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 מבוא .1

, הינה מוסד "(המזמינהו/או " "מכללהה)להלן: "המכללה האקדמית צפת )ע"ר(  1.1

 פונה בזההמכללה . 1958להשכלה גבוהה, עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה, תש"יח  

אספקת והרכבת מעלון מעלון קיים, ופינוי פירוק לבדרך של מכרז פומבי לקבל הצעות 

ן: )אופציה בלבד( )להל מעבר לשנת תחזוקה ואחריות ראשונה ושירות וכן תחזוקה

והכל בהתאם למפורט בהזמנה להציע הצעות על  .("המפרט הטכני"או /ו "השירותים"

הפנייה נערכת על פי  (."מסמכי המכרז"ו/או  "המכרז"ו/או  ""ההזמנהנספחיה )להלן: 

 .  2010ש"ע , תשל מוסדות להשכלה גבוהה תקנות חובת המכרזים התקשרויות

, מעלון חדשאספקת פירוק ופינוי מעלון קיים,  יודגש כי אספקת השירותים כוללת 1.1

 .חודשים 12לתקופה של אחריות תחזוקה ורותי ומתן ש , הדרכת משתמשיםהתקנתו

כי העבודות בוצעו והן תואמות את המכללה קבלת אישור תקופת האחריות תחל ממועד 

 כאמור.הטכני  והמפרט דרישות המכרז

  המועד הנדרש לתחילת ביצוע השירותים: מיידי. 1.2

 תקין ולשביעות רצוןפעיל, המועד הנדרש למסירת המעלון לידי המכללה במצב 

, לרבות ('אנספח ) המכללה, ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים במפרט הטכני

התקנים הישראלי, אישור בודק חשמל, אישור מומחה לנגישות וכיו"ב  אישור מכון

העמידה בלוח הזמנים  .ימים קלנדריים מיום הודעת הזכייה 90 לא יאוחר מ -הוא 

  .מהווה תנאי יסודי

תום שנת אחריות על ההסכם ועד מכללה ממועד חתימת הנה תקופת ההתקשרות הי 1.3

 לעיל. 1.2ותחזוקה אחת אשר תחילתה מפורטת בס"ק 

המייחסת למתן מובהר בזאת כי למכללה שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות 

( שנים ממועד סיום תקופה 10שרותי אחריות ותחזוקה, באותם התנאים, עד עשר )

 האחריות הראשונה הכלולה במחיר המוצר במכרז זה.

רלוונטי הקשור המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההסכם וכל מידע  1.4

לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור והוא , למכרז

 . או אי התאמה/או טעות ו/טענת אי ידיעה ו מוותר על כל

המכללה  או אי בהירות לגבי האמור במסמכי המכרז השונים, תהא/במקרה של סתירה ו 1.5

מסמכי המכרז,  או העדיף של/כון ורשאית לבחור לפי שיקול דעתה הבלעדי את הנוסח הנ

את זכויות  או אי הבהירות באופן המרחיב את חובות המציע או/וכן יפורשו הסתירה ו

כל טענות  המכללה. הגשת הצעה כמוה כהסכמת המציע לתנאים אלו ואין ולא יהיו לו

 .כלפי המכללה בשל כך
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מכללה, בהרכש  חלקתמכל המעוניין להשתתף במכרז נדרש לפנות בהקדם האפשרי ל 1.6

, באמצעות מייל: ולמסור פרטים בכתב ליצירת קשר הגב' צפי ארבל, 

safia@zefat.ac.il  :6927727-04או בפקס. 

 אחריות המציע לחתום, באמצעות מורשי החתימה, בכל מקום שנדרש לכך ומחובתוב 1.7

 הנדרשים למילוי בהתאם להוראות המכרז, וכן להשיג את כללהשלים את כל הפרטים 

 או עו"ד בהתאם למפורט במסמכי/האישורים והמסמכים הדרושים, וכן להחתים רו"ח ו

 ועדת מכרזים רשאית, אך אינה חייבת, לפסול הצעה שיהיו חסרים בה פרטים/. המכרז

בניגוד להוראות לא יוחתמו רו"ח או עו"ד  / ימולאו פרטים במקומות הנדרשים לא

 .המכרז

 או/או להוסיף להם ו/שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו מכללהה 1.8

 . לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת ההצעות

 איננה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, וההחלטה מכללהה 1.9

 .על ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי

 .ם בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפךביטויים המופיעי 1.10

נתונה לעיר צפת/נצרת סמכות השיפוט בכל הקשור למכרז זה ולהסכם המצורף לו,  1.11

 .בהתאם להוראות הדין וכללי הסמכות המקומית

של המכללה מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר האינטרנט  1.12

www.zefat.ac.il  "( הנוסח אינטרנט)להלן: "אתר התחת הספרייה "מכרזים"

מחלקת הרכש של לעיון ב גם מסמכי המכרז יועמדו המופיע בו הוא הנוסח המחייב.

