2/00/03/03
אל  :ראשי מינהל ,מתאמי מחקר
מאת  :מנהלת רשות המחקר
הנדון  :הזמנת שירותים  -הנחיות לביצוע הסכם עם קבלני משנה
אין להזמין שירותים לפני הסדרת הסכם עם נותן השירות – הנוסח המוצע מצ"ב.
נבקשכם להנחות את החוקרים ואת קבלני המשנה להקפיד על הדברים הבאים:
 .0יש להקפיד ולמלא את כל הסעיפים שבהם הושאר מקום למילוי  :סעיפים .6.9 ,2.0 ,3.3
 .3החוקר (המזמין) והקבלן צריכים להסכים ולחתום על תכולת העבודה המוזמנת ולפרטה במסמך
שיקרא " נספח א'" ,אשר יצורף להסכם.
 .2החוקר (המזמין) והקבלן צריכים להסכים ולחתום על התמורה הכספית עבור תכולת העבודה
המוזמנת ולפרטה במסמך שיקרא " נספח ב'" ,אשר יצורף להסכם.
 .4על החוקר למלא את ההצהרה ,ולסמן האם יש0אין בינו לבין הקבלן קשרים משפחתיים וכו'.
 .5על הקבלן להצהיר כי יש לו לקוחות אחרים מלבד הטכניון ,ורצוי לציין שמותיהם.
 .9על הקבלן להצהיר כי הוא מפריש הפרשה לפנסיה עבור עובדיו0עבור עצמו ,כמחויב בחוק.
 .7על הקבלן לחתום בראשי תיבות על כל אחד מעמודי ההסכם.
 .8חידוש הסכם שתקופתו הסתיימה יש לבצע כחודשיים לפני סיום תקופת ההסכם ,כי לצערנו לא נוכל
לכבד חשבוניות שאין עבורן הסכם חתום בתוקף.
 .6אודה על הבאת המידע הנ"ל לידיעת הנוגעים בדבר ,על מנת למנוע סחבת בחתימה על ההסכמים
והתשלומים לקבלנים.
 .0/ברשות המחקר מוקם מאגר נתונים ב GROUPS -ובו רשימת ההסכמים ותוקפם.
 .00חשבוניות שיועברו לתשלום (לידי צילה והדס) ואין כנגדן הסכם בתוקף ,יוחזרו למתאם המחקר (ולא
ישולמו ,עד להסדרת ההסכם).

בברכה,

ריטה ברוקשטיין

הסכם למתן שירותים
שנחתם ב_______ ביום __ בחודש ______________________ ( 3/0להלן" :היום הקובע")
בין
מוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ
קרית הטכניון ,חיפה 23///
(להלן" :החברה")
מצד אחד
לבין
________________________
ח.פ 0 .עוסק מורשה__________
________________________
(להלן" :קבלן המשנה")
מצד שני
והואיל

וקבלן המשנה הינו בעל מוניטין ונסיון במתן השרותים והוא מבקש ומסכים לספק לחברה את
השרותים ,כקבלן עצמאי ,הכל בכפוף וע"פ תנאי הסכם זה;

הואיל

והחברה מעוניינת לקבל שירותים מקבלן המשנה ,למטרותיה ,כמפורט בנספח א' להסכם זה
(להלן" :השירותים");

והואיל

ובבסיס ההתקשרות בין הצדדים וחישוב עלויות ההתקשרות עבור החברה ,עומדות ההנחות כי לא
קיימים יחסי עובד-מעביד בין קבלן המשנה לבין החברה וכי התנאים להתקשרות קבועים בהסכם
מיוחד זה;
לפיכך הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.0

הצהרות והתחייבויות קבלן המשנה

0.0

קבלן המשנה יעניק לחברה את השירותים כמפורט במסמך תכולת העבודה המצ"ב כנספח א'.החברה
רשאית לבקש שינויים במסמך תכולת העבודה וע"פ הסכמת הצדדים יתוקן מסמך תכולת העבודה
בהתאם.

