שנחתם באריאל ביום ________לחודש ______2017
בין:

אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה ,ע"ר
קריית המדע  ,3אריאל - 40700
(להלן ,במשותף ,לצורכי הסכם זה בלבד" – :האוניברסיטה" ו /או "המזמין")
מצד אחד;

לבין:

חברת ___________ ח"פ _______
שכתובתה- _____________:
(להלן" – "הספק")

הואיל

מצד שני;

וברצון האוניברסיטה לקבל שירותי הקמה ותחזוקה של רשת אינטרנט אלחוטית
(להלן" :השירותים") ,כמפורט במסמכי מכרז פומבי מס'  24/17להוספת רשת
אלחוטית ותחזוקתה במתחם הקרוונים של אוניברסיטת אריאל בשומרון
המצ"ב על נספחיו להסכם זה (להלן" :המכרז" או "מסמכי המכרז) ובו הזמינה
האוניברסיטה מתמודדים להגיש הצעות למתן השירותים;

והואיל

והספק הנו בעל ניסיון בהקמה ותחזוקה של רשתות אינטרנט אלחוטית;

והואיל

והספק הגיש הצעתו למכרז והצעתו נתקבלה ע"י ועדת המכרזים של
האוניברסיטה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל

והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק ,וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה
לבדוק את כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת חוזה זה
ובקשר עם כל התחייבויותיו על פיו ,וכי הוא לא יטען או יתגונן נגד תביעה שתוגש
כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית או עובדתית כלשהי למילוי כל
התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדו;

והואיל

והספק מעוניין לספק את השירותים לאוניברסיטה והוא מצהיר כי הוא עוסק
בביצוע השירותים מהסוג הנדרש וכי הוא רשאי על פי כל דין לבצע את
השירותים עבור האוניברסיטה וכי הוא בעל הידע ,הניסיון ,המיומנות,
הרישיונות ,ההיתרים ,האמצעים ,כוח האדם ,הניסיון ,ההון וכל דבר נוסף
הדרוש לביצוע השירותים ולשביעות רצון המלאה של האוניברסיטה בהתאם
להוראות המכרז והסכם זה;

והואיל

ושני הצדדים הסכימו כי שירותי הספק יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה
הנהוגים בין עובד למעביד ,אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק
שירותיו לאוניברסיטה על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך;

