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 ' מסמך ב

 מתוקנת אמנת השירות

 04/2021ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 2021________ חודש _______ שנת  יוםמ

 

, מצהיר ומתחייב בזאת כלפי איגוד ערים אשכול רשויות  ("הספק")להלן:    אני הח"מ __________

אשר   האשכול,  מרשויות  אחת  וכל  ושומרון  באמנת  יהודה  כמובא  מחשבים,  ממני  לרכוש  תבחר 

 שירות זו כדלקמן:

 

 מבוא     .1

של איגוד ערים אשכול רשויות    04/2021הצעתנו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז מס'   .1.1

  (, לאספקת מחשבים לאשכול ולרשויות האשכול"האשכול"יהודה ושומרון )להלן:  

 .("ההצעה"-ו "המכרז" :)להלן

 והצעתנו מהוות חלק בלתי נפרד מאמנת שירות זו.   המכרזהוראות  .1.2

 .מהספק  מחשביםזו תחול כלפי מי מרשויות האשכול שתבחר להזמין    אמנת שירות .1.3

ידיו   .1.4 על  שינתן  ואופן השירות  לטיב  של הספק  כולל את התחייבויותיו  זה  מסמך 

 . לרשויות האשכול

ו יקרא להלן  רשות מרשויות האשכול או האשכול עצמו אשר יזמין מחשבים מאיתנ .1.5

 ."המזמין"באמנת שירות זו 

זו   .1.6 שירות  אמנת  האשכול"לעניין  המועצה    –   "רשויות  עילית,  מודיעין  עיריית 

מנשה אלפי  המקומית  המועצה  אורנית,  המקומית  ,  המקומית    אלקנה, המועצה 

הר  המועצה המקומית  גבעת זאב,  המועצה המקומית  בית אל,  המועצה המקומית  

המועצה המקומית  קדומים,  המועצה המקומית  עמנואל,  המועצה המקומית  אדר,  

המועצה  בנימין,  האזורית  המועצה  בקעת הירדן,  האזורית  ן, המועצה  קרני שומרו

המלח האזורית   ים  שתצטרף  שומרון   האזוריתוהמועצה    מגילות  רשות  כל  וכן   ,

שויות יהודה  לאשכול בתקופת הזכייה עם הזוכה במכרז, וכן איגוד ערים אשכול ר

 . ושומרון

 

  התחייבות לטיב ואיכות השירות .2

תוך מתן    ,הוראות המכרז ובהצעתנוכמפורט ב  ,תחייבים לספק את המחשביםמאנו   .2.1

 שירות מיטבי למזמין.

, ביעילות ובמהירות בהזמנות ו/או בפניות המזמין אלינו בכל  מיומנותאנו נטפל ב .2.2

 לאספקת המחשבים.   הקשור והנוגע
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נדרש לשם מתן השירות ברמה הגבוהה ביותר ואספקת  ה אנו נחזיק ברשותנו את כל   .2.3

 . כוח אדם מיומןהמחשבים למזמין לרבות, המחשבים ו

ו כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש  נחזיק בידי נכי   יםומתחייב  יםמצהיראנו   .2.4

יידרש, ככל שנדרש, על פי כל דין לאספקת   , בכל תקופת  מזמיןל  יםהמחשבו/או 

כל שינוי שיחול    אנו מתחייבים להודיע ההתקשרות כקבוע בהוראות המכרז.   על 

 בקשר עם האישורים הנדרשים במכרז כתנאי להתקשרות עמו.  

יחידה  נו  המחשביםלאספקת    ים והבלעדי  ים המלא  םהאחראיאנו   .2.5 כתובת  שמש 

 בכל דבר ועניין הקשור באספקת הציוד.מזמין ובלעדית ל

ו/או ברמת השירות,  וח כי ככל שת   יםמתחייב  אנו .2.6 פעל  נ ל ירידה באיכות השירות 

בהתאם לאמנת  באופן מידי ורצוף, לתיקון הליקויים ולהשבת איכות ורמת השירות  

 . שירות זו

  פי  על  ונ התחייבויותי  למילוי  הקשור  בכלהמזמין    עם  פעולה   לשתףבים  מתחייאנו   .2.7

זו,   שירות  ן,  תיקו  הטעון   כל  את   ולהחליף  לשפר ן,  לתק  התחייבות  לרבות אמנת 

 ך.בכ הצורך בדבר  המזמין הודעת לקבלת בסמוךה, והחלפ  שיפור

 ,לדרישות התאמה אי או הספק ידי על שסופק בציוד ליקוי יימצא שבו במקרה .2.8

 הציוד כל את להחליף ,הלקוי הציוד את לאסוף ,למזמין להגיע חייב הספק  יהיה

 .למזמין מתוקן או חדש ציוד ולספק ,נוספת תמורה תשלום ללא משלוח אותו של

  מידע  לנו  ואין שוטף בייצור יהיה שיסופק ציוד כל וכןידינו  -על  המוצע מחשבים כל .2.9

 ת.ההתקשרו   תקופת במהלך הייצור  להפסקת חשש  או על

 

 השירות מוקד .3

,  18:00-08:00ת  השעו ביןראשון עד חמישי    בימים  לקוחות  שירות  מוקדל  פעיאנו נ .3.1

 . 13:00-07:30ובימי שישי וערבי חג בשעות  

נהיה זמינים לפניות המזמין ונקיים עימן תקשורת יעילה לרבות, על ידי מתן מענה   .3.2

 אנושי, כמפורט באמצעים ליצירת קשר:

 מספרי טלפון לפניות: ____________ 

 מספר פקס: ____________

 כתובת דוא"ל: ____________ 

לפניות  נ .3.3 וענה  הרשויות האשכול  האשכול  המפורטות    SLA-בהתאם להתחייבות 

 באמנת שירות זו. 

 התחייבויותיו לפי אמנת שירות זו.ביצוע למנה אחראי מטעמו אנו נ  .3.4

נ .3.5   מעקב   לרבות  ההזמנה  וסטאטוס   הזמנות  רישומי  השירות   במסגרת  נהלאנו 

  בהתאם   שלא  הכאל  או  פגומים  מוצריםת,  החזרות,  חסרו  הזמנות  אחר ממוחשב

 ז.  המכר  לדרישות
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לניהול    CRM)מערכת רישום שיחות( ומערכת    ACDמוקד השירות יכלול מערכת   .3.6

  ההמתנה  זמן.  הטלפוני  למענה  עד  המתנה  זמן  של  רישום  תערוך  המערכתהפניות.  

