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 לרכישת מקרן קולנועי נייד הסכם 

 אביב ביום ________לחודש _________בשנת ________-שנערך ונחתם בתל

 בין:

 סינמטק תל אביב

 58-000205-3 –מס' עמותה 

 אביב-, תל2מרח' שפרינצק 

 ("העמותהאו " "הסינמטק" או "המזמין)להלן: "

 מצד אחד;         

 לבין:

 _שם החברה:___________________

 ח.פ._________________________

 מרח'_________________________

 "(הספק)להלן: "

 ;שנימצד                    

 

"(, המכרז)להלן: " 1/2018מכרז פומבי מס'  1.4.2018 ביום פרסםוהמזמין   :הואיל
 .לרכישת מקרן קולנועי נייד עבור הסינמטק

 המכרזבהתאם לדרישות מקרן כאמור  לאספקתהגיש למזמין הצעה  והספק :והואיל
 "(;ההצעה" להלן:הסכם זה כחלק מהצעתו )וחתם על 

הצעות המכרז, על פי החלטת ועדת כזוכה במסגרת הליך הספק ועם בחירת  :והואיל
קיבול של  יהווה הדבר וחתימת המזמין על הסכם זה, המכרזים של המזמין,

 ;הספקידי -ההצעה שהוגשה על

]למחוק את הרשום / עוסק מורשה א חברה פרטית, אשר התאגדההו והספק  :והואיל
באספקת הרגיל  /ות במהלך עסקיה/מדינת ישראל, העוסק לפי דיני כדין המיותר[

 מבוקש במכרז;מוצרים כדוגמת המקרן ה

וכן  במכרזמצהיר כי כל ההצהרות וכל התנאים הנדרשים הכלולים והספק  :והואיל
ם ונכונים ומחייבים אותו כחלק בלתי נפרד בהצעה שהוגשה על ידו הנם תקפי

 מהסכם זה;

הציוד את לספק למזמין מעוניין והספק , מהספקלקבל מעוניין  והמזמין :והואיל
ובהסכם זה  במכרזנשוא המכרז, הכל בכפוף לתנאים המפורטים והשירותים 

 ;להלן

 בין הצדדים כדלקמן:והוסכם הותנה הוצהר, לפיכך 

 כללי  .1

 מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.המבוא להסכם זה  .1.1

כותרות סעיפי ההסכם נועדו אך ורק לנוחיות העיון וההתמצאות בו ואין להיעזר בהן  .1.2
 לצורך פרשנותו של הסכם זה.

 .הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו .1.3
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 שנות פר .2

 הפירוש כפי שניתן לא במסמכי המכרז.כל מונח שלא הוגדר במסגרת הסכם זה יהיה לו 

 :נספחים .3

 מצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו הנספחים שלהלן:

 המפרט הטכני. –נספח א' 

 מועדים לאספקת הציוד ומתן השירותים. -נספח ב'

 הספקהצהרות   .4

 מצהיר, מאשר ומתחייב, כדלקמן: הספק

מדינת  כדין לפי דיני [המיותר אתק מח] , המאוגדת/הרשוםמורשהכי הוא חברה/עוסק  .4.1
כל פעולה  -ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו  -ישראל, וכי לא ננקטה נגדו 

 שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת.
ו , באופן מיידי ובכתב, דיווח על כל דרישה מהותית ו/אלמזמיןמתחייב להעביר הספק 

( "תביעה"תביעה מהותית ו/או טענה מהותית )להלן ביחס בסעיף זה לשם הנוחות: 
כנגדו ו/או כנגד מי מבעלי מניותיו ו/או תביעה אשר עלולה להעמיד בסכנה את המשך 

 קיומו של הסכם זה

ניתנה לו ההזדמנות לבדוק, וכי בדק בפועל, ומכל מקום רואים מצהיר ומאשר כי  ספקה .4.2
באספקת הציוד את כל מסמכי המכרז, את כל הנתונים הקשורים  אותו כאילו בדק,

כל הגורמים והמידע את הוא בדק ומכיר היטב  ,כמתחייב מהסכם זה והשירותים
כי הוא עומד ו העשויים להשפיע על החלטתו להציע את הצעתו ולהתקשר בהסכם זה