0.3

קבלן המשנה מצהיר כי הוא בעל הידע ,המוניטין ,הכישורים ,היכולת והנסיון הנדרשים על מנת ליתן את
השירותים לחברה ,ולמלא אחר כל התחייבויותיו לפי הסכם זה .קבלן המשנה מתחייב לפעול וליתן את
השירותים ברמה מקצועית גבוהה ,במיומנות ובנאמנות.

0.2

קבלן המשנה מתחייב ומצהיר כי אין בהתחייבותו לספק שרותים לחברה כדי להעמידו במצב של ניגוד
עניינים עם מתן שרותים לגופים אחרים .במידה ויהיה חשש לניגוד עניינים במהלך תקופת מתן השרותים
 -קבלן משנה נדרש להודיע על כך לחברה לאלתר.

0.4

קבלן המשנה מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אינו רשאי לייצג את החברה ו0או הטכניון ו0או מי מיחידותיהם
ולהתחייב בשמה ,בכתב או בע"פ ,כלפי צדדים שלישיים ,בכל דבר ועניין למעט בנסיבות בהן הוא פועל
כקבלן משנה של החברה אלא במקרים שהדבר סוכם והוסכם ע"י החברה באופן מפורש מראש ובכתב.

0.5

קבלן המשנה מתחייב כי השירותים הניתנים ו0או ינתנו על ידו יהיו בהתאם להוראות כל דין.

0.9

קבלן המשנה מתחייב שלא לעשות שימוש בשם הטכניון ו0או מוסד הטכניון כמו גם בסמליהם ,לשם
קידום ענייניו ופרסום שרותיו ,אלא לאחר שקיבל אישור בכתב ומראש מאת מורשי החתימה של
החברה.

.3

אופן מתן השירותים ע"י קבלן המשנה

3.0

קבלן המשנה מתחייב לספק את השירותים לחברה בהתאם לקבוע ובהתאם לדרישות וללוחות הזמנים
כפי שיידרש ממנו ע"י החברה ,הכל כמפורט בנספח א' או בהתאם לסיכומים בין הצדדים.

3.3

קבלן המשנה ידווח לנציג החברה"( __________________ ,נציג החברה") ,על התקדמות אספקת
השרותים .דוח כתוב יוגש על ידו לנציג החברה כל _______ חודשים.

3.2

מוסכם בין הצדדים כי כל ציוד אשר יועבר לקבלן המשנה מאת החברה ,לצורך ביצוע השירותים – יהיה
רכושה הבלעדי של החברה ויוחזר לרשותה במועד המוקדם מבין סיום תקופת השירותים או סיום
ההסכם.

.3

תקופת ההסכם וסיומו
הסכם זה יחול על השרותים שיספק קבלן המשנה לחברה מיום ___________ ועד ליום
___________ ("תקופת מתן השרותים").
כל צד רשאי להביא הסכם זה לסיום ,במקרה של הפרה מהותית של ההסכם בידי הצד האחר ו0או
במקרה שהצד האחר הפך לחדל פרעון או אם הוגשה כנגדו בקשת פשיטת רגל ,כינוס נכסים או פירוק
(להלן" :העילה") ,ככל שמתיר זאת הדין.
סיום ההסכם כאמור ייכנס לתוקף בתום שלושים ( )2/יום ממתן הודעה בכתב ,אם לא סולקה עילת סיום
ההסכם.
החברה רשאית לסיים את ההסכם ,ללא כל עילה ,בהודעה בכתב בת ארבע-עשר ( )04יום מראש .עם
סיום ההסכם ובהתאם להנחיות החברה ,יפסיק קבלן המשנה את ביצוע השרותים ו0או ישלים כל שרותים
כפי שיסוכם עם החברה .קבלן המשנה יהיה זכאי לתשלום בגין השרותים שיבצע עד למועד סיום
ההסכם.
הסעיפים הקבועים בהסכם בנושא שמירת מידע סודי (סעיף  )7כמו גם בנושא קניין רוחני (ס'  – )8ישרדו
סיום הסכם וסיום תקופת מתן השרותים.