  זה   מזמן  חריגהת.  שניו   60ל  עת,  ע  בכלה,  יעל  לא  השירות  מוקד  לש   טלפוני  למענה

  ועל   ונ מטעמ  עובדים  ידי  על  המאוישות  העמדות  כמות  בהגדלתותנו  א   תחייב

 ם:  הבאי הפרטים  יירשמו  טלפונית פנייה לכלנו. חשבונ 

 ה; ושע  תאריך הכולל –ה הפני  מועד .3.6.1

 ה; ההזמנ פרטי .3.6.2

 י;הסידור  מספרה .3.6.3

 ; המזמין פרטי .3.6.4

 ה. ההזמנ מקבלי פרט .3.6.5

ר,  המאוח  לכלן,  למזמי   אלקטרוני  בדואר  או  חוזר  בפקס  תאושר  טלפונית  פניה  כל

 ד. אח עבודה יום בתוך

  לחודש   5-ל   עדבסוף כל חודש    ACD-ה  מערכת  של  הרישומים  אתלאשכול    עביר אנו נ .3.7

 האשכול מעת לעת. דרישות לפי  וכן,  אוטומטי באופן העוקב

 שירות  תנאי .4

ימי עסקים ממועד משלוח ההזמנה, אלא אם    14-אנו נספק כל הזמנה לא יאוחר מ .4.1

 ימי עסקים. 14- המזמין, אך לא פחות מהוגדר אחרת ע"י 

ה  האספק ד  מועם  טרת  שעו  48ד  עש  מראה  ההזמנת  אספקת  א ם המזמין  עם  תאאנו נ .4.2

 ן. המתוכנ 

ל  אצר  הקש אישל  שי  לסלולרם( מסרונית  קצרות )הודעות  לשליחת  מערכ ל  פעיאנו נ .4.3

ה  ההזמנר  מספ  אתט  תפרה  ההודע ח.  המשלו ד  מועם  טרת  שעו  48ד  ען,  המזמי

ת  ליצירן וטלפו ן המתוכנ   האספקהן חלו ן,  המזמיל אצר  הקשש אין, המזמי ד המשר

 ת. שעו 4ד עה יהין המתוכנ ה  האספק  חלוןן. מעוניי ן והמזמיה  במידם לשינוייר קש

 פריטיםא  ללו  את  חסרות  בכמויוה  הזמנ קנו  סיפו  א ה  ההזמנ ת  אקנו  סיפא  ל .4.4

 החלפת  /השלמת  /לאספקת דאגאנו נוי  הליקור  בדבזמין  המע לנו  יודים,  מסוימי

 זמין. המת הודעה נמסר  שבו מהמועדעסקים   ימי 2 וךת ההזמנה

נספק   .4.5 ו  א ם  פגומים  פריטיו  אז  המכר ת  דרישות  אם  תואמים  שאינם  פריטיאם 

ויחול האמור  ,  לכלו  סופקא  שלם  פריטיבו אלו כ יחשם,  חדשים  שאינו  אם  תקולי

 . לעיל 4.4בסעיף 

 

 אופן מתן השירות .5

אנו מתחייבים לספק את המחשבים בעצמנו, וכי לא נעביר ו/או נסב ו/או נמחה ו/או   .5.1

נשעבד לאחר או לאחרים, את התחייבויותינו על פי המכרז ואמנת שירות זו, אלא  

 אם קיבלנו מראש ובכתב את הסכמת האשכול.  
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ום ע"י  החתלטופס ההזמנה    בהתאםנספק את המחשבים  כי    ,בזאת  יםמצהיר אנו   .5.2

 .שמראהמזמין, שישלח אלינו על ידי המזמין  של החתימה מורשי

 .חדש ומקורינספק למזמין רק מחשבים  .5.3

לכתובת   .5.4 תהיה  המחשבים  תהיה    שתצויןאספקת  שהיא  ובלבד  ההזמנה,  בטופס 

 בתחום שיפוט של מי מרשויות האשכול. 

המשרדי  .5.5 לציוד  בהתאם  חשבונית  המחשבים  אספקת  ביצוע  עם  למזמין    נמציא 

יו בהצעתנו או לפי המוסכם עם  יד  על  שצוינו  תעריפים שהוזמן בטופס ההזמנה ול

 המזמין. 

אנו מתחייבים כי ככל שימצא על ידי המזמין כי לא סופק מלוא המחשבים שהוזמן,   .5.6

וזאת, לכל היותר   למזמין  ונמציא חשבונית חדשה  נתקן את החשבונית שהופקה 

( ימי  2תוך שני )  -פי שיקבע ע"י המזמין  ( ימים, או במקרים דחופים כ 5תוך חמישה )

 עסקים, ממועד האספקה. 

הצמדה  למדד ו/או לכל יוצמדו  לא    נוהמחירים המפורטים בהצעתאנו מצהירים כי   .5.7

ו/או תוספת אחרת, ואנו ננפיק חשבונית בהתאם לסכומים הנקובים בהצעתו או  

 בהתאם למוסכם עם המזמין.

במהלך    הירות למניעת תאונות ומפגעיםלנקוט בעת בכל אמצעי הז  יםמתחייב אנו   .5.8

 . ביצוע אספקת המחשבים למזמין

אספקת  מיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך    מזמיןל דווח  ל  יםמתחייב אנו   .5.9

 . המחשבים

אספקת המחשבים  ד בלוחות הזמנים המוסכמים לועמשלא נ   אנו מתחייבים כי ככל .5.10

ההזמנה ו/או לסרב את קבלת  בטל את  ל  המזמיןרשאי  יהיה    ,כקבוע בטופס ההזמנה

 המחשבים לאחר המועד המיועד לאספקה. 

  הפרה של   זו, יהווה הדבר  שירות  בהוראות אמנתד  ועמנ לא  כי ככל ש  יםמתחייב אנו   .5.11

ההתקשרות    לבטל את  רשאי, בין היתר,  ההייהמזמין, והמזמין  ו כלפי  ני התחייבויות

ל נמע ו/או  חלקה  –האשכול    ערבותאת  חלט  ו  או  לתשלום  כולה  בנוסף  וזאת   ,

ל  הפיצויים העומדים  הסעדים  יתר  ו/או  רשויות  המוסכמים  או  האשכול  זכות 

 לדין. בהתאם  האשכול

 מחשבים:  של  ייצור הפסקת .5.12

הודיע  והיצר  במידה .5.12.1   באופן ,  מסוים  מחשביםשל    דגם  ייצור  הפסקת  עלן 

 לאשכול.  כך על דווחלא נוכל לספקו, נש

נהופס   שייצורו   הציוד  של  נוסף  מלאינו  בידי  שיש  ככל .5.12.2 ים  חייב   היהק, 

  בהתאם נו,  אצל  שיש   המלאי  כל  ניצול   עד  הציוד   את  ולספק  להמשיך 

 האשכול.  לדרישת

ת  דע   שיקול   לפי  נוספים   במקרים  וכןל,  בפוע  ייצור  הפסקת   של   במקרה .5.12.3

  תעמוד ם,  מסוי  מחשבים  לספק תנובאפשרו  שאין  סבור   הוא   שבהםהמזמין  
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  אחרת   דרך  בכל  או  הבאות  הפעולה  מדרכי באחת  לבחור  הזכותלמזמין  

 המזמין:  כנגד טענה כל לספק  שתהיה מבלין, די כל הוראות  לפי  המותרת

 ציוד ק,  הופס   שייצורו  הדגם  במקום  לספקאיתנו  מ  לדרוש .5.12.3.1

  על המזמין(    וקביעת  בדיקת  פי  על)   זהות  או   עולות  שתכונותיו

מחיר היצרן  ל הדגם המקורי, אלא אם  ש   במחיר  הציוד  תכונות

או יותר מהדגם המקורי, כי אז    10%-עבור הדגם החדש גבוה ב

 . יוסכם מחיר הדגם החדש ביננו לבין המזמין

זמין את הציוד שאותו איננו מסוגלים לספק, האפשר למזמין לל .5.12.3.2

 מספק אחר. 