והואיל

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ,הכל כמפורט
לעיל ובהסכם זה;
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לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
המבוא להסכם והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות הסעיפים משמשות לנוחות בלבד והן לא יפורשו יחד עם הסכם זה.
 .2מהות ההתקשרות
הספק יספק לאוניברסיטה שירות שירותי הקמה ותחזוקה של רשת אינטרנט
אלחוטית ,כאמור במסמכי המכרז ונספחיו ובכפוף להסכם זה על נספחיו בהתאם
לתמורה ולשאר התנאים הקבועים בהסכם ,ובהתאם להצעתו של הספק במכרז.
אין בהסכם זה כדי לחייב את האוניברסיטה להזמין מהספק שירותי הקמה ו/או
תחזוקה של רשתות אינטרנט אלחוטית מסוג כלשהו או בהיקף כלשהו או כדי
למנוע מהאוניברסיטה להזמין את השירותים מצדדים שלישיים.
בכוונת האוניברסיטה לשדרג את רשת התקשורת אלחוטית ,בין היתר באזור
הקרוואנים  -מבני המעונות היבילים של האוניברסיטה (להלן" :אזור המעונות"),
שתשרת את הסטודנטים ,סגל האוניברסיטה ,כל באי אוניברסיטת אריאל
והמתגוררים במבנים.
בשלב ראשון של הפרויקט יקים הספק תשתית רשת אלחוטית באזור המעונות
באוניברסיטה (להלן" :התשתית" או "התשתיות") ,לרבות מתן שירות אחזקה
ושירות ,וזאת לאורך תקופת החוזה.
בשלב השני ,האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את השירותים
למתחמים נוספים באוניברסיטה .מובהר בזאת כי באוניברסיטה פרוסה כיום רשת
תקשורת פנימית פעילה ותקינה שאינה כלולה במסגרת מכרז זה.
התשתית מיועדת להחליף הרשת האלחוטית הפועלת כיום באזור המעונות ואיננה
עונה לצורכי האוניברסיטה .התשתית תופעל כחלק מהרשת האלחוטית הקיימת
המכסה היום את כל מבני האוניברסיטה ובנייני המעונות ,ותאפשר גישה לרשת ה-
.Internet
האוניברסיטה רשאית ,אך לא מתחייבת ,להרחיב את שטח העבודה ולהוסיף
שטחים נוספים עליהם יש להקים רשתות אלחוטיות נוספות.
הספק מתחייב כי יעמוד בכל תנאי המפרט ואמנת השירות המצ"ב כנספח א'
למכרז (להלן" :המפרט").
 .3תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה הינה לתקופה מינימאלית של חמש ( )5שנים,
החל מיום חתימת האוניברסיטה על הסכם זה (להלן" :תקופת ההתקשרות
המקורית").
לאוניברסיטה בלבד ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,נתונה האופציה להאריך את
משך ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות ,כל אחת בת שנה ובסה"כ  8שנים (להלן:
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"תקופת ההארכה") בתקופת ההארכה יחולו תנאי חוזה זה אלא אם כן נקבע
במפורש ובכתב אחרת.
האוניברסיטה תהה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום לפני תום תקופת
ההתקשרות המקורית או תקופת ההארכה ,מכל סיבה שהיא וללא צורך לנמק,
וזאת על ידי הודעה בכתב של ( 60שישים) ימים מראש לספק.
בסיום תקופת ההתקשרות ,בין אם מומשה/ו תקופות האופציה ובין אם לאו ,כל
יועבר במצב תקין לחלוטין ,וברמת השירות שנקבעה במפרט וביתר מסמכי המכרז
לרשות ולבעלותה המלאה של האוניברסיטה.
תקופת שלושת החודשים הראשונים להפעלת הרשת תוגדר כתקופת פיילוט.
במידה ובסיום תקופה זו לא יעמוד הספק במלוא התחייבויותיו ,תהיה
האוניברסיטה זכאית להפסיק את ההתקשרות עימו ,ולבחור בספק אחר.
 .4הצהרות והתחייבויות הספק:
הספק מצהיר ,מאשר ומתחייב כלפי האוניברסיטה כדלקמן:
כי ביכולתו ובאפשרותו לבצע ההתחייבויות עפ"י הסכם זה ,כי הוא בעל מלוא
הכישורים ,הידע ,האמצעים הטכניים הכלכליים והאחרים ,הניסיון וכוח אדם
מיומן הנדרשים לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,ברמה
המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י האוניברסיטה ולשביעות רצונה.
כי הוא פועל עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין ,ויש ויהיו בידיו במשך תקופת