.4

התמורה

4.0

החברה תשלם לקבלן המשנה תמורה כספית בלבד בגין אספקת השירותים אשר ניתנו על ידו בפועל
ואשר הוסכם כי יקבל תמורה בגינם ,כמפורט בנספח ב' להסכם זה.

4.3

קבלן המשנה יספק לחברה ,בטרם תחילת מתן השרותים את המסמכים הבאים :אישור ניכוי מס במקור;
אשור ניהול ספרים;

4.2

מייד עם תום עבודתו ,קבלן המשנה ימציא לחברה ,חשבונית מס מפורטת בגין השרותים.

4.4

החברה רשאית לדרוש פרטים נוספים מקבלן המשנה ,ע"פ שיקול דעתה ,לרבות תיעוד של ההוצאות,
זמנים ועבודות אשר קבלן המשנה התבסס עליהם בחשבונית שהגיש עבור השרותים שסיפק לחברה.

4.5
4.9

התמורה על פי הסכם זה תשולם לקבלן המשנה תוך שוטף  2/+יום ממועד הצגת חשבונית העסקה
ואישורה בכתב ע"י מקבל השרותים בפועל ,כמו גם ע"י מורשי החתימה של החברה. ,
החברה רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מקבלן המשנה ,מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן
המשנה.

 4.7מוסכם בזאת על שני הצדדים כי החברה רשאית לעכב כל מסמך0חומר0עבודה כמו גם כל תשלום המגיע
לקבלן המשנה בגין השירותים ,עד להשלמת השרותים לשביעות רצונה המלא.
 4.8קבלן המשנה מצהיר בזאת מפורשות כי התמורה אשר תשולם לו בגין השירותים ע"פ הסכם זה כוללת את
כל התשלומים המגיעים לו והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר בנוסף.
.5

אחריות קבלן המשנה

5.0

קבלן המשנה ישא לבדו ,במלוא האחריות לכל אובדן ,נזק או הפסד ,מכל סוג ומין ,שייגרמו לו ,למי
מטעמו ו0או לכל צד שלישי ,ואשר ינבעו או יהיו קשורים במעשה שביצע או יבצע או במחדל שלו במסגרת
מתן השירותים לחברה.

5.3

אם החברה תידרש ל שא ת בתשלום או תחויב לשלם סכום כלשהו לצד ג' בכל הנובע והקשור
בשירותים שנותן קבלן המשנה  ,קבלן המשנה מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל
סכום שתידרש לשלם לרבות הריבית החלה עליו  ,הוצאות ושכ"ט עו"ד שיידרש בה לאור
המקרה.

5.2

מבלי לגרוע מאחריותו ,מתחייב קבלן המשנה לערוך ולקיים על חשבונו ,באמצעות חברת ביטוח מורשית
כדין ,ביטוח אשר יכסה כל אובדן ,נזק או הפסד אשר קבלן המשנה נושא באחריות בגינו כאמור בסעיפים
לעיל.

.9

קבלן המשנה  -קבלן עצמאי

9.0

מובהר בזאת כי קבלן המשנה הינו קבלן עצמאי ,וזאת על פי בקשתו ורצונו ,וכי אין בהסכם זה כדי ליצור
בין קבלן המשנה לבין החברה יחסי עובד-מעביד ,סוכנות ,שליחות ,הרשאה או שותפות כלשהם.

9.3

קבלן המשנה ,לבדו ,יהא אחראי לתשלום כל המסים ,הביטוח הלאומי  ,ביטוח פנסיוני וכל תשלום חובה
אחר אשר יחול עליו בקשר לעיסוקו ,בקשר עם השירותים שיספק או מספק לחברה ובקשר עם קיום מי
מהתחייבויותיו במסגרת הסכם זה.

