אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
הזמנה להציע הצעות  -הכנה למבחן הידע במסלול ה  4-שנתי ללימודי רפואה
באוניברסיטת בן  -גוריון בנגב לשנה"ל תשע" ח

רקע
אגודת הסטודנטים מזמינה בזאת הצעות להעברת קורס הכנה למבחן הידע במסלול ה 4-שנתי ללימודי רפואה
ומכונה גם כ"מבחן הידע ברפואה" .הקורסים ייערכו עבור הסטודנטים של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב.

הגשת הצעה:
את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל  ,bikoret@aguda.bgu.ac.ilובנוסף ל.services@aguda.bgu.ac.il -
עבור :מנהלת מיזמים אקדמיים באגודת הסטודנטים .לא יאוחר מיום שני ה 27/08/2017-בשעה  ,12:00לא
תתקבלנה הצעות שיוגשו באיחור .יש לאשר את קבלת ההצעה בטלפון עם מנהלת מיזמים אקדמיים ,סיון
שמואלוביץ' – .050-5833214
יש לצרף את ההסכם וכל עמודי ההזמנה לאחר חתימה בתחתית כל עמוד בצירוף כל הנספחים הנדרשים
בהסכם .הגשת הצעה ללא צירוף ההסכם החתום על ידי המציע לא תיבחן .האגודה אינה מתחייבת לקבל את
ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

מפגש פרזנטציות:
האגודה תקיים מפגש פרזנטציות עם החברות המציעות אשר יעברו לשלב הסופי .המפגש יתקיים ביום ראשון ה-
 .03/09/2017הנוכחות בפרזנטציה חובה על כל חברה אשר נבחרה ומציעה את עצמה לביצוע הפרויקט הנדון.
לצורך קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לסיון שמואלוביץ' ,מנהלת מיזמים אקדמיים בכתובת דוא"ל:
 ,services@aguda.bgu.ac.ilאו בטלפון.050-5833214 :

______________________
חתימת המציע

הזמנה להציע הצעות – קורס הכנה למבחן הידע במסלול ה 4-שנתי ללימודי רפואה
 .1ללימודי הרפואה בארץ ניתן להתקבל במספר דרכים ,ביניהם לגשת למבחן ידע במסלול ה 4-שנתי
ללימודי רפואה ומכונה גם כ"מבחן הידע" .בכדי לתת מענה לעשרות תלמידים ממגוון מחלקות שונות
אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (להלן" :האגודה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת
הצעות מחיר להעברת קורס הכנה למבחן ידע במסלול ה 4-שנתי ללימודי רפואה באוניברסיטת בן-גוריון
בנגב.
 .2ההזמנה מתייחסת למבחן קבלה למסלול ה 4-שנתי ללימודי רפואה אשר עתיד להתקיים במועד פברואר
.2018
 .3בהזמנה זו:
"המזמין" -אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
"המציע"  -נותן השירות אשר ייבחר לבצע את העבודות המפורטות בהצעה זו.
 .4על הצעות להתייחס לנושאים הבאים:
 4.1מחיר לסטודנט חבר אגודה.
 4.2ציון מחיר הקורס עבור משתתף שאינו חבר אגודה (הפרש בין המחירים נקבע לכ30%-
ביניהם).
4.3

מידע בגין מסלולים שונים אשר החברה מציעה.

