
 סיורים לימודיים -טופס התחייבות ספק 
 

 

"( הינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי המזמינה" ו/או "האוניברסיטהואוניברסיטת תל אביב )להלן: "

 ;1958 –חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 

 ה ו א י ל

 והאוניברסיטה מממנת ליחידותיה השונות, מזמן לזמן, סיורים לימודיים ברחבי הארץ;

 
 ו א י ל ו ה

 ולצורך ההוצאה לפועל של הסיורים הלימודיים זקוקה האוניברסיטה לשירותי

 (;"השירותים" _____________________ )להלן:

 

 ו ה ו א י ל

והספק הצהיר כי הוא כשיר, מכיר ויש לו את כל הציוד, ההיתרים, האישורים, כח האדם, הידע 

 ;והניסיון הנדרשים לשם מתן השירותים

 

 ו א י לו ה 

להסתייע בשירותיו של הספק לצורך קיומו של סיור לבחון את האפשרות ובכוונת האוניברסיטה 

;_______________ 

 

 ו ה ו א י ל

 שירותילמתן הזמנה יינתנו באמצעות ע"י הספק, הם השירותים נשוא טופס זה תנו נייככל שו

בנוסח המצורף לו  "(יסטיתההזמנה הלוגאו " "ההסכם")להלן:  ______________________

 ;שתופק לאחר חתימת טופס זה

 

 ו ה ו א י ל

 ו ה ו א י ל ;והצדדים מעוניינים להוסיף על התנאים הכלליים שבהזמנה כדלהלן
 
 

 לפיכך, אני, הספק,  מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:
 
 
בות בקשר עם הספק מתחייב לתת את שירותיו ברמה מעולה תוך הקפדה על קיום כל הוראות הדין המתחיי .1

הסיור הלימודי נשוא ההתקשרות דנן, וזאת תוך דאגה לביצוע כל התיאומים הנדרשים בין כל הגורמים 

הרלוונטיים, בין אם גורמים פנים אוניברסיטאיים ובין אם גורמים חיצוניים, לרבות כל נותני השירותים 

 המשלימים לסיור זה.  
 
בות העצירות לשם התרעננות וארוחות בהתאם לשיקולים עניינים הספק מתחייב לקבוע את מסלול הטיול, לר .2

בלבד כגון: כשרות, נוחות וקירבה ליעד ולא על בסיס קשרים עסקיים ו/או אישיים עם אותו מקום אשר 

 כתוצאה מהם ניתנות לספק טובות הנאה ע"י אותם צדדים שלישיים.
 
 רישוי ורישיונות: .3

 
רישיון ו/או היתר הדרוש עפ"י דין למתן השירותים, ולדאוג לכך מתחייב בזאת להשיג כל  הספק 3.1

שהשירותים יינתנו בהתאם להוראות הדינים הנוגעים לכך ובהתאם להוראות ותקנות של רשויות 

 מוסמכות.
 

לבדוק ולוודא כי כל אותם גופים אשר יספקו שירות לעובדי אוניברסיטה  ועלייהא כי  ספקידוע ל 3.2

שוא ההזמנה הלוגיסטית, הינם בעלי כל רישיון ו/או היתר הדרוש עפ"י דין למתן במסגרת הפעילות נ

דאג לכך שהשירותים יינתנו בהתאם להוראות הדינים הנוגעים לכך ובהתאם הספק יהשירותים, ו

 להוראות ותקנות של רשויות מוסמכות.
 

בה לאי עמידת הספק כי אי השגת רישיון ו/או היתר, מכל סיבה שהיא, לא תהא סי ספקידוע ל 3.3

 בהתחייבויותיו.
 

כי האוניברסיטה אינה פועלת ולא תפעל לקבלת רישיונות ו/או אישורים ו/או היתרים  ספקידוע ל 3.4

מאת הרשויות המוסמכות לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם, והאחריות הבלעדית לכך מוטלת על 

 ., ככל הנוגע לשירותים המסופקים על ידוהספק בלבד
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 אחריות: .4
 

הספק יהיה אחראי עפ"י דין לכל נזק או הוצאה, לגוף או לרכוש, שייגרמו לעובדיו ו/או לצדדים  4.1

שלישיים אחרים, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו כתוצאה מהשירותים נשוא 

 להלן. 5ההסכם, והוא ישפה ו/או יפצה את האוניברסיטה כמפורט בסעיף 
 

ספק תחול האחריות המלאה והבלעדית כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה לכל נזק ו/או על ה 4.2

הוצאה שייגרמו למי מהם, נזקי גוף ו/או רכוש, בין אם באופן ישיר ובין אם עקב הגשתה של דרישה 

ו/או תביעה של צד שלישי, כתוצאה מהשירותים נשוא ההסכם. אחריות כוללת זו הינה כלפי 

/או מי מטעמה בלבד, ואין באמור לעיל כדי למנוע מהספק להתגונן מפני כל דרישה האוניברסיטה ו

לעיל, בהתאם לכל טענה חוקית העומדת  4.1או תביעה שתוגש ע"י צדדים שלישיים, כאמור בסעיף 

 לרשותו כנגד אותו צד ג'.
 

חובה שהיא הספק מאשר בזאת, כי הוא משחרר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או 

 בקשר לכל אירוע כאמור לעיל, למעט אם נגרמו ע"י מי מהם בזדון. 
 
 ביטוח: .5

 

הספק מתחייב בזאת, לבטח על חשבונו, את עצמו, את עובדיו ואת האוניברסיטה, בחברת ביטוח,  5.1

לפי פוליסה ובגבולות אחריות לשביעות רצונה של האוניברסיטה, כנגד כל נזק שעלולים הם לגרום 

 אחד למשנהו ו/או לעובדי הספק ו/או לעובדי האוניברסיטה ו/או לצדדים שלישיים.ה

 

הספק יבטח את עובדיו בביטוח חבות מעבידים בחברת ביטוח, לפי פוליסה ובתנאים שיהיו לשביעות  5.2

 רצונה של האוניברסיטה.
 

ובדי אוניברסיטה הספק מתחייב בזאת לבדוק ולוודא כי כל אותם גופים אשר יספקו שירות לע 5.3

במסגרת הפעילות נשוא ההזמנה הלוגיסטית, מבוטחים, בחברת ביטוח, לפי פוליסה ובגבולות 

 אחריות לשביעות רצונו, כנגד כל נזק שעלול להיגרם לצדדים שלישיים.

 

הספק יעשה את כל הפעולות שתידרשנה לשם הבטחת תקפותם של הביטוחים האמורים לעיל,  5.4

טה, לפי דרישתה, העתקים מהפוליסות וצילומים מהקבלות בדבר תשלומי וימציא לאוניברסי

 הפרמיות בגינן.
 

 ולראיה באתי על החתום:
 

 

 תאריך _______________

 

 
_________________________________ __________________________ 

 מס' עוסק מורשה / מס' ח.פ. שם הספק
 

 
 

 

______________________________________________________ 
 פרטי מורשה החתימה ותפקידו בספק

 

 
_________________________________ __________________________ 

 חותמת רשמית של הספק חתימת מורשה החתימה בספק
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