9.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים ,כי אם למרות המוסכם ביניהם ,ייקבע בעתיד על ידי
ערכאה שיפוטית כלשהי ,כי בתקופת חלותו של הסכם זה התקיימו בין קבלן המשנה ו0או מי מטעמו ,לבין
החברה ,יחסי עובד-מעביד ,וכי על החברה להקנות לו0להם ,זכויות של עובד שכיר בגין ההתקשרות נשוא
הסכם זה ,יחול האמור להלן:
קבלן המשנה ישפה את החברה בגין כל תביעה ו0או דרישה שתוגש כנגד החברה ע"י קבלן המשנה ו0או
מי מטעמו בגין יחסי עובד-מעביד ,וזאת תוך  04יום מקבלת דרישה בכתב ,ולרבות כיסוי הוצאות
משפטיות שייגרמו לחברה בגין אותה דרישה ו0או תביעה.
אם ייקבע כי יש לשלם לקבלן המשנה ו0או למי מטעמו תשלום בגין יחסי עובד-מעביד כאמור ,הרי שכרו
של "עובד" המספק שירותים דוגמת אלו שקבלן המשנה אמור לספק לחברה ,מיום תחילת ההתקשרות
בין הצדדים ,לא יעלה על ____ ש"ח ברוטו לשעה (להלן" :שכר עבודה") ,וזאת לגבי מתן שרותים
כהגדרתם לעיל ובאותם היקפי משרה ,כמקובל בחברה .יתרת הכספים באה עבור ובמקום זכויות
סוציאליות ,אם תחולנה ,והיתרה תוחזר לחברה כפי שיפורט להלן.

מוסכם ומוצהר כי התמורה שקיבלה קבלן המשנה ו0או מי מטעמו ותקבל לפי הסכם זה ,עבור ביצוע
השירותים ,גבוהה משכר העבודה שמקבלים עובדי החברה המבצעים עבודה בעלת אופי ומהות דומים.
למען מנוע ספק ,החברה לא תשלם כפל תשלום בגין מתן השירותים עפ"י הסכם זה ,היינו ,כל תשלום
שניתן לקבלן המשנה ו0או למי מטעמו בא במקום ו0או על חשבון תשלום שישולם כשכר עבודה לקבלן
המשנה ו0או למי מטעמו.
במקרה של קביעה כאמור לעיל ,תיערך התחשבנות בין הצדדים וקבלן המשנה ישלם לחברה כל סכום
עודף אשר קיבל הוא או מי מטעמו מעבר לשכר העבודה בתקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה ,בתוספת
הפרשי הצמדה מלאים ובהתאם למדד המחירים לצרכן וריבית שנתית כקבוע בחוק פסיקת הריבית לגבי
חובות בלשכת ההוצאה לפועל ,אשר יחושבו מיום ביצוע כל תשלום לקבלן המשנה ועד ליום החזרתו
בפועל על ידו לחברה ,הכל על בסיס המדד הידוע במועד הרלוונטי.
קבלן המשנה נותן בזאת לחברה הוראה בלתי חוזרת לקזז מכל סכום שיפסק לטובתו ,עקב קיום יחסי
עובד מעביד ,אם ובמידה וייפסק כך ,את כל החוב שיהיה לקבלן המשנה כלפי החברה והנובע
מההתחשבנות המפורטת לעיל.
למען מנוע ספק ,מובהר בזאת ,כי אין בהוראת קיזוז זו כדי לפטור את קבלן המשנה מהתחייבות להחזר
החוב כאמור במקרה והקיזוז לא יספיק או לא יבוצע מסיבה כלשהי ,וזאת בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית שנתית בשיעור של  5%ממועד התשלום בפועל ועד למועד ההשבה.
אם החברה תישא בתשלום ,או תחויב לשלם ,סכום כלשהו לצד ג' על פי קביעה של ערכאה שיפוטית,
בגין קיום יחסי עובד ומעביד ,ישפה קבלן המשנה את החברה בגין כל העלות כאמור.
9.4

