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 כללי .1

בהתאם לכללים של ההסכם( יוכל הספק לספק שירותים  –ור בנספח תנאי התקשרות זה )להלן בהתאם לאמ 1.1

 ו ע"י מינהל הרכש. התיחורים המרכזיים כפי שיפורסמ

 התחייבויות והצהרות הספק .2

  :הספק מצהיר ומתחייב כי 2.1

אם לתנאי ההסכם ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהת 2.1.1

 וההסכם. התיחור, והוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות והתיחורים

 . לתיחוראין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם והוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות בהתאם  2.1.2

 בסודיות והתיחורהוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם  2.1.3

למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם  ,מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש

 ולהסכם.  לתיחור

אין בביצוע האמור בהסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין, ובכל  2.1.4

גוד עניינים בינו לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ווצר במהלך תקופת ההסכם חשש כלשהו לניימקרה שי

 דית להסרת ניגוד העניינים האמור.וידאג מי ללא כל שיהוי,

 והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק. ומעסיקהיחסים בינו לבין המזמין אינם יחסי עובד  2.1.5

 תשלום לספק .3

פורט בהצעה של הספק. לא ישולם לספק עבור מילוי חובותיו לפי וכמ התיחורהתשלום לספק יהיה בהתאם למסמכי  3.1

 .בתיחורהסכם זה כל סכום שלא צוין במפורש בהצעה או 

 כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר, כפי שמתפרסמים מעת לעת. 3.2

"(. חשבון)" ולתיחור  בהתאם להסכם  לצורך קבלת תשלום, הספק יגיש חשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו 3.3

 את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק. 

 החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:  3.4

שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או  3.4.1

עבודה )וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים(, ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין 

בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה  –החשבונית )מתייחס לעוסק מורשה בלבד(, סך הסכום לתשלום 

 דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

 , בתוקף לאותה שנת כספים.1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ופי צילום תעודת עוסק מורשה על  3.4.2

ף לאותה שנת כספים, כי , בתוק1976-תשל"ו ,חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור מפקיד מורשה כמשמעותו ב 3.4.3

 פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי 

 ועל פי החוק.

רותים, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע במקרה בו יהיו שינויים במסים שאינם מע"מ או בהיטלים על מחיר השי 3.5

 על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 שונות .4

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט  4.1

 כרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.המוסמכים במקום בו יושבת ועדת המ

 על החתום: מורשי החתימה מטעם הספקולראיה באו 

___________________       ________________ 
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