אוגוסט 2022

מכרז מס'  08-2022-2לאספקת תחנות עבודה גרפיות
שלום רב,
 .1בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (ע"ר) (להלן" :המזמינה" או "האקדמיה") פונה בזאת
לקבלת הצעות לרכישה (כולל אחזקה) של כ 40-מחשבי ( IMACלהלן" :תחנות העבודה") ,בהתאם
למפרט הטכני שלהלן (ו/או מפרט טכני מיטיבי מזה) .כבר עתה יצוין כי המזמינה אינה מתחייבת
לכמות תחנות העבודה שיוזמנו על ידה והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

 .2המפרט הבסיסי המבוקש:
יצרןAPPLE :
דגםIMac 24" :
מעבדM1 chip with 8-core CPU :

מעבד גרפי 8 core GPU :
זכרון 16GB unified memory :

כונן קשיחSSD 512 Gb :
אחריות 3 :שנים באתר לקוח על ידי יצרן

 .3תנאי סף להשתתפות במכרז-
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים העומדים ,במועד הגשת ההצעות למכרז,
בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
א .ברשות המציע אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  - 1976אישור ניכוי מס
ואישור על ניהול ספרים כדין;
ב .ברשות המציע אישור משווק מורשה תקף של תחנות העבודה המוצעות על ידו על שם המציע.
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה המציע ימציא את אישור המשווק המורשה על שמו.
המזמינה תהא רשאית לקבל אישור בדבר היות המציע משווק מורשה בנוסחים שונים.
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 .4מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה ,ימלא את הצעת המחיר על גבי נספח א' למסמכי המכרז
במלואה בו ירשם המפרט הטכני המלא של המוצר המוצע ואת מסמך ההסכם לרכישת תחנות
עבודה המצורף למכרז.
 .5התמורה המוצעת על ידי המציעים תכלול את כל העלויות הנדרשות לשם אספקת תחנות העבודה.
כמו כן ,הצעת המחיר תכלול גם שירות ותחזוקה לכל הרכיבים המופיעים במכרז לתקופת
אחריות שתמשך  3שנים מיום קבלת תחנות העבודה לידי המזמין בקמפוס המזמין .השרות יבוצע
ע"י תיקון בבית הלקוח במידת האפשר וזאת על ידי טכני של חברת  Appelונציגיה בישראל ,ו/או
איסוף מאתר הלקוח למעבדות של חברת  Appelונציגיה בישראל .מובהר כי המציע לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת.
 .6התמורה תשולם בהתאם לתחנות העבודה שיסופקו בפועל .המזמינה אינה מתחייבת להזמין את
הכמות המפורטת בנספח א' ולא יהיה כל שינוי בתמורה במקרה בו תזמין כמות פחותה.
 .7מובהר כי במקרה שהמציע יציע תחנות עבודה בעלות מפרט מיטיב לעומת זה הקבוע בנספח א'
המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגינן.
 .8בירורים ושאלות הבהרה ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת מיילeldad@bezalel.ac.il :
עד ליום  23/08/2022בשעה  10:00יש לאשר קבלת המייל בטלפון  050-8801404 :שאלות
שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו .פרוטוקול הבהרות ,ככל שיפורסם ,ע"י המזמינה יהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז והמציעים ידרשו לחתום עליו ולצרפו להצעתם.
 .9הגשת ההצעה
א .את ההצעה (מקור אחד של מסמך זה במלואו ,אין צורך בעותקים) יש להגיש במעטפה סגורה
וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום הליך ההבהרות ,עד יום  05/09/2022בשעה ,12:00
ולהכניסה לתיבת המכרזים הנמצאת בקמפוס הר הצופים ,במשרד מנכ"ל ,קומה .7
ב .הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו .הצעה שתוגש במועד מאוחר
יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים ותוחזר לשולחה.
ג .כל עמוד יוחתם בחותמת המציע.
ד .הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי
המכרז והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי
מסויגת.