ההתקשרות כל האישורים ,הרישיונות ,ההיתרים והביטוחים הדרושים לביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ואם ידרשו נוספים הוא יפעל על חשבונו ,לקבלתם.
הספק מתחייב כי בכל הקשור לציוד לתוכנות ולחומרים בהם יעשה שימוש על ידו
במסגרת ההתקשרות יהיו על פי כללי הבטיחות הנהוגים ,והוא יעשה בהם שימוש
בכפוף לכל דין ועפ"י כל דרישות ו/או תקן של רשות מוסמכת.
כי יבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה ,המכרז ונספחיהם ובכלל זה
הנדרש במפרט .הספק מתחייב כי כל החומרה והתוכנה אשר יותקנו ו/או ישמשו
לביצוע השירותים המוזמנים יהיו בהתאם למפרט ויהיו להם כל הרישיונות ו/או
ההיתרים ו/או ההסכמות ו/או האיכות והטיב הנדרשים.
הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעיני בעל מקצוע ,בעצמו ועל
חשבונו ,את כל היבטי אספקת השירותים ומאפייניה.
כי הינו בעל ידע מקצועי ,ניסיון ומיומנויות מקצועיים והרישיונות הנדרשים עפ"י
כל דין ועפ"י הנדרש במפרט ,כמו כן בידיו כוח אדם מיומן ,ציוד וכל דבר אחר
הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,ובהתאם למכרז ולנספחיו,
בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.
הספק מצהיר ומאשר בזה כי קרא עיין ובדק את המפרט ובכלל זה את פירוט
העבודות ,את הדרישה לעניין הרישיונות ,ההיתרים ,וההסמכות ,רמת השירות
הנדרשת – ,SLAכתב הכמויות והתוכניות על כל הוראותיהם ,והם נהירים לו,
מוסכמים עליו ,והוא מתחייב לבצע בדקדקנות את העבודות לשביעות רצונה של
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האוניברסיטה בהתאם להתחייבויותיו על פי המפרט ,הצעתו למכרז ,הסכם זה
ויתר מסמכי המכרז.
כי ידועות לו היטב כל דרישות המזמין בנוגע לשירותים וכל התנאים והנושאים
העשויים להשפיע על מתן השירותים על ידו וכי מצאם מתאימים על מנת לאפשר
לו לבצע את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ועפ"י המכרז ונספחיו במלואן
ובמועדן.
כי קרא ובדק את כל הוראות המכרז ,המפרט החוזה ונספחיהם ,הבין את מהותם
וקיבל כל הבהרה והסבר שהתבקשו על ידו בקשר עם מתן השירותים על ידו ,והוא
מתחייב לבצע את התחייבויותיו בכפיפות מלאה לכל האמור בהם.
כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות וניסיונו כי התמורה הנקובה בהסכם
זה ותנאי התשלום מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת בגין מילוי כל
התחייבויותיו עפ"י ההסכם.
כי יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל
הגורמים הנוגעים בדבר לרבות המפקח מטעם המזמין וכל אדם אחר שימונה
מטעם המזמין.
כי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע הפרויקט ובהתקנות מטעמו יהיו עובדים
מקצועיים ומיומנים ובעלי הידע הכישורים ו/או ההסמכות הניסיון הנדרשים
במפרט וכי העבודות יבוצעו באופן הטוב ביותר ולשביעות רצונה המלא של
האוניברסיטה.
למען הסר ספק יובהר כי הרישיונות ו/או ההיתרים וההסמכות הדרושים בגין
העבודות יסופקו על ידי הספק ועל חשבונו.
הספק מתחייב כי יסיים את עבודות ההקמה ,החיבור ותפעול הרשת בלוחות
הזמנים הנדרשים של סיום העבודות ,קרי תוך  60ימי עבודה מיום תחילת ביצוע
העבודות (יודגש ,כי תחילת ביצוע העבודות – תתבצע בתוך  7ימים מיום הודעת
הזכייה).
הספק מצהיר כי ידוע לו כי העבודות תבוצענה במתחם האוניברסיטה אשר הינה
מוסד פעיל בו מתקיימת מידי יום ובכל שעות היום פעילות בתחומי פעולותיה
המשמשים את האוניברסיטה ,עובדיה ,מבקריה ,באיה והסטודנטים בה ,והוא
מתחייב בנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה ובמכרז על נספחיהם ,לנקוט בכל
האמצעים הדרושים לשם מניעת הפרעות וסיכונים מכל מין וסוג שהם
לאוניברסיטה או לכל אדם ורכוש ובכלל זה מניעת כל הפרעות למהלך התקין של