 4.4מספר שעות הוראה פרונטליות.
 4.5מספר שעות חניכה אישית לכל תלמיד.
 4.4משך הקורס בשבועות ומספר מפגשים.
 4.7ניסיון המדריכים והכשרתם.
 4.8מספר תלמידים מינימאלי ומקסימאלי בכל כיתה ,ללא תלות בגודלה הפיזי של הכיתה.
 4.9פירוט חומרי הלימוד המתלווים לקורס.
 4.10ניסיון קודם של החברה בביצוע קורסים אלו במוסדות אקדמיים אחרים וותק בתחום .יש
לצרף מספרי טלפון של בעלי התפקידים באותם מוסדות והמלצות בכתב .לא יתקבלו המלצות
ללא דרכי התקשרות עם הגורם הממליץ.
 4.11דרישות לוגיסטיות של המציע מלבד כיתות ממוזגות ומקרנים.
 4.12גובה עמלה לאגודה עבור כל סטודנט המשתתף בקורס.
 4.13משוב שוטף לתלמידי הקורס על מצבם בכל תחום בקורס
 .5הקורס כרוך בתשלום עבור שימוש בכיתות הלימוד אשר ישולם למזמין ללא תלות בכמת הסטודנטים
בכל כיתה .תעריף התשלום עבור כיתות הלימוד עומד על  50ש"ח לשעת לימוד וכפוף לשינויים של תעריף
האוניברסיטה.
 .4הפרסום שהאגודה תפיק הינו לראות עיניה בלבד .במידה והמדריך מעוניין שיתבצע פרסום נוסף ,עליו
לשלם עבור כל פרסום על פי תעריף המחירים של משרד שיווק של האגודה.
 .7על החברה הזוכה להעמיד ערבות בנקאית בסך  ₪ 10,000לקיום התחייבויותיה על פי הסכם זה.
______________________
חתימת המציע

 .8מובהר בזאת שאין האגודה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה.
 .9בחירת ההצעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה ,והאגודה תהיה פטורה ממתן הסבר או נימוק
לקבלה או דחייה כלשהי.
 .10האגודה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתן למציע הזדמנות לתקן פגמים טכניים ו/או לא
מהותיים ככל שנפלו בהצעתו ואין הדבר ייחשב כעומד בניגוד לעקרון השוויון.
 .11על הצעה זו לא יחול באיזה אופן שהוא דיני מכרזים.
 .12מציע שהצעתו תדחה מוותר מראש על כל טענה שהיא נגד האגודה הנובעת מדחיית ההצעה.
 .13חובות וזכויות משפטיות בין האגודה לבין המציע שהצעתו תתקבל יתגבשו רק לאחר חתימת המציע על
הסכם בכתב עם האגודה ,ובהתאם להסכם שיחתם עמו.
 .14האגודה תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .15הצעות מטעם אדם ו/או חברה ו/או גוף שמנהל ו/או מתנהל כנגדו הליך ו/או סכסוך משפטי עם האגודה
לא ייבחנו.
 .14כמופיע לעיל ,האגודה תקיים מפגשי פרזנטציות עם החברות המציעות שיעברו סינון ראשוני בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה ,בתאריך שייקבע ע"י האגודה .הנוכחות בפרזנטציה חובה על כל
חברה המציעה עצמה להעברת הקורס הנדון.
 .17עצם הגשת ההצעה להעברת קורס ההכנה על-ידי מציע כלשהו מהווה הסכמה מאת המציע בדבר קבלת
התנאים המוזכרים בהצעה זו על שלל סעיפיה.
 .18את ההצעות יש לשלוח לא יאוחר מיום שני ה 27/08/2017-בשעה .12:00
 .1איש הקשר מטעם אגודת הסטודנטים :מנהלת מיזמים אקדמיים באגודת הסטודנטים ,סיון שמואלוביץ'
בטלפון 050-5833214 :או במייל.services@aguda.bgu.ac.il :

______________________
חתימת המציע

הסכם לקיום קורס הכנה למבחן הידע במסלול ה 4-שנתי ברפואה
שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום ________ בחודש _______2017 ,
בין
אגודת הסטודנטים בן-גוריון בנגב
ע.ר580000099 .
שכתובה :ת.ד ,453 .באר-שבע 8410501
(להלן" :האגודה")
מצד אחד
ובין
חברת ________________
ח.פ_____________ .
שכתובתה___________________________ :
(להלן" :החברה")
מצד שני
הואיל
והואיל
והואיל

ולאגודה הזיכיון לביצוע פעולות עסקיות שונות ומגוונות עם גורמים בתחומים שונים ברחבי הקמפוס
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב;
והאגודה מעוניינת בקיום קורס הכנה למבחן הקבלה ללימודי רפואה במסלול  4שנים באוניברסיטת
בן-גוריון בנגב (להלן" :הקורס");
והחברה מצהירה כי היא בעלת המקצועיות ,הניסיון והיכולת לקיים את הקורם לפי התנאים
המפורטים בהסכם זה;
לפיכך ,הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