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 .10מסמכים שצריך לצרף להצעה  -במסגרת הצעתו נדרש כל מציע להעביר למזמינה את הפרטים
ו/או המסמכים הבאים:
א .אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  - 1976אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס
חשבונות;
ב .אם המציע הינו תאגיד ,אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים
מסוגו ואישור עו"ד/רו"ח על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז
רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם;
ג .אם המציע עוסק מורשה ,צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו;
ד .אישור משווק מורשה תקף של תחנות העבודה המוצעות על שם המציע.
ה .נספח א' -הצעה כספית.
ו .במקרה שהמציע יציע תחנות עבודה בעלות מפרט מיטיב על המציע לצרף על גבי מסמך נפרד
את המפרט הטכני של תחנות העבודה המוצעות לרבות החומרה והדגם.
בהגשת הצעה להזמנה זו המציע מתחייב כי ככל שהמזמינה תבחר להזמין  10יחידות נוספות של
תחנות עבודה ,בתוך  6חודשים שמניינם יחל ממועד החתימה על החוזה המצ"ב למסמכי המכרז,
מחיר היחידות יהיה על פי הצעת המחיר של המציע והוא יוכל לספקם תוך  21ימי עבודה.
 .11ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ כספי עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל דרישות מכרז
זה ,בהתאם להוראות החוק ותקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),
התש"ע.2010-
 .12ועדת המכרזים תבדוק עמידתם של כל המציעים בתנאי הסף ותבדוק את כל ההצעות שיתקבלו;
ועדת המכרזים תהיה רשאית לבקש הבהרות ו/או השלמות מהמציעים ועדת המכרזים רשאית
להחליט על בחירת ההצעה הזולה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל המכרז.
 .13במידה וההצעות יתקבלו במטבע שונה מ  ,₪יחושב השער לפי שער המטבע בש"ח ביום פתיחת
מעטפות המכרז ,לצורך השוואת ההצעות.
 .14המזמינה רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבחור כמה הצעות מתאימות תוך
פיצול ההתקשרות ביניהן ו/או לבחור חלק מהצעה ו/או לבטל המכרז על פי כל דין ו/או מסיבות
ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות ,או אחרות ,וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.
 .15יובהר כי האקדמיה לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על
או בהקשר לביטול המכרז ו/או להודעת זכייה שבוטלה.
 .16המציע הזוכה אינו ולא יהיה עובד המזמינה ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת כאמור .המציע
הזוכה לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמינה ,מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי
המזמינה ,הוא לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמינה ,לא יהיה מעורב
בפעולות ביצוע של המזמינה ולא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמינה .המציע הזוכה לא
ייהנה משירותים מנהליים של המזמינה ויבצע את השירותים באופן עצמאי ממשרדו.
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כללי
 .17המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי ,מכל סוג ומין שהוא ,במסמכי המכרז.
 .18כל עמוד בעותק המקורי של המכרז יוחתם בחתימת המציע ,ללא עריכת תיקונים כלשהם.
האקדמיה תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים למסמכי המכרז
לרבות לחוזה.
 .19הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז,
הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.
 .20המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך מטעמיה שלה וככל שתמצא לנכון.
 .21מציע אשר יבקש לעיין בפרוטוקולים של ועדת המכרזים יידרש לשלם דמי עיון בסך ל .₪ 1,000