 .במפרט הטכניבכל הדרישות המופיעות 

 .בקשר עם הצעתו למכרז הינם מלאים ונכונים למזמיןכי כל הפרטים אותם מסר  .4.3

חתימתם  וכיהרשאים והמוסמכים לחתום על הסכם זה בשמו ידי -כי הסכם זה נחתם על .4.4
 צורך הסכם זה ולכל דבר ועניין. מחייבת אותו ל הספקבצירוף חותמת 

כי אין כל איסור או הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין ובין מכח חוזה או התחייבות  .4.5
התחייבויותיו על פי  מלקיים מהספקאחרת או נוספת האוסרת או מגבילה או המונעת 

  הסכם זה או כנובע הימנו בשלמותן ובמועדן.

שעמידה בלוח הזמנים מהווה תנאי יסודי, עיקרי ומהותי להסכם וכי הוא  ,כי ידוע לו .4.6
ה על שלאחר שבדק את דרישות האיכות, לוחות הזמנים ויתר הוראות הסכם ז ,מאשר

 הוא מסוגל למלא אחר התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן.  ,נספחיו

לעמידה לביצוע  פי דין-הנדרשים על , ההיתריםהרשיונות ,כי הוא מחזיק בכל האישורים .4.7
 .הציודאספקה של זה לפי הסכם זה, ובכלל בהתחייבויות 

הטוב ביותר במועד למתן השירותים על הצד ובמיומנות רציפות כי יפעל בשקידה, ב .4.8
 .שיתבקש ואספקת הציוד במועד

 ההתקשרות .5

למפורט בנספח א'  בהתאםהציוד והשירותים מתחייב לספק למזמין את  הספק .5.1
 לשביעות רצונו המלאה של המזמין.הכל ונספח ב' להסכם זה כמפורט במועדים וב
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ן בכדי ידי המזמי-, עלואו חלק הציוד, כולומובהר למען הסר כל ספק כי אין בקבלת  .5.2
האחריות, כמפורט בתעודת  במהלך תקופתלציוד את האחריות מהספק להסיר 

 .התחייבויותיו לפי הסכם זהו האחריות

לעבוד  ספקמתחייב ה בעמידה בלוח הזמנים,, כי נוכח החשיבות ספקמוסכם וברור ל .5.3
ולהעסיק עובדים לצורך ביצוע העבודות גם במשמרות, ככל שהדבר יידרש לצורך עמידה 

 ח הזמנים, מבלי שיהא זכאי לכל תוספת תמורה בשל כך.בלו

 התמורה .6

הציוד כל אספקה של בתמורה ללפי הסכם זה ו הספקבתמורה למילוי כל התחייבויות  .6.1
סך של  לספקמזמין לשלם מתחייב ה ,הסכם זה והשירותים הניתנים על פיונשוא 

 . "(התמורה)להלן: "כולל מע"מ לא ש"ח  _______________

בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות לאספקת הציוד כפוף התמורה י תשלום מובהר כ
. מובהר כי לא תשולם כל הציודביחס לכל  רצונו של המזמין וכן לקבלת אישור קבלה

איזה חלק של הציוד שימצא לא ידי המזמין בגין -על ,שהואחלקי תשלום כל או  ,תמורה
וזאת מבלי לגרוע קבל כל הציוד התוכל עוד לא  והמכרז דרישות ההסכםפי ל מתאים

לא תשולם כל תמורה חלקית עבור מכל סעד אחר העומד לרשות המזמין לפי הסכם זה. 
  .חלק מהציוד

 התמורה תשולם לפי אבני הדרך הבאים: .6.2

 ימי עסקים ממועד חתימת ההסכם. 7מהתמורה תוך  40% .6.2.1

 מהתמורה ישולמו עם אספקת הציוד. 30%  .6.2.2

ליווי והדרכה בהקרנה הראשונה אשר תתואם עם מהתמורה ישולמו לאחר  15% .6.2.3
 הספק.

מהתמורה ישולמו לאחר ליווי והדרכה בהקרנה השנייה אשר תתואם עם  15% .6.2.4
 הספק.

