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-" ו המכרז"של משרד התרבות והספורט )להלן:  4/2016זכתה במכרז והחברה  הואיל:

( לניהול והפעלה של פרויקט לקידום והפצה של תרבות בהתאמה "המשרד"

 ;הפעילות"(בפריפריה )להלן: "

בעקבות מענה שנתן ספקים אחרים,  והספק נבחר להיכלל ברשימת הספקים יחד עם והואיל:

"(, המצורף קול קוראלהלן: ") 2016 אוגוסטהחברה בחודש "קול קורא" שפרסמה ל

 לחוזה זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

את התנאים שיחולו על אספקת במסגרת הסכם מסגרת וברצון הצדדים להגדיר  והואיל:

  ר לעיל;כאמו מכרזפעלת הבמסגרת ה פעולות תרבות

 

 סכם בין הצדדים כדלקמן:ואי לכך הוצהר, הותנה וה

 

 כללי .1

 .חלק בלתי נפרד הימנו והנספחים לו מהוויםזה  חוזההמבוא ל .1.1

בכל מקרה של סתירה בין האמור בחוזה לבין האמור בנספח מנספחיו יחול האמור  .1.2

בחוזה. במקרה של סתירה בין האמור בנספחים שונים תחול ההוראה המיטיבה עם 

 .או המשרדהחברה ו/

סתמך עליהן בביאור כותרות הסעיפים בהסכם זה הן לצורך הנוחות בלבד, ואין לה .1.1

 זה. או בפירוש חוזה

בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך, ובכל מקום  .1.4

 בהסכם זה בו נעשה שימוש בלשון יחיד הכוונה גם ללשון רבים ולהיפך.
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בכל משך התקשרות החברה עם המשרד וכל עוד הספק  זה הוא תוקפו של חוזה .1.5

מופיע ברשימת הספקים. מובהר כי אין בהסכם זה כדי לחייב את החברה ו/או 

כספי כזה או בהיקף כי הפעילות תהיה הרשות בהזמנת פעולות תרבות בכלל ו/או 

ה" בכל מקום בחוזה זה או בנספח מנספחיו בו רשום כי נדרש "אישור החבר. אחר

 הכוונה לאישור מראש ובכתב. לא תינתן אפשרות לקבל אישור כאמור בדיעבד.

 

 הגדרות .2

לה אחרת לכל המונחים שבהסכם זה תהא המשמעות הנתונה להם להלן, אלא אם עו

 :מהקשר הדברים או מהגיונם

 פמי פרימיום בע"מ; "החברה"

ת ועדה מטעם משרד התרבות והספורט במסגרתה מאושרו "מחיריםועדת "

 ;עלויות המופעים

 משרד התרבות והספורט; "המשרד"

 ;רשות מקומית ו/או יישות מטעמה "הרשות"

 ;ספק/אומן/נותן שירותים או מי מעובדיו "ספק"

לפי רשימה המנוהלת על ידי החברה לצורך התקשרויות  ""רשימת ספקים

 ;ה"קול קורא"

 כמפורט בנספחי מסמכי "קול הקורא" "פעילות"תחומי 

כפי  מאושרות על ידי המשרדה פעולות תרבות/מופעים "פעולות תרבות "

 שהוזמנו מהספק על ידי הרשות באמצעות החברה.

, על ספק בהליך ה"קול קורא"על ידי ה כפי שהוגשהההצעה  "מסמכי ההצעה"

תווספו להם, ההשינויים ש כל נספחיה וכל העדכונים ו/או

 הספק.י תווספו, כשהם מלאים וחתומים על ידהאם 

מערכת "

 "ממוחשבת

מערכת מידע ייעודית שתנוהל על ידי החברה לצורך ניהול 

 פעילות ההזמנה ואישור פעולות תרבות.