בכבוד רב,
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
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אישור המציע בנושא הזמנה להציע הצעות לאספקת תחנות עבודה
עבור בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
אנו ,הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז ,_____________ .ו ,___________ -נושא ת.ז.
______________ ,מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל ,כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי אנו
מסכימים לכל תנאיו.
מורשה חתימה :1
שם.________________:
חתימה._______________ :
תאריך._____________ :
_______________
חתימה
מורשה חתימה :2
שם.________________:
חתימה._______________ :
תאריך._____________ :
_______________
חתימה
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אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ,_____________ ,מ.ר ,____________ .המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה,
מאשר כי ביום ________ ,הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה ,המורשים לחתום בשם המציע ,וכי הנ"ל חתמו
בפניי.
במקרה שהמציע הינו תאגיד ,אני הח"מ ___________ ,מ.ר ,____________ .המשמש כעו"ד/רו"ח של
המציע כהגדרתו בהסכם זה ,מאשר כי מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על הצעה זו הם____________
ו ___________-נושא ת.ז ,____________.וכי הנ"ל חתמו בפניי על
נושא ת.ז______________.
הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם להחלטה בת תוקף
שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.
ולראיה באתי על החתום,
_______________________

תאריך_____________:

עו"ד/רו"ח
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נספח א'  -הצעת המציע לאספקת תחנות עבודה וציוד נלווה
באם הצעת המחיר תהיה בדולר אמריקאי התשלום התמורה יהיה בהתאם לשער
הדולר במועד התשלום.
מפרט תחנות עבודה גרפיות

מחיר

כמות

הערה

מעבד
זיכרון
כונן קשיח
מאיץ גרפי

40

אחריות
שלוש שנים ,סוג האחריות :באתר הלקוח ,נותן
השירות

ס"ה מחיר מוצע________________:

מחיר כולל מע"מ _______________
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* מובהר כי המחיר שאותו יציע המציע על כלל רכיבי המפרט ,כולל את סך התמורה שהוא מבקש
לקבל ,לרבות כל ההוצאות ו/או הפעולות שיידרשו מהמציע בהתאם להזמנה זו ולחוזה המצ"ב לה,
בגין אספקת תחנות העבודה לא כולל מע"מ.
להלן הוראות שיחולו על תחנות העבודה המוצעות ,בין אם לפי המפרט שלעיל ובין לפי מפרט מיטיב-
תחזוקה -הצעת המחיר של כוללת גם שירות ותחזוקה לכל הרכיבים המופיעים במכרז לתקופת
אחריות שתמשך  3שנים מיום קבלת תחנות העבודה לידי המזמין בקמפוס המזמין .השרות יבוצע ע"י
תיקון בבית הלקוח במידת האפשר וזאת על ידי טכני של נציגי החברה בישראל ,ו/או איסוף מאתר
הלקוח למעבדות מאושרות של היצרן ונציגיה בישראל.
תנאי התשלום – התשלום יבוצע שוטף  45 +יום מיום הגשת החשבונית ואישור המזמינה על קבלת
הציוד והתקנתו לשביעות רצון המזמינה .התמורה תשולם בשקלים ותחשוב בהתאם לשער הדולר
במועד התשלום.
תאריך אספקה – על הספק לספק את הציוד לאחר קבלת הודעת זכייה במכרז ולאחר הזמנת רכש
מפורטת ,ולסיימו תוך  45ימי עבודה מיום הוצאת הזמנת רכש חתומה ע"י האקדמיה.

___________________
תאריך

___________________
שם המציע וחותמת
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_________________
באמצעות מורשה/י חתימה (שם +ת.ז).

הסכם לרכישת תחנות עבודה
אשר נערך ונחתם בירושלים ביום __ לחודש ___ 2022
בין:
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (ע"ר)
קמפוס הר הצופים
ירושלים
(להלן" :המזמין")
מצד אחד;
לבין:
_____________
_____________
(להלן" :הספק")
מצד שני;
הואיל והספק פנה אל המזמין במסגרת מכרז לקבלת הצעות לרכישה של כ 40-תחנות עבודה גרפיות
(להלן" :המכרז") .השירותים יכללו גם אחריות של היצרן ו/או נציגיה בישראל למשך 36
חודשים בקמפוס המזמין (להלן" :תחנות העבודה" או "השירותים") עבור המזמין;
והואיל והצעתו של הספק נבחרה על ידי המזמין ונקבע ,כי הספק הוא שנבחר לספק את תחנות
העבודה בהתאם להזמנות רכש שיוציא המזמין ובהתאם למפורט בהסכם זה;
אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
א .המבוא להסכם זה ,נספחיו ,ומסמכי ההזמנה להציע הצעות ,על נספחיהם ,מהווים חלק בלתי
נפרד מהסכם זה ויש לראותם כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את מהווים חלק בלתי נפרד
ממנו.
ב .בכל מקרה של סתירה בין נוסח מסמכי ההזמנה לבין נוסח ההסכם ,יקבע נוסח ההסכם.
ג .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד.
ד .מסמכי המכרז ,ובכלל זאת ההזמנה למכרז ,יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
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.2

