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 במסגרת פרוייקט מתחשבים של הספק; להשתתף מזמין ספק הציע לוה הואיל
 

בהתאם  בעבור תלמידים, לרכישת ציוד מחשוב והמזמין חפץ להתקשר עם הספק  והואיל
  ;הסכם זהבהתאם לו במסגרת פרוייקט מתחשבים של הספק והצעתל

 
נערכת במסגרת "פרויקט  והמזמין   והואיל ידי הספק  על  מודע לכך שמכירת המחשבים 

 ;מתחייב כי הציוד יימסר על ידו רק לטובת מטרות חינוכיותמתחשבים", ולכן 
 

 ; ינים להתקשר ביניהם באופן ובתנאים המפורטים להלןיוהצדדים מעונ והואיל
 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
 

 מבוא 
 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  א. . 1

 סכם נועדו אך ורק לצרכי נוחות, ולא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה. הכותרות ה ב.
 זה. הסכםזה לאחד מנספחיו, יגברו הוראות  במקרה של סתירה בין הסכםג.       

 הצהרות והתחייבויות הספק  .2
האמצעים  מלוא  ו   , כח האדם, היכולתהידע, הניסיוןמצהיר כי הוא בעל היכולת,    ספקה .א

בהסכם   והכרוך בכך כאמור  ם שירותיהמתן  הכלכליים והמקצועיים הדרושים לשם  
 .זה

,  למילוי כל דרישות הסודיות מצד המזמין לפי הסכם זה והוראות הדין   הספק מתחייב .ב
 .להסכם זה 7בסעיף ובהתאם לאמור 

כי    הספק .ג ומתחייב  המצהיר  הציוד  ותכולם  שירותימתן  של ת  הפרה  מהווים  אינם 
 בציודת יוצרים או קניין רוחני  הוראת דין כלשהי ובפרט אין כל צד שלישי הטוען לזכויו

 .  מסופקה
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מצהיר בזה כי ידוע לו שתנאי לקבלת שירותים ממנו בכלל ולחתימת הסכם זה  ספקה .ד
  - כדין    כעוסק עצמאי ומנהל ספרים ופנקסי חשבונות  עמותה רשומהבפרט הוא היותו  

, וכי בידו האישורים המאשרים  גופים ציבורייםעם  לרבות לפי הדין החל על עסקאות  
 דרישתו. על פי  מזמיןזאת ושאותם הוא מתחייב להציג ל

הוא בלתי תלוי, אובייקטיבי, עצמאי, ואינו מצוי בניגוד עניינים  שהספק מצהיר בזאת  .ה
על כל חשש לניגוד למזמין מיד  בכתב    מתחייב להודיעוכן    ו/או בחשש לניגוד עניינים

כלשהן מצדדים שלישיים בקשר לשירותים או הציוד  עניינים ו/או לתביעות או טענות 
   .סכם זהנשוא ה

כאמור    הספקבכפוף ללוח הזמנים שנקבע לביצוע שירותי  ו  יעניק את שירותי   הספק . ו
 בהסכם זה.  

מבלי לגרוע   סעיף זה הינו תנאי יסודי להסכם והפרתו תיחשב להפרת ההסכם כולו. .ז
מהאמור מובהר, כי בכל מקרה של שינוי הנוגע להצהרות הספק דלעיל, יודיע על כך 

 . באופן מיידי מזמיןספק לה
 
 רותיםהשי .3

בהתאם להסכם זה וכאמור בהוראות המפרט המצ"ב:   הספק יספק למזמין את הציוד .א
נדרש ציוד  בליווי  המגיע  נייח  מחשב  כוללת:  מחשב  )מינימום    -חבילת  ''(,  19מסך 

 "הציוד הנלווה"(  –)להלן  ןמקלדת, עכבר, מצלמה ומיקרופו

הפעלה , מערכת SSD 4GB DDR ,240GB, התקנת i3מעבד   -למחשב  מפרט מינימום
 של מייקרוסופט.  חלונות

 ."(הציוד" -להלן  –המחשב והציוד הנלווה לעיל )

עפ"י הסכם זה, או    ומזכויותי  ויתור על זכותולא תחשב כ  מזמיןהום התנהגות מצד  ש .ב
עפ"י כל דין או כויתור ו/או הסכמה לאיזו הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה, אלא אם 