 

 מסמכי החוזה .3

השונים, המהווים חלק  הםונספחי הם, על חלקיב'-ו 'א ים נספחזה כולל את  חוזה .1.1

 בלתי נפרד ממנו ויקראו כאחד עמו, כדלקמן:

קורא" על  "קולמסמכי ה נספח א'

 נספחיו
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מסמכי ההצעה, כהגדרתם  נספח ב'

 לעיל. 2 בסעיף 

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .4

 :מתחייב בזאת כדלקמןמצהיר, מאשר ו הספק

, ההסכמות, זה ולבצעו, השיג את כל האישורים חוזהלהתקשר ב שאיר ספקה .4.1

לצורך  לוהדרושים ת  או כל אדם אחר, מצד כל רשות שלטוני הרישיונות וההיתרים

בלה חוזית או כל הג ו, ואין עליעל פיו ומילוי התחייבויותיו בהסכם זה והתקשרות

על  וביצוע כל התחייבויותיוזה  חוזהעל  ותואין בחתימ חוזה זהאחרת מלהתחייב ב

ו/או כדי להפר  כלפי צד שלישיאו  ספקם הפרה כלשהי של התחייבויות המשופיו 

 .ות של צדדים שלישייםזכוי

 ובמועדים איכויותבמעת לעת  שיוזמנו  פעולות התרבותאת  לרשויותהספק יספק  .4.2

 .על נספחיו זה חוזה, הכל בהתאם להוראות המוסכמים

הספק מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה ו/או תקופת החוזה המוארכת יהיו  .4.1

בצע את ברשותו כוח האדם וכל אמצעי אחר הדרוש על מנת לאפשר לו ל

חוזה זה באורח מקצועי וברמת שירות גבוהה, כאמור במסמכי התחייבויותיו על פי 

 .ובמסמכי ההצעה "קול הקורא"

על פי חוזה זה אך ורק את  רשויות ו/או לישויות מטעמןהספק יהיה רשאי לספק ל .4.4

ובמענה ל"קול הצעתו במסמכי  המפורטים הפעילותהכלולים בתחומי  השירותים

שלא על פי האמור לעיל לא יקבל  שונים/נוספים שירותיםאשר יספק . ספק הקורא"

 .ןנבגי תמורהכל 

 של מחדל או ממעשה כתוצאה יגרמו אשר נזק או פגיעה לכל אחראי יהא הספק .4.5

נשוא  אחראי לבטח עצמו בגין פעילותו יהיה הספקבנוסף, . מטעמו מי או הספק

 .זה הסכם

לאפשר לחברה ו/או למשרד הספק מתחייב, במשך כל תקופת החוזה, לפי העניין  .4.6

והוא מתחייבת לשתף פעולה עם  את איכות פעולותיוולבקר לבחון מטעמם ו/או מי 

 נציגי המשרד/החברה על מנת לעשות כן.

ליידע כל אחד העובדים שיועסקו על ידו בקשר עם חוזה זה בדבר כל  על הספק .4.7

 הוראה ו/או הנחיה שתינתן מהחברה לספק.
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 פעולות התרבותאספקת רכישה ו .5

תיעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי על  רשות ו/או מי מטעמהעל ידי ה הפעולותרכישת  .5.1

 .ידי בחירה באחד מהספקים המרכיבים את רשימת הספקים בכל תחום

בהתאם להזמנות  פעולות התרבות את כל לרשות ו/או ישות מטעמהיספק  ספקה .5.2

תועבר דרך המערכת הממוחשבת )למעט בשלב כל הזמנה  .עת לעתמ ול ימסרוש

, הספק יקבל הודעה על כך דרך המערכת הממוחשבת הידני כמפורט בקול הקורא(

טרוני אשר סיפק וכן באמצעות שליחת מייל עם פרטי ההזמנה לכתובת הדואר האלק

במסמכי ההצעה. ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה מרגע שליחתה במערכת 

 . "(יום ההזמנה: "הממוחשבת )להלן

על ידי ועדת המחירים  הכפי שאושר נתהמעודכ עלות המופעהרכישה תתבצע על פי  .5.1

ים המופעת יועלוכלל יובהר כי במערכת הממוחשבת. של המשרד וכפי שהוזנה 

המוזכרת בסעיף  ידי נציגי המשרד ו/או מי מטעמן. עוד יובהר כי העלות יאושרו על

 תהיה מחיר גג לסבסודו של המופע על ידי המשרד. זה 

או במועד אחר ובמועד אשר תואמו עמו במקום  פעולות התרבותהספק יספק את  .5.4

 .ביצוע ההזמנהבעת רשות שהוסכם בינו לבין ה

ותיחשב כהפרה  תחייבות של הספקכאמור תהווה הפרת האי עמידה במועדים  .5.5

המזמינה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל הזמנה  רשות. המהותית של חוזה זה

ק לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין פעולת שלא בוצעה במועד. במקרה זה הספ

 .אשר הוזמנה התרבות

ספקה אבנוסף, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, במקרה שהספק לא עמד במועדי ה .5.6

