מסמך 5

1

חוזה למתן שירותי הנהלת חשבונות
שנערך ונחתם במשרדי מדרשת שדה בוקר בנגב ביום ______
בין
מדרשת שדה בוקר בנגב
מ __________________
באמצעות מורשי החתימה מטעמה
(להלן" :המדרשה")

מצד אחד;

לבין
________________
מס' חברה  /תאגיד_________________
שמענו __________________
באמצעות מורשי החתימה מטעמו
_____________ ,ת.ז____________ .
_____________ ,ת.ז____________ .
(להלן" :הקבלן")

מצד שני;

הואיל ו

הקבלן מצהיר כי הוא עוסק במתן שירותי הנהלת חשבונות לגופים ציבוריים;

והואיל ו

הקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע ,היכולת ,הניסיון ,הכישורים ,כוח האדם המיומן
וכל האמצעים הדרושים כדי לספק ל מדרשה שירותי הנהלת חשבונות כמפורט
בחוזה זה על נספחיו;

והואיל ו

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את כל הדינים המתייחסים לשירותים שיספק למדרשה
והוא מתחייב לפעול על פיהם ,לרבות על פי השינויים שיחולו בהם מעת לעת;

והואיל ו

המדרשה מעוניינת בקבלת שירותי הנהלת חשבונות למדרשה;

והואיל ו

 101/2009למתן שירותי הנהלת חשבונות,
המדרשה פרסמה מכרז פומבי מס'
כמפורט במסמכי המכרז ובמסמכי החוזה (להלן" :השירות");

והואיל ו

הקבלן הגיש הצעתו למכרז הנ"ל לאחר שקרא והבין את מסמכי המכרז ואת מהות
השירות;

והואיל וועדת המכרזים של
הצעת הקבלן;

המדרשה בישיבתה מיום __________ החליטה על קבלת

והואיל וברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות שביניהם.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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כללי:
 1.1המבוא והנספחים למסמכי המכרז ולחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ,והן לא תשמשנה לפרשנותו של חוזה זה.
 1.3בחוזה זה ובנספחים לו תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:
1.3.1

"גופים ציבוריים"

 חברות ממשלתיות ,רשויות מקומיות ו/אוחברות בנות שלהן ,משרדי ממשלה ,גוף
המתוקצב ע"י משרד משרד ממשלתי.

1.3.2

"המדד"

 מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד
רשמי אחר שיבוא במקומו.

1.3.3

"מוסדות
המדרשה"

 יחידות המשנה הנוכחיות והעתידיות ב מדרשה,כגון :בי"ס יסודי ,בי"ס תיכון ,בי"ס שדה,
מכינה ,קו הזינוק ,המרכז הבינתחומי וכיו"ב.

1.3.4

"מנהל הכספים"

המדרשה ובהעדרו מי
 מנהל הכספים שלשהוסמך על ידו בכתב או ממלא מקומו
(במקרה של היעדרות ממושכת).

1.3.5

"הקבלן"

 לרבות נציגי הקבלן ,עובדיו ,שליחיו ומורשיוהמוסמכים.

1.3.6

"תקופת החוזה"

כאמור בסעיף  10להלן וכן כל תקופה בה
תוארך תקופת החוזה בהתאם לאמור בסעיף
הנ"ל.

 1.4המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
נספח א'

 -פירוט שירותי הנהלת החשבונות.

נספח ב'

 -רשימת תחנות האיסוף של ההסעות שמאורגנות על ידי המדרשה.

נספח ג'

 -נוסח ערבות בנקאית.

נספח ד'

 -נוסח אישור קיום ביטוחים.

כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות החוזה ,יכונו לעיל ולהלן "מסמכי החוזה".
מסמכי החוזה לבין
 1.5בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה כלשהי שב
הוראה אחרת שב מסמכי החוזה  ,תגבר ההוראה שלדעת מנהל הכספים נוטה יותר
לטובת המדרשה.
 1.6גילה הקבלן סתירה או אי התאמה בין מסמכי החוזה  ,יפנה הקבלן מיד עם גילוי
הסתירה או אי ההתאמה ,בכתב ,ל מנהל הכספים בבקשה שיתן לו הוראות בכתב
כיצד עליו לנהוג.
1.7

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה ,כי ברורים וידועים לו לאשורם התנאים
והדרישות שב מסמכי החוזה וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש למתן
השירות על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו למסירתם.
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ההתקשרות:
2.1

המדרשה מוסרת בזה ל קבלן ו הקבלן מקבל בזה על עצמו ,לספק ל מדרשה את
שירותי הנהלת החשבונות כמפורט ב מסמכי החוזה ובכלל זה את הטיפול בכל
המטלות המוטלות על אגף הכספים ,לרבות ביצוע כל הנחיות מנהל הכספים  ,כפי
שיהיו מעת לעת ,הכל כמפורט בחוזה זה על נספחיו.

2.2

הקבלן יפעל על פי הנחיות והוראות המדרשה ויהא כפוף ישירות למנהל הכספים.

2.3

הקבלן מתחייב לבצע את השירות ,לרבות כל האמור והמפורט בנספח א' לחוזה זה
וכן כל מטלה נוספת בתחום הנהלת החשבונות והכספים שיידרש לה על פי שיקול
דעתה המוחלט של המדרשה ובלא שיחול שינוי כלשהו בשיעור התמורה שתשולם
לקבלן ,והוא הדין ביחס לכל נושא הנוגע לשירות ,הכל כפי שייקבע ע"י המדרשה לפי
שיקול דעתה המוחלט.

2.4

הקבלן יפעיל מערך הנהלת חשבונות ,ויעסיק לצורך כך עובדים ,והכל בהיקף
ובכמויות שלא יפחתו מהמפורט במסמכי החוזה.

המדרשה ממשיכה להחזיק בכל הסמכויות החוקיות
 2.5למען הסר כל ספק יובהר כי
המוענקות לה ו הקבלן יפעל אך ורק בהתאם לסמכויות אשר יואצלו לו במפורש,
ובהתאם להוראות המדרשה.
2.6

המדרשה אשר יתאם וינחה את

מנהל הכספים יהיה איש הקשר מטעם
בפעולותיו.
מנהל הכספים יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את ביצוע השירות על ידי הקבלן,
מנהל הכספים ,
לפקח ולהשגיח כי הקבלן עומד בתנאי חוזה זה .כל הוראה של
בכפוף לאמור בחוזה זה ,תחייב את הקבלן.

 2.7נוהלי העבודה של
הקבלן.