 יה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.יהוויתור, ההסכמה, הדח

 נייחים.  מחשבים XXXהינו  היקף רכישת המחשבים .ג

זמנ  .ד ראשונהלוחות  לפעימה  קלנדריים    XXעד  יסופקו    המחשבים:  ים  ממועד ימים 
בהתאם  המחשבים יחולקו בפעימות, . לחשבון הספק ופירעונו המלא העברת התשלום

הספק   אצל  המחשבים  המשומשים(.למלאי  המחשבים  תרומות  קצב  ככל   )תלוי 
זה   הנקוב בהסכם  בקצב האספקה  מסכימים הצדדים מראש –והעמותה לא תעמוד 

ידי   על  המוזמנים  המחשבים  מלוא  חלוקת  להשלמת  נוסף  חודש  של  הארכה  ליתן 
 "(. תקופת הארכההמזמין )להלן: "

מלוא מכסת המחשבים, העמותה לא תעמוד בתקופת הארכה הראשונה לחלוקת  ככל ש
מסך המחשבים שעוד לא התקבלו, ולגבי יתרת   -מההזמנה    50%יוכל המזמין לבטל עד  

נתן לעמותה תקופה ארכה נוספת )להלן: הארכה השנייה"(  יהמכסה שטרם סופקה, ת
 של חודש ימים ממועד סיום תקופת הארכה הראשונה להספקת המחשבים שנותרו. 

המזמין לבטל את ההזמנה שטרם סופקה, והעמותה  לאחר תקופות הארכה יהא רשאי  
 מתחייבת להשיב את התמורה  ששולמה לה, עבור הציוד שלא סופק בלבד.

מנת המחשבים בפועל תבוצע בהזמנה מובהר שהסכם זה הינו הסכם מסגרת, וכי הז .ה
  חתומה על ידי מורשה החתימה של העירייה.
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שיו . ו תלמידים  לרשימות  בהתאם  תעשה  המחשבים  לממונחלוקת  על עברו  פרויקט    ה 
מהמזמין, ואולם האחריות לחלוקה פיזית של המחשבים לתלמידים הנה "מתחשבים"  

 . של המזמין בלבד

.  לפי דרישת המזמין  ,רשות המקומיתאחת בדה  משלוח המחשבים המוכנים יעשה לנקו .ז
 יבצע את החלוקה האישית לתלמידים.   המזמיןלאחר המשלוח 

מתנדבים של "מתחשבים" לסייע  יעשה הספק כמיטב יכולתו להזמין  בשלב החלוקה,   .ח
. סעיף זה תלוי המזמיןלמשפחות להרכיב את המחשב בבית, לפי צורך ובתכלול של  

 בנכונות המתנדבים ובהיענות לסייע. 

ת המתארת )בעזרת תמונות( גלויה מפורט הספק מתחייב ליתן יחד עם כל ערכת מחשב   .ט
טכנית,   תמיכה  למוקד  טלפון  מספר  מצורף  בנוסף,  בבית.  המחשב  את  לחבר  כיצד 

 שפות.  7 -המעניק תמיכה ב

החזר יהיה  הולקבל החזר כספי,    מעוניין להחזיר את הציוד לעמותהיהיה  המזמין  וככל   . י
של  ניכב ליחידה  100וי  האופרציה  ₪  עלויות  לכל  ותוך  ,  לכיסוי  קלנדריים  שבועיים 

זו. לתקופה  מעבר  מחשבים  את  להחזיר  ניתן  לא  המחשבים.  אספקת  מיום   היותר 
 המחשבים יוחזרו במצבם כפי שהתקבלו.

 

 דיווחים וכפיפות  .4

יחסי עובד   ,מזמין מהספק להמוצר  הסכם קבלת  אין ב .א כדי ליצור יחסי כפיפות ו/או 
 ומעביד בין הצדדים.