הפעילות השוטפת באוניברסיטה ובתחומה
כי במידה ותחליט האוניברסיטה לסיים את ההסכם עמו מכל סיבה שהיא מתחייב
הספק לבצע חפיפה לגורם שהאוניברסיטה תחליט עליו ולהעביר את כל המידע
הנדרש כולל תוצרים ותיקי תיעוד וזאת ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה
ששולמה לספק בתקופת ההתקשרות עמו בהתאם לקבוע בהסכם זה.
 .5מתן השירותים:
השירותים יתבצעו בהתאם לאמור במפרט ובאמנת השירות ובמסמכי המכרז.
הספק מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לכל הוראות המפרט והסכם זה
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בכלל ,במומחיות ,ביעילות והמועדים הנדרשים ,ולהישמע להוראות נציג
האוניברסיטה ,מחלקת בטיחות ומחלקת ביטחון.
הספק מתחייב להציג כל נתון ו/או מסמך בקשר לביצוע השירותים אשר יתבקש
על ידי נציג האוניברסיטה.
הסכם זה הינו למתן שירותי הקמה ותחזוקה של רשת אינטרנט אלחוטית בלבד
ובהתאם להוראות המפרט ,ואין בו להקנות לקבלן כל זכויות נוספות .הקבלן לא
יבצע שום עבודה בקמפוס שאינה קשורה בביצוע השירותים כהגדרתם במפרט
ללא אישור מראש ובכתב של נציג האוניברסיטה.
הספק מצהיר כי בטרם התקשר בהסכם זה בדק את כל הנתונים הרלוונטיים
לעסקה ,הכלכליים ,התכנוניים ,הארגוניים ,הביטחוניים והמשפטיים ,ומצא כי
אין לו הסתייגות כלשהי מתנאי התקשרות זו .הקבלן מצהיר כי לא יבוא בכל טענה
לאוניברסיטה וכי אין לו מניעה משפטית להתקשר בהסכם זה.
ככ ל שיוטלו קנסות על האוניברסיטה בגין עניין הקשור ונוגע לפעילות אשר חובה
על הספק לבצעה ,הספק יחויב בתשלומם.
הספק יהיה אחראי לבטיחות עובדיו ,בטיחות החומרים והציוד וידאג לפעול לפי
הוראות ממונה הבטיחות מטעם האוניברסיטה.
הספק מתחייב להישמע להוראות נציג האוניברסיטה באופן מיידי לגבי כל בקשת
הרחקת עובד משטח האוניברסיטה.
הספק מצהיר כי ידוע לו כי האוניברסיטה רשאית לדרוש בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי החלפת כל עובד מטעמו ,הספק מתחייב כי יפעל להחלפת כל עובד בהתאם
לדרישת האוניברסיטה בעובד בעל לפחות אותם הכישורים המקצועיים.
 .6לוחות זמנים לביצוע ומודל קנס פרס
על המציע להתחייב על הקמה ,חיבור ותפעול של התשתית על פי לוחות הזמנים
המוגדרים במפרט.
הספק מתחייב כי יסיים את עבודות ההקמה ,החיבור ותפעול הרשת בלוחות
הזמנים הנדרשים של סיום העבודות ,קרי תוך  60ימי עבודה מתחילת ביצוע
העבודות כמפורט בסעיף  4.14לעיל .יום עבודה מוגדר כיום עסקים על פי הגדרת
בנק ישראל למעט ימי ו'.
הספק מצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות כוללת מודל פרס על סיום התקנת פריסת
התשתית במועד מוקדם יותר מהערכת האוניברסיטה ,וכן כוללת מודל קנס על אי
עמידה בלוחות הזמנים האמורים – כמפורט בסעיפים  22 ,21למפרט.
 .7התמורה:
כנגד קיום כלל התחייבויות הספק על פי הוראות הסכם זה ,תשלם האוניברסיטה
לספק את הסכומים בהתאם למחיר הקובע המוגדר במכרז בהתאם להצעת המחיר
שהגיש הספק ובכפוף להזמנות ולשירותים שקיבלה האוניברסיטה בפועל והכל
בהתאם למחיר המופיע במכתב הזכייה לספק המצורף כנספח א' להסכם זה
ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו בניכוי כל פיצוי מוסכם (להלן" :התמורה").
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המחיר בהצעתו של המציע ,לרבות פריטי המחירים השונים בסעיפים ובטבלאות
השונות ,יכלול את כל הפעולות הנדרשות למציע למלא את המכרז על כל תנאיו
לרבות ,אך לא רק ,ביצוע העבודות ,ציוד ,חומרים ,אחזקת מכונות ,הוצאות כוח
אדם ,ביטוח ,ערבויות ,הסעות ,מסים ככל שיחולו ,ללא תוספת מע"מ.
המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים
כלשהם.
המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע יהיו צמודים למדד
המחירים ,ויתעדכנו אחת לשנה .מדד הבסיס הינו מדד דצמבר .2017