הקבלן

הקבלן ייקבעו ע"י מנהל הכספים ו/או מי מטעמו ויחייבו את

 2.8כיום משתמשת המדרשה בתוכנות "פיננסית" ו"יש כיסוי" בתחומי הנה"ח ,גבייה,
רכש ותקציב .יחד עם זאת ל מדרשה תעמוד הזכות להשתמש בתוכנה אחרת  /נוספת
של גוף אחר  /נוסף ו/או שדרוג תוכנה קיימת ,לפי שיקול דעתה המוחלט ובכל עת
ובמקרה כזה מתחייב הקבלן לקלוט את התוכנה ,להקים  /להתאים את בסיס
הנתונים של אגף הכספים לתוכנה הנ"ל ולדאוג להכשרה מהירה ויסודית של עובדיו
לעבוד עמה ,והכל מבלי לקבל תמורה נוספת כלשהי על זו המצוינת בסעיף  7לחוזה.
הקבלן יהא אחראי לאפיון התוכנות הנ"ל או כל תוכנה שתבוא במקומן או בנוסף
להן ,לבצע בדיקות שלמות העברת המידע ,להגדיר ליקויים בתוכנות ,להציע הצעות
לתיקון הבעיות ולעמוד בקשר ישיר בעניינים אלה מול ספקי התוכנות.
המדרשה לבצע פעולות
 2.9אין באמור בחוזה זה בכדי לשלול או לצמצם את זכותה של
הנהלת חשבונות הכלולות ב שירות בעצמה או למסרן לביצועו של צד שלישי והיא
תהא רשאית לעשות כן על פי שיקול דעתה.
.3

כוח אדם:
3.1

הקבלן יאייש את כל המשרות וכו ח האדם הדרושים לביצוע השירות בעצמו ועל
חשבונו .הקבלן יציב במשרדי המדרשה באופן קבוע (מדי יום) לא פחות מ( 3-שלושה)
עובדים מקצועיים שלו במשרה מלאה ,לרבות מנהל חשבונות ראשי .הפרת
התחייבות מהתחייבויות הקבלן על פי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה.

 3.2עובדי

הקבלן שיוצבו במדרשה יהיו:

מנהל החשבונות ") שיהיה בעל
 3.2.1אחד מהם מנהל חשבונות ראשי (להלן" :
השכלה של הנה"ח סוג  3לפחות( 12 ,שתים עשרה) שנות לימוד ותעודת
בגרות מלאה לפחות ,ניסיון מוכח של ( 3שלוש) שנים לפחות ב( 5 -חמש)
השנים האחרונות בעבודה במערכת הנהלת חשבונות ,מתוכן שנתיים
לפחות בניהול מערכת הנהלת חשבונות עד מאזן בגוף שמספר עובדיו עולה
על  ,50שליטה בתוכנות הנה"ח ,גבייה ,תקציב ,פיננסית ורכש ,ידע ושליטה
במגוון תוכנות אופיס ובפרט אקסל.
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3.2.2

 2עובדים שכל אחד מהם בעל השכלה של לפחות הנה"ח סוג ( 12 ,2שתים
 ,Officeהנה"ח ,גבייה
עשרה) שנות לימוד לפחות ,שליטה בתוכנות
ותקציב ,ניסיון מוכח של ( 3שלוש) שנים לפחות ב( 5 -חמש) השנים
האחרונות בהפעלת מערכות הנה"ח ,גבייה ותקציב.

 3.3מוסכם בזאת במפורש כי כל העובדים שיועסקו ע"י
בתנאי סעיף  3.2לעיל.

הקבלן במתן השירות יעמדו

3.4

השירות יעבור הדרכה שתינתן ע"י
הקבלן מתחייב כי כל עובד שיועסק במתן
המדרשה ותתייחס לנהלים של עבודת הנהלת החשבונות.

3.5

הקבלן מתחייב כי נציג בכיר ממשרדו ,שיקבע לפי שיקול דעת המדרשה ,יהא אחראי
השירות מטעם הקבלן
לביצוע השירות והממונה על כל העובדים המספקים את
(להלן " :המנהל המקצועי ") .המנהל המקצועי יהא רו"ח בעל תואר ראשון לפחות
ובעל שליטה בתוכנות  ,Officeהנה"ח ושכר.

3.6

הקבלן מתחייב כי כל מידע שיגיע אגב ביצוע החוזה ,ל קבלן או לעובדים המועסקים
על ידו במתן השירות ישמש לצורך ביצוע השירות בלבד ,לא ייעשה במידע כזה או
בכל חלק ממנו כל שימוש לצורך אחר ולא ימסרוהו לאדם שאינו מוסמך לקבלו.
הפרת התחייבות מהתחייבויות הקבלן על פי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של
החוזה.

3.7

הקבלן יעסיק את כוח האדם ו/או כל גורם אחר מטעמו בהתאם ובכפוף להוראות כל
דין.

3.8

הקבלן מצהיר כי ברשותו עתודות כו ח אדם העומדות בדרישות המפורטות בסעיף
 3.2לעיל לגיבוי ומילוי מקום מיידי של מי מעובדיו שייעדר/ו ,לרבות מסיבות של
מילואים ,מחלה ,חופשת לידה ,חופשה וכיוצ"ב.

 3.9למען הסר ספק מובהר כי היקף המשרות ומספר העובדים אשר יועסקו או יופעלו על
ידי הקבלן יהיה כפי שיידרש לצורך מתן השירות ואין במספרים הנקובים בסעיף 3.1
לעיל כדי לפטור את הקבלן מחובתו להעסיק כו ח אדם נוסף בהתאם לצורך ולעניין
והכל בלא קבלת תמורה נוספת ל קבלן על זו המצוינת בחוזה זה .בכל מקרה לא
יפחתו היקף המשרות ומספר העובדים מהמפורט בסעיף  3.1לעיל.
 3.10עובדי הקבלן יועמדו לרשות המדרשה גם מעבר לשעות העבודה הרגילות בהתאם
לדרישות מנהל הכספים כפי שיהיו מעת לעת .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום
נוסף במקרים כאמור לעיל.
 3.11המדרשה רשאית לדרוש מ הקבלן להעביר מתפקידו כל עובד המועסק על ידו ו/או
מטעמו במתן השירות ,ו/או לדרוש את הפסקת עבודתו לאלתר ,וזאת ללא כל צורך
במתן נימוקים .במקרה כזה מתחייב הקבלן להחליפו בעובד מתאים אחר .דרשה
המדרשה מהקבלן לפעול כאמור ,חייב הקבלן לעשות כן באופן מיידי.
 3.12הקבלן מתחייב כי לא יחליף את העובדים שיוצבו על ידו לעבודה ב מדרשה ,למעט
החלפה זמנית ,אלא אם חדלו לעבוד אצלו ,הופסקה התקשרותו עמם (במקרה בו אין
הם עובדיו) ,הוא קיבל את הסכמת המדרשה לכך או נדרש על ידה להחליפם .האמור
לעיל יחול גם ביחס למנהל המקצועי ,בשינויים המחויבים.
3.13.1 3.13