.7

במקרה שהחברה תידרש לשלם לקבלן המשנה ו0או מי מטעמו סכום כלשהו בעקבות תביעה אשר תוגש
על ידי מי מהם ושבה ייטען כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין קבלן המשנה לבין החברה ,ישפה קבלן
המשנה את החברה ,תוך  04ימים מיום שיידרש לעשות כן ,בגין כל סכום אשר החברה תידרש לשלם
כאמור ,לרבות כיסוי הוצאות משפטיות שייגרמו לו בגין אותה דרישה ו0או תביעה.
שמירת מידע סודי

7.0

קבלן המשנה מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ,במשך תקופת מתן השרותים ו 03 -חודשים לאחריה,
מידע אשר הגיע או יגיע אליו בקשר עם הסכם זה ו0או בקשר לחברה ולפעילותה ו0או בקשר עם מתן
השרותים .קבלן המשנה מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע זה כל שימוש אלא למטרת ביצוע
השרותים עבור החברה בלבד ועליו להחזירו לחברה במועד המוקדם מבין סיום מתן השרותים או מייד
עם סיום ההסכם.

7.3

קבלן המשנה מתחייב כי במשך תקופת מתן השרותים ובמהלך  9חודשים לאחריה ,לא יעסוק ,במישרין
או בעקיפין ,בכל עיסוק אשר יש בו משום תחרות ,במישרין או בעקיפין ,בשרותים שסיפק לחברה וכי לא
יעסיק במהלך תקופה זו אדם אשר עבד בחברה.

7.2

עם סיום תקופת השרותים ו0או עם סיום ההסכם ,כאמור בס'  3לעיל ,מתחייב קבלן המשנה למסור
לחברה לאלתר את כל המסמכים ו0או רכוש אחר הנמצאים ברשותו והשייכים לחברה או הקשורים
בשרותים ,לא להעבירם לאחר ולפעול בכל דרך על מנת שלא לגרום נזק לחברה.

.8
8.0

זכויות קנייניות
למען הסר ספק ,מצהיר בזאת קבלן המשנה ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל זכויות מכל מין וסוג שהוא,
לרבות זכויות יוצרים ו0או זכויות קנייניות אחרות ,בכל מסמך ,דו"ח ,תכנית ,תוכנת מחשב ,חומר ,תוצר,
תוצאות ,נתונים ועבודות אשר ערך ,הכין או השתתף בעריכתם ו0או בהכנתם עבור החברה ו0או צדדים
שלישיים במסגרת מתן השירותים.

8.3

כל השירותים ותוצריהם שסופקו ויסופקו ע"י קבלן המשנה לחברה במסגרת הסכם זה ,יהיו שייכים
בלעדית לחברה .קבלן המשנה ממחה בזאת את זכויותיו ,באשר קיימות ,בכל התוצרים והשרותים
לחברה.

8.2

קבלן המשנה מתחייב שלא לפרסם וכן שלא להרשות למי מטעמו לפרסם כל דבר הכרוך השירותים
לרבות תוצאותיהם או הנובע מהם ,אלא אם קיבל הסכמת החברה לכך מראש ובכתב .ידוע לקבלן
המשנה כי לחברה זכות מלאה ובלעדית לעשות כל דבר בשירותים בתוצאותיהם ובכל הנובע מהם,
כמנהג בעלים.

.6

שונות

 6.0הצדדים אינם רשאים להמחות ו0או להעביר לצד שלישי כלשהו את זכויותיהם ו0או את חובותיהם מכח הסכם
זה ,כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת הצד השני מראש ובכתב.
 6.3הסכם זה מבטא את ההסכם המלא שבין הצדדים ,וכל הסדרים ,מצגים או הבנות שהיו קודם לחתימת הסכם
זה ,ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בהסכם זה ,יהיו חסרי תוקף .כל שינוי או ויתור של מי מהצדדים להסכם זה,
יהיה בכתב ובחתימת הצדדים בלבד.
6.2

הסכם ה ניתן לשינוי בכתב ,ובחתימת מורשי החתימה של שני הצדדים.