ודיע על פקיעת הצעתנו, וסיום יכולת המזמין להזמין מאיתנו  לה .5.12.3.3

 מחשבים. 

 .חירום במצבי והשירותים הציוד באספקת רציפות הבטחת .5.13

"  י חיונ מפעלכ"  וכרז, אנו נזו  התקשרות  שעקב  ייתכן  כיעים לכך  מוד אנו .5.13.1

  החיוניים   ונועובדי ,  1967-ז"התשכם,  חירו  בשעת  עבודה  שרות  חוק  לפי

 ם. חירו בשעת לעבוד יחויבו

ו מתחיי אנו   .5.13.2 אנו    תהליך   להשלמת  הנדרש  בכל  פעולהף  שתנ  ו נ עובדיבים 

  מפעל "כ  המזמין   עבור   עשה נש  עבודה   על  נוסף  תשלום   קבלנ   לא  וכי  ההכרזה

 ". יחיונ

 

 סודיות על לשמירה התחייבות .6

 הגדרות:  .6.1

 . במכרז כהגדרתם – "השירותים" ו "המחשבים" .6.1.1

)  –  "מידע" .6.1.2 מידע  )informationכל  ידע   ,)Know-How  ,)ך,  מסמ ה,  ידיע

צ"ב  כיוו  אחר  דבר  וכל  מסקנהת,  דעת  חוול,  מוד ן,  נתו ת,  תוכנית,  תכתוב

  צורה   בכל  או/וע"פ  ב  ובין  בכתב  בין  והשירותים  המחשבים  ברכש  הקשור

  אופטית   או /ו  אלקטרונית  או /ו  חשמלית  בצורה  ידיעות   שימור   של   דרך  או

 .אחרת או/ ו מגנטית או/ו

מקצועיים" .6.1.3   המחשבים   לרכש  בקשר   לידי  יגיע  אשר  מידע  כל  –   "סודות 

ן,  מכ   לאחר  או   השירותים  מתן  או  הרכש  במהלך  נתקבל   אם  בין ם,  והשירותי

המזמין    על  יימסר  אשר  מידעל:  לעי  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  לרבות

 ו. מטעמ מי או/ו  אחר גורם כל או/ו

  במהלך   אלינו  שיגיעו  המקצועיים  הסודות  או/ו  המידע  את  לשמוראנו מתחייבים   .6.2

  בהם  ולעשות  מוחלטת  בסודיותם,  השירותי  וביצוע  המחשבים ישת  רכ   עקב  או/ו

  לפגוע   ומבליק,  ספ  הסר  למעןם.  והשירותי  המחשבים  אספקת  לצורך  ורק   אך   שימוש

  להביא   או  למסורע,  להודיר,  להעבים,  לפרס  לא  מתחייבים  הננור,  האמו  בכלליות
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  בנחלת   שהוא  מידע  למעטם,  המקצועיי  הסודות  או/ו  המידע  את  אדם   כל  לידיעת

 .דין כל פי על למסור שיש מידע או הכלל

  עלולהו,  לקבל  מורשה  שאינו  לגורםו,  לידינ  המגיע  אישי  מידע  חשיפת  כיו,  לנ  ידוע .6.3

ל פי  ע  לדין   להיתבע  עלולים  אנו   שבגינה  עבירה ם,  אד  של   בפרטיותו  פגיעה   להוות

 . 1981-ת, התשמ"אהפרטיו  הגנת לחוק  5ף סעי

  או  שירותים  או  מחשבים  המספק  ונמטעמ   אדם  וכלינו  עובד  שכל  לכך  נדאגאנו   .6.4

השירותים,  ל   שהיא  דרך  בכל   הקשור או  הציוד    האמור   את  יקייםאספקת 

  אלה   התחייבויות  ונמציאת,  סודיו  לשמירת  התחייבות  על  ויחתום  זו  בהתחייבות

התקופה בה תהיה הצעתנו    במהלך  חדשים  עובדים נקלוט  ש  ככלן,  כ  כמואשכול.  ל

 אשכול.ל מציאהנו כאמור התחייבות על חתימםבתוקף בהתאם להוראות המכרז נ

בסעיף   .6.5 לעיל  על  6האמור  יחול  לא  מסירתו    זה,  טרם  הספק  בידי  שהיה  מידע 

מידע שפותח  ומהמזמין, מידע שהגיע לידיעת הספק מצד שלישי ללא חובת סודיות,  

 . על ידי הספק באופן עצמאי

 

 שוטפים חיםדיוו .7

נמציא למזמין, כל אחד בנפרד,   .7.1   חודשי   ביצועו"ח  ד י,  החודש  לחשבון   בצירוף אנו 

)ויתבק   ככל  אחר   או   מפורט  האשכול  ע"י  י(  דיגיטל  בקובץ xls/xlsx ובמסמךש 

 ן:להל  התבנית פי על בפורמט

  על ת )ההזמנו   אודות  הפרטים  כל  את   ונשל   המידע  במערכות  רולשמ בים  מתחייאנו   .7.2

  חיתוך לפי    וזאת   והתשלום  החשבוניתן  החשבו ה,  האספקר,  הייצון,  פרטיה  כל

  בחתכים ו  בתדירותהאשכול,    ידי  על  שיידרש  כפי  והכל,  המחשביםה,  תקופהמזמין,  

אנו  ידו  על   שידרשו   תוך   המבוקשים  חות"הדו  אתאשכול  ל  להמציאבים  מתחיי . 

  הנהלת   נתוני  את  יתאמו  יסופקו   אשר   חות "הדו .  הדרישה  ממועד  שבועיים 

 לנו. ש החשבונות

  יידרש   אשר  נוסף  מידע  כל   ובתוספת  להלן  המפורטת  בתבנית  יופקו  חותו"הד .7.3

באמצעות    גבי   על  יוגשו  חות"הדולמזמין.    או  אשכולל ישלחו  או  מגנטית  מדיה 

 . xls/xlsxדוא"ל בפורמט

 קמן: לד כ תהיה אשכול או למזמיןל  התקופתיים  ות"חהד  הגשת  תבנית .7.4

 ת. וו"חהד תבנית חודשיים  ותו"חד הגשת .7.4.1

 ם: חודשיי ביצוע ותו"חד .7.4.2

 ק"ט, הזמנה, תקלות. מג: מסו  ותו"חד .7.4.2.1

 .העוקבש לחוד 5-ד ה עו ע"י יוגש .7.4.2.2

כל    –  ACD  מערכתרישום   .7.4.2.3 דו"ח  חודבסוף  יוגש    כל   של  פירוטש 

יופק    ונאצל   שהתקבלו  השיחות הדו"ח  זו.  שירות  אמנת  בעניין 

ה השדות:    ACD- ממערכת  את    המתנה  זמן ה,  השיח  מועדויכיל 
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) כול   שיחה   משך ה,  מענ  לאחר   השיחה  משךה,  למענ   זמן  כוללל 