הקבלן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בעניין מספר העובדים שיעמיד
לרשות המדרשה והיקף עבודתם ובמיוחד מבלי לגרוע מהאמור
בסעיפים  3.1ו 3.10-3.8 -לעיל ,מתחייב הקבלן שסך כל שעות העבודה
החודשיות שיספק ל מדרשה באמצעות עובדים מטעמו לא יפחת מ558 -
(חמש מאות חמישים ושמונה) שעות נטו (לא כולל חופשות ,מחלות,
הפסקות ,מילואים ,שבתות וכו').

3.13.2

מסך השעות הנקוב לעיל יופחתו  24שעות בגין כל יום חג שהוא יום
שבתון החל בימים א'-ה'.

3.13.3

הגדלת מצבת עובדי הקבלן ב מדרשה תגרור הגדלה במספר השעות
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הנקוב בסעיף  3.13.1לעיל (  186שעות בחודש לכל עובד במשרה מלאה)
ובסעיף  3.13.2לעיל ( 8שעות לכל עובד).
3.13.4

לצורך מעקב אחר קיום הוראות סעיף זה יעבירו עובדי הקבלן שיוצבו
במדרשה כרטיס נוכחות שיסופק להם על ידי המדרשה.

3.13.5

הקבלן עובד
אם ,על מנת לעמוד בהיקף השעות הנקוב לעיל ,יציב
מדרשה דרך קבע (להלן:
במקומו של העובד המוצב מטעמו ב
"המחליף") חייב המחליף להיות לפחות ברמתו המקצועית של העובד
אותו הוא מחליף ובעל אותם כישורים לפחות.

3.13.6

אם יציב הקבלן במדרשה מחליף בתדירות העולה על פעם בחודש ,עליו
להציב מחליף קבוע.

 10.1להלן המקורית תהא המדרשה רשאית
 3.14בתום תקופת החוזה כאמור בסעיף
לקלוט לעבודה אצלה מי מעובדי הקבלן אשר הוצבו על ידו לעבודה אצלה ולא תהיה
לקבלן כל טענה כלפי המדרשה בשל כך.
.4

אי תחולת יחסי עובד מעביד:
4.1

הקבלן מתחייב ו מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי ,כי אין ולא יהיו בין המדרשה לבין
מי מעובדיו יחסי עובד מעביד כלשהם ו כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור
יחסי עובד/מעביד ו/או שכנות ו/או קירבה בין המדרשה לבין מי מעובדי הקבלן
ולפיכך תחולנה במסגרת התחייבויות הקבלן ההוראות הבאות:
4.1.1

הקבלן ישלם עבור עצמו ו/או כל מי מטעמו את תשלומי מס ההכנסה
והביטוח הלאומי וכל מס ו/או תשלום שיגיעו ממנו עקב ביצוע
ההתחייבויות על פי חוזה זה ו/או עקב ההכנסות ו/או התשלומים שתשלם
המדרשה ו/או שיקבל הקבלן עפ"י חוזה זה.

4.1.2

הקבלן יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ובכלל זה לפרטים הבאים:
4.1.2.1

לתשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ,קרנות
עובדים ,תשלומי פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף שחל ו/או
יחול על הקבלן בגין עובדיו ,תנאי עבודתם ,העסקתם וביטחונם
הסוציאלי.

4.1.2.2

לכל החובות בגין הוראות כל דין ו/או הסכם כלשהו החל על
מעבידים בגין עובדיהם.

4.1.3

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי  ,תשי"ד1955 -
והתקנות שהותקנו מכוחו ,ובכל תיקון להם ו/או חיקוק שיבוא במקומם,
על מנת שתקוימנה ,התחייבויותיו על פי סעיף זה.

4.1.4

הקבלן יפצה ו/או ישפה את המדרשה ,בכל סכום בו תשא המדרשה עקב
כל חיוב שיוטל עליה ,שיסודו נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או
המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף  4.1לעיל.

4.1.5

הקבלן יפצה ו/או ישפה את המדרשה ,בכל סכום בו תשא המדרשה עקב
כל חיוב שיוטל עליה ,שיסודו נעוץ בקביעה כי נתקיימו יחסי עובד מעביד
בין המדרשה לבין מי מעובדי הקבלן.
הקבלן ,אם מדובר בתאגיד שאינו
בעלי המניות או בעלי השליטה של
חברה ,יערבו לקיום התחייבויות הקבלן בסעיף זה ובסעיף  4.1.4לעיל
ולשם כך יחתמו על ערבות אישית בנוסח המצורף לחוזה זה.

הקבלן
 4.1.6אם ייקבע ע"י ערכאה משפטית מוסמכת ,כי חרף הצהרתו של
כאמור בסעיף  4.1לעיל ,נתקיימו בין הקבלן ו/או עובדו ו/או מי מטעמו
לבין המדרשה יחסי עובד-מעביד ,מוסכם בזה כי השכר המגיע ל קבלן ו/או
לעובדו ו/או למי מטעמו יחושב על בסיס השכר המינימלי במשק לשעת
עבודה בהתאם לשעות עבודה בפועל ,וזאת במקום התשלומים המשולמים
לקבלן ע"י המדרשה בתקופת חוזה זה .מוסכם ומובהר בזאת כי היה
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ישולם ל קבלן ,בכל מקרה ,סך העולה על
ויופעל סעיף זה  -לא
התשלומים המשולמים לו ו/או למי מטעמו כקבלן עצמאי.
4.2

ת
הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו בסעיף זה לעיל מהוו
תנאים מהותיים ויסודיים להתקשרותה של המדרשה בחוזה זה והפרתן הינה הפרה
יסודית של חוזה זה.