במידה והאוניברסיטה תחליט לממש את האפשרות לרכוש  APנוספים ,מעבר
לתשתית הנדרשת באזור המעונות ,עלות רכישת כל  APתהיה על פי הצעת המציע
במכרז ,ובנוסף ,החל מהשנה השנייה תשלם האוניברסיטה  5%ממחיר הרכישה כל
שנה על מנת לקבל את רמת השירות המוגדרת במכרז ביחס ל AP -שנרכשו
במסגרת התשתית באזור המעונות.
הספק יעביר את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת ספק הנהוגים באוניברסיטה.
התמורה הנקובה בהצעתו הכספית של המציע הינה התמורה הסופית והמוחלטת
המגיעה לספק עבור מתן השירותים וכל הכרוך בהם לרבות רווח וכל ההוצאות של
הספק ולרבות אחזקה ,תיקונים ,טיפולים ,תיקונים ,אגרות רישוי והיתרים ,דמי
ביטוח ,התייצבות נציגי הספק לצורך מתן השירותים ,שכר לעובדיו ,הוצאות,
ציוד ,הוצאות ביטוח ,הוצאות מנהלה ,מסים היטלים וכל תשלומי חובה המוטלים
על הספק וכיוצ"ב.
מובהר ,כי כל מס ,אגרה ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר
יחולו בעתיד על השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות אגרות רישוי ,יחולו על הספק
וישולמו על ידו.
 .8אופן התשלום:
התשלום בפועל יתבצע ע"י האוניברסיטה ב  60 -תשלומים.
ככל והספק לא יעמוד ברמות השירות המוגדרות במפרט ,וייגבו ממנו פיצויים
מוסכמים בהתאם למנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות ,הרי שקנסות אלו
יקוזזו מהתשלום המגיע לספק בעבור עבודתו באותו החודש.
נציג האוניברסיטה יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום (בשלמותו או בחלקו) תוך
צירוף הערותיו .לא אישר נציג האוניברסיטה את החשבונית או חלקה ,יחזירה
לספק לצורך תיקונה .לאחר אישורה תועבר החשבונית לביצוע התשלום.
נציג האוניברסיטה רשאי להתנות את אישור החשבוניות בקבלת פרטים נוספים
לחשבוניות או בהוכחת החשבוניות ,ולספק לא תהיינה דרישות או טענות כלפי
האוניברסיטה בגלל עיכובים בתשלום אשר התחייבו כתוצאה מכך.
תנאי תשלום התמורה הם שוטף  45+יום מיום הוצאת החשבונית המזכה
בתשלום.
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מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר ,תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור
בתוקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,תשל"ו 1976-והתקנות שהותקנו על פיו.
 .9היעדר יחסי עובד  -מעביד
הספק מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כספק
עצמאי.
העובדים שיועסקו על ידי הספק יהיו עובדיו בלבד והוא יישא בכל התשלומים,
ההוצאות והמיסים ,בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו ,לרבות שכר
עבודה ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או
כל תשלום סוציאלי אחר ,כפי שיקבעו וישתנו מעת לעת ולא תהיינה לספק או
לעובדים מטעמו ,כל זכויות של עובד המועסק על ידי המזמין והם לא יהיו זכאים
לכל תשלומים ,פיצויים ,או הטבות ,או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם
המזמין.
היה ומכל סיבה שהיא ,תתקבל דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה בטענה
עובד או עובדים של הספק ,הינם עובדי המזמין ,בין ביחד עם הספק ובין בנפרד ,כי
אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את המזמין ,מיד לפי דרישתו הראשונה ,על כל
סכום ,ללא יוצא מן הכלל ,שהמזמין יידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל
קביעה וקביעה כזו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל .האוניברסיטה
תיתן הודעה בגין התביעה ו/או הדרישה לספק והזדמנות סבירה להתגונן.
 .10ערבות בנקאית
להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ,במלואן ובמועדן ,ימסור הספק
לאוניברסיטה תוך  7ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז ,את הערבויות הבאות:
.10.1.1