)הפונ   הלקוחה,  השיח   התקבלה  ממנו  המספרה(,  המתנ  בהתאםה 

 ף.נוס רלוונטי מידע וכלת( השירו ת/נציגע ע"י שבוצ לסיווג

)רבעוניי  ביצוע  ותו"חד .7.4.3 או  ה  שיבקש  כפי   אחר   מועד   בכל   אום  מזמין 

 האשכול(: 

 ק"ט, הזמנה, תקלות. מג: מסו  ותו"חד .7.4.3.1

 .העוקבש לחוד 5-ד ה עו ע"י יוגש .7.4.3.2

 ם: הבאי לדגשים  לב בשים יוגשו  ותו"ח הד .7.4.4

 .מסכמת  שורה  תהיה  קטגוריה  שבכל  הפריטים   רשימת  של  בסיומה .7.4.4.1

  גם   יצויןד,  אח  במועד  במלואה  סופקה  לא  וההזמנה  במידה .7.4.4.2

 . ההזמנה הושלמה  בו ים/ המועד

  של   הכספי  הערך  מה  יצויין  במלואה  הזמנה  סופקה  ולא  במידה .7.4.4.3

 . החסרה הפריטים וכמות סופק שלא  החלק

נרבעו  או  חודש  כל  של  הראשון  בשבוע .7.4.4.4   אוטומאטי  באופן  עבירן, 

 . ותו"חהד כלל אתזמין המ או האשכול   של מוקדמת דרישה וללא

  שונים  בחתכים  נוספים  ותו"חד  לבקש  הזכות  שמורהאשכול  ל .7.4.4.5

 . שיבחר  מועד  ובכל  לצרכיו בהתאם

 

 ותשלום  חשבונות הגשת  .8

המחשבים למזמין עפ"י טופס    אספקת  לצורך  ההוצאות  כל  את  כוללים  המחירים .8.1

 ההזמנה.

יום מתום החודש בו    45  יתבצע  החשבון תשלוםן.  החשבו את  ויאשר  יבדוק  המזמין  .8.2

 העברנו למזמין חשבון עבור הזמנה אות הזמנות, וכנגד חשבונית מס כדין. 

זו  חתימ  במעמד   – ם  תשלומי  לביצוע  תנאים .8.3 שירות  אמנת    שנת   כל  ובתחילתת 

כל עת שהצעתנו תהיה בתוקף בהתאם להוראות    במשך  מכן  לאחר  שתחול  כספים

נ  תשלומים  לביצוע  מוקדם  כתנאי  וכןהמכרז,     צילום לאשכול    מציאע"י המזמין, 

  אישור   וכן,  1975-ף, התשל"ו מוס  ערך  מס   חוק  פי   על  בתוקף   מורשה  עוסק   תעודת

התשל"וציבוריי  גופים  עסקאות  בחוק  כמשמעותו  מורשה  מפקיד   או,  1976-ם, 

  החשבונות  פנקסי  את  מלנהל  פטור  או   מנהל  הספק   כי  מס  יועץ  וא  חשבון  מרואה

מס ערך    חוק  פי  ועל]נוסח חדש[    הכנסה  מס  פקודת  פי  על  לנהלם  שעליו  והרשומות

 . 1975- מוסף, התשל"ו

 

   SLA-Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .9

 . ם שלנומשאביההמאפשר ניהול נכון ויעיל של  נואמנת השירות היא כלי בידי  .9.1
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רת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקת  , להגדהמזמיןאמנת השירות היא כלי בידי   .9.2

 בקיום הגדרות אלה.  ינוולביצוע פיקוח על   המחשבים

ו לא יחשבו כאי  נתקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטת  .9.3

 . SLA-עמידה ביעדי ה

עמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות  נלא  שבמקרה  – כמיםפיצויים מוס .9.4

 . שלהלן 10בסעיף ו פיצויים מוסכמים כמופיע נהמוגדרות, יופעלו כנגד

המגיעים  הפיצויים  ה .9.5 מהסכומים  יקוזזו  קיזוז  זאת  ו  לנו,מוסכמים  של  בדרך 

 . תמורה המגיעה לנו או מערבות האשכולמה

הפרנו חוזה זה הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי לדרוש מאיתנו, כפיצוי מוערך   .9.6

 ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום ערבות האשכול.  

 מועד מתן שירות תיקון תקלות .9.7

בתקלה רגילה    17:00עד השעה  ו   8:00מהשעה  ה'  -קריאת שירות בימי א' .9.7.1

כה טלפונית/  בציוד שסופק ותקלות שניתן לפתור אותן מרחוק על ידי תמי

 .באותו יום יטופלוו  התחברות מרחוק יענו

 תקלה חמורה:   –להלן   –כל קריאה אחרת  .9.7.2

ידי    תיענה באותו היום   12:00ה' עד השעה  -קריאה בימי א'  .9.7.2.1 על 

 . הגעת טכנאי לאתר הרשות

תענה למחרת היום בבוקר עד    12:01ה' משעה  -קריאה בימי א' .9.7.2.2

 על ידי הגעת טכנאי לאתר הרשות. 10:00לשעה 

שעות מרגע ההגעה לטיפול    24סיום טיפול בתקלה יהיה לכל המאוחר עד   .9.7.3

 באתר המזמין. 

ייתן   שהספק  החלופי  הציוד  להחליפו,  שנדרש  או  ציוד  המשביתה  תקלה 

 . שהוחלףציוד ברמה זהה או גבוהה ל יהיה 

  , במקור   ה כפי שהיעם סיום הטיפול בתקלה, יוחזר הציוד למקומו המקורי  .9.7.4

על אופן הטיפול בתקלה,  מזמין שמיש. הטכנאי ידווח לנציג הכאשר הציוד 

 . לכך שהתקלה נפתרהבכתב  ויקבל את אישורו 

 

 פיצויים מוסכמים:  –מועד מתן שירות  .10

שניות מרגע    60מענה לשיחה תוך    –המתנה למענה לפניה טלפונית למוקד השירות   .10.1

שניות מעבר    ₪60 לכל חריגה של    ACD  –  30וחי  הקריאה במרכזייה שלנו על פי דיו

 . ACD-למדד השירות הנדרש על פי דיווחי ה 

איחור באספקת הזמנה או חלקה. האיחור יוגדר לגבי כלל הפריטים שלא סופקו   .10.2

סופק   שלא  בפריט  תלוי  המלא  תפקודם  אולם  סופקו  אשר  פריטים  או  במועד, 

ההזמנה  רכיבי  מעלות    0.2%  -  )לדוגמה: אספקה של המחשב ללא הזיכרון הנדרש(
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)ימי עבודה( עד לחמשת ימי העבודה הראשונים או    בגין כל יום פיגורשלא סופקו  

 על כל יום עבודה נוסף, או חלקו מעבר לכך.  2%חלקם, 

  –ימי עבודה ממשלוח ההזמנה מהמזמין    14תוך    – אספקת הזמנה מלאה למזמין   .10.3

 ₪ לכל יום איחור או חלק ממנו.  200

 .ל המחיר ששולם בעבור המוצרפכ  –  אספקת ציוד שאינו תואם את דרישות המכרז .10.4

ידי   .10.5 על  המאושרת  מהרשימה  שלא  מוצר  ששולם    –המזמין  אספקת  המחיר  כפל 

 . בעבור כל מוצר

יום )יום  ₪ בגין כל    25  –אי עמידה במועדים הנקובים    –  זמן תגובה לתקלה חמורה  א 10.5

₪ בגין כל יום פיגור, או חלקו מעבר    100עבודה(, או חלקו, מהיומיים הראשונים.  

