
 

 

 

 בין ספק לאגודה ה ס כ ם
 נספח למכרז מספר ____

 2020שנת    ,____________לחודש    ___________שנערך ונחתם ביום 
 

 
 ______________בע"מ  ח.פ.  _____________   בין:

 __________________מרחוב 

 דוא"ל: _______________________

מורשה החתימה מטעמה מר _________________, תפקיד ________________, המורשה  באמצעות 

 בחתימתו מטה לחייב את החברה בהתאם למסמכי התאגיד.

 
 מצד אחד                                                                ( "הספק"" או המציע")להלן: 

 
 

 _____________מס' עמותה:  ______________אגודת הסטודנטים  לבין: 
 מרחוב __________________________

 דוא"ל: _______________________
באמצעות מורשה החתימה מטעמה מר/ת ___________________ 

 ת.ז._________________
 תפקיד : ________________________

האגודה ומוסמך לחייבה על פי אשר בחתימתו מטה מתחייב, כי הינו מורשה חתימה מטעם 
 .עמותהלמסמכי  ה, בהתאם הסכם זה

 
                                                                                 "(האגודה)להלן: "

 מצד שני                
 
 

 – בישראלוהסטודנטיות וביום _______ פרסמה ועדת המכרזים של התאחדות הסטודנטים      הואיל:
להציע הצעות  ___"( הזמנה מספר ההתאחדות, ע"ר )להלן: "ארגון סטודנטים ארצי יציג

" המכרזלמכירה מרוכזת ואספקת מתנות לפתיחת שנה לאגודות סטודנטים )להלן בהתאמה: "
להסכם זה; ההפניות  1נספח "(; ההזמנה, על נספחיה, תסומן כהאגודות" -" וההזמנהאו: "

הווה הסכם זה  מ בהסכם זה לנספחי ההזמנה, תעשינה בהתאם לסימון הנספחים בהזמנה;
 ;וחלק ממסמכיו נספח למכרז

 
וכפי שפורט בהזמנה, עודכן המציע במפורש, כי המפורט בהזמנה על נספחיה, מהווה תנאי  :והואיל

להתקשרות עם האגודה והמציע בחן בקפדנות את ההזמנה על נספחיה, מצא אותה לשביעות 
 ,התאמתו ו/או הנדרש ממנורצונו, ללא כל טענות בדבר אי התאמה ליכולותיו ו/או רצונותיו ו/או 

 כמפורט בהזמנה ובהסכם זה להלן ו/או ביחס לכל דבר ועניין אחר;
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והמציע, לאחר שקרא בעיון את התנאים המקדימים, הדרישות, המוצרים אשר יידרש לספק  :והואיל
"(, הגיש את מועמדותו במסגרת הצעה בכתב המוצריםלאגודות כמפורט בהזמנה )להלן: "
שההתאחדות אינה כפופה לחוק חובת מכרזים והוא מודע מטעמו, כשהוא מודע ומסכים לכך 

שעצם הגשת מועמדותו כאמור, מהווה קבלה מלאה של תנאי ההזמנה והסכם ומסכים לכך 
צם הגשת , על כן בע, ללא עוררין, אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזזה להלן

קשורה למכרז ו/או להסכם זה, מכל מין וסוג מוותר מראש על כל טענה ה אף הצעה הואה
 "(;ההצעה)להלן: " שהוא

 
ובמסגרת הצעתו חתם המציע על מסמכי המכרז לאשר את הסכמתו לכלל התנאים  :והואיל

 המפורטים בהם ובתוך כך חתם על ההזמנה והסכם זה; 
 

ב בזאת, כי הינו בעל האמצעים, הידע, הכישורים, הניסיון, הרקע, והמציע מצהיר ומתחיי :והואיל
כמפורט בהצעה וכפי שאלו  אספקת המוצריםהיכולת, כוח האדם ועמידה בהיקפי העבודה, ל

 פורטו בפניו על ידי האגודה;
 

