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  מכרזיםמחלקת     
  ע"ז תמוז תש"י   
  2010יוני  23   

  
  
  

  חוזה
  

  ________________שנת___________ לחודש____________ שבע ביום-שנערך בבאר
  

  בין
  ) צ"חל(מ "שבע בע-בארש קיי ב"המכללה האקדמית לחינוך ע

  באר שבע 33יהודה הלוי ' רח
  

  ")המזמין: "להלן( 
  מצד אחד

  
  לבין
  

______________________  
  

______________________  
  
  

  ")הספק: "להלן(
  מצד שני

  
עבור   מחשב ומסכיניידים מחשבים נייחים שעניינו מכרז לאספקת  2/2010' הואיל והספק זכה במכרז מס

  ).להלן המכרז( שבע-ש קיי בבאר"מית לחינוך עהמכללה האקד
  

  .ל"י תנאי המכרז הנ"עפ מחשביםוהואיל  והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם לאספקת ה
  

  :הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן, הותנה, לפיכך
  
  

  מבוא ופרשנות.  1
            חלק בלתי נפרד וכן המכרז על נספחיו ועל הצעת הספק מהווים , המבוא להסכם זה ונספחיו  1.1

  .ממנו
  

                אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני , לא יהיה תוקף לכל שינוי או תוספת להסכם זה 1.2
ל ידי עדי אם ייחתמו , ובלבד ששינוי או תוספת הבאים אך ורק להיטיב עם אחד הצדדים, הצדדים

  .הצד האחר
  

  :לצורך הסכם זה הינםנציגים המוסמכים של הצדדים  1.3
  

   נשיאת המכללה, לאה קוזמינסקי' פרופ  :מטעם המזמין
  

  ר הדירקטוריון"יו, יעקב- רבקה בן' גב  
  
  

    _____________________________   :מטעם הספק
  
  

      _____________________________  
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  הצהרות  .2
  

  :הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן
  

של הפריטים  ובאופן מיוחד את השימוש, היקפו וטיבו של המכרז, לי את מהותוכי הנו מכיר באופן כל  2.1
  .הנרכשים על ידי המזמין

  
הוראות הסכם  בכמות ובאיכות הנדרשים על פי , כי לא יהיה לו כל קושי לספק את המוצרים במועד. 2.2

ם במסמכי הנזכרי כי הוא מודע ללוח הזמנים לאספקת המוצרים וכי הוא בדק את הפרטים, זה
אין בהם , מנוסחים באופן ברור וכי לדעתו הם, בהם על דרך האזכורלרבות כל מסמך שנכלל , המכרז
תוך עמידה מדויקת בכל תנאי , המוצריםל ואין לו כל קושי לעמוד בדרישות המפרטות את כ, סתירות

 . המפרטים
  
  מהות ההסכם.  3

 תצורותלפי ה, הניידים ומסכי המחשב שבים הנייחיםהמחהספק מתחייב לספק עבור המזמין את 
. שבע-באר, 33יהודה הלוי ' ש קיי שברח"מכללה האקדמית לחינוך עעבור ה, במפרט המכרז ותמופיעה
והכל בהתאם ובכפיפות לכל , ואילו המזמין מתחייב לשלם לספק עבור המוצרים) האתר: "להלן(

  .הוראות הסכם זה
  

  התחייבות הספק. 4
  

במסמכי  כל המוצרים שיסופקו על פי הסכם זה יהיו בהתאם למפרט הטכני הכלול הספק מתחייב כי 4.1
שמירה קפדנית של הספק על קיומן של כל דרישות ופרטי המפרט מהווה תנאי יסודי של הסכם . המכרז

  . תנאי לאספקת כל ההזמנה לאתר הינו  ,אישור המזמין בכתב בלבד. זה
  

י "פריקת הציוד תעשה ע. ויובילם לאתר ולמקום שיתבקש, עמוהספק יעמיס את המוצרים על רכב מט 4.2
  .  הספק בנוכחות עובד אחראי מטעם המכללה ובהנחייתו

  
לרבות  הספק מתחייב לספק את כל המוצרים בהתאם למפרט ולכמויות על פי המפורט במכרז 4.3

ם בכתב שינויים שהספק התבקש לבצע ובהתאם לתיקונים וההבהרות שהספק התבקש להם והסכי
  . לקבל עליו לבצע השינויים על פי דרישת המכללה מבלי לגרוע מתנאי המכרז

  
חלה גם אם אין , )'נספח א: להלן(, כמפורט בחוזה זה, מובהר כי אחריות הספק למוצרים ולרכיביהם 4.4

 וכי המוצרים. ל"בארץ ובחו מייצר את המוצרים והרכיבים אלא רוכש אותם מן היצרנים הספק
הספק יהיה אחראי לכל המוצרים  .ל ידו בתנאי המכרזעבתקן ישראלי על פי המסמכים שצורפו עומדים 