 

 התמורה .5
כל ערכת מחשב מלאה שיוזמן על ידי המזמין סך  עבור    לספק  לשלםמזמין מתחייב  ה .א

 ₪.    500של 

 .בהתאם לקבוע בהסכם זה ת המחשביםטרם אספקיועבר תשלום ה .ב

אחראי בלעדי   הספקלוקחת בחשבון כי    לספקמשולמת  הכוללת המובהר כי התמורה   .ג
של   שכרם  מלוא  העובדיםלתשלום  זכויותיהם   כל  כל  לרבות  ידו  על  המועסקים 

הסוציאליות וכל הוצאותיהם הקשורות למתן השירותים וכל זכות אחרת המחויבת  
 כמעסיק.   הספקבתשלום על ידי 

 
 היעדר יחסי עובד ומעביד  .6

מי  בין  ו/או  בינו  עובד מעביד  יחסי  לו שלא מתקיימים  ידוע  בזאת כי  הספק מצהיר 
אין הוא ו/או מי מטעמו זכאי ליהנות מכל תשלומים נוספים  מטעמו ובין המזמין וכי  

ביטוח מחלה, דמי הבראה, קופת   -בין היתר  -שהם, כגון  םאו מכל תנאים סוציאליי
 גמל, או כל הטבה אחרת מכל סוג שהוא שלא פורטה במפורש בחוזה זה. 

 שימוש במידע וחובת סודיות  .7

הוא   כי  בזה  מתחייב  מעובדיהספק  מי  מט   ווכל  מלאה ישמרו  ,  ועמו/או  שמירה 
, אודות  וו/או מטעמ  וו/או בידי מי מעובדי  וומוחלטת של סודיות כל מידע שיתקבל ביד

התקשרויותיו  מזמיןה פעילותו,  לקוחותיו,  עסקיו,  התושבים/תלמידים  ,  רשימת  וכן 
כל נתון, בין בכתב, בעל פה, על גבי   -וכיו"ב. "מידע", לעניין זה  שיקבלו את המחשבים  

ספק  או בכל אופן ותצורה אחרים. התלושי שכר הסכמי עבודה,    , מסמכים, דיסקטים
 . ו/או מי מטעמו מעובדיו עובד דאוג להתחייבות מקבילה מצד כל מתחייב ל

 

 הפרה .8
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ו/או הסכם,   .א דין  לפי  לגרוע מזכויותיו של המזמין  כי  מבלי  בזה  בו  מוסכם  במקרה 
כם זה, כולה או חלקה, יהא המזמין הספק לא ימלא התחייבות מהתחייבויותיו לפי הס

  -רשאי, לפי שיקול דעתו, לנקוט באחת או יותר מאחת מהפעולות הבאות:
 להודיע על הפסקת ההסכם לאלתר;        (1

 לנקוט בכל צעד אחר, העומד לו לפי דין ו/או הסכם;  (2

עם  .ב מיד  זה,  במקרה  למזמין  להשיב  הספק  מחובת  לגרוע  או  למעט  מבלי  זאת,  כל 
דרישתו הראשונה של המזמין, כל סכום ששולם לו מראש, אם שולם, על חשבון אותה 

 התחייבות שלא בוצעה על ידו בשלמותה לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

 
 אחריות   .9

)להלן:   מזמיןיום מסירת המחשבים ללחצי שנה מהספק מקנה אחריות על המחשבים  .א
 מוסכם כי האחריות לא תכלול נזק שנגרם על ידי המשתמש.   ."(האחריות תקופת"

הספק מתחייב להחליף ציוד נלווה למחשב אשר נמצא שאינו בתוך תקופת האחריות,   .ב
 ימים ממועד קבלת המחשבים בבית הספר.   14תקין, וזאת בכפוף לקבלת הודעה על כך  

משודרגים" ולא "חדשים"   –בדה שהמחשבים כולם הם "משומשים  והמזמין מודע לע .ג
 או "מחודשים".  

לעיל,   .ד א  בסעיף  מהאמור  לגרוע  כלשהומבלי  בתקופת    ככל שרכיב  עדין  מצוי  בציוד 
היצרן/היבואן  האחריות של  שקיבל   הספק,  המקורית  האחריות  את  מעביר 

יהיו ללמקבל המחשב. המזמין  מהיבואן/יצרן   ו/או תביעות    ומתחייב שלא  דרישות 
מכל אחריות ככל שלא תכובד האחריות    הספקא משחרר את  ווהבעניין זה,    הספקכלפי  

 יא.ע"י היבואן/יצרן מכל סיבה שה

בסעיף   .ה האמור  לעיל,  9למעט  ומשחררמזמין הא  פוטר  מ  ,  סופי,  באופן  וחלט  בזאת, 
מכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או התחייבות מכל סוג,   הספקובלתי חוזר, את  