 אין לו כל מניעה, חוזית, אישית, מכוח דין ו/או כל מניעה והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי :והואיל
להתקשר בהסכם זה וכי הוא בעל האמצעים לספק את המוצרים לאגודה, בהתאם אחרת, 

להוראות הסכם זה, וכי המוצרים המסופקים על ידו ועל פי הסכם זה הינם באיכות מעולה, 
עומדים בתקנים מתאימים ובהתאם לכל דין וכי ביכולתו לספקם לאגודה במועדים הקבועים 

 בהסכם זה;
 

והאגודה הינה אגודת הסטודנטים הפועלת אצל _____________________ )להלן:  והואיל:
, "הסטודנטים: "בהתאמה "(, המייצגת את הסטודנטים הלומדים במוסד )להלןהמוסד"
 ( וכי אין מבחינתה כל מניעות להתקשר בהסכם זה;"האגודה"

 
המציע כאמור לעיל ועל סמך ועל רקע האמור לעיל, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו של  :והואיל

במסגרת הפגישה ביניהם, החליטה  מהספקהתרשמות הגורמים מקבלי ההחלטות באגודה 
האגודה לקבל את הצעתו של המציע, בכפוף לתנאים המפורטים בהזמנה על נספחיה ובהסכם 

 זה להלן;
 

שרות ביניהם, הכל ינים להסדיר את מערך זכויותיהם וחובותיהם לעניין ההתקיוהצדדים מעונ :והואיל
 כמפורט בהסכם זה להלן;

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן אי לכך הוצהר

 מבוא .1

 והצהרות הצדדים להסכם זה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא  .1.1



 

 

 

הכותרות בהסכם זה נרשמו מטעמי נוחות לשם התמצאות בלבד, ולא תהא להן משמעות פרשנית  .1.2
 כלשהי.  

הסכם זה ונספחיו מהווים את ההסכם השלם, היחיד והממצה בין הצדדים ביחס לנושאים  .1.3
המפורטים בו. כל המצגים, ההבטחות, ההסדרים והמסמכים שקדמו להסכם זה לא יהיו תקפים, 

פורטו בהצעה והיוו בסיס לזכייתו של המציע במכרז, או שאומצו במפורש בהסכם למעט אלה אשר 
 זה.

 ספקהצהרות והתחייבויות ה .2

 כי: ספק מצהיר ומתחייבה

 בהסכם זה. כל דין או הסכם או אחרת להתקשרותואין כל מניעות על פי  .2.1

וגמאות הספק מצהיר כי יש לו הידע, היכולת והאמצעים לספק לאגודה את המוצרים עפ"י הד .2.2
 שהוצגו בפני האגודה.

להסכם זה ובכמויות המצוינות לצידם בנספח  2נספח כמפורט בספק לאגודה את המוצרים הספק י .2.3
2. 

מבלי לגרוע  .באיכות מעולהוכי המוצרים אשר יסופקו לאגודה יהיו מוצרים סוג א'  הספק מתחייב .2.4
הסכם זה, מקבל על עצמו הספק את האחריות לאיכותם וטיבם של  על פיביתר התחייבויות הספק 

להמציא אישור ממכון התקנים הספק כל דין, וכן מתחייב  ועל פיהמוצרים כמתחייב מהסכם זה 
 על ידייוצר הרלוונטי המוצר גם במקרה שזאת , ובקבוקי המיםאו /קופסאות ולמוצרים מסוג בקשר 

  .צד שלישי

 .הרלוונטיים ובכל דיןוצרים בטוחים לשימוש ועומדים בכל התקנים המכלל הספק מתחייב כי  .2.5

יישאו את לוגו האגודה יהיו בצבעים לפי בקשת האגודה, לאגודה  ספקספק הכלל המוצרים אשר י .2.6
ויבוצעו בהם ההתאמות הנדרשות בהתאם  ספקבהתאם לעיצוב הגרפי אשר תעביר האגודה ל

 צורףאשר יו, לא יאוחר מיום ___________עד  לספק תעביר האגודהאשר  מפרט המוצריםל
 להסכם זה. 3נספח כ

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הוא אינו רשאי לבצע כל שינוי שינוי ו/או שדרוג במוצרים, כולם או  .2.7
  חלקם, אלא בכפוף לקבלת אישור האגודה לכך בכתב ומראש.  