ערבות הקמה בנקאית על סך של מאה אלף שקלים חדשים (100,000
( )₪בנוסח המצורף כנספח ה' למכרז) – ערבות זו תעמוד בתוקפה
למשך  60יום מיום תחילת העבודה ותעמוד בתוקפה עד למועד סיום
ההקמה של הפרויקט.

.10.1.2

ערבות ביצוע של  10%מגובה הפרויקט כולו (בנוסח המצורף כנספח ו'
למכרז)  -הספק הזוכה יעביר ערבות ביצוע בסך של  10%מגובה
הפרויקט כולו בנוסח המצורף להסכם זה ,אשר תחודש בכל מימוש
אופציה או חלק ממנה.

הערבות הבנקאית תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת הסכם זה ועד לחלוף 60
(שישים) יום ממועד תום תקופת ההתקשרות .מומשה האופציה על ידי המזמין
ותקופת ההתקשרות הוארכה ,תוארך ערבות ההסכם לתקופה של  60יום לאחר
תום תקופת ההתקשרות המוארכת.
בכל מקרה בו הספק יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם
זה ,וכן בכל מקרה בו המזמין רשאי על פי דין ,ע"פ הוראות המכרז ומסמכיו וע"פ
הסכם זה ,לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או קנס ו/או שיפוי כלשהם מהספק ,יהא
המזמין רשאי להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט סכום הערבות
הבנקאית כולו או חלקו .הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה
בכתב מאת האוניברסיטה ,שתימסר לבנק מוציא הערבות הבנקאית ,ומבלי
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שהאוניברסיטה תידרש לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק מסמך ו/או
ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט.
חולטה הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה ,על ידי האוניברסיטה ,ימציא הספק
לאוניברסיטה ערבות בנקאית לתקופה ,בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית
המקורית וזאת תוך ( 7שבעה) ימים מיום חילוטה של הערבות הבנקאית.
מובהר בזאת ,כי אין ולא יהיה ,במתן הערבות הבנקאית ו/או בחילוטה ,כולה או
חלקה ,על ידי האוניברסיטה ,כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של הספק
על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,ו/או כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או
סעד אחר הנתונים לאוניברסיטה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
כל ההוצאות הכרוכות בערבות הבנקאית ו/או הנובעות הימנה ,לרבות מהוצאתה,
מהארכת תוקפה ,מגבייתה ו/או מחידושה כאמור לעיל ,תחולנה במלואן על הספק
ותשולמנה על ידו.
אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה
של מימושה.
הערבות הבנקאית תוחזר על ידי האוניברסיטה לספק בכפוף לכך שהספק מילא
את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה שמועד קיומן חל עד לאותו מועד ,במלואן,
ובמועדן.
 .11אחריות ושיפוי
הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג
שהם באופן ישיר או עקיף לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לאוניברסיטה,
לעובדיה ולכל מי מטעמה וכן לספק ,לעובדיו ולמי מטעמו ,וגם כל גוף אדם או
צדדים שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או מחדל של הספק ,עובדיו ,שליחיו או כל מי
שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו במתן השירותים על פי הסכם
זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי הסכם או על פי דין ,וכן הוא
מתחייב לפצות את האוניברסיטה על כל סכום שתחויב לשלם בקשר לנזקים
המפורטים לעיל.
הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור
לעיל בס"ק  11.1וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם ,ועד שיעשה כן יהא
המזמין רשאי לעשות זאת במקומו ולהיפרע מהספק ,בין בדרך של קיזוז או עיכוב
תשלומים ובין על פי כל דין וחוק.
סיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת
התביעה בגינם נובעת מהסכם זה.
חויבה האוניברסיטה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק ,בין
אם הוא נובע מתביעתו של עובד הספק או עובד של האוניברסיטה או של צד
שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר ,תהא האוניברסיטה זכאית לשיפוי ופיצוי
מלא מאת הספק כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל
הוצאותיה ,לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר
לתביעה בגין האמור ,בתוספת הצמדה והספק יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר
שהאוניברסיטה תגיש לו דרישה ובה פירוטה הוצאות שנגרמו לה כאמור.
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האוניברסיטה תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה על פי סעיף זה ותאפשר לו
להתגונן מפניה.