המזמין ישלם לספק את התמורה באמצעות העברה בנקאית לחשבונו של הספק בבנק:  .6.3
ם מהיום ]____[, סניף: ]____[, מס' חשבון: ]____[]נא השלימו[, וזאת תוך _____ימי

הראשון של החודש הקלנדרי העוקב למועד התקיימות כל אחד מהאירועים המוזכרים 
ידי -לעיל )שוטף +____( כנגד המצאת חשבונית מס כדין על 6.2.2-6.2.4לעיל בסעיפים 

  הספק.

 פיצויים מוסכמים .7

יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  הספקידי -על הציודמוסכם כי כל פיגור באספקת  .7.1
מתחייב בזה לשלם למזמין פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם צריכים הספק 

ם והוראות הסכם זה בהתאם ללוח הזמניהוכחה, בגין מקרה של פיגור בביצוע האספקה 
וזאת מבלי או במקרה שהספק לא הופיע להקרנה שתואמה איתו לצורך מתן השירותים, 

לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין לפי ההסכם ו/או לפי כל דין בהתאם לסכומים 
 שלהלן:

סך  -לפי מועדי האספקה הקבועים בהסכם זה לעיל הציוד בגין פיגור באספקת  .7.1.1
מובהר שפיגור באספקת כל פרט מהציוד כפי  .יום פיגורל בגין כ ש"ח 2,000של 

 שמפורט בנספח א' יהווה עילה לתשלום הפיצוי.

 .ש"ח 1,000אי הופעה להקרנה לצורך מתן השירותים בגין  .7.1.2
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הצדדים מעריכים את גובה הפיצוי המוסכם כסביר ומשקף את הנזקים שעתידים 
ואספקת השירותים הזמנים בלוח  הספקלהיגרם למזמין כתוצאה מאי עמידתו של 

 כאמור.

על פי  לספקהמזמין יהיה רשאי לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע  .7.2
 הסכם זה או לגבותו בכל דרך אחרת.

 עצמאיספק הינו  הספק .8

עצמאי על פי הסכם זה ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם כספק שמש י הספק .8.1
, אלא אמצעי להבטחת ביצוע הספקות לעובדי זה למזמין לפקח, להדריך ו/או להור

 הוראות ההסכם במלואן.

ואין ולא יתקיימו ביניהם הספק שיעבדו לצורך ביצוע העבודות הינם עובדי הספק עובדי  .8.2
יהיה אחראי כלפי העובדים וכל הספק לבין המזמין יחסי עובד מעביד. מובהר בזה, כי 

 נזק שייגרם להם ו/או על ידם.

יהיה אחראי לבדו לתשלום שכר העבודה לעובדים שיועסקו על ידו וכל תשלום  הספק .8.3
כל המסים ותשלומי חובה אחרים, מכל מין וסוג שהוא, אשר הספק אחר וכן יחולו על 

 מעביד חייב לשלם בהתאם לדין.

 ואי תחרות  סודיות .9

, כל לשמור בסוד ולא להעביר, ולא למסור ולא להביא לידיעת כל אדםמתחייב  הספק .9.1
ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע ההסכם, או בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע 
ההסכם, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילת ההסכם ולאחר סיומו לרבות בהתאם להסכם 

 הסודיות המצ"ב.

מתחייב להחתים כל עובד שיועסק על ידו במתן השירותים על פי ההסכם, על  הספק .9.2
בו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל הצהרת סודיות לפיה יתחיי

 אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע ההסכם לפני תחילתו או לאחר סיומו.

הקשור להסכם זה ו/או  יהיה אחראי בגין כל שימוש אסור שנעשה במידע הספק .9.3
ו/או  הספקאשר התקבל ע"י צד ג' כלשהו כתוצאה מהפרת הסכם זה ע"י  לעבודות

 כאמור.עובדיו ו/או מי מטעמו כאמור לעיל לכל אדם ו/או עובד 

 ושיפוי אחריות .10

ממעשה ישירה או עקיפה כתוצאה לציוד יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם  הספק .10.1
, עובדיו, הספקמצד הסכם  מהפרתרשלני או בלתי זהיר או כתוצאה או ממחדל 