תהיה החברה רשאית או הפר באופן כלשהו את הוראות הסכם זה, ים לעיל המפורט

לבטל את ההתקשרות עם הספק ולגרוע באופן מיידי את הספק מרשימת הספקים, 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת לאחר לצמיתות או לתקופת זמן שתיקבע 

 הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה.    שתינתן לספק

ת השירות לרבות הובלה ו/או הרכבה של ציוד, הבאה של לספק אהספק אחראי  .5.7

הוצאות יחולו על הספק זה כלל ל לכבלפי העניין, ושיוזמנו  הגברה, תאורה ועוד כפי

 וישולמו על ידו. 

ביצוע/קיום המופע במלואו תוך פירוט את  רשותיאשר נציג הסיום המופע עם  .5.5

 חשבת.באמצעות המערכת הממוהממצאים )כמות משתתפים וכו'( 

מובהר כי פרסום פעולות התרבות ייעשה על ידי הרשות ובהתאם להוראות המכרז  .5.5

 והספק אינו רשאי לפרסם עצמאית את הפעולות אלא אם כן הדבר יוסכם מראש. 

 

 התמורה .6

לחודש הבא, יעביר הספקים לחברה את  10-בסוף כל חודש ולא יאוחר מה .6.1

אישור ההזמנה הסופי כפי ף , בצירובגין מופעים שבוצעו/התקיימו החשבוניות

 שהועבר אל הספק על ידי החברה.
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בכל חשבונית יפורטו באופן ברור כל הפרטים הנדרשים על פי כל דין, ובנוסף יפורטו  .6.2

 הפרטים הבאים:

: תאריך, יום, למי סופקה פעולת התרבות )שם פעולת התרבות  פרטי -

 הרשות ושם היישות המשתייכת לרשות(

 גמא שם המופע( שם פעולת התרבות )לדו -

קצר של פעולת התרבות לרבות מיקום, מועד, כמות משתתפים תיאור  -

 וכו'

 עלות המופע כפי שאושרה על ידי הרשות -

או בתצורת חשבונית דיגיטאלית  חשבוניות יוגשו בפורמט מודפס בלבד -

 )מותנה באישור החברה בלבד(. 

בעותק או /דואר ועל הספק להעביר לחברה את החשבוניות ואת הקבלות באמצעות ה

 . , בהתאם לנוהלי החברהדיגיטאלי

לחודש תחשב כאילו  10-חשבונית שלא הוגשה בצרוף האישורים הדרושים עד ה .6.1

בחודש שלאחר מכן שיחשב לעניין התשלום כ"חודש השוטף", ובלבד  1-התקבלה ב

שעד למועד זה הושלמו כל המסמכים והאישורים הדרושים לשם כך. לא הושלמו 

ס לחודש העוקב עד להשלמת מלוא האישורים הפרטים, יחולו הוראות סעיף זה ביח

 והמסמכים הדרושים. 

לחודש מסוים יהיה יום שבתון בכל  10-מבלי לפגוע בכל האמור לעיל יובהר כי אם ה

המשק )שבת ו/או חג מחגי ישראל וכיו"ב( יוכלו הספקים להגיש לחברה את 

ונית החשבוניות ביום העסקים הראשון שלאחר מכן ובמקרה כזה תיחשב החשב

 לחודש, כאמור לעיל. 10-כאילו הוגשה עד ה

לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות בגלל עיכובים בתשלום שמקורם בחוסר  .6.4

 פרטים, פרטים לא קריאים או לא נכונים, או חוסר במסמכים.

בכפוף לאימות החשבונית ובדיקת כלל הפרטים הדרושים, תשלם החברה לספקים,  .6.5

 יום.  60בתנאי שוטף + 

 י מסירת החשבוניות באופן המצוין לעיל, עלולה לגרום לעיכוב בתשלום.א .6.6

לקיום הפעילות.  אישור מותנהאל הספק  יועברעם הזמנת המופע על ידי הרשות,  .6.7

אי של החברה לביצוע פעולת התרבות.  אישורה הסופילקבל את יובהר כי על הספק 

לא והספק  לא אושרה פעולת התרבות קבלת אישור סופי לביצועה ייחשב כאילו

 יהיה זכאי לתמורה בגין הפעולה. 