השירותים
א .בהתאם למפורט בהזמנת /בהזמנות רכש שתוציא האקדמיה  -הספק יעביר לאקדמיה תחנות
עבודה בכמות ובסוג המבוקש .מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת להזמין תחנות עבודה
בכמות מסוימת .תחנות העבודה שיסופקו על ידי הספק יהיו בהתאם למפרט לו התחייב
במסגרת המכרז.
ב .למען הסר ספק יצוין כי אם יתברר לאקדמיה ,בכל עת ,במהלך תקופת האחריות ,כי תחנות
העבודה אינן תקינות ,יהא המזמין זכאי להחזירן ו/או לדרוש מהספק להחליפן ו/או לתקנן
ו/או להשלים את הטעון תיקון ו/או החסר ,לפי העניין ,ועל הספק לעשות כן .מובהר כי במקרה
של החזרה כאמור תהיה האקדמיה להחזר מלא של התמורה ששולמה על ידה.
ג .הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו כל המסמכים ,ההיתרים ,הרישיונות והאישורים
התקפים והנדרשים בהתאם להוראת כל דין למתן השירותים על פי הסכם זה .הספק מתחייב
להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו ,לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאמור
או מגביל את יכולתו לספק את הציוד בהתאם להסכם זה על נספחיו .ביצוע ההסכם בהיעדר
היתר ,זכות או רישיון כאמור ו/או אי הודעה על שינוי בתוקף ההצהרה ייחשבו להפרה יסודית
של ההסכם.
ד .הספק מתחייב לספק את השירותים במיומנות ,במקצועיות ,ביעילות ,בחריצות ובמהירות
הראויה ובקצב הנדרש על ידי האקדמיה ,והכול לשביעות רצונה המלאה של האקדמיה.
ה .הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.
ו .הספק מתחייב לספק את תחנות העבודה לא יאוחר מ 30 -ימי עבודה ממועד הוצאת הזמנת
רכש חתומה.
ז .הספק יהא אחראי על פי דין לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש מוחשי ,ולכל נזק אחר
שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי ו/או לספק ו/או למי מטעמו ,כתוצאה
ממעשה או מחדל מצד הספק ו\או מי מטעמו ,הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ממתן
השירותים ו/או בקשר אליהן בין במהלך הובלת ו/או התקנת תחנות העבודה ובין לאחר מכן,
בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.
ח .הספק מתחייב לפצות את המזמין ולשפותו בגין כל נזק כנ"ל ו/או הוצאה שהמזמין ישא בו
בגין נזק כנ"ל ובתנאי כי המזמין הודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה כנגד המזמין
ונתן לספק ,מבעוד מועד ,האפשרות להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה כנ"ל.
ט .הספק מתחייב כי האחריות על תחנות העבודה והציוד שיסופק הינם לתקופה של  36חודשים
אשר יימנו החל ממועד אספקת תחנות העבודה ,על ידי מעבדות החברה.
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י .האחריות תכלול איסוף התחנה מהלקוח ,תיקון והחלפת כל רכיב פגום ואו לא תקין שימצא
בתחנה ומפריע לתפקודה השוטף ,כל עוד התקלה אינה נובעת משימוש לקוי בתחנה או
כתוצאה מגרימת נזק בזדון .יובהר כי התיקונים ייעשו אך ורק על ידי מעבדות מורשות יצרן
ו/או נציגיה בישראל.
יא .הספק יעמיד לרשות הלקוח תחנה חלופית שוות ערך טכנולוגית במידה ויש צורך בלקיחת
תחנה לתיקון במעבדה וזאת בתוך  24שעות נוספות.
יב .לאקדמיה שמורה האופציה להזמין עד  20תחנות עבודה נוספות ,בתקופה של  6חודשים
ממועד החתימה על הסכם זה בתנאי הסכם זה ובמחיר שלא יעלה על המחיר הנקוב בסעיף 3
להלן .הספק מתחייב לספק את תחנות העבודה הנוספות עד  30ימים מיום ההזמנה.
.3