, האגודה תהיה רשאית 2וכמויות המצוינות בנספח  2לאחר אספקת המוצרים כמפורט בנספח  .2.8
מוצרים ובלבד שכמות זו לא ההספק מתחייב בזאת לספק לאגודה כל כמות נוספת של לבקש ו

תסופק לאגודה  הזמנת הכמות הנוספת"(. הכמות הנוספתיחידות במרוכז )להלן: " 100-תפחת מ
ת הכמות הנוספת כאמור בסעיף זה האגודה. על הזמנ על ידייום ממועד ביצוע ההזמנה  90תוך ב

 , יחולו כלל תנאי הסכם זה.לעיל

מוצרים גדול ממספר יחידות המוצרים אשר הוזמנו על פי מלאי בלהחזיק בזאת הספק מתחייב  .2.9
 .וכיו"במוצרים פגומים , חוסר כרזרבות במקרה של וישמשהמוצרים העודפים כך ש, הסכם זה

הנחוצים להזמנה מצד האגודה לרבות מפרט, כמויות ועיצוב גרפי, בכפוף להעברת כלל הפרטים  .2.10
ספק את המוצרים ספק יה, "(הזמנת עבודה לאספקת המוצרים)להלן: " עד ליום ____________



 

 

 

לאגודה, לרבות משלוח המוצרים למשרדי האגודה ו/או לכתובת אחרת אשר תועבר לספק על ידי 
מבלי לגרוע מן  ."(אספקת המוצרים)להלן: " ____לא יאוחר מיום __________האגודה, והכל 

שעות  72האמור בסעיף זה לעיל, מתחייב הספק לתאם את מועד האספקה בפועל לכל המאוחר עד 
 טרם מועד האספקה בפועל.

לעיל הנה תנאי יסודי  2.10הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאספקת המוצרים במועד הנקוב בסעיף  .2.11
 מתנאי הסכם זה.

 ם שהוזמנו, יחול האמור להלן:באספקת המוצרי ספקבמקרה של איחור מצד ה .2.12

______ -מעבר ליום הבאספקת המוצרים, שלושה עד חמישה ימים  בגין איחור של .2.12.1
 להלן. 3.1)שלושה אחוזים( מסך התמורה המצוינת בסעיף  3%יופחתו 

______ -מעבר ליום הבאספקת המוצרים,  בגין איחור של שישה ימים ועד שבעה ימים .2.12.2
 להלן. 3.1אחוזים( מסך התמורה המצוינת בסעיף )שישה  6%יופחתו 

-מעבר ליום הועד ארבעה עשר ימים באספקת המוצרים,  בגין איחור של שבעה ימים .2.12.3
 להלן.  3.1ינת בסעיף )עשרה אחוזים( מסך התמורה המצו 10%יופחתו ______ 

ים באספקת המוצרים, מעבר ועד עשרים ואחת ימ בגין איחור של חמישה עשר ימים .2.12.4
 3.1אחוזים( מסך התמורה המצוינת בסעיף  שלושים) 20%יופחתו  _______-ה ליום

 להלן.

_______ -עשרים ואחת ימים באספקת המוצרים, מעבר ליום היותר מבגין איחור של  .2.12.5
 להלן. 3.1)שלושים אחוזים( מסך התמורה המצוינת בסעיף  30%יופחתו 

ייחשב  21 -איחור של למעלה מעשרים ואחת ימים באספקת המוצרים, מעבר ליום ה .2.12.6
ידי של הסכם זה, גודה בזכות לביטול מכהפרה יסודית של הסכם זה אשר תזכה את הא

מסך התמורה המצוינת  30%על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן בפיצוי מוסכם בסך של 
מזכותה של האגודה זאת מבלי לגרוע "(, והפיצוי המוסכםלהלן )להלן: " 3.1בסעיף 