מבחינת איכותם ותקינותם של הפריטים המסופקים על ידו על פי הפריטים והתצורות שנבחרו על ידי 
  .המזמין

  
  .הובתיאום מראש עם המכלל __25.09.2010___הספק מתחייב שכל הציוד יסופק לא יאוחר  5.4
  
  העסקת קבלני משנה והסבת ההסכם על ידי הספק.  5
  

  .הספק יבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו 5.1
  

אלא , למשכן או לשעבד זכות כלשהי מזכויותיו על פי הסכם זה, להמחות, הספק לא יהיה רשאי להסב 5.2
  .אם כן יקבל לכך את הסכמתו של המזמין מראש בכתב

  
  המחיר.  6
  

מהמוצרים יהיה בהתאם להצעה שהוגשה במסגרת המכרז ונרשמה על ידי המציע  סוג מחירו של כל  6.1
המחיר ישולם בהתאם לאספקת המוצרים "). המחיר הבסיסי: "להלן(בכתב הכמויות והצעות המחיר 
לא יובאו . בהתאם לספירה שתיערך על ידי אחראי מטעם המכללה, בפועל על פי הוראות הסכם זה
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ן מוצרים שאינם עומדים בתנאי ההסכם ושנפסלו מכל סיבה שהיא על ידי האחראי מטעם בחשבו

  .המכללה
  

, המחיר מהווה תמורה מלאה וסופית אשר תגיע לספק עבור ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 6.2
צרים הובלת המו, פריקה, עמסהה ,אחסנה, אריזה, בקרת הטיב, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור

כל , תיאום האספקה עם המכללה, הצבתם במקום המיועד להם באתר המכללה, למקום שנדרש לכך
ביטוח , רווח הספק,  עמלה בגין מתן הערבויות הנדרשות על פי הסכם זה, ותשלום חובה ,אגרה ,מס

  .כל עניין אחרותקורות נוספות 
  

, תשומות הייצורמחירים של ת בגין עליות הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום או תמורה אחרת או נוספ .6.3
ישירה או , הוצאות בלתי צפויות או כל עלות או הוצאה, תוספות שכר, מחירי חומרי גלם, הובלה
בין שקיימים כיום ובין , עניין אחרבתשלומי חובה או כל , עליות במסיםאו , משתנה או קבועה, עקיפה

  .שייווצרו או יכנסו לתוקף בעתיד
  
  
  יםתשלומ.  7
  

במעמד הספקת המוצרים באתר המכללה תתבצע ספירת הכמות הנמסרת על ידי האחראי מטעם  7.1
  .המכללה בנוכחות נציג הספק

  
אספקת  המאמתת את, על האחראי מטעם המכללה לחתום על תעודת משלוח שהספק הגיש לחתימתו 7.2

  . בגינם נדרש התשלום אשר, המוצרים כנדרש על פי חוזה זה
  

בו , )חשבון סופי –להלן " (חשבון סופי"יגיש הספק חשבון שכותרתו , בגמר אספקת כל המוצרים 7.3
  .  לעיל 6המפורט בסעיף   המחיר יחושב על פי. יפורטו כל דרישותיו הכספיות על פי ההסכם

  
  :דהיינו, לאחר שהחשבון הסופי יאושר על ידי המזמין הוא ישולם על פי תנאי המכרז 7.4
  יום 120+ש 25%יום  90+ש 25%  .יום 60+ש 50%  

  
אישור חשבון או כל פרט הכלול בו וכן תשלומו של חשבון לספק לא יחשבו כראיה או כאישור המזמין  7.5

לנכונות החשבון או נכונותם של הפרטים הכלולים בו או להעדר טענות כלפי הספק או לכך שהספק 
  .לים בחשבון או ביחס לכל עניין אחרקיים את כל הוראות ההסכם ביחס למוצרים הכלו

  
  תשלום מס ערך מוסף  .8
  

  . מ בשיעור שיהיה בתוקף במועד התשלום"לכל סכום שיש לשלמו על פי הסכם זה יתווסף מע
  
  העברת בעלות המוצרים ומסירתם למזמין.  9
  

  .המוצרים ייחשבו כנמצאים בבעלותו של הספק עד למועד מסירתם למזמין 9.1
  

, אריזת המוצרים. ק להעמיד המוצרים באתר המכללה במקום שהאחראי מטעם המכללה יקבעעל הספ 9.2
  .ועל חשבונו, באחריותו תעשה, והצבתם העמסתם והובלתם לאתר המכללה

  . 25.9.2010 -חר מולא יא דהיינו, מסירת המוצרים למזמין תעשה במועד שנקבע על ידי המכללה  
  

  גילוי פגמים ואחריות. 10
  

יהיה , לאחר מסירתם") המוצרים הפגומים: "להלן(שברים או אי התאמות , גלו במוצרים פגמיםהת 10.1
המזמין רשאי להחזיר את המוצרים הפגומים לספק והספק יחליפם במוצרים שעל הספק לספק על פי 