או כתוצאה  , לאחרביצוע תוך כדייגרם לרבות כל נזק ש שלוחיו, אלה הנתונים למרותו
לתפעול הציוד ההדרכה ביצוע הוראות הספק או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים )מ

מובהר בזאת כי  .מי שקיבל הדרכה זו או כל מי שפעל בהתאם להעל ידי כאמור( 
הוראות סעיף זה חלות גם במקרה של מחדל, כלומר מקום בו על הספק היה להנחות 

 עולה מסוימת לתפעול תקין של הציוד אך לא עשה זאת.בביצוע פ

בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל מזמין פצות את השפות ולמתחייב ל הספק
בגין מעשה פנה אליו שתו דרישהכתוצאה מכל מזמין שייגרם ל יםאחר, הוצאה הפסד

 לעיל. או מחדל כאמור

מכל פגם ד על כל חלקיו יהיה נקי הציומתחייב כי כל  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל  .10.2
)לעיל חלק הציוד האחרון שסופק חודשים ממועד אספקת  36או ליקוי לתקופה של 

יתקן על חשבונו כל פגם ו/או קלקול שיתגלה הספק "(. תקופת האחריותולהלן: "
 .לדיןבהתאם ושסיפק למזמין בהתאם להסכם זה בציוד 



 

 5 

 הוצאות, מסים ותשלומים שונים .11

 ותבביצוע העבוד, המסים, תשלומי החובה, האגרות והקנסות, הקשורים הוצאות, העלויותכל 
 .ידו-וישולמו עלהספק על ידי  ,על פי הסכם זה יחולו הספקבמילוי התחייבויות /או ו

 הפרת ההסכם .12

 כל אחד מהמעשים ו/או המחדלים להלן ייחשבו כהפרה יסודית של ההסכם: .12.1

 .10, 489 הוראה מהוראות סעיפים תהפר .12.1.1

 נכנס להליכי פירוק זמני או קבוע ו/או להקפאת הליכים ו/או כינוס ו/אוהספק  .12.1.2
 הוטל עיקול זמני או קבוע על נכסיו כולם או חלקם.

 את ההסכם כמפורט לעיל, יהא רשאי המזמין: הספקהפר  .12.2

לקיים ו/או לתקן את ההפרה של  מהספקלעמוד על קיום ההסכם ולדרוש  .12.2.1
)שבעה( ימים  7ההוראה ו/או ההתחייבות המפורטת בהסכם שהופרה בתוך 

ב לשלם למזמין פיצויים על יהא חיילספק והפסק מהיום שתימסר דרישה 
 7וזאת בתוספת לפיצויים כאמור בסעיף  כתוצאה מההפרהשנגרמו הנזקים 

 .לעיל

ו/או לא מילא אחר הוראה ו/או זה  12את ההפרה כאמור בסעיף  הספקלא תיקן  .12.2.2
פי מסמכי המכרז ו/או הסכם זה ולשביעות רצונו של חייבות כפי שנדרש על הת

לבטל את ההסכם מחמת הפרתו וזאת על ידי מתן הודעה רשאי המזמין , המזמין
. אין באמור במסגרת המכרזולהתקשר עם המציע שהגיע למקום השני  בכתב

רם ו/או לשלם למזמין פיצויים בגין כל נזק שנג הספקכדי לגרוע מחובתו של 
 שייגרם למזמין כתוצאה מההפרה.

 שונות .13

זה מבטל כל הסכם ו/או זיכרון דברים ו/או נוהג שהיו קיימים בין הצדדים, וכל  הסכם 13.1
 נעשה בכתב וחתום על ידיהם. אםשינוי בו יחייב את הצדדים רק 

הסכמת המזמין לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בשורת מקרים, לא תהווה  13.2
 ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד. תקדים ולא

המוקנות לו על פי הסכם  לא השתמש, או השתהה המזמין מלהשתמש בזכות מהזכויות 13.3
, לא יהווה הדבר תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה במקרה מסוים או בסדרת מקריםזה, 

 חר בעתיד.א שווה לכל מקרה

כנגד בביצוע החיובים על פי הסכם כל צד להסכם זה מתחייב לסייע באופן סביר לצד ש 13.4
ישא בהוצאה כאמור הצד המבקש יזה. ואם יהא סיוע כאמור כרוך בהוצאה כספית, 

 .סיוע

שלא על פי הסמכה מפורשת מראש  המזמיןלא יציג עצמו כסוכן, שליח או נציג  הספק 13.5
 ובכתב.