החברה תהיה רשאית במהלך ביצועו של חוזה זה לקבוע נהלים שונים או נוספים  .6.5

 ו/או התשלום בגינם. פעולות התרבותבקשר לדרך מכירת 
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 קניין רוחני וזכויות יוצרים .7

 המשרד או נגד הרשותתביעה  על ידי צד ג' נגד החברה או נגד  הגשובמקרה שה .7.1

 היותה של פעולת התרבותלפי חוזה זה ושעילתה  פעולות תרבותשהספק סיפק לה 

חני אחרת זכות יוצרים או פטנט או כל זכות קניין רו העל ידי הספק מפר השסופק

ישפה הספק את החברה/רשות/משרד ת ממאגר המופעים ובנוסף תורד פעולת התרבו

 . על כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מהגשת תביעה כאמור בסעיף זה

מהווה שהיא יתבעו לשלם סכום כלשהו בעילה  הרשות ו/או המשרדחברה ו/או האם  .7.2

החברה ת הפרת זכות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת, יהיה על הספק לשפות א

לא ישלמו סכום כלשהו אלא שבכל תשלום כאמור ובלבד  ו/או הרשות ו/או המשרד

יום על הדרישה, על מנת שהספק יסיר  10אם ניתנה על ידם לספק הודעה מראש של 

תביעה החברה ו/או הרשות ו/או המשרד את הדרישה ו/או ישלמה. הוגשה נגד 

ן הספק על חשבונו ואחריותו משפטית אשר הספק אחראי לה כאמור לעיל, יתגונ

החברה ו/או הרשות ו/או מפני התביעה כאמור ויישא בכל סכום אשר ייפסק כי על 

על כל נזק ו/או החברה ו/או הרשות ו/או המשרד לשלם, וכן ישפה את המשרד 

החברה ו/או הרשות ו/או הוצאה שיגרמו לה כתוצאה מהגשת התביעה. מוסכם כי 

 . ן כנגד תביעה זו בשמםיאפשרו לספק להתגונהמשרד 

 

 פעולות התרבות המסופקות אחריות לאיכות .8

ו/או על  ושיסופקו על יד פעולות התרבותהבלעדי לטיב ולאיכות  האחראיספק יהא ה .5.1

  .ידי עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו

לקיום הפעולות במועד ובמקום עליו סוכם. כמו כן, הספק יהיה הספק יהיה אחראי  .5.2

 יקוי ו/או פגם ו/או חוסר. כל ל אחראי על

פעולות הספק מצהיר כי ידוע לו שהחברה מסתמכת על התחייבויותיו לספק את  .5.1

בחוזה זה, ואי אספקתם ו/או אספקה חלקית בלבד, בנוסף  ותהכלול התרבות

 נזק כספי שעל הספק יהיה לשאת בו. להיותם הפרה של החוזה, תגרום לחברה

  .הציוד הנלווה לפעולותיושל כל  להובלהיהיה אחראי  בכל מקרה, הספק .5.4

הספק ישא בכל קנס שיטיל המשרד על החברה בשל מעשי/ מחדלי הספק ו/או מי  .5.5

 מטעמו.
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  תחברות למערכת הממוחשבתה .9

ממוחשבת מערכת הה לאפשר לחברה להעביר אליו הודעות באמצעותהספק מתחייב  .5.1

 בהתאם להוראות החברה. 

ביצוע המופעים/פעולות התרבות אישור ניהול רשימת הספקים, ביצוע הזמנות,  .5.2

 .הממוחשבת באמצעות המערכתאך ורק זה יבוצעו  וכיוצא באלה על פי חוזה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשלב ראשון קצר לפני הפעלת המערכת הממוחשבת,  .5.1

 .יתבצעו ההזמנות בצורה ידנית 

כת המער תהליך העבודה לאחר כניסתהספקים יקבלו הנחיות מפורטות בדבר  .5.4

  .לפעילות הממוחשבת

 . אמינות המידע שיועבר על ידולזמינות ו הספק יהיה אחראי כלפי החברה .5.5

 מערכתהכי תיתכנה תקלות כגון תקלות תפעוליות ו/או טכניות, בהפעלת  לספקידוע  .5.6

שא באחריות ילא ת החברה, אשר עלולות לפגוע/למנוע את השימוש בה. הממוחשבת 

 צאה שיגרמו במקרה כאמור.לכל נזק ו/או אובדן ו/או הו

די החברה, ובאמצעות פרסום "קול על י אחת לתקופהרשימת הספקים תעודכן  .5.7

וזאת מהרשימה לבקש את הסרתו המופיע ברשימה קורא". בהתאמה יוכל כל ספק 

מהרשימה באמצעות הודעה בכתב שתישלח לכתובת משרדי החברה. הסרת הספק 

אישור" מהחברה לספק. יובהר כי אין  תיכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת "הודעת

