבים, זכר או נקבה, יש לקרוא כאילו ההתחייבות בכתב התחייבות זה בכל מק
 כתובה באופן המתאים לחותם עליה.

 
 
 
 

_____________________ ______________________ _____________________ 
 חתימה וחותמת המציע       שם מלא של החותם מטעם המציע תאריך          

 
  



 TAU ONLINEצילום  לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן  3213/2019פומבי מס'  מכרז
 .בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

 
 י"בנספח 
 

 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים
 
אנו הח"מ, מצהירים ומתחייבים בזה, שאין ולא יהיו לנו, למנהלנו, לבעלי השליטה ולנושאי  .1

ותפינו )אם המציע הינו שותפות( ו/או או לכל אדם ו/או המשרה )אם המציע הינו חברה(, לש
מכרז ומתן השירותים בהתאם למפורט  הטוביןתאגיד הקשור אלינו, במהלך תקופת אספקת 

בבניין  TAU ONLINE צילום לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן 3213/2019פומבי מס' 
"(, השירותיםהאוניברסיטה )להלן: ", אשר פורסם ע"י זריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביבנ

ככל שניבחר כמציע זוכה במכרז, ניגוד עניינים ישיר ו/או עקיף ו/או קשרים עסקיים ו/או 
קשרים אחרים עם גורמים כלשהם שיהיה בהם משום ניגוד עניינים ישיר ו/או עקיף, בקשר 

 ולמתן השירותים לאוניברסיטה. הטוביןלאספקת 
 
ניגוד עניינים קיים ו/או שאנו עלולים להימצא בו, בין במילוי תפקידינו  בכלל זה לא ידוע לנו על .2

ו/או עיסוקינו במסגרת מתן השירותים לאוניברסיטה לבין עניין אחר שלנו ו/או עניין של 
 קרובינו ו/או עניין של גוף שאנו ו/או קרובינו קשורים בו.

 
כות ו/או סעד ו/או סמכות אחרת מוסכם וידוע לנו, כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל ז .3

 המוקנית לאוניברסיטה עפ"י כל דין ו/או הסכם. 
 
 

____________________ ______________________ _____________________ 
שם מלא של החותם מטעם  תאריך          

 המציע
 חתימה וחותמת המציע      

 