מבוא
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו.
 .2נספח א' – ההזמנה להציע הצעות שפרסמה האגודה ונחתמה על ידי החברה .הנספח להסכם זה מהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.
 .3נספח ב' – ההצעה שהגישה החברה .הנספח להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
מטרת ההתקשרות
 .4הקורס מכין את הסטודנטים לקראת מבחן קבלה למסלול לימודי רפואה בן  4שנים אשר מיועד לאקדמאיים
ומכונה גם כ"מבחן הידע".
 .5את הקורס תעביר החברה ,שהיא חברה חיצונית לאוניברסיטה ולאגודת הסטודנטים.
______________________
חתימת המציע

הצהרות החברה והתחייבויותיה
 .4החברה תהיה אחראית להעברת ולהפעלת הקורס בצורה המקצועית ביותר.
 4.1מטרת הקורס היא להכין את המשתתפים בו לקראת בחינת הקבלה ללימודי רפואה במסלול של  4שנים
אשר עתיד להתקיים במועד פברואר .2018
 .7החברה תדאג למדריכים מקצועיים ומנוסים ,בעלי יכולת וכישורים מתאימים לשמש כמדריכי קורס הכנה
לקורס.
 .8החברה מצהירה כי יש לה ניסיון קודם בהעברת קורס דומה או זהה לקורס הנדון בהסכם זה.
 .9החברה מצהירה בזה כי לא ניתנה על ידי האגודה כל התחייבות ו/או מצג בכל זמן שהוא לגבי מידת ההיענות
מצד הסטודנטים .מובהר בזאת כי האגודה איננה מתחייבת למספר מינימלי של משתתפים בקורס.
 .10החברה מצהירה כי עליה לשפות את האגודה במידה ותתבע על ידי גורם כלשהו ,שאינו צד להסכם זה,
בקשר להסכם זה.
הצהרות האגודה והתחייבויותיה
 .11למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין האגודה מתחיבת ואינה יכולה להתחייב בשמה של אוניברסיטת בן-
גוריון בנגב ו/או גופים אחרים הפועלים ברחבי הקמפוס (ולהלן" :הגורמים") .משכך ,וככל שהגורמים יחליטו
על דעת עצמם להתקשר עם חברה מתחרה ,לא יחשב הדבר כהפרת חוזה מצד האגודה ולא תישמע כל טענה
כנגדה.
 .12עוד מוסכם בין הצדדים ,כי ככל שהאוניברסיטה תגרע מהאגודה את הזכות לביצוע פעולות עסקיות ,לרבות,
אך לא רק ,הפעולה נשוא הסכם זה ,לא תהיה לחברה כל טענה והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כנגד
האגודה.
 .13הסכם זה ,לא תהיה לחברה כל טענה והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כנגד האגודה.
 .14האגודה איננה ולא תהא אחראית לכל נזק שיסב מי מהסטודנטים ו/או נציגיה לחברה.
קורסי ההכנה
 .15על החברה לעמוד בחוק הגנת הצרכן בכל הנוגע למדיניות הביטולים לאחר רכישת הקורס והיא זו שתהיה
אחראית לכל פנייה וטענה בעניין זה.
 .14תשלום הסטודנטים עבור הקורס –
 .14.1מובהר ומוסכם בזאת כי האגודה איננה ולא תהיה אחראית בשום מקרה לאי תשלום על ידי מי
מהסטודנטים ו/או לאי כיבוד שיק שיימסר לחברה על ידי מי מהסטודנטים.
 .14.2גביית התשלום מן התלמידים בעבור הקורס תיעשה אך ורק על ידי החברה.
 .14.3במידה והחברה תגבה סכומי תשלום גבוהים מהסכומים המופיעים בנספח ב' להסכם זה ,הדבר
יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.
 .17תשלום עבור כיתות –
 .17.1החברה תישא בכל העלויות בגין השימוש בכיתות הלימוד של האוניברסיטה ,על פי התעריף שנקבע
על סך  ₪ 50כולל מע"מ לשעת שעון (משמע  40דקות) לצורך קיום הקורס .התעריף כפוף לתעריף
הנקבע על ידי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ועלול להשתנות בהתאם להחלטותיה של האוניברסיטה.
______________________
חתימת המציע