ם הסכם זה, הסכמים נלווים לו ומסמכים אחרים בין הצדדים שתאריכם כתאריך הסכ 13.6
זה, מהווים את כלל הסכמת הצדדים והם מבטלים כל הסכם קודם וכל הסכמה 

 .פה, בין הצדדים בעניינים נשוא הסכם זה-קודמת, בין בכתב ובין בעל

יו לפי הסכם זה, לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו וחובות הספק 13.7
 כלשהו, אלא בהסכמה מראש ובכתב של המזמין.לגורם אחר 
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אביב יפו, ולו בלבד, תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל -המשפט המוסמך בתללבית  13.8
 .על פי הדין הנוהג בישראל, או הקשור להסכם זה סכסוך הנובע

ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה  כל 13.9
תור ו/או יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בדבר וי והספקבכתב ובחתימת שני הצדדים, 

 הסכמה ו/או שינוי שלא נעשה בדרך האמורה. 

או אם שונו כאמור בהסכם  כתובות הצדדים להסכם זה הינן כאמור במבוא להסכם זה 13.10
ויראו כל הודעה כאילו התקבלה במועדים הבאים: יום עסקים אחד לאחר  ,זה

, מסירתה, אם נמסרה ביד. יום עסקים אחד לאחר מועד שיגורה כנגד אישור משלוח
במועד פתיחתה על ידי הנמען, אם שוגרה בדוא"ל או עם חלוף  אם שוגרה בפקסימיליה.

חמישה ימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח, אם נשלחה בדואר רשום. לכל צד 
שמורה הזכות, בהודעה שתימסר לפי הוראות סעיף זה, לשנות את כתובתו ואת 

 .הכתובת למשלוח העתקים שבהסכם זה

 

 

 הצדדים על החתום:  ולראיה באו

_____________ ______     ____________________ 

 סינמטק תל אביב, עמותה רשומה       הספק        
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 נספח א'

 מפרט טכני

 כמות פריט מס'

בעוצמה של   DLPקולנועי חיישן  DCPמקרן  1
מטר  15תואם מסך הקרנה עד  לומנס, 15,000

 ותאם אישימארז נייד מ+ קילו  60משקל עד 

1 

 + 2.4-3.9 1עדשות למקרן המוצע בסעיף  2

 1.75-2.40 

2 

עם נפח אחסון של  IMS פנימי שרת קולנועי 3

3TB 

1 

 1 עש" ןפתרואו  1.80תושבת פריקה למקרן גובה  4

כולל כיסוי בד +  2WEY "15רמקול מוגבר  5
 30וסטנד + כבל משולב "אודיו + חשמל " באורך 

 מטר

2 

 1 ישה ערוציםמיקסר ש 6

 D2A 1מפענח קולנוע  7

 1 און ליין 1000VA  "19אל פסק  

 1 לאל פסק וציוד נלווה 6Uמארז נייד  8

 1 נקודת גישה רשת אלחוטית 9

עם פס שחור היקפי וטבעות חיבור  1מסך גיין  10
מסגרת ברזל  3.25על  6סביב במידות נטו של עד 

 תואמת

1 

 1+1 וואט 2300 וואט + מנורה 1600מנורה  11

 - שנים  3 -לאחריות  12

במקום ובמועד כפי הקרנות והדרכה בשתי  ליווי 
 שיקבע על ידי הסינמטק

- 
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 נספח ב'

 מועדים לאספקת הציוד ומתן השירותים

 

 

 

 : יום ממועד החתימה על ההסכם. 30תוך  אספקת הציוד 

 :במשרדי  הציוד קבלתמועד ימים מ 10תוך  מועד הקרנה ראשון בליווי והדרכה 

  המזמין.          

 :ההקרנה הראשון.ימים ממועד  7תוך  מועד הקרנה שני בליווי והדרכה 