 לכך, כל הסכומים הנם עבור כל מחשב עם תקלה. 

₪ בגין כל יום )יום    15  –אי עמידה במועדים הנקובים    –  זמן תגובה לתקלה רגילה ב 10.5

פיגור, או חלקו מעבר    ₪ בגין כל יום  50עבודה(, או חלקו, מהיומיים הראשונים.  

 לכך, כל הסכומים הנם עבור כל מחשב עם תקלה. 

קבוע   ג 10.5 באופן  אחר  ציוד  או  במחשב  תקול  ציוד  או  מחשב  עמידה  א  –החלפת  י 

הנקובים   מהיומיים    15  –במועדים  חלקו,  או  עבודה(,  )יום  יום  כל  בגין   ₪

הסכומים הנם עבור  ₪ בגין כל יום פיגור, או חלקו מעבר לכך, כל    50הראשונים.  

 כל מחשב עם תקלה. 

מערך    50%  -   מוצר שלא מהרשימה המאושרת על ידי עורך המכרזהצעת מחיר ל .10.6

 .הצעת מחיר

החודשית,   .10.7 לחשבוניות  מצורפים  כשהם  למזמין  חודשיים  דו"חות  בהגשת  איחור 

₪ לכל יום איחור. החל מהיום העשירי    100  – ואיחור בהגשת דו"ח רבעוני לאשכול  

 ₪ לכל יום איחור נוסף.  ₪300 בתוספת   5,000סכם בסך של פיצוי מו

הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו   .10.8

 , וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק. מזמיןל

 אנו נפצה ונשפה את המזמין, בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך.   .10.9

לפי כל דין    המזמיןגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  אין בסעיף זה כדי ל .10.10

 . נוו/או חוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי 

הינו    10מובהר בזאת, כי תנאי למימוש זכותו של המזמין לפיצוי המוסכם בסעיף   .10.11

לתקן את ההפרה בתוך   לנו  וכי אפשר  על ההפרה,  לנו בכתב  הודיע    5כי המזמין 

 ימים. 

 

 לנזקים  אחריות .11

לכל    למסמכי המכרז  63  - ו   62לפי המפרט הטכני בעמודים  אנו מעניקים אחריות   .11.1

האספקה כמפורט בתעודת    פריט מחשבים שיסופק על ידינו. האחריות תהא מיום

 . המשלוח.

 ם. ואיכות רמתםם, והשירותי המחשבים לטיב המזמין כלפים אחראי היהאנו נ  .11.2
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  לכל ים  אחרא   היהן, אנו נדי   פי  ועלזו  אמנת שירות    פי  על  ונ מאחריות  לגרוע  מבלי .11.3

  שייגרמו א,  שהו  מין  מכלת,  הוצאו  או  הפסדש,  לרכו  או  לגוף  נזקה,  פגיען,  אבד

  מחדל   או  מעשה  עקבי,  שליש  צד  לכל  אוו  מטעמ   הבאים  לכל  אוו  לעובדימזמין,  ל

  קבלני   לרבות  ונמטעמ   מי  כל  או  ונשליחי   או  ונעובדי   או  ונמנהלי   אונו  של   רשלני

  פי   עלאספקת הציוד המשרי או מתן השירותים    בביצוע  הנובע   או   הקשור ה,  משנ

 אמנת שירות זו. 

  לא ו,יד  על  המועסקים  אוו  מכוח הבאיםהמזמין,    כי  במפורש   בזאת  מצהיריםאנו   .11.4

  ו נמכוח   לבאיםנו,  ל  שייגרם  סוג  מכל  נזק  און,  אובדה,  הוצאם,  תשלו  בשום  יישאו

  המועסקים   אוו  מכוח   הבאיםהמזמין    ידי  על  נגרמו  אם  זולתנו,  יד   על  למועסקים  או

 ן. במתכווו, יד  על

כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר נגרמו בשל המקרים  לא  זה 11בסעיף  האחריות .11.5

 המפורטים להלן: 

 ימוש או הפעלה לא נכונים של המוצרים או של כל חלק מהם.ש .11.5.1

גורם כלשהו  ביצוע עבודה או שינויים במוצרים או בכל חלק מהם על ידי   .11.5.2

 ו. נ משנה שלהאו קבלני  נולבד מעובדי

מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים שלא    ימוש בתוכנה, חומרה, מדיה,ש .11.5.3

 . " הספקסופקו ע

פגעי טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש    מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או .11.5.4

 או מים, הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטת הספק. 

 . של ע"י הספק או מי מטעמו יול לקויים או בלתי נאותיםתחזוקה או כ  .11.5.5

עבודה   .11.5.6 סביבת  לקיום  בדרישה  עמידה  אי  או  הולמים  שאינם  אתר  תנאי 

 . , ובלבד שהודענו לכם כי מיקום התקנת המוצר אינה מתאימהנאותה

 . הספקהובלה שלא על ידי  .11.5.7

ו/או תקלות שיגרמו   .11.5.8 ניתוקים  ו/או  שיבושים  ו/או  ו/או הפרעות  הפסקות 

ו/או רשתב כל רשת    של מערכות המזמין  ו/או בשל  הטלפונים הציבורית 

 ." תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר

באחריות    אנישלא    אנו, מובהר כי  על אף האמור בכל מקום אחר באמנת שירות זו .11.6

, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו,  תוצאתי,  לכל נזק עקיף

לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות,  

רכישות מוצרים או שירותים חלופיים על ידי המזמין )כגון עלות כיסוי(, עלויות זמן  

שהוא, תהא עילתה   השבתה. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג

ובין אחרת.    נזיקית  בין  בין חוזית,  גבול אחריות הספק  אשר תהא,  בכל מקרה, 

לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל  

 ו. ז אמנת שירותעל פי  נו התמורה המגיעה ל
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 חביטו .12

נ  ורשויות  לט   בזה  המפורטים  הביטוחים  כל  את  קייםנו   בצעאנו  האשכול  ולטובת  ובתנו 

שלהלן השיפוי  להרחבות  בכפוף    הכיסויים   כל  את הכוללים   הביטוחים  את  האשכול 

 ן:להל   מהמצוין יפחתו לא האחריות  גבולות כאשרלהלן  הנדרשים והתנאים

 :המעבידים חבות ביטוח .12.1

]נוסח חדש[ ו/או חוק    על פי פקודת הנזיקין  החוקית   ונ אחריות  את  בטחנ .12.1.1

תש"ם פגומים,  למוצרים    חבות   בביטוח   ונ עובדי  כלפי   1980-האחריות 

 . ישראל  מדינת תחומי בכל מעבידים

₪ לאירוע ולתקופת    20,000,000  -₪ לתובע ו  6,000,000האחריות הינו     גבול .12.1.2