 4.3ההתקשרות של הקבלן עם קבלני משנה לצורך ביצוע ש ירות ו/או עבודה הקשורה
בעבודות נשוא חוזה זה ובכלל זה קבלנים לאספקת כוח אדם  ,מותנית בהסכמת
המדרשה ובאישורה בכתב ומראש.
.5

משרדים ,ציוד ותוכנה:
5.1

המדרשה תעמיד לרשות הקבלן את המשרד/ים המשרת/ים כיום את אגף הכספים,
או משרד/ים אחר/ים בסדר גודל דומה בהתאם למיקום ,מצאי וזמינות משרדי
המדרשה (להלן " :המשרדים") ,וכן שולחנות ,כסאות ,ארונות וטלפונים (להלן:
"הרהיטים") .הקבלן מצהיר כי ראה את המשרדים וכי הוא מקבל אותם לשימושו
כמצבם ביום חתימת החוזה .כן מצהיר הקבלן כי המשרדים מספיקים לצורך ביצוע
השירות ,וכי לא יהיו לו כל טענות בכל הקשור במשרדים וברהיטים.

קבלן אין כל זכות ב משרדים וב רהיטים השייכים
 5.2מוסכם בזאת בין הצדדים כי ל
למדרשה ו הקבלן הוא בעל זכות שימוש בהם בלבד לצורכי ביצוע חוזה זה ולתקופת
תוקפו של חוזה זה.
הקבלן יפנה את המשרדים ויחזיר את ה רהיטים ל מדרשה מיד עם קבלת הודעה
בדבר ביטול החוזה על ידי המדרשה ו/או בתום תוקפו של חוזה זה ,כשמצבם כביום
החתימה על חוזה זה ,למעט פחת ובלאי סבירים .למען הסר כל ספק ,ומבלי לגרוע
מכל יתר הוראות חוזה זה ,יובהר כי ל קבלן לא תהיה כל זכות עיכבון בשום מקרה
ונסיבות הן במשרדים ,הן ברהיטים והן במידע אשר יימסר או יגיע לרשותו במסגרת
חוזה זה ובמסגרת השירות.
הקבלן לא יהא רשאי להחזיק ב משרדים וב רהיטים בכל מקרה בו יבוטל חוזה זה
ו/או במקרה בו הודיעה לו המדרשה על רצונה לסיים חוזה זה.
5.3

הקבלן לא ישא בהוצאות השוטפות הכרוכות בשימוש במשרדים.

 5.4מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של ביטול ו/או הפסקת ההתקשרות בין הצדדים
מכל סיבה שהיא לא יהא הקבלן רשאי לקבל כל צו ביניים אשר ימנע מ המדרשה
שימוש ב משרדים או ב רהיטים ו/או המשך פעולות הגבייה באמצעות צד ג' כלשהו,
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של המדרשה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

.6

5.5

המדרשה את ציוד המחשבים לו
המדרשה תספק על חשבונה לשימוש במשרדי
יזדקק הקבלן לצורך ביצוע השירות .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי זכות השימוש
בנתונים ובמידע שנאגרו במערכת המחשוב כאמור תיוותר בידי המדרשה גם לאחר
ביטולו ו/או סיומו של חוזה זה .הקבלן יעבוד עם מצאי המחשבים והתוכנות הקיים
הקבלן לצורך ביצוע השירות כמתחייב
במדרשה וכל צורך נוסף שדרוש לדעת
ממסמכי החוזה  ,יבוא לאישורו של מנהל הכספים מראש .החלטתו של מנהל
הכספים בעניין תהא סופית ו הקבלן ימשיך לספק את השירות המתחייב ממנו לפי
מסמכי החוזה במלואו בין אם אושר הצורך אותו העלה הקבלן ,ובין אם לאו.

5.6

הקבלן לא ישא בתשלומי ארנונה ו/או אגרות כלשהן ,שהיו חלים עליו על פי דין בגין
החזקתו במשרדי המדרשה אלמלא חוזה זה.

5.7

השירות נשוא חוזה זה.
הקבלן לא יידרש לספק את הציוד הדרוש לצורך ביצוע
הקבלן לא ישא בהוצאות ההדפסה ,הצילום ,הטלפון ,משלוח הדואר ומסירתו
הדרושים לצורך ביצוע השירות.

5.8

מנהל
הקבלן יהיה אחראי ויבצע מדי יום וכן בכל תדירות אחרת שתיקבע ע"י
הכספים גיבוי מלא של כל המידע והנתונים אשר יצטברו בידיו ובמערכת במהלך
מנהל הכספים ומנהל
ביצוע חוזה זה .הגיבוי יתבצע בהתאם להנחיות והוראות
מערך המחשוב במדרשה.

זכויות במידע ובציוד:
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שיימסר ו/או יגיע לידי הקבלן ו/או מי מטעמו
 6.1כל מסמך ,מידע או כל חומר אחר
במהלך ביצוע השירות והנוגע ל שירות ,יהיה רכושה הבלעדי של המדרשה ,ויימסר
לידיה מייד עם דרישה ראשונה.
6.2

הקבלן מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא ולא להעביר לכל גורם שהוא
כל מסמך ו/או מידע ו/או חומר אחר אשר יגיע לרשותו ו/או לרשות מי מטעמו בגין
ביצוע השירות ,אלא אם הוא מחויב לעשות כן ע"פ דין .הפרת התחייבות הקבלן על
פי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה.

הקבלן בביצוע השירות יחתום על התחייבות לשמירה על
 6.3כל עובד שיועסק על ידי
סודיות ושמירת מידע בנוסח שייקבע על ידי המדרשה .ההתחייבות החתומה תימסר
למנהל מאגר המידע של המדרשה .הקבלן מתחייב שלא להתחיל בהעסקתו של כל
עובד בטרם חתם אותו עובד על ההתחייבות כאמור.
קבלן בשום מקרה ונסיבות כל
 6.4מבלי לגרוע מכל האמור לעיל בחוזה זה ,לא תהיה ל
זכות עכבון על כל חומר ,מידע ,ציוד ו/או כל דבר אחר אשר יימסר לו ו/או יגיע
לרשותו בקשר עם ביצועו של חוזה זה ,ויהיה עליו להחזירם בשלמותם מייד עם
דרישה ראשונה של המדרשה.
 6.5למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי כל הנתונים ,המסמכים ,וכל ציוד אחר אשר
המדרשה
ישמשו את הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה יהיו רכושה הבלעדי של
ולמדרשה תהיה זכות לקבלם בכל עת במהלך תקופת ביצוע חוזה זה ולאחריו.
האמור לעיל יחול גם באשר לזכות השימוש אשר תהיה נתונה ל מדרשה בכל תוכנת
מחשב אשר ייעשה בה שימוש לצורך ביצוע חוזה זה.
הקבלן כאמור בסעיף  5.8לעיל ,יהיה רכוש
 6.6גיבוי הנתונים אשר יבוצע על ידי
המדרשה והיא תוכל לעשות בו כל שימוש בכל עת ולכל מטרה ,וזאת ללא כל תשלום
נוסף וללא צורך בהסכמת הקבלן ו/או כל גורם אחר שהוא .הקבלן לא יהיה רשאי,
בשום מקרה ונסיבות לעשות כל שימוש בגיבוי כאמור ,אלא על פי הוראות המדרשה
בכתב.
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תשלומים:
 7.1התמורה ל קבלן כפי שנקבעה בחוזה זה הינה בהתבסס על הצעת הקבלן ( מסמך 4
למסמכי המכרז ) המצורפת כחלק בלתי נפרד מחוזה זה .התגלו סתירות בין האמור
בחוזה זה לבין האמור ב מסמך  4למסמכי המכרז ,תקבע התמורה בהתאם לתמורה
הנמוכה יותר הנקובה במי מהמסמכים הנ"ל.
השירות ע"י הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה ,תשלם המדרשה
 7.2בגין ביצוע ומתן
לקבלן ______________  ₪בחודש (להלן " :התמורה").
 7.3תשלום
7.4