.4

התמורה
א.

תמורת אספקת תחנות העבודה ,ומתן שירותי אחזקה בהתאם להסכם זה ,ישלם המזמין
לספק את מחיר תחנת העבודה כפי שמופיע בהצעת המציע .התמורה תשולם בשקלים כאשר
החישוב ייעשה בהתאם לשער הדולר במועד התשלום.

ב.

התמורה תשולם כנגד קבלת חשבונית מס כדין ,בתנאי תשלום שוטף 45+וזאת החל מיום
אספקת תחנות העבודה ואישור החשבון ע"י האקדמיה .במשך כל הימים אלו ,המחיר
שבחשבונית לא יישא כל הצמדה ו/או ריבית.

ג.

למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה סופית ,והאקדמיה תנכה במקור מכל תשלום לספק ,כל
מס ,היטל או תשלום חובה הידועים במועד חתימת הסכם זה אשר יש לנכותו במקור על פי
כל דין ,אלא אם ימציא הספק אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.

ד.

פרט לאמור במפורש בסעיף זה ,לא ישולם על ידי המזמין לספק או למי מטעמו שום תשלום
נוסף ,החזר הוצאות או השתתפות כלשהי ,לא במהלך תקופת ההסכם ולא לאחר פקיעת
הקשר עפ"י הסכם זה ,לא עבור אספקת תחנות העבודה ולא בקשר עמם או עם הסכם זה ו/או
כל הנובע מהם ,לא לספק ולא לכל אדם או גוף אחר.

ה.

למען הסר ספק יובהר כי גם במקרה שהצעת הספק כללה תחנות עבודה בעלות מפרט טכני
מיטיב לעומת המפרט שפורסם במסגרת המכרז ,הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מעבר
למוצע בהצעתו.

מלוא ההסכם
הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לנושאים הכלולים בו והוא גובר על כל
הסכם ,הבנה או הסדר קודמים ביניהם ,בין בכתב ובין בעל פה .לא יהיה לכל שינוי מאוחר של
הסכם זה כל תוקף ,אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.
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סמכות מקומית

.5

א.

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים.

ב.

סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות הקבועה בסעיף
זה.

.6

.7

הסבת זכויות וחובות
א.

נותן השירותים אינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולן או
חלקן ,לכל גורם אחר  .בנוסף אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות
מזכויותיו על פי הסכם זה ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

ב.

כמו כן ,אין נותן השירותים רשאי למסור לאחר ,לרבות למבצע משנה מטעמו ,את ביצוע
התחייבויותיו כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב .המזמין יהיה רשאי
לסרב ליתן את הסכמתו כאמור ,מכל סיבה סבירה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או
להסכים בתנאים שימצא לנכון.

ג.

נתן המזמין את הסכמתו לביצוע באמצעות מבצע משנה או גורם אחר ,אין ההסכמה האמורה
פוטרת את נותן השירותים מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם.
הודעות

א.

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן ,במידה ונמסרו ביד ,ותוך

ארבעים ושמונה ( )48שעות מיום שיגורן בדואר רשום ,אם נשלחו בדואר ,וביום העסקים
הראשון שלאחר משלוחן ,אם נשלחו בפקסימיליה.
ב.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הנם כמפורט בתחילתו.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

__________________

__________________

"הספק"

"המזמין"
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