 . הביטוח

  משנה   קבלנים,  קבלני  כלפי  המבוטח  של  חבותו  את  לכסות  יורחב  הביטוח .12.1.3

 ם.כמעביד ויחשב  היה ועובדיהם

  היה האשכול ורשויות האשכול    את  לשפות  יורחב  הפוליסה  פי  על  הביטוח .12.1.4

  נושאים   הם  כי  כלשהי  מקצוע  מחלת/עבודה  תאונת  קרות  לעניין  ונטען

  ועובדיהם   משנה  קבלני ם,  קבלניינו,  מעובד   מי  כלפי  כלשהם  מעביד  בחבות

 נו. שבשירות

 :שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .12.2

  כלפי   אחריות  בביטוח  ישראל  מדינת  דיני  פי  על  החוקית  ונ אחריות  את  בטחנ .12.2.1

 ל.ישרא  מדינת תחומי בכלש, ורכו  גוף בגין נזק  שלישי צד

 )שנה(.  הביטוח  ולתקופת  למקרה₪  4,000,000של    האחריות בולג .12.2.2

 . - Cross Liabilityבפוליסה יכלל סעיף אחריות צולבת  .12.2.3

פועלים    י שליש  צד  רכוש   ייחשב  המזמין  רכוש .12.2.4 עליו  ברכוש  החלק  למעט 

₪ למקרה ולתקופת    1,000,000במישרין שיכוסה עד לתת גבול אחריות בסך  

 . הביטוח

וטעינה .12.2.5 פריקה  והנפה,  חריג בדבר מכשירי הרמה  יכלול    אם .  הביטוח לא 

 . יבוטל הוא ה, ופריק   טעינה לגבי   חריג/ סייג קיים

  פעילות   בגין   שלישי  צד  כלפי   המבוטח  של   חבותו  את  לכסות   יורחב  הביטוח .12.2.6

 ם. ועובדיה משנה קבלנים, קבלני של

  ככל האשכול ורשויות האשכול    את  לשפות  יורחב  הפוליסה  פי  על  הביטוח .12.2.7

 ." ונמטעמ  והפועליםנו מחדלי או/ ו למעשי אחראים שייחשבו 

 :  ביטוח חבות המוצר משולב אחריות מקצועית .12.3

  ו נאחריות  לרבות  ישראלהחוקית על פי דיני מדינת    ונ חבות  את  בטחאנו נ .12.3.1

  בגין בין היתר    משולב אחריות מקצועית  המוצר  חבות  בביטוח  היצרן  בגין

ת,  ואחריו  שירות  כוללהמזמין    עבור  משרדי  מכשור   של  והרכבה  אספקה

 אמנת שירות זו. ו  למכרז בהתאם



 אשכול רשויות יהודה ושומרון איגוד ערים 
  מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדייםלאספקת  04/2021מכרז מס' 

 חתימת המציע _________________           
 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
 

14 

[  חדש נוסח]  הנזיקין   פקודת  פי   על   לרבות   דין   פי   על  יהיה  בפוליסה  הכיסוי .12.3.2

 . 1980ם, תש"ם פגומי למוצרים  האחריות חוק  פי  על וכן

  נזק   בגין)שנה(    הביטוח  ולתקופת  למקרה₪    1,000,000הינו     האחריות  גבול .12.3.3

 ש לצד ג. ולרכו לגוף

 . - Cross Liabilityבפוליסה יכלל סעיף אחריות צולבת  .12.3.4

 ם. חודשי 6ת לפחו  הגילוי תקופת הארכת .12.3.5

  בגין   אחריותם  לגבית האשכול ורשויות האשכול  א   לשפות  יורחב  הביטוח .12.3.6

  הפועלים   וכלנו  ידי  עלהמזמין    עבור  סופקו  אשר  במוצרים  פגם  עקב  נזק

 מטעמנו. 

 : כללי .12.4

 ם:הבאי התנאים  יכללו הנדרשות  הביטוח פוליסות בכל

האשכול,  נוספי  כמבוטחים   יתווספו  המבוטח  לשם .12.4.1 ורשויות  האשכול  ם 

 ל. לעי   השיפוי  להרחבי בכפוף

לרעה    של  מקרה   בכל .12.4.2 במהלך    הצדדים  אחד ע"י    הביטוח  ביטול  אושינוי 

הביטוח     הודעה   כך   עלנמסר    אםא,  אל  תוקף  כל  להם  יהיה לאתקופת 

 ם למנכ"ל האשכול. רשו  במכתב יום 30ל  ש מוקדמת

  כלפי   חזרה  או  השתתפותה,  תביעב,  שיבו/תחלוף  זכות  כל  על  מוותר  המבטח .12.4.3

  לטובת   יחול   לא  שהויתור  בלבד ום,  ועובדיההאשכול או רשויות האשכול  

 ן. זדו כוונת  מתוך לנזק שגרם אדם

  כל   עבור  הביטוח   דמי   לתשלום   המבטח  כלפי  בלעדית ם  אחראיאנו   .12.4.4

 ת. הפוליסו   תנאי  פי  על  המבוטח  על  המוטלות  החובות  כל  ולמילוי  הפוליסות

  בלעדית   תחולנה   ופוליסה  פוליסה  בכל  הנקובות  העצמיות  ההשתתפויות  .12.4.5

 לינו. ע

  אחריות   את   שהיא  כל  בדרך  מקטין   או  המפקיע  הביטוח   בפוליסות   סעיף  כל .12.4.6

רשויות    כלפי  יופעל  לא  אחר  ביטוח  קיים שר  כאח,  המבט או  האשכול 

  ל ע  הזכויות  מלואב   המזכה  אשוני ר  ביטוח  בחזקת  הינו   והביטוח האשכול,  

 ח. הביטו פי

  פוליסות "  יתנא  פי  על  מהמקובל  יפחתו  אהנ"ל ל  הפוליסות  שלי  הכיסו   תנאי .12.4.7

  להרחבת   בכפוף ט" או נוסח מקביל לו,  בי  )למעט ביטוח חבות המוצר(  נוסח 

  ככל   רבתי  רשלנות  או/ו  כוונה  חריג  ולביטול  לעיל  כמפורט  הכיסויים

וחובות  ם,  שקיי המבטחת  מזכויות  לגרוע  כדי  החריג  בביטול  אין  אולם 

 . 1981-המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א
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ע"י  מאושרוח,  הביטו   פוליסות  העתקי  .12.5   קיום   על  בחתימתו   אישור  או   המבטחת 

לאשכול  ידי   על  יומצאור,  כאמו  הביטוחים ועדת    10  עדנו  החלטת  מיום  ימים 

 המכרזים על זכייתנו במכרז. 

ת,  קיימ  ו נאחריות  עוד  וכלת אמנת שירות זו בתוקף,  תקופ  בכלאנחנו מתחייבים כי   .12.6

מתחייבים  הביטו  פוליסות  את  בתוקף   להחזיק  אנחנו    הביטוח פוליסות    כיח. 