התמורה מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע השירות ע"י הקבלן.

התמורה כוללת מע"מ בשיעור ( 16.5%שישה עשר אחוזים וחצי) .כל העלאה או
הפחתה בשיעור המע"מ תביא להעלאת  /הפחתת התמורה בהתאם.

 7.5אם הקבלן אינו הקבלן אשר ביצע את השירות טרם כניסתו לתוקף של חוזה זה,
תעשה המדרשה מאמצים לקיים ,במהלך החודש הראשון לכניסתו לתוקף של חוזה
זה ,חפיפה בין הקבלן לבין הקבלן היוצא (להלן " :תקופת החפיפה ") .למרות האמור
בכל מקום אחר ,ב תקופת החפיפה לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום פרט ל תמורה
בניכוי .20%
7.6

תנאי תשלום:
7.6.1

התמורה תשולם בתנאי שוטף ( 45 +ארבעים וחמישה) ימים כנגד חשבונית
מס.

 7.6.2אחת לחצי שנה יעודכן סכום

התמורה בהתאם לעליית המדד.

המדרשה על פי חוזה זה ועל פי
 7.6.3מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו תהא זכאית
כל דין ,אם יאחר הקבלן בהגשת דו"ח מהדו"חות המנויים בסעיף  8להלן
ו/או בביצוע התאמה כאמור בסעיף  8להלן תהא המדרשה רשאית לדחות
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התמורה המפורט בסעיף  7.6.1לעיל עד לאחר
את מועד תשלום
הגשת הדו"ח או ביצוע ההתאמה כאמור.
7.7

הקבלן יהא רשאי להפסיק את מתן השירות ואף לבטל את החוזה אם לא ישולמו לו
( 6שישה) חשבונות רצופים כאמור בסעיף  7.6.1לעיל .הקבלן לא יהא רשאי להפסיק
את מתן השירות ,כולו או חלקו ,בכל מקרה אחר.

התמורה כוללת בחובה את כל ההוצאות ואת כל העלויות בגין
 7.8מובהר בזאת כי
הפעולות הקשורות בביצוע השירות.
 7.9ספרי המדרשה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו
לקבלן ומועדיהם ,שיעור הוצאות כספיות אחרות ומועדי הוצאתן.
הקבלן על ידי קבלן אחר,
 7.10למרות האמור בכל מקום אחר ,בכל מקרה בו יוחלף
בחודש האחרון למתן השירות על ידי הקבלן הוא יערוך חפיפה עם הקבלן שיחליף
אותו .עבור חודש זה לא תשלם המדרשה לקבלן תשלום כלשהו פרט לתמורה ,בניכוי
.20%
 7.11עובדי הקבלן שיוצבו ב מדרשה לצורך מתן השירות יהיו רשאים להשתמש בהסעות
של המדרשה .רשימת תחנות האיסוף נכון למועד עריכת המכרז מפורטת בנספח ב'
לחוזה זה.
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.9

דו"חות והתאמות:
8.1

הקבלן ימסור ל מנהל הכספים ,לפי דרישתו ובהתאם להוראותיו והנחיותיו ,דו"חות
בכתב באופן ובמועדים שייקבעו על ידי מנהל הכספים מפעם לפעם .בנוסף ,יכין
ויגיש הקבלן ל מנהל הכספים מבעוד מועד את כל הדו"חות והדיווחים הנדרשים
המדרשה לדווח מעת לעת ,וזאת
עפ"י חוק ועפ"י דרישות של גופים להם נדרשת
מבלי לחכות לדרישה  /הנחייה ממנהל הכספים.

8.2

הקבלן מתחייב לערוך התאמות מלאות לחשבונות השונים (בנקים ,לקוחות ,ספקים
וכיו"ב) ,בהתאם לצורך ובהתאם לדרישת מנהל הכספים.