 .17.2שימוש נוסף בכיתות יותנה בקביעת מחיר המוסכם על שני הצדדים.
 .17.3יובהר בזאת כי היה והשימוש בכיתות בפועל היה לפרק זמן קצר מזה שביקשה החברה ו/או במידה
והחברה לא הודיעה על ביטול הכיתה לפחות  5ימים לפני מועד השימוש ,תחויב החברה עבור
השימוש בכיתות בפועל .עבור כל הוצאות אלו יועברו לחברה חשבוניות על ידי אגודת הסטודנטים.
 .17.4יש להעביר את התשלום בגין השימוש בכיתות והעמלה עד לתאריך ה.____________-
 .18האגודה ,תהיה אחראית על תיאום כיתות הלימוד להעברת הקורס בהתאם לימי ושעות הלימוד .שעות
הלימוד ודרישת הכיתות יקבעו ,ככל הניתן בהתאם לבקשת החברה שתועבר כנספח ג' להסכם זה עד לתאריך
ה._______________-
 .19החברה ונציגיה מתחייבים לעשות שימוש בכיתות הלימוד ומשרדי האגודה (כמפורט בנספח ג') אך ורק
בהתאם להוראות הסכם זה וכן לשמור עליהן בצורה הטובה ביותר .עם תום השימוש ,החברה ונציג החברה
מתחייבים להשיב את הכיתות או החדרים לידי נציג האגודה במצב בו נמסרו להם.
 .20החברה ונציג החברה יהיו האחראים הבלעדיים למצבם ,לתכולתם ולכל נזק שייגרם לחדרים ולמשרדי
האגודה בהם יעשה שימוש .החברה מתחייבת לפצות את האגודה בגין כל נזק שיגרם ,ככל שיגרם ,לחדרים,
למשרדים ו/או לתכולתם.
 .21במידה וידרוש מי מגופי האוניברסיטה פיצוי עקב התנהלות רשלנית של החברה ,תהיה החברה אחראית על
תשלום הפיצוי וזאת בכפוף לכך שניתנה לחברה האפשרות להתגונן בפני כל דרישה .התנהלות רשלנית כוללת
כל פגיעה ,שבירה ,הרס ,לכלוך או כל פגם שאינו נגרם מבלאי סביר בכיתות הלימוד של האוניברסיטה.
 .22דרישות לוגיסטיות -
 .22.1האגודה מתחייבת לכלול בכיתות את המרכיבים הבאים:
 .22.1.1כיתה המכילה  28תלמידים לפחות.
 .22.1.2מזגן.
 .22.1.3לוח מחיק (לבן).
 .22.1.4מסך להקרנת מצגות.
 .22.1.5מקרן המכוון ללוח המחיק  -המקרן צריך להיות מכוון על הלוח בצורה שבה יהיה ניתן לכתוב על
הלוח על גבי המצגת.
 .22.1.4שולחנות וכיסאות שאינם כיסאות סטודנט.
 .22.2מוסכם כי במידה ולחברה יהיו צרכים נוספים (כגון :הקמת פינת כיבוד וכדומה) ,החברה תדאג
לרכישת הציוד מראש והצבתו .אישור לצרכים הנוספים העולים מסעיף זה כפוף לאישור
האוניברסיטה ,והאגודה אינה מתחייבת לקבלת אישורים אלו.
 .22.3האגודה תסייע לחברה בביצוע מטלות לוגיסטיות שונות .לשם משימה זו יוקצו כ 10-שעות של
עובדי תפעול מטעם האגודה .במידה והחברה תזדקק לעזרה בתחום התפעול לרבות סיוע עובדי
תפעול ,הסיוע יהיה כפוף לאישור סגן/ית יו"ר האגודה ,בעלות של  ₪ 40כולל מע"מ לשעת עבודה של
עובד תפעול.
 .23מספר תלמידים בכיתה –
 .23.1כמות התלמידים המינימלית בכיתה 10 :תלמידים.