 .12העברת זכויות
הספק לא יהא רשאי לשעבד ,להעביר ו/א להמחות לאחר או לאחרים ,בשום דרך שהיא,
הסכם זה ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו ,כולן או חלקו ,אלא אם נתקבלה לכך
הסכמת האוניברסיטה ,מראש ובכתב ,ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידיה .לעניין סעיף זה ,שינוי
בבעלות או בשליטה ,בין במישרין ובין בעקיפין בספק ,דינה כדין העברת זכויות.
 .13קיזוז ,עכבון וויתור
המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנו לספק (אם
מגיע) ,כל סכום המגיע למזמין על פי הוראות הסכם זה ,הסכם אחר ביניהם ו/או
על פי כל דין ,לרבות בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאה ו/או מחמת
מעשה או מחדל של הספק ו/או עקב ו/או מחמת ביטול הסכם זה .מובהר בזאת
במפורש ,כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית למזמין
על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
בשום מקרה ,ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז ,ניכוי ו/או עיכוב
הכלול בכל הסכם או חוק שהוא ,הספק לא יהא רשאי לעכב ,לקזז ,לנכות סכום
כלשהו מאלה שעליו לשלם (אם עליו לשלם) על פי הוראות הסכם זה.
מוסכם בזה כי האוניברסיטה תהיה רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים
לספק והמצויים בתחומה ,וזאת עד להשלמת מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה
ועל פי דין.
 .14שמירה על סודיות:
הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי
או אחר ,מפורט או כללי ,בכתב או בעל-פה ,מכל סוג שהוא ,שיגיע לידיהם ו/או
לידיעתם ו/או לחזקתם ,במישרין או בעקיפין ,תוך כדי אספקת השירותים (להלן:
"המידע") ,וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא
למעט לצורך ביצוע ישיר של אספקת השירותים נשוא הסכם זה .לצורך כך
מתחייב הספק להחתים את כל עובדיו המספקים שירותים לאוניברסיטה על
הסכמי סודיות לפיהם העובדים כאמור יחויבו בקיום כל התנאים כאמור בסעיף
זה.
כל המסמכים מכל סוג שהוא ,לרבות תכניות ,תכניות עבודה ,פלטי מחשב,
כרטיסים ,ספרי/תיקי ציוד ,רישומים ,דיסקטים וקבצי נתונים אחרים מכל סוג
שהוא אשר הספק ינהל או יחזיק או יפיק לשם ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם
זה  -הם רכוש האוניברסיטה ,והם לא יועברו לידי שום גורם מחוץ לאוניברסיטה
אלא ברשות האוניברסיטה מראש ובכתב .הספק לא יגלה לאחר כל מידע כאמור
הנוגע לאוניברסיטה ,אלא אם ובמידה והדבר דרוש למילוי התחייבויותיו לפי
הסכם זה והוא ימסור את המסמכים בכל עת לאוניברסיטה לפי דרישתה
הראשונה ,ועם סיום ההסכם מסיבה כלשהי ימסור הספק לאוניברסיטה את כל
המסמכים האמורים.
ההתחייבות לשמירה על סודיות ,כאמור ,תעמוד בתוקפה גם לאחר פקיעתו או
סיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא.
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 .15רישיונות והיתרים
הספק מתחייב כי יהיו בידיו במשך כל תקופת תוקפו של ההסכם ו/או תקופת
האחריות בהתאם להוראות ההסכם כל הרישיונות ,היתרים ,אישורים ,ההסמכות
המתחייבים עפ"י כל דין בקשר עם מתן השירותים עפ"י הסכם זה ובכלל זה
רישיון עסק ו/או רישיונות בקשר עם החומרה ו/או התוכנה והוא מתחייב לדאוג
שכל האמור יהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ו/או האחריות.
הספק מתחייב כי כל הציוד שיותקן בהתאם להוראות הסכם זה לרבות החומרה
ו/או התוכנה יהיו בעלי תו תקן מתאים ועם כל התעודות ו/או ההיתרים ו/או
הרישיונות הנדרשים .הספק מצהיר כי ידוע לו כי בטרם התקנת התוכנה ו/או ציוד
החומרה יגיש לממונה מטעם המכללה מפרט ביחס לציוד החומרה והתוכנה עם כל
הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים ורק לאחר קבלת אישור הממונה מראש
ובכתב יחל בהתקנת החומרה ו/או התוכנה.
מובהר בזאת כי הספק ישא בכל ההוצאות והאגרות הכרוכות בקבלת הרישיונות
ו/או ההיתרים הנדרשים.
 .16אי ביצוע ו/או הפרת ההסכם:
האמור בסעיפים  4,5,8-15על כל תתי סעיפיהם הם תנאים עיקריים ויסודיים
בהסכם זה .הפרת איזה מהתנאים היסודיים לעיל  -תחשב להפרתו היסודית של
ההסכם בידי הספק.
במקרה ומתן השירותים ,כולם או חלקם ,אינם מתבצעים כראוי בהתאם
להוראות הסכם זה ונספחיו ,יהא על הספק לתקן את הטעון תיקון בתוך פרק
הזמן שיידרש לכך על ידי האוניברסיטה ולשביעות רצונה ,ככל שלא יעשה זאת
תהא רשאית האוניברסיטה להביא הסכם זה על סיומו.
לאוניברסיטה תהיה זכות להפסיק את הסכם ההתקשרות גם לפני תום  60החודשים.
כאשר במקרה זה ישולם ע"י האוניברסיטה לספק סכום חד פעמי שיחושב על פי
הנוסחה הבאהCost=90%*Months*Mprice :