ערבות:
הקבלן על פי חוזה זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות
 9.1להבטחת מילוי כל התחייבויות
המוקנית ל מדרשה על פי כל דין ו/או הסכם ,ימציא הקבלן ל מדרשה ,עם החתימה
המדרשה בנוסח
על חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת
המופיע בנספח ג' בסך של ( 100,000מאה אלף)  .₪הערבות תהיה צמודה ל מדד,
כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום הכנת הערבות.
 9.2הערבות תהא בתוקף לתקופה של לפחות שלושה חודשים לאחר תום תוקפו של חוזה
זה והיא תחודש על ידי הקבלן מפעם לפעם באם תבקש המדרשה להאריך חוזה זה
מעבר לתקופה הנקובה בסעיף  10.1לחוזה.
 9.3מוסכם כי המדרשה תהיה רשאית לממש ו/או לחלט את הערבות כולה או חלקה,
בפעם אחת או במספר פעמים וזאת בכל פעם ש המדרשה תהיה סבורה ,לפי שיקול
הקבלן לא עמד בהתחייבות
דעתה הבלעדי ,המוחלט והבלתי ניתן לערעור ,כי
מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או חוזה זה ו/או במקרה בו נגרמו ל מדרשה נזקים
אשר מחובת הקבלן לשפותה בגינם על פי הוראות חוזה זה וכל דין.
המדרשה תהא רשאית לקזז את
 9.4כדי למנוע כל ספק מוסכם בזאת בין הצדדים כי
נזקיה והוצאותיה מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע ל קבלן ואין בכך כדי לגרוע מזכות
המדרשה למימוש ו/או חילוט הערבות כאמור לעיל.
הקבלן לחדשה
 9.5הופעלה או מומשה או חולטה ערבות כלשהי או חלק ממנה ,יהיה על
בהיקפה המלא ולמסרה ל מדרשה לא יאוחר מאשר תוך ( 7שבעה) ימים מיום קבלת
ההודעה על הפעלת ,מימוש או חילוט הערבות .לא קיים הקבלן את חובתו כאמור
תוך פרק הזמן הנקוב לעיל תהיה המדרשה רשאית ,מבלי לפגוע בכל סעד אחר
התמורה עד לאחר שיקיים את
העומד לרשותה על פי כל דין ,לעכב את תשלום
חובתו כאמור.
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תקופת החוזה:
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 10.1חוזה זה הוא לתקופה של שנתיים החל מיום  01/03/2010ועד ליום .28/02/2012
 10.2תקופת החוזה תוארך באופן אוטומטי לתקופות נוספות של שנה כל אחת ובלבד
שסך כל תקופות החוזה ,כולל הארכות ,לא תהא מעבר ליום .28/02/2015
 10.3בתקופות בהן הוארך החוזה ,יחולו הוראות חוזה זה על נספחיו.
 10.4למרות האמור בכל מקום אחר ,לאחר יום  28/02/2012תהא המדרשה רשאית ,בכל
עת ,מכל סיבה ואף ללא סיבה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שתהא חייבת לנמק
החלטתה ,להפסיק את ההתקשרות על פי חוזה זה ,בהודעה מוקדמת בכתב ל קבלן
של ( 90תשעים) יום מראש ול קבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כספיות או
אחרות ,למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירות שניתן על ידו בפועל,
אם ניתן ,עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור בהודעה.
 10.5כדי למנוע כל ספק ,מאחר ו השירות הנדרש מ הקבלן דורש יחסי אמון מיוחדים הרי
בכל מקרה בו יתערערו יחסי האמון תהא רשאית המדרשה להודיע ל קבלן על ביטולו
המיידי של חוזה זה ללא כל הודעה מוקדמת ובמקרה כזה ידאג הקבלן לפעול כאמור
בסעיף זה והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי מכל מין וסוג שהוא.
 10.6בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה ,יפעל הקבלן להעברה מסודרת של
השירות לידי נציג המדרשה או לקבלן אחר שיבוא במקומו ,וכל המסמכים ,המידע,
הנתונים ,ההצעות ,ההמלצות וכיו"ב ,מסמכים שהוכנו על ידי הקבלן במסגרת חוזה
זה ,יועברו על ידו לידי נציג המדרשה או למי שהוא יורה ולשביעות רצונה המלא של
המדרשה .ביצוע העברה מסודרת כאמור הינו תנאי לזכותו של הקבלן לכל תשלום
שהוא מהמדרשה אשר טרם שולם לו עד אותו מועד.
הפרת התחייבות מהתחייבויות הקבלן על פי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של
החוזה.
.11

איסור הסבת זכויות:
 11.1הקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה ,כולו או
חלקו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או להמחות
ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן.
 11.2העברת  25%מהשליטה ב קבלן ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה
בחלקים תיחשב להעברה האסורה על פי האמור בסעיף  11.1לעיל.
 11.3הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירות ,כולו או חלקו ,או למסור לאחר
כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע החוזה ,אלא בהסכמת המדרשה מראש ובכתב.
העסקת עובדים ע"י הקבלן ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם
משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה ,כשלעצמה ,משום מסירת ביצוע השירות לאחר.

.12

אחריות וביטוח:
 12.1הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ,מחלה ,נכות,
חבלה ,או נזק איזה שהוא ,בלי יוצא מן הכלל שייגרמו ל מדרשה ו/או לעובדיה ו/או
שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה
או מחדל מכל מין וסוג שהוא ,של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא
השירות ו/או ממעשה או
מטעמו בקשר ובכל הנובע במישרין או בעקיפין ,ממתן
מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין
או בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה .הקבלן יפצה את המדרשה
ו/או את הניזוק(ים) לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לו(ה) .הקבלן משחרר לחלוטין
ומראש את המדרשה ,עובדיה ,שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות
לכל ובגין כל תאונה ,מחלה ,נכות ,חבלה נזק כספי או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה
מהרישא לסעיף זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש בכל עילה שהיא.
 12.2הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל
אדם הנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי מתן השירות ו/או
ממעשה או מחדל הקשורים במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הקבלן על פי
חוזה זה.
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המדרשה על כל נזק וכנגד כל
 12.3הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את
תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי
מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק שמפורט
בסעיפים  12.1ו 12.2 -לעיל לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות ההוצאות המשפטיות
שיגרמו למי מהם .אם תתבע המדרשה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא
מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא על הקבלן לסלק את התביעה
כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט.
המדרשה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה
 12.4הקבלן יהיה אחראי וישפה את
מקצועית של הקבלן ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית .אחריותו של
הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר
תום תקופת החוזה  .המדרשה תהא רשאית לעכב תשלומים ל קבלן בגובה הסכומים
אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן כאמור בסעיפים  12.1ו12.3 -
לעיל ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המדרשה.
 12.5מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא
אחראי בהתאם לסעיפים  12.3 ,12.2 ,12.1ו 12.4 -לעיל ,ומבלי לגרוע מהוראות כל
דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו ,במשך תוקפו של הסכם זה ולמשך כל
תקופה נוספת בה יימצא אחראי על פי דין ,בחברת ביטוח מורשית ו בעלת מוניטין ,
את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח ,המצורף להסכם זה כחלק בלתי
נפרד הימנו ומסומן כנספח ד' על כל תנאיו (להלן " :אישור עריכת הביטוח").
 12.6מוסכם ומוצהר במפורש כי הוראות סעיף זה גוברות על כל הוראה אחרת
בחוזה או בנספח אחר שעניינו ביטוח.
 12.7ללא צורך בדרישה מצד המדרשה ,הקבלן מתחייב להמציא לידי המדרשה ,עד
למועד חתימת ההסכם  ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום ע"י מבטחו.
מוסכם כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו בכדי
להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על המדרשה ו/או על
מי מטעמה .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין
האמור בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת
כי אין בעריכת הביטוחים
להתאימם להוראות חוזה זה .מוסכם בזה במפורש
האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל
אחריות כלשהי על המדרשה ולא תצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה
או על-פי דין.
 12.8לא יאוחר מ 14 -יום לפני תום מועד תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן להפקיד
בידי המדרשה ,אישור עריכת ביטוח כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת.
הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוחי הקבלן במועדים הנקובים,
מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
 12.9הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל תנאי פוליסות הביטוח ,לשלם את דמ
הביטוח במועדם ,לדאוג לכך שהפוליסות תהיינה בתוקפן במשך כל תקופת ההסכם,
ולדרישת המדרשה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