______________________
חתימת המציע

 .23.2כמות התלמידים המקסימלית בכיתה 28 :תלמידים .חריגה מכמות זו מותנית באישור בכתב של
ראש מדור אקדמיה באגודת הסטודנטים.
 .23.3החברה רשאית לצרף לקורס תלמידים שאינם סטודנטים חברי אגודה באוניברסיטת בן-גוריון ללא
הגבלה ,ובתנאי כי רישום של סטודנט שאינו סטודנט בבן-גוריון לא מונע מסטודנט חבר אגודה בבן-
גוריון להירשם לקורס.
 .24עזרי לימוד –
 .24.1ככל שישנם חומר עזר ללמוד החומר אלו יחולקו לתלמידי הקורס ללא עלות נוספת לכל סטודנט
בקורס .יודגש כי לא תוטל על התלמיד ו/או על אגודת הסטודנטים החובה לשלם כל תשלום מעבר
למצוין בהסכם זה.
 .25משוב על הקורס –
 .25.1תלמידי הקורס יקבלו סטטיסטיקה שוטפת על מצבם בכל תחום בקורס .כמו כן יקבלו התלמידים
דו"ח אישי מנותח על ידי המדריך בו יבחנו הישגיהם ויינתנו דגשים לשיפור .תלמידים המעוניינים
בכך יוכלו לקיים שיחות משוב פרטניות עם המדריך בכל שלב בקורס ,על מנת לקבל משוב ,ייעוץ
וסיוע בתכנון הלמידה .תיאום שיחות המשוב ומיקומן יהיו באחריות החברה.
 .25.2באחריות החברה להכין ולהעביר משוב ובסיום הקורס שיתייחס לרמת המדריכים ,טיב הקורס
ותכניו ,ואמצעי הלימוד .המשוב יסוכם על ידי החברה ונתוני המשוב יוצגו לאגודה במפגש סיכום
הקורס .במידה ויידרש ,יוצגו לאגודה גם העתקים של המשובים שמולאו.
 .25.3האגודה רשאית להעביר משוב לסטודנטים באמצע הקורס ומשוב בשבוע האחרון של הקורס על מנת
לבחון את שביעות רצונם של התלמידים .המשוב יהיה באינטרנט והחברה תדאג להעביר כשבוע לפני
פתיחת הקורס את רשימת המיילים של התלמידים.
 .24בתום כל קורס ,ובמועד שיקבע בין הצדדים ,יערך מפגש מסכם בין נציגי האגודה לנציגי החברה ,בו יופקו
הלקחים לקראת מועד הבחינה הבאה.
 .27התקשורת בין נציגי האגודה לנציגי החברה תעשה בין אנשי הקשר הבאים:
 .27.1מר ____________ הינו איש הקשר מטעם החברה.
 .27.2מנהלת המיזמים האקדמיים באגודת הסטודנטים תהיה אשת הקשר מטעם האגודה .החברה תפנה
אליה בכל בעיה ובקשה הנוגעת לקורס באוניברסיטת בן-גוריון.
 .28נציגי האגודה יהיו רשאים לבקר במהלך הקורס בכל עת ,על מנת לעמוד מקרוב על חוות הדעת
הסטודנטיאלית לאופן בו הם מקבלים את השירות הנ"ל.
כוח עליון
 .29לאגודה תהיה את האפשרות להודיע על ביטול מחזורי לימודים בשל שביתה ו/או הפסקת לימודים .במקרה
שכבר נרשמו סטודנטים למחזור לימודים שבוטל ,יהיה על החברה להשיב להם את כספם אלא אם יעבירו
הסטודנטים את הרישום למחזור אחר וזאת ללא עלות כספית נוספת.
 .30במקרה של מצב ביטחוני אשר ימנע קיום הקורס ו/או במקרה של החלטת האוניברסיטה על הפסקת
הלימודים בקמפוס לנוכח מצב ביטחוני כאמור ,האגודה תהיה רשאית להודיע על ביטול הלימודים בקורס.
במקרה של הודעה כאמור ,תהיה זו אחריותה של החברה לאתר ,ככל האפשר ,מקום לימודים חלופי מוגן
בתחומי העיר באר שבע.
______________________
חתימת המציע