מכל ומבלי לגרוע  להשבת הכספים ששולמו על ידה עד למועד ביטול ההסכם כאמור,
למען הסר ספק מובהר, כי היה . לזכות האגודה על פי כל דין אשר עשוי לעמודסעד אחר 

והחליטה האגודה לתת לספק אורכה של מעבר לאמור בסעיף זה לצורך אספקת 
המוצרים, לא יהיה בכך כדי לפגוע בפיצוי והזבה לפי סעיף זה ולפי הסכם זה, ככל 

   .האמורה שהספק לא עמד גם בארכה

למרות כל האמור לעיל, מובהר, כי עיכוב באספקת המוצרים בשל כוח עליון הכולל מלחמה, מצב  .2.13
וב של צד ג' אחר שאינו חירום, שביתות של גורמים רלבנטיים לייצור ו/או אספקת המוצרים ו/או עיכ

 .זה הסכםהפרה של , לא יחשב כהספקבשליטתו של 

. הספק ימציא את אישור הביטוח כאשר הוא חתום כדין על ידי מוצרים ביטוחהספק מתחייב לערוך  .2.14
 ."(אישור הביטוח)להלן: " חתימה על הסכם זההימים מיום  7מבטחיו עד 

ים ולא על ימי קלנדרבכל מקום בהסכם בו כתובים ימים מדובר על ימים כי , יובהר למען הסר ספק .2.15
 עבודה.



 

 

 

 ספקלהתמורה  .3

 ספקעל פי הסכם זה, תשלם האגודה ל ספקבתמורה לאספקת המוצרים ולקיום כל התחייבויות ה .3.1
 כולל מע"מתמורה בסכום כולל של _________ ש"ח )במילים: ___________________( 

 כנגד קבלת חשבונית מס ערוכה כדין.( התמורה")להלן: "

 תנאי התשלום: .3.2

אחוזים( מסך  ארבעים) 40%  - הזמנה עבודה לאספקת המוצריםבמועד החתימה על  .3.2.1
 , בהמחאה בתנאי שוטף.כולל מע"מ התמורה

, כולל מע"מ אחוזים( מסך התמורהשלושים ) 30% -במועד אספקת המוצרים בפועל  .3.2.2
 בהמחאה בתנאי שוטף.

תינתן במועד  שלושים אחוזים( מסך התמורה כולל מע"מ) 30%) יתרת התמורה .3.2.3
 .90+בהמחאה בתנאי שוטף אספקת המוצרים בפועל

לביטחון  המחאהמתחייב הספק להפקיד בידי האגודה  ,זה להבטחת התחייבויות הספק על פי הסכם .3.3
 , וזאת ביום החתימה על הסכם זהלעיל 3.1המצוינת בסעיף מסכום התמורה  20%על סך של 

 . "(צ'ק ביטחון)להלן: "

 אחריות למוצרים .4

באחריות לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שייגרמו במישרין למוצרים עד למועד  ספק יישא לבדוה .4.1
 "(. מועד המסירהמסירתם לאגודה )להלן: "

 , בדיקה מדגמית.נציג האגודה ובנוכחות נציג החברהבמועד המסירה יבדקו המוצרים ע"י  .4.2

אשר הוצגו  באיכות שאינה נופלת מן המוצרים לדוגמא בזאת לספק את המוצרים הספק מתחייב .4.3
בכל  , ואשר בהתבסס על דוגמאות אלו נחתם הסכם זה.זה הסכםטרם חתימת  ו לאגודהו/או סופק

  כי המוצרים יהיו באיכות סוג א'. מקרה, הספק מתחייב

ו/או צדדים שלישיים בגין כל פגם גלוי או נסתר, הקיים  אגודהכלפי הבאחריות  ספק יישא לבדוה .4.4
בנוסף ומבלי לגרוע מכל  קת המוצרים ו/או במועד מאוחר לכך.במוצרים אשר יתגלה במועד אספ

זכות הנתונה לאגודה, מתחייב בזאת הספק לשפות את האגודה בגין כל סכום אותו תאלץ לשלם 
 לצד שלישי כלשהו בגין אי מילוי התחייבויות הספק.