כאשר:
– Cost

גובה התשלום החד פעמי

– Months

מספר החודשים שנותרו להשלמת התקשרות של  60חודשים.

– Mprice

עלות השירות החודשי ,על פי הצעת הספק.

לאחר השלמת התשלום כנ"ל ,יעבור הציוד והתשתיות שנפרשו לחיבורו לרשות
האוניברסיטה ,והספק לא יידרש להמשך מתן שירות או אחריות לרשת או
למרכיביה.
מבלי לגרוע מכל סעד אחר ,בקרות אחד מהמקרים הבאים ,תהיה רשאית
האוניברסיטה להביא הסכם זה לידי סיומו לאלתר ובלבד שתינתן על כך הודעה
לספק ,במקרה כזה ,תהיה זכאית האוניברסיטה למסור את ביצוע ההסכם לכל מי
שתבחר ובכל תנאי שתמצא לנכון:
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.16.5.1

אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את תוצאות
ההפרה חרף התראה שקיבל מן האוניברסיטה ,ובתוך התקופה
שהקציבה האוניברסיטה לתיקון בהתראתה.

.16.5.2

אם נשלל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש מהספק על-פי כל דין
ו/או הסכם זה.

.16.5.3

אם ימונה כונס נכסים ,מפרק או נאמן ,הכל בין זמני לבין קבוע,
לעסקיו או על נכסיו של הספק ,או יינתן צו הקפאת הליכים נגדו ,או
יוטל עיקול על זכויותיו כלפי האוניברסיטה או על נכס מהותי מנכסיו
ולא הוסר העיקול בתוך  45יום.

.16.5.4

לאחר הודעה מראש בכתב  60יום לפני ביטול ההסכם.

בוטל ההסכם על ידי האוניברסיטה מכל סיבה שהיא ,לא יהיה זכאי הספק לכל
תרופה או סעד בגין הביטול ,מלבד תשלום התמורה בגין השירות שסופק על ידו
בפועל ,על פי הזמנת האוניברסיטה אשר תמורתה טרם שולמה במועד סיום הסכם
זה ובקיזוז כל זכות המגיעה לאוניברסיטה מן הספק.
 .17העדר בלעדיות
מובהר בזה כי לא ניתנת לספק כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי האוניברסיטה תהא
רשאית על פי שיקול דעתה במוחלט והבלעדי למסור את השירותים ו/או כל חלק מהם לאחר
ו/או לאחרים ולא תהה לו כל טענה או דרישה עקב כך.
 .18ביטוח –

דרישות הביטוח בהסכם זה הינן בהתאם למפורט בנספח הביטוח ואישור עריכת הביטוחים
המצורפים למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .19הודעות ,בוררות וייצוג
מורשי החתימה של האוניברסיטה ,והם בלבד ,רשאים להודיע הודעות לספק
בכתב .זכות זו מועברת למורשי החתימה החדשים אם יהיו.
הודעות ימסרו ביד או בדואר רשום לפי כתובת המפעיל והאוניברסיטה ברישת
הסכם זה.
הספק
מול
שוטפת
לעבודה
האוניברסיטה
כוח
בא
_______________________ .אם תופסק או יפסיק עבודתו מכל סיבה אחרת,
ימונה בא כוח אחר מטעם האוניברסיטה לפי שיקול דעתה בלבד.
במידה ותהיה מחלוקת כספית בין הצדדים ,היא תובא להכרעתו של המבקר
הפנימי של האוניברסיטה .הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ,אך לא הפרוצדורלי,
ויהיה חייב לנמק את החלטתו.
אי מימוש הצדדים את זכותם עפ"י הסכם זה או חלק ממנה לא יחשב כוויתור
מצדם לממש את זכותם בכל פעם שימצאו לנכון.
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סמכות השיפוט בכל עניין הקשור בפרשנותו ,יישומו ו/או הפרתו של הסכם זה,
נתונה בזה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד.
כתובות הצדדים הנן כאמור במבוא להסכם זה .כל ההודעות בקשר להסכם זה
יהיו בכתב .כל הודעה אשר תשלח לאחד הצדדים בדואר רשום עפ"י הכתובות
הרשומות לעיל ,תיחשב כאילו נמסרה לו  72שעות לאחר מסירתה בבית הדואר.
הודעות שנמסרו ביד ,יחשבו כהודעות שנתקבלו בתעודתן מיד עם מסירתן.

_____________________

_______________________

חתימת הספק וחותמת

חתימת האוניברסיטה וחותמת

אישור עו"ד
אני הח"מ ,___________________ ,עו"ד/רו"ח ,מאשר/ת בזאת ,כי החתומים מעלה בשם
________________________________ (להלן" :הספק") חתמו על הסכם זה בפני ,כי הם
מוסמכים להתקשר בהסכם זה בשם הספק  ,וכי חתימותיהם על הסכם זה מחייבות ומזכות את
הספק לכל דבר ועניין בקשר להסכם זה.
_______________

_______________________________

תאריך

עו"ד/רו"ח חתימה וחותמת
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