הביטוח,    מדיינו  יד  על  חודשנהת אנו    עוד  כלתקופת  בתוקף.  זו  שירות  אמנת 

ת ע"י  וחתומו מאושרות המחודשות  הביטוח פוליסות העתקי  את להציגמתחייבים 

שאישור    חידושן  על  מבטחו  בחתימת ר  אישו  או  המבטח ובלבד  האשכול  למנכ"ל 

 לפני תום תקופת הביטוח.  ביטוח חדש יימסר

  דין  פי   על   ו נעלי   החלה חובה מכלותנו  א   לפטור כדי  הביטוח  בסעיפי  האמור  בכל  אין  .12.7

זו,    פי  ועל שירות  רשויות    של  כוויתור   האמור  את  לפרש  ואיןאמנת  או  האשכול 

 אמנת שירות זו.  פי  ועל דין פי עלם  לה המוקנים  סעד או זכות כל עלהאשכול 

 

 סיק מע-היעדר יחסי עובד .13

יהיו .13.1 ולא  אין  כי  ומוסכם  עובד  מוצהר  יחסי  עת שהיא,  בכל  בין    מעסיק-קיימים, 

ו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של קבלני המשנה  נו/או מי מעובדי  ננולבי המזמין  

 . אמנת שירות זולפי  נומטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות ו/או מי

הינו של ספק עצמאי וכי    המחשבים והשירותיםאספקת  ו בנ , כי מעמדאנו מצהירים .13.2

  אנו ו בלבד, ונו, יהיו וייחשבו כעובדים המועסקים מטעם ועל יד נמטעמ  כל העובדים

יד   ישאנ על  העסקתם  בגין  כלפיהם  והחובות  האחריות  בכל  בלעדי  או  נבאופן  ו, 

, לרבות בתשלומי מס הכנסה,  אספקת הצדיו המשרדי והשירותים  במסגרת  ונמטעמ

נוסף שחל או יחול בגין העסקת עובדים ותנאי    לאומי וכל תשלום אחר או ביטוח  

דין, לכל  בהתאם  או    העסקתם,  נזק  בגין  שיפוי  הסוציאליות,  הזכויות  לרבות 

 פיצויים וכיו"ב. 

ו  ו/או מי מטעמ  המזמיןמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין   .13.3

  סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם תושת על   ו יחסי שליחות,נו/או מי מטעמ   ננולבי

מטעמ  המזמין  מי  לפיה    ו ו/או  שיפוטית  קביעה  בשל  חבות  או  עצמ נעלות    ו נציג 

 בגין כל עלות כאמור. המזמיןשפה את נ,  המזמיןכסוכן, כשלוח או כנציג של  

  חוב בחובות שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים שימצאו שייכים י לא    המזמין  .13.4

 או במקום אחר. המזמיןו בחצרי נותיר או מי מטעמ נו/או ש  נול

כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע אספקת   .13.5

המחשבים או השירותים מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויותנו, לרבות תשלום  

מס או היטל  לעובדינו )לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל 

או מלווה וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים ו/או הפרשות  

פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל  -ו/או ניכויים ו/או העברות שהוטלו כולם על

עלינו   יחולו  הטובין  הספקת  ו/או  השרות  ביצוע  עם  בקשר  והאחריות  הסיכונים 
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ה אחראי לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה,  וישולמו על ידנו, והמזמין לא יהי 

 לא כלפי עובדינו ולא כלפי רשויות כלשהן.  

למען הסר ספק, אנו מתחייבים למלא את כל חיובינו כלפי עובדינו, לרבות תשלום   .13.6

זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות   נלווים,  שכר עבודה, תנאים 

או יחול על עובדינו. בנוסף, נדווח כדין לכל  /הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו

הרשויות כנדרש, וכן נדאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין,  

וקביעת   מינית  מניעת הטרדה  בחוק,  כנדרש  הזדמנויות  שוויון  על  לרבות שמירה 

 אמצעים מתאימים לטיפול בכך. 

ת דו"ח רו"ח על אישור ביצוע  בכל עהאשכול  להמציא לפי דרישת    יםמתחייב  אנו .13.7

 חיובים אלה.  

ו/או   .13.8 מעובדינו  מי  של  תביעה  של  מקרה  בכל  המזמין  את  לשפות  מתחייבים  אנו 

סוכנינו ו/או הפועלים כנגד המזמין ו/או מי מטעמו הנובעת במישרין ו/או בעקיפין  

ימים מדרישה    14מאספקת השירותים והטובין מושא אמנת שירות זו, וזאת תוך  

תופנה אלינו על ידי המזמין ובכלל זה בגין הוצאותיו של המזמין הנובעות  בכתב ש

מהתגוננותו מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותנו להתגונן מפני  

 כל תביעה של עובד כאמור.  

 

 כח עליון: א 13

נת  למרות כל האמור באמנת שירות זו, איחור בביצוע התחייבויותינו כאמור באמ   1א.13

שירות זו אשר יגרם בשל כוח עליון, לא יחשב כהפרה של אמנת שירות זו. ביצוע  

 ההתחייבות יושלם מיד לאחר סיומה של המניעה לקיומו עקב הכוח העליון. 

 ACT OF  –בסעיף זה פירושו אך ורק  (  FORCE MAJEUREהמונח כח עליון ) 2א.13

GOD  ,בנסיבות שאינן    נות של ובנוסף לכך השבתה מלאה של כל המתקנים והפעילו

ו המהווה חלק  נוזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדי   נובשליטת

שירותים  משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור בביצוע ה

זו שירות  אמנת  פעילותנשוא  של  התקין  למהלך  מאורגנת  הפרעה  השבתת  נ ,  ו, 

כתוצאה מביצוע של הוראות מחייבות של המוסדות  ו  נו או מתקני נמרבית עובדי

 " המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות או מעשים מלחמתיים.

 

 הפרות וסעדים .14

 .1970- יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אאמנת שירות זו  על  .14.1

הינם  ,  אמנת שירות זול  12- ו  11,  10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2  מוסכם בזאת כי סעיפים .14.2

אמנת שירות  תהווה הפרה יסודית של    נוסעיפים יסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי 

 .זו
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  םזכאיהאשכול או רשויות האשכול  היה רשאי, מבלי לפגוע בכל סעד לו  י   האשכול .14.3

ו/או על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, על ידי מתן הודעה    ו זאמנת שירות  על פי  

 : במקרים המפורטים להלןיום מראש,  (7שבעה ) בכתב אלינו

  5ך  בתועל ידינו  , וההפרה לא תוקנה  אמנת שירות זותנאי יסודי של    נוהפר .14.3.1

 . על כךימים מיום שהאשכול הודיע לנו  

, שאינה הפרה יסודית, ולא  האו הוראה מהוראותיאמנת שירות זו    נו הפר .14.3.2

מהאשכול  הודעה  שקיבלנו  ימי עסקים ממועד    14את ההפרה תוך    נותיק

 .בדבר ההפרה

צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת    נוניתן לבקשת צד ג', נגד .14.3.3

כונס נכסים    נו ו/או מונה ל  נוהליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של 

לעמוד    נות, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרונוו/או הוטל עיקול על נכסי

והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך    אמנת שירות זו על פי    נו בהתחייבויותי 

ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה    7יום ממועד הינתנם, או תוך    45

 . ידנו-ל מתן אילו מהצווים הנ"ל על

את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור    נוו/או שיעבד  נוו/או הסב   נוהמח .14.3.4