תקופת יום ממועד המסירה )להלן: " 90, אחריות למשך ספקבגין המוצרים, תינתן ע"י ה .4.5
הפגום  עם המוצר ספקלפנות ל תרשאיתהיה  אגודה"(. במהלך תקופת האחריות, ההאחריות

ימים ממועד הדרישה לכך על ידי  7, לא יאוחר מתום מוצר חדש ותקין במקומווהספק יספק לאגודה 
 .האגודה

עקיפין ים שלישיים במישרין ו/או בבכל נזק, אובדן, או הפסד אשר ייגרמו לצדד הספק יישא לבדו .4.6
שפה את האגודה בגין כל טענה ו/או תביעה אשר תופנה כלפיה על כתוצאה מהשימוש במוצרים וי

  ידי צדדים שלישיים בקשר עם האמור. 



 

 

 

מן  25%או מעל ללעיל,  4.6עד  4.3: סיפק הספק מוצרים שלא בהתאם לאמור בסעיפים ביטול עסקה .5
לעיל, וכן תהא  2.11זכאית לפיצוי המוסכם המצוין בסעיף תהא האגודה המוצרים שסופקו אינם תקינים, 

רשאית לבטל את העסקה ולדרוש את השבת הכספים ששולמו בגינה, וזאת מבלי לפגוע האגודה 
ק לפי כל דין וכאמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר עשוי לעמוד לזכות באחריות הספ

 האגודה ו/או ההתאחדות.

 קניין רוחני .6

האגודה מתחייבת להעביר, לחברה, למכס ו/או לכל גורם אחר שיידרש, אישור לשימוש בלוגו האגודה 
ידיעה או מסמך או גודה, שמה וכל ולצורך ייצור ו/או אספקת המוצרים על פי הסכם זה, בלבד. לוגו הא

לצורך ביצוע הסכם זה  ספקאשר תעביר האגודה לחפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל 
שלא לעשות בזה  מתחייבים הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמווהינם קניינה הרוחני הבלעדי של האגודה 

 כאמור ברישא של סעיף זה. אשר תינתן לספקג מגדר ההרשאה החורבקניין רוחני זה, כל שימוש 

 תניית שיפוט .7

הצדדים מסכימים, כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה אך ורק בבתי המשפט 
 .הרלוונטי בהתאם לכתובת האגודה, כמפורט במבוא להסכם זההמוסמכים במחוז 

 שונות .8

זכויותיהם ומבטל כל הסכם, הסכמה, זכרון הסכם זה ממצה את מלוא ההסכמות בין הצדדים ואת  .8.1
 דברים, מצג קודם, התחייבות אחרת או נוהג שקדם לחתימתו.

כל שינוי של הסכם זה, או ויתור על קיום תנאי הקבוע בו טעונים מסמך בכתב, בחתימת שני  .8.2
 הצדדים, אחרת, לא יהיה להם כל תוקף.

 .לא ייחשבו כוויתור על אותה זכותמוסכם, כי הימנעות מתביעת זכות או טענה ביחס אליה,  .8.3

כל הודעה שנשלחה בדואר רשום  הן כמפורט במבוא להסכם זה.משלוח הודעות כתובות הצדדים ל .8.4
על ידי צד אחד למשנהו, לפי הכתובת כאמור בכותרת להסכם זה לעיל תחשב כאילו נתקבלה על 

בתוך יום עסקים מיום או בדוא"ל ממועד שיגורה בדואר, אם בפקס ימים  7ידי הצד שכנגד תוך 
 בעת מסירתה.  -שיגורה, ואם על ידי שליח 

 
 :לראייה באו הצדדים על החתוםו

 
__________________________________________ ________________________________________ 

 הספק האגודה
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