זה, בקשר עם   במועד  ידועה  ידועה או שאינה  כספית או אחרת, קיימת או מותנית, 
 .נותהציוד והתוכ

האחריות   . ו תקופת  במסגרת  לציוד  תיקונים  שידרשו    לעילא'  9בסעיף  המפורטת  ככל 
 ספק.של ההביא את המחשב למעבדה ל מקבל המחשבבאחריות 

המעבדות .ז פתיחת  שלה    ומיקומם  שעות  האינטרנט  באתר  העמותה  ידי  על  יפורסמו 
 ופרסומיה.  

 

 פרסום .10

פרסום   .א כל  תערוך  לא  אישור העמותה  ללא  המחשבים  אספקת  ו/או  החוזה  אודות 
 העירייה.

העמותה לא תעשה שימוש בסמליל העירייה ו/או בשם העירייה לפרסומיה אלא לאחר  .ב
 אישור העירייה.  

 

 קניין רוחני  .11
ברישיונות מייקרוס .א כתרומה,  ולמעט הקניין   למזמיןמקנה בזאת    הספקפט שנמסרו 

את מלוא הזכויות ובכלל זה גם את זכויות היוצרים המלאות וכל זכויות קניין רוחני 
והמועסקים    וו/או מי מטעמ  הספקידי  -בכל המסמכים והתוצרים שיוכנו, אם יוכנו, על

בעלים היחידי   המזמין יהאעבור מתן השירותים נשוא הסכם זה. מובהר בזה, כי    ועל יד
 -ות זכויות הקניין הרוחני )ובכללן הזכות המוסרית(לרב  -והבלעדי של מלא הזכויות  

ומצהיר בזאת כי אין כל צד    הספקבכל חומר נשוא הסכם זה, לרבות תוצרי עבודת  
שלישי הטוען לזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני בשירותי הספק ו/או בשיטות העבודה  

ו/או ציור וכיוצ"ב ו/או בפונט ו/או סימן ו/או כותר ו/או סימול ו/א ועיצוב    הספקשל  
בהם ייעשה שימוש, ומצהיר כי שיטות העבודה ותוצרי העבודה לרבות פונט ו/או סימן  
בנוגע  ג'  צד  של  טענות  אין  וכי  הכלל  ברשות  נמצא  וכיוצ"ב  סימול  ו/או  כותר  ו/או 

 .  לזכויות יוצרים בהם
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ויקט  בתוכנות שיסופקו עם המחשבים, אלא לצרכי פרלצרכיו  המזמין לא יעשה שימוש   .ב
בתוכנות בהתאם זה לגרוע מזכותם של מקבלי המחשב לעשות שימוש  וזאת מבלי   ,

 .  לתנאי הרישיון של התוכנות
 שינוי ההסכם .12

יהא   לא  אחרת  ובכתב,  הצדדים  שני  בהסכמת  ייעשה  זה  בהסכם  שינוי  כל  כי  בזה  מוסכם 
בר ו/או מסמך אחר  תוקף.  -השינוי  ו/או מו"מ  כל מצג קודם  על  גובר  זה  כי הסכם  מובהר 

  שקדם להסכם זה ואשר לא יהיה להם כל תוקף בכל מקרה של סתירה עם הוראות הסכם זה 
ותיהם, זה כלפי זה, והוא מבטל כל הסכם ו/או מצג ו/או כי הסכם זה ממצה את מלוא  זכויו

 הבטחה אשר קדמו לו
 

 הודעות  .13

שעות מעת   72חלוף  בהודעות שישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום יחשבו כאילו התקבלו  
 מסירתם למשלוח. 

 
 סמכות שיפוט  .14

מוקנית לבתי המשפט  סמכות השיפוט הבלעדית בעל עניין הנוגע להסכם זה ו/או נובע הימנו, 
   בלבד. תל אביבבהמוסמכים 

 
 כתובות  .15

 הן כמפורט במבוא להסכם זה. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה
 

 לפיכך  באנו  על  החתום:
 

   ___________________________         __________________________ 
 ספק ה                            מזמין  ה                    

 באמצעות מורשי חתימה + חותמת                 באמצעות מורשי חתימה + חותמת