 6.4התנאים הנזכרים בסעיפים  2,4,5,9,7ו 8-להסכם זה ,הינם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.
 6.5מוסכם בין הצדדים כי בכל סכסוך הנוגע להסכם זה ו0או כל הקשור אליו ,במישרין ו0או בעקיפין - ,ינסו
הצדדים להגיע לידי פתרון משביע רצון ובתום לב .במידה ולא יצליחו ,מסכימים הצדדים כי הסכסוך יובא בפני
בית משפט ,ומוסכם כי יהיה בסמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט בחיפה בלבד.
 6.9כתובת הצדדים לצורך הסכם זה הן:
החברה  :מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ,__________________ ,קרית הטכניון ,חיפה .23///
קבלן המשנה _________________________________________________________ :
שם

כתובת הקבלן

ולראיה באו הצדדים על החתום

החברה

קבלן המשנה

תאריך:

תאריך:

נספח א:
קבלן המשנה יעניק למוסד הטכניון למו"פ את השירותים המפורטים להלן ( נא לפרט תכולת העבודה ולוחות
הזמנים):

_________________
חתימת הקבלן

_______________________
חתימת החוקר

נספח ב'
בין  :מוסד הטכניון למו"פ בע"מ
לבין ________________________________ :
התמורה הכספית בגין אספקת השירותים המפורטים בנספח א' תהיה:
(נא לפרט תמורה ע"פ שעות עבודה 0אבני דרך 0מערכות  0תשלום אחר):

_________________
חתימת הקבלן

_______________________
חתימת החוקר

הצהרת מזמין השירות (החוקר):
במחקר
הראשי
כחוקר
משמש
_________________________,
אני,
__________________________________ ______ במימון ____________________.

בנושא

שרותי קבלן המשנה נשוא ההסכם שנחתם בין מוסד הטכניון וקבלן המשנה ,ישמשו את עבודת המחקר
במחקר לעיל ,תחת פיקוחי וניהולי.
יש/אין ( מחק המיתר) ביני לבין קבלן המשנה קשר משפחתי0חברתי0עסקי שיש בו כדי לעלות חשש לניגוד
אינטרסים כלשהו ,במסגרת הסכם רכש שירותים זה.
(במידה וקיים קשר כזה עלי לפרטו בכתב למנהל0ת רשות המחקר של מוסד הטכניון למו"פ בטרם ייחתם
הסכם רכש שירותים זה).
קראתי את ההסכם לעיל ,ואעשה כל שביכולתי על מנת לעזור למוסד הטכניון לעמוד בתנאים הקבועים בו
ולאכוף את כל ההסכמות הקבועות בו.
שם חבר הסגל:

תאריך:

חתימת חבר הסגל ______________________________

הצהרות הקבלן
הנני מצהיר בזאת שיש/אין (מחק המיותר) לקוחות נוספים למוסד הטכניון למו"פ בע"מ :
שם הקבלן _______________________________חתימת הקבלן _____________________.

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם חברת __________________________________________
נושא ת"ז _____________________ מצהיר בזאת כי אני משלם לכל עובדי הפרשה לפנסיה כמתחייב
מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים ,במידה שחלים.

_____________
תאריך

_____________________
שם מורשה החתימה

אל :מוסד הטכניון למו"פ בע"מ
מאת,_________________________ :
שם

_____________
חתימה

____________
חותמת

ת"ז _______________

הנני מצהיר בזה כי הוצע לי לעבוד כעובד שכיר במוסד הטכניון למו"פ בע"מ והחלטתי לתת שירות כעצמאי
לפי חשבוניות.
שם הקבלן _______________________________חתימת הקבלן _____________________.