ו לפי מסמכי החוזה משום ויתור כלשהו על חובה מחובותימהרשימה בהסרת הספק 

 בהתקשרויותיו טרם הסרתו.  ה'קול קורא" ו

החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או במידה ותידרש לעשות כן ע"י המשרד ו/או  .5.5

 פעולות התרבות לפריפריהניין המשרד רשאים לפרסם באתר האינטרנט הייעודי לע

הספקים ואת  רשימתבאשר יבחרו להיכלל הספקים וכן באתר המשרד את רשימת 

על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר  בזאת מוותר והספקפרטיהם, 

  פרסום זה כאמור.עם 

 

 מעביד עם החברה-היעדר יחסי עובד .10

יו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנא .10.1

יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק  הרשותלבן החברה ו/או 

לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיו ויחשבו כעובדים של הספק בלבד, 

 כל יחסי עובד ומעביד. הרשויותולא יהיו בינם ובין החברה ו/או 

די הספק )לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח כל התשלומים לעוב   .10.2

לאומי וכל מס אחר או היטל או מלווה, וכל תשלום סוציאלי אחר(, תשלומי מיסים 

וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע חוזה זה יחולו על 

ה לא יהיו אחראים להם בכל צור הרשויותהספק וישולמו על ידו והחברה ו/או 

 ואופן.
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יתבעו לשלם סכום כלשהו לספק ו/או  הרשויותהמשרד ו/או היה והחברה ו/או  .10.1

לעובדיו ו/או למי מטעמו, כי אז ישפה אותו/אותם הספק בכל סכום כאמור שישולם 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7על ידם בתוך 

/או מי הספק אחראי לכל נזק ו/או אבדן שיגרמו לגוף ו/או לרכוש, לרבות לעובדיו ו .10.4

מטעמו, במהלך ו/או כתוצאה ו/או בקשר לביצוע רכישת פעולות התרבות. הספק 

ישפה את החברה ו/או הרשויות ו/או המשרד בכל סכום שיהיה עליהם ו/או מי 

מטעמם לשלם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, 

 לרבות הוצאותיהם בקשר להגנה מפני תביעה כאמור.

 

 שונות .11

מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי חוזה זה או על פי כל דין לכל תרופה או סעד  .11.1

לרשויות ו/או או ו/אחרים או נוספים, רשאית החברה לקזז כל סכום אשר יגיע לה 

על פי חוזה זה מכל סכום שיגיע לספק ממנה כאמור, בין מכוח חוזה זה ובין  למשרד

 ים או בגין עילה אחרת כלשהי.מכוח כל חוזה או התחייבות אחר

הספק אינו רשאי להעביר ו/או להמחות לאחר ו/או לאחרים התחייבויותיו ו/או  .11.2

 זכויותיו על פי חוזה זה, לרבות הזכות לקבל כספים.

הודעות על פי חוזה זה ימסרו בכתב במסירה ביד או בדואר רשום, או בפקס מלווה  .11.1

ודעה שנשלחה בדואר רשום לכתובות אישור קבלה, הכול לפי שיקול דעת המוסר. ה

קים לאחר יום מסירתה ימי עס 1שבמבוא, תיחשב כמתקבלת אצל הנמען בתוך 

במשרד הדואר; הודעה שנשלחה בפקס תיחשב כמתקבלת בתום יום העסקים 

 הראשון לאחר יום המשלוח בפקס.

י לא יהיה תוקף לכל שינוי או תוספת לחוזה זה אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על יד .11.4

 שני הצדדים.

לא השתמש צד לחוזה בזכות מהזכויות המוקנות לו על פיו או על פי כל דין, במקרה  .11.5

 מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך וויתור על זכות מזכויותיו.

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים לחוזה זה או בכל תביעה  .11.6

ל ידי החברה תהיה בבתי המשפט ע פעילות התרבות לפריפריההנובעת מניהול 

 המוסמכים בתל אביב בלבד.

 

   

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 הספק  החברה

תימת מורשי החתימה + ח

 חותמת(

 

 