 .31במידה ולא יאותר מקום לימודים חלופי כאמור החברה תאפשר לכל סטודנט לבחור בין האופציות הבאות:
 .31.1המשך לימוד הקורס במקום חלופי בארץ ,תוך הענקת שיעורי השלמה בגין שיעורים שלא התקיימו
וזאת בכפוף לכך שפרק הזמן שנותר לסיום הקורס מאפשר זאת לדעתה של האגודה והחברה.
 .31.2העברת רישום הסטודנט למחזור לימודים אחר.
 .31.3מוסכם כי במקרה בו טרם חלף השליש הראשון של הקורס (שליש ראשון מתייחס לשליש מכמות
המפגשים בפועל של אותו מחזור ספציפית) והמצב הביטחוני הרעוע נמשך מעל לשלושה שבועות
יהיה על החברה להשיב לסטודנט את כל כספו וזאת אלא אם יבקש התלמיד להירשם למחזור אחר
או שיבחר ללמוד במקום אחר מטעם החברה.
 .31.4במקרה של מצב בטחוני כנאמר לעיל ובמידה ואכן בוטלה הלמידה בפועל לא תחויב החברה בגין
השימוש בכיתות.
פרסום
 .32הפרסום שהאגודה תפיק עבור הקורס הינו לראות עיניה בלבד .במידה והחברה מעוניינת שיתבצע פרסום
נוסף ,עליה לשלם עבור כל פרסום על פי תעריף המחירים של משרד שיווק של האגודה.
 .33חל איסור מוחלט על החברה להציב כל מודעה  /פרסומת  /דבר פרסום מסחרי בשטח האוניברסיטה .משרד
השיווק של האגודה היא הגוף הבלעדי המורשה לאשר הסכמי פרסום מכל סוג שהוא בתחומי אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב.
תמורה ותוקף ההסכם
 .34החברה תשלם לאגודה עמלה בסך __________ ₪כולל מע"מ עבור כל סטודנט המשתתף בקורס ,העמלה
תחויב גם עבור סטודנטים אשר אינם סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 .35מוסכם כי תוקפו של ההסכם הינו עד התאריך ה.______________-
 .34האגודה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את ההסכם בשנה נוספת בהתאם למידת שביעות רצונה ,ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי .הארכת ההסכם תתבצע בכתב.
החברה – חברה עצמאית
 .37מובהר בזאת כי האגודה אינה אחראית לגבי החברה ,עובדיה או הפועלים מטעמה  -באחריות כלשהי בגין
תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי מהם תוך ביצוע העבדות ו/או מתן השירותים לפי הסכם זה או
כתוצאה מביצועו.
 .38מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין האגודה לבין החברה ובין עובדיה או
הפועלים מטעמה.
הסבת ההסכם
 .39אין החברה רשאית להסב לאחר את ההסכם ,או כל חלק ממנו ,וכן אין היא רשאית להעביר או למסור לאחר
כל זכות לפי ההסכם ,אלא בהסכמת האגודה בכתב ומראש.
נזיקין
 .40האגודה איננה ולא תהא אחראית לכל נזק שיסב מי מהסטודנטים ו/או נציגיה לחברה.
בטוחות
______________________
חתימת המציע

 .41לצורך הבטחה כי החברה אכן תעביר את הקורס ,תשמור על הכיתות והשימוש בהן ,ותעמוד בתנאי הסכם זה
תעמיד החברה ערבות בנקאית בסכום של  ₪ 10,000כולל מע"מ לפיצוי האגודה לכל נזק שייגרם.
 .42הערבות תוחזר לחברה עם מועד סיום הקורס (__________________) או לאחר סיום ביצוע ההתחשבנות
בין הצדדים ,כאשר המועד המאוחר מבין השניים הוא הקובע.
כללי
 .43החברה מצהירה כי החותמים על הסכם זה מוסמכים לחתום על ההסכם.
 .44לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם ,אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים.
 .45בכל הקשור להסכם זה ,ביצועו או הפרתו ,תהא סמכות השיפוט מוקנית באופן ייחודי לבתי המשפט
המוסמכים בעיר באר-שבע.
 .44כתובות הצדדים הן כמופיע על פני הסכם זה וכל דבר דואר שישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום ייחשב
כהתקבל בידי הצד האחר 7 ,ימים לאחר שליחתו ,או באמצעות פקס תוך  24שעות משליחתו ,ובלבד שיהיה
ניתן לאמת את המסירה.
 .47הסכם זה יהיה בתוקף רק כאשר הוא חתום ע"י מורשיי החתימה מטעם כל הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
החברה

________________
האגודה

______________________
חתימת המציע