י

 12.10בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע ל מדרשה ,כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות
אישור עריכת הביטוח ,
מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא ל
מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,
לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 12.11למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור
עריכת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,ועל הקבלן
לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם  .הקבלן יהיה מנוע
מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המדרשה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות
האחריות כאמור.
 12.12מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו וב אישור עריכת ה ביטוח,
היה וניתנה הרשאה להסבת ההסכם ולהעסיק קבלני משנה על פי תנאי הסכם זה,
הקבלן יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו
לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בהסכם זה על כל תנאיהם וכן ביטוחים
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לתנאי ההתקשרות עימם ,וזאת למשך כל
נוספים ככל שיהיה נחוץ ותואם
תקופת התקשרותם עם הקבלן ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצאו אחראים על פי
דין.
 12.13בנוסף לביטוחים לעיל ,ככל ש הקבלן עושה שימוש בכלי רכב בקשר למתן השירות,
הקבלן מתחייב לערוך ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש
בכלי רכב ,וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד
לסך שלא יפחת מ –  ₪ 400,000בגין נזק אחד.
 12.14הקבלן מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המדרשה והבאים מטעמה וכן כלפי כל אדם
ו/או גוף אשר המדרשה התחייבה לשפותו בכל הקשור למתן השירות ו/או כלפי בעלי
זכויות אחרים א שר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל
בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן מאחריות לאבדן ו/או נזק העלול להיגרם
לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או שבאחריותו ו/או של הבאים מטעמו ,ואולם הפטור
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הקבלן מאחריות
 12.15אין בסעיפי הביטוח ובנספח הביטוח בחוזה זה ,כדי לשחרר את
כלשהי בגין נזק כלשהו המבוטח או שאינו מבוטח בפוליסת הביטוח.
 12.16הפרת התחייבות מהתחייבויות הקבלן על פי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של
החוזה.
 12.17היה ו הקבלן לא יערוך את הביטוחים אשר עליו לערוך בהתאם להוראות סעיף 12.5
לעיל ,כולם או חלקם ,הרי מבלי להטיל על המדרשה חבות כלשהי בקשר לכך ,תהא
המדרשה רשאית לבצע את הביטוחים ,כולם או חלקם ,תחתיו ,לשלם את דמי
20%
הביטוח לרבות הפרמיות השוטפות בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של
(עשרים אחוזים) ולחלט תשלומים אלה מהערבות הבנקאית ו/או לנכותם או לקזזם
מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
 12.18אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המדרשה אחריות כלשהי ו/או לגרוע מכוחן של
הוראות חוזה זה ו/או הוראות כל דין המטילות אחריות ו/או חובת שיפוי על הקבלן
ובכלל זה מאחריות הקבלן לעריכת הביטוחים ולתוקפן של הפוליסות האמורות.
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הפרות וסעדים:
 13.1מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים ל מדרשה על פי חוזה זה או על פי
כל דין ,תהא המדרשה זכאית לפיצויים קבועים ומוסכמים מראש ,ללא צורך
בהוכחת נזק כלשהו בסך:
13.1.1

( 100מאה) ש"ח בגין כל יום איחור ,מסיבה התלויה ב קבלן ,בהגשתו של כל
דו"ח מהדו"חות כאמור בסעיף  8לעיל החל מהיום החמישי לאיחור.

13.1.2

( 100מאה) ש"ח ( A Xרק אם  Aגדול מ.)0-
558 – B = A
 = Bמס' שעות העבודה נטו של עובדי הקבלן במדרשה בחודש.

 13.2כל הסכומים שפורטו בסעיף  13.1לעיל יהיו צמודים ל מדד כש המדד הבסיסי הוא
מדד חודש אוקטובר ( 2009אשר פורסם ביום  15/11/2009או בסמוך אליו) ו המדד
הקובע הוא המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד קבלת התשלום בפועל על ידי
המדרשה.
 13.3מובהר כי המדרשה תהיה זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים
בסעיף  13.1לעיל ,בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל ,מהערבות הבנקאית שימסור
לה הקבלן או לקזזם או לנכותם מכל תשלום שיגיע ל קבלן או לגבותם בכל דרך
חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 13.4חילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או ניכויים מתשלומים המגיעים
לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
 13.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  13.1לעיל (או מכל סעיף אחר בחוזה בו נקבע מה ייחשב
להפרה יסודית של החוזה) מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו גם הם
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את המדרשה בכל הזכויות המוקנות לה

השירות
 13.5.1ניתנו ל קבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שהתגלו במתן
והקבלן לא תיקן הליקויים בתוך ( 7שבעה) ימים מקבלת ההתראה.
 13.5.2ניתנו ל

קבלן ( 4ארבע) התראות בכתב על ליקויים שהתגלו במתן השירות.