במקרה כזה יהיה המזמין זכאי לפיצוי . יום מהמועד שנדרש לכך על ידי המזמין 15תנאי החוזה תוך 
  . ההוצאות והפיגורים שיגרמו להחלפתם במוצרים תקינים, כל הנזקים על

  
שנים  3הספק יהיה אחראי כלפי המזמין לתקופה של , מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה 10.2

  .שלמותםו חוזקם, איכותם, תקינותםכי המוצרים ישמרו על , מיום גמר אספקת כל המוצרים
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, במוצרים תקינים זהים להם, יהיה ברשותו מלאי לצורך החלפת מוצרים פגומיםהספק מתחייב כי  10.3
שנים ממועד   5הנדרשים וזאת למשך התקופה המסתיימת בתום והרכיבים לרבות כל חלקי החילוף 

  .אספקת כל המוצרים נשוא מכרז זה
  
  

  ערבות . 11
 

לרבות התחייבות  ,ספק בהסכםהערבות תשמשנה כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של התחייבות ה 11.1
תשמש הערבות להבטחה , מבלי לגרוע מכלליות האמור. הספק הקשורות לאחריותו לטיב המוצרים

  :ולכיסוי
  

  .כל נזק העלול להיגרם עקב או בקשר עם כל הפרה או מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה 11.1.1
  

ק וכיסוי תביעות לנזקים שיגרמו י הספ"החלפת מוצרים פגומים ע, הבטחת טיב המוצרים 11.1.2
  .למזמין כתוצאה ממוצרים פגומים

או במספר  בפעם אחת, בכל מקרה כאמור ניתן יהיה לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו  
  .ההפסדים וההוצאות כאמור, ולהיפרע מתוכו את כל הנזקים, פעמים

או נוסף בגין הפרתה של הוראה אין במתן הערבות או בפירעונה כדי לגרוע מכל סעד אחר  11.1.3
  .מהוראות הסכם זה או אי עמידת הספק בהתחייבויותיו

 
  

  הפרות וסעדים  .12
  

ימים מיום  7וההפרה לא תוקנה תוך , ה יסודיתי הספק באופן שאינו מהווה הפר"הופר הסכם זה ע 12.1
ו של ההסכם תהפך ההפרה ליסודית ותזכה את המכללה בביטול, שנדרש בכתב תיקונה של ההפרה

  . ובכל הסעדים המוענקים על פי הדין וההסכם בשל ההפרה והביטול
  

לרבות נזקים מצטברים ונזקים , ידוע לספק כי כל פיגור באספקת המוצרים עלול לגרום נזקים כבדים 12.2
לפיכך קובעים הצדדים כי בכל מקרה של פיגור באספקת המוצרים על ידי הספק או , תוצאתיים

שימוש , לדעת המכללה ומי שהוסמך לכך, ם שיש בהם אי התאמה שאינה מאפשרתאספקת מוצרי
מערך המוצרים  3%ישלם הספק למזמין פיצוי קבוע מוסכם מראש של ) פיגור –להלן (בהם 

. שאספקתם התעכבה לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו וזאת עד לפיגור של שלושה שבועות באספקה
הספק מצהיר כי ידוע לו שהפיצוי . ל שבוע של פיגור או חלק ממנולכ 6%-לאחר מכן יעלה הפיצוי ל

האמור הוא פיצוי מוסכם וקבוע מראש ומשקף באופן סביר את הנזק שייגרם כתוצאה מהעיכוב 
  . באספקה

  
  

   כתובות הצדדים. 13
  
  ).צ"חל(מ "שבע בע- בבאר, ש קיי"המכללה האקדמית לחינוך ע -המזמין  .א

 84536בע באר ש  33יהודה הלוי ' רח
  

  _______________________________________________    - הספק    .ב
            

     
  ולראיה באו הצדדים על החתום

  
  
  

                           __________________         ____________________________  
  ש קיי                     הספק"המכללה האקדמית לחינוך ע    

  )צ"חל(מ "שבע בע-בבאר                                    
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  'נספח א

  

  מפרט כללי

  תקנים וכתב כמויות, מפרטים .1

 לספקהספק מתחייב . שלהלן 1.1העבודה תתבצע בהתאם למפרטים והתקנים לפי המפורט בסעיף 

התחייבות : הלןל(לעיל  4מכל פריט לפני ביצוע ההזמנה במלואה על פי המפורט בחוזה זה בסעיף 

  ).הספק

איכותם ותקינותם של הפריטים המסופקים על ידו על הספק יהיה אחראי לכל המוצרים מבחינת 

   .על ידי המזמין התצורות שנבחרופריטים ופי ה

  

  מפרט כללי

   ..וכמויות ירשמו לאחר בחירת הספק עם הדגם והפרטים של המחשביםתצורה 

  
   

  