 ירות זו. אמנת ש, כמפורט בהאשכול

 לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון.  נובדברים עם נושי  נובא .14.3.5

  השירותים   ספק את המחשבים או את או מל   נו בפועל מלנהל עסקי  נו חדל .14.3.6

 . אמנת שירות זונשוא 

הורשעו בעבירה שיש עמה קלון    אצלנוו/או מי מנושאי המשרה    נוי/ מנהל .14.3.7

ם  , עשוי לפגוע בשמהאשכולאו עשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת  

או  ו/או באינטרסים של    האשכול או רשויות האשכולהטוב של   האשכול 

 יות האשכול. ורש

התחייבויותינו  כאמור לעיל, אין בו משום ביטול  הודעה על ביטול אמנת שירות זו   .14.4

האמור  על פי    נולעמוד בכל התחייבויותי  יםהיה חייבנ  ואנו  ,כמפרט באמנת שירות זו

זו י, פרט להתחייבויות שבאמנת שירות  וזאת  לקיימן  איתנומנע מהמזמין  כפוף  , 

לתשלום מלוא התמורה בעד התחייבויות אלו, ככל ויש תמורה בצד התחייבויות  

 . אלו במסגרת ההזמנה

 

 הוראות כלליות  .15

סוג    ים ומתחייב  יםמצהיר אנו   .15.1 מכל  דרישה,  או  תביעה  טענה,  כל  לעניין  כי  בזה, 

זו שהוא, שתהיינה לו לפי   במישרין או    ,הי או בקשר אל  ה או מכוח  אמנת שירות 

  אנוו/או הדין,    אמנת שירות זולידי סיום, על פי הוראות    הבעקיפין, בקשר להבאת 

יים ובין  , לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמנ םהיה זכאינ ולא    יםמוותר 

קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת  
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היה  נלידי סיום, לא    אמנת שירות זושתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת  

 לאחר. אספקת המחשבים או מתן השירותים למנוע מסירת  םרשאי

 

 הוראות אמנת שירות זו כפופה לכך: חובתנו לשפות או לפצות את המזמין עפ"י  א 15.1

שהמזמין הודיע לנו על המקרה שהוא באחריותנו בסמוך למועד בו ידע עליו   1א.15.1

 המזמין. 

 המזמין אפשר לנו להתגונן כנגד התביעה.   2א.15.1

קיומו של פס"ד חלוט שעיכובו לא בוצע, ושלא התקבל אגב פשרה ללא    3א.15.1

 הסכמתנו.

 או שינוי ויתור .15.2

במקרה מסוים  אמנת שירות זו  לסטות מתנאי  המזמין או שלנו    הסכמה של  .15.2.1

  לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש 

במקרה מסויים, אמנת שירות זו  בזכויות שניתנו לו על פי  המזמין או אנחנו  

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות  

 זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 

יחשבו   לא  שתינתן,  ארכה  או  במועדה,  מפעולה  הימנעות  או  ויתור,  שום 

של   שלנו  כויתור  או  מזכויותהמזמין  זכות  לו,    על  על  והעומדות  המוותר 

שימצא  הזכות   עת  בכל  מקצן  או  כולן  בזכויותיו,  להשתמש  רשאי  יהיה 

 לנכון.

 

כעוסק    מיהיה רשונ  עת שאמנת שירות זו תהיה בתוקףבמשך כל  , כי  יםמתחייב אנו   .15.3

 נהל ספרי חשבונות כדין. נ מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף וכן 

 

, שאם  האשכולעל ידי    יאושרוייערכו בכתב ו   אמנתשירות זו כל תיקון או תוספת ל .15.4

 לא כן, לא יהיה להם כל תוקף.

 

 קיזוז .15.5

על פי כל דין כנגד    נובזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה ל  יםמוותראנו   .15.5.1

 . המזמין

ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס   והיה זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידי המזמין .15.5.2

לז  ו/או שיגיעו  ו/או  כלשהי שמגיעים  וסוג שהם,  איתנומ  וכות  מין  , מכל 

שה  לרבות סכום  עלולוכל  ו/או    א  בו  ו/א ילשאת  מעשי  בגין  בו,  ו  ישא 

אמנת שירות  ובלבד הסכומים קצובים ועילתם ההתקשרות נשוא  ,  נומחדלי 

)  נו בכתב על כוונתול  זו, ולאחר שהודיע  ( ימים  7לבצע את הקיזוז שבעה 

 . לפני ביצועו
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 במקום הצד האחר או ביצוע עבודה  תשלום .15.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה   .15.6.1

לשלמו,   בכתב  בהודעה  האחר  בצד  שהתרה  לאחר  וזאת  האחר,  הצד  על 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן.)שבעה(  7והצד האחר לא שילמו, תוך  

הצד   .15.6.2 יהיה  האחר,  הצד  על  זה  חוזה  פי  על  החל  כלשהו  סכום  צד  שילם 

השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא    המשלם רשאי לדרוש את

חייב לאותו צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום,  

מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד  

ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק  

 הפועלים בע"מ. 

ע .15.6.3 הספק  ביצע  זה,  לא  חוזה  להראות  בהתאם  לעשותה  חייב  שהוא  בודה 

רשאית הרשות המקומית לבצעה במקום הספק, ובלבד שהודיעה לספק על  

( ( ימים מראש. ביצעה הרשות המקומית את העבודה במקום  7כך שבעה 

תקורה    15%הספק, היא זכאית לגבות את עלות ביצוע העבודות בתוספת  

 . ות האשכולמכל סכום, לרבות מהעיכבון או מערב 

 שיפוט והדין החל סמכות .15.7

, ללא כללי ברירת  רכישות לפי אמנת שירות זוה הדין הישראלי יחול על   .15.7.1

 הדין שלו.  

זה    לרכישות לפי אמנת שירות זוהסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע   .15.7.2

ומקומית    ת המשפט, המוסמך מבחינה ענייניתמוקנית לבי  הןאו הנובע מ 

, ולא תהיה סמכות לכל בית  מרכזהמשפט במחוז  לתחום השיפוט של בית  

 משפט אחר בעניין זה.

 

 על החתום : תי לראיה באו

 

   __________________ 

 ספק ה  

 

 

 עורך דיןאישור חתימת 

 

 ה:, עו"ד מאשר בזה, כי ה"______________הח"מ __אני 

 

 _____ _____ _____ __, ת.ז. _______________

 

 , __________ _____ _______, ת.ז. _________ _-ו
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בשם לחתום  ה"ה  "הספק")להלן:    __ ______________  רשאים  חתימת  וכי   ,)

  מטעם  לחתום מורשיםאמנת שירות זו, ה__________ הנ"ל על  ______ -ו _______________ _

מחייבת את  ,  ספק ת ה, בצירוף חותמהמציע  של  הרגיל  העסקים  במהלך  זו   שירות  אמנת  על  המציע

תואמות את מסמכי   אמנת שירות זוכאמור ב ספק, וכי התחייבויות הצורך אמנת שירות זו ל ספקה

 ,.ספקהיסוד של ה

 

       חתימה:    _______________  תאריך:

 
 