 13.5.3הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הקבלן ,כולם או חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או
הוסרו לחלוטין תוך ( 7שבעה) ימים ממועד ביצועם.
 13.5.4מונה לנכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק
זמני או קבוע.
 13.5.5ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,או נתקבלה
על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן
נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו ,כולם או חלקם,
או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה לשם הסדר אתם.
 13.5.6הוכח להנחת דעתה של

המדרשה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

המדרשה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הקבלן או אדם אחר
 13.5.7כשיש בידי
מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם
חוזה זה או ביצועו.
הקבלן ו/או נגד
 13.5.8אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד
מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים.
הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה
 13.5.9התברר כי הצהרה כלשהי של
אינה נכונה ,או ש הקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המדרשה
היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
המדרשה לא תוקנה הפרה רגילה של
 13.5.10במידה וחרף התראה בכתב מצד
החוזה וזאת תוך ( 30שלושים) ימים ממועד קבלת ההתראה האמורה.
 13.6הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית ,תהא המדרשה זכאית לבטל את ההתקשרות עם
הקבלן וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית לה על פי חוזה זה או על פי כל
דין.
 13.7לא יראו בשימוש המדרשה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידה אלא אם
הודיעה על כך לקבלן במפורש ובכתב והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על
פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.
( 35שלושים
קבלן אשר לא יעלה על
 13.8מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום ל
וחמישה) ימים ,לא יהווה הפרה של חוזה זה ו הקבלן לא יהא זכאי לכל סעד כספי או
אחר בגין איחור ,כאמור.
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שונות:
 14.1המדרשה תהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה ממנו ,בין
על פי מסמכי החוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא.
 14.2מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה משקף נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו
וכי המדרשה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים
והתחייבויות בכתב או בעל פה שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם
לחתימתו על ידי המדרשה .כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא
לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ו הקבלן יהא מנוע מלהעלות
כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
 14.3מוסכם בזה במפורש כי הקבלן לא יוכל בשום מקרה ונסיבות לבקש ו/או לקבל בבית
משפט ו/או בבית דין כלשהו ,צווי ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או
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סעד הצהרתי ,זמניים או קבועים בקשר לחוזה זה ו/או לביצועו ו/או לאי ביצועו
על ידו ו/או על ידי גורם אחר .הקבלן מסכים כי הוא יוכל לתבוע את המדרשה ו/או
שירות רק לסעד כספי .כן מצהיר
כל צד ג' אחר בקשר לחוזה זה ו/או בקשר ל
ומסכים הקבלן כי הוא לא יעכב בידיו בשום מקרה ונסיבות כל חלק מ השירות ו/או
כל מסמך ו/או כל ציוד ו/או כל תוכנה ו/או כל קובץ נתונים שניתנו לו על ידי
המדרשה ו/או שהגיעו לידיו לצורך ביצוע חוזה זה והוא מוותר על כל זכות עכבון
כאמור ובכלל זה על כל זכות עכבון המוקנית לו על פי כל דין .הקבלן מתחייב שלא
לבצע ולא לדרוש ביצוע עכבון כאמור ומתחייב שלא לבקש כל צו שיפוטי בדבר עכבון
כאמור.
 14.4הצדדים לחוזה זה מתחייבים לפעול בביצוע חוזה זה תוך שיתוף פעולה מלא.
 14.5במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בכל הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו ,ינסו
הצדדים להגיע להבנה באמצעות מנכ"ל המדרשה ומנכ"ל הקבלן .לא הגיעו הצדדים
להבנה ,יפעל הקבלן על פי הנחיות מנכ"ל המדרשה באופן מלא ,מבלי לפגוע בזכותו
לקבל סעד באמצעות הליך שיפוטי אשר יסיים את המחלוקת והכל בכפוף לכל יתר
הוראות חוזה זה באשר לסעדים אשר הקבלן רשאי לבקשם .למען הסר ספק ,יודגש
כי הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה ונסיבות לבקש צו מניעה זמני ו/או קבוע ו/או
לעכב בידו כל רכוש ,ציוד ,מידע וכל דבר אחר השייכים ל מדרשה ,והוא יהיה זכאי
לתבוע סעד כספי בלבד.
 14.6מוסכם בזאת בין הצדדים כי אם תינתן ל מדרשה הוראה מאת משרד החינוך ו/או
כל גורם סטטוטורי אחר ו/או תיווצר כל מניעות חוקית או אחרת לביצוע חוזה זה,
תהא המדרשה רשאית להביא חוזה זה לידי סיום וגמר באופן מיידי ,ויחולו הוראות
סעיף  10.6לעיל.
 14.7כל הסכמה ו/או ויתור של המדרשה על כל זכות מזכויותיה על פי חוזה זה לא יהיה
בהם כדי לגרוע מזכות המדרשה לשוב ולדרוש את מימוש זכותה כאמור בכל עת.
 14.8בתי המשפט המוסמכים לדון בכל הנובע מחוזה זה הינם בתי המשפט בעיר באר
שבע.
 14.9הקבלן מצהיר כי ביצוע השירות על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב
של ניגוד אינטרסים או חשש כלשהו לניגוד אינטרסים וכי הוא ימנע מלקבל על עצמו
בעתיד ביצוע עבודות שיש להן נגיעה כלשהי ל שירות ו/או חשש כלשהו לכך שיקלע
למצב של ניגוד אינטרסים.
 14.10כל הודעה שישלח צד אחד למשנהו ,לפי חוזה זה ,תינתן במסירה אישית או במכתב
רשום ,לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב
שהתקבלה ( 72שבעים ושתיים) שעות לאחר שיגורה מבית דואר בישראל.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________ __________________
המדרשה

הקבלן

ערבות (לפי סעיף  4.1.5לחוזה)
 ____%מהונו המונפק של
אנו הח"מ ______________ ,ת.ז ______________ .המחזיק
הקבלן ו ______________ ,ת.ז ________________ .המחזיק  ________%מהונו המונפק
של הקבלן.
בהתאם להוראות סעיף  4.1.5לעיל הרינו ערבים בזה אישית ,יחד ולחוד ,לקיום כל התחייבויות
הקבלן בסעיפים  4.1.4ו 4.1.5-לעיל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול.
ערבותנו האישית מותנית בכך ש הקבלן לא עמד בהתחייבותו כאמור בסעיפים  4.1.4ו/או 4.1.5
לעיל בתוך ( 30שלושים) יום מהמועד שנשלחה לו דרישה לעשות כן בכתב ובדואר רשום.
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__________ או לכתובת אחרת שנמסור
הודעות שתשלחנה אל _________ לכתובת:
בכתב למדרשה תחשבנה כהודעות שנמסרו לי בתוך  72שעות ממועד משלוחן בדואר רשום.
הודעות שתשלחנה אל _________ לכתובת __________ :או לכתובת אחרת שנמסור בכתב
למדרשה תחשבנה כהודעות שנמסרו לי בתוך  72שעות ממועד משלוחן בדואר רשום.
בתי המשפט המוסמכים לדון בכל הנובע מכתב ערבות זה הינם בתי המשפט בעיר באר שבע.
קראנו את נוסח כתב הערבות והבנו את משמעות החיובים המוטלים עלינו על פיו וביודענו
ובהביננו את משמעות הדבר ,אנו חותמים על כתב הערבות.
ולראיה באנו על החתום:
______________________
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