 . 04-6927726צפת אצל הגב' צפי ארבל, טל' לבירורים:  11המכללה ברח' ירושלים 

 .השתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום דמי ההשתתפות 1.13

 לרבותמסמך התכולה, תהיה רשאית לשנות את רשימת הדרישות המפורטות בהמכללה  1.14

או להפחית מדרישות אלה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והיא תודיע על ו/להוסיף 

דכן . על המציעים בלבד מוטלת האחריות המלאה להתעאינטרנטבאתר ה כך מראש

 האינטרנט.בקבצי השאלות ותשובות ובהבהרות המכללה אשר יפורסמו באתר 

וכוללים את כל וקבועים שירותים הינם סופיים מוצרים והירים בגין אספקת ההמח 1.15

מחירי המציע למוצרים כוללים כל מס או . החומרים, העבודות והאישורים הנדרשים

 ים למעט מע"מ. היטל החלים, או שיחולו, על המוצרים ו/או השירות

  

mailto:safia@zefat.ac.il
http://www.zefat.ac.il/
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  , כמפורט להלן:עם זכות המכללה להליך תחרותי נוסף המכרז הינו מכרז פומבי 1.16

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על עריכת הליך תחרותי  1.16.1

בין ההצעה הנמוכה ביותר לבין  15% עד נוסף וזאת בהתקיים פער של

 ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג.

החליטה ועדת מכרזים, בהתקיים התנאי לעיל על עריכת הליך תחרותי נוסף,  1.16.2

למציע אשר הגיש את ההצעה  –תודיע הועדה למציעים הרלוונטיים ]קרי 

הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה ביותר כאמור 

ובתנאי שעמדו בתנאי הסף של מכרז זה[, כי  15%עיל, קיים פער ממוצע של עד ל

הם רשאים להגיש במועד שתקבע הוועדה, הצעת מחיר סופית משופרת המטיבה 

עם המכללה ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה. מציע כאמור שלא יגיש 

 הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה. 

המחיר הסופית )במעטפה סגורה ללא פרטי זיהוי המציע(, תוכנס על ידי הצעת  1.16.3

 המציע בלבד לתיבת המכרזים במועד ובשעה שימסרו ע"י המכללה. 

 90יום למן המועד האחרון להגשת ההצעה. לאחר חלוף  90ההצעה תחשב תקפה למשך  1.17

הודעה  מציע מהצעתו, תמשיך הצעתו לעמוד בתוקף עד למתןהיום, היה ולא חזר בו 

 אחרת על ידי המציע.

עצם הגשת הצעה לבקשה, מהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצד המציע לכל התנאים  1.18

 המפורטים לעיל ולהלן. וההוראות

 המכללה. רכושה הבלעדי והמלא של ינםה מכרזכל מסמכי ה 1.19

, ויצרף חותמת וחתימה מציע יחתום בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של מכרז זה 1.20

 .מלאה להצעה

 (:סיור קבלנים) מפגש מציעים .2

נקודת המפגש  מטה. 3במועד הרשום בסעיף מפגש מציעים/סיור קבלנים יתקיים  2.1

ההשתתפות בסיור היא , צפת. 11בית הדסה, רח' ירושלים המכללה האקדמית צפת, 

 שלא השתתף בסיור ונרשם, תפסל על הסף. חובה. הצעה של מציע

 נשאלו ותשובות של השאלות אשרללה תעלה לאתר המכללה פרוטוקול כתוב המכ 2.2

הצעות,  להן. הפרוטוקול הנ"ל יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז להציעהמכללה 

 ויצורף על ידי המציעים להצעתם, כשהוא חתום על ידם.

המכללה רשאית להוסיף מועדי סיורי מציעים נוספים ו/או לקבוע סיור נפרד לכל  2.3

  שתתף.מ
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 טבלת ריכוז תאריכים .3

 תאריך הליך

 בבוקר 11:00בשעה  – 8/7/19  חובההשתתפות  –מועד סיור מציעים 

 13:00עד השעה   - 14/7/19 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות

]יפורסמו באתר  מועד למתן תשובות לשאלות הבהרה
 13:00עד השעה   - 16/7/19 המכללה בלבד[האינטרנט של 

 13:00עד השעה   - 21/7/19 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים
 

רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את לוחות הזמנים הנ"ל בהתאם  מכללה כי הבזאת מובהר 

 .האינטרנטלשיקול דעתה הבלעדי והיא תפרסם על כך הודעה באתר 

 רשימת נספחים למכרז זה .4

 הנספחים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז:

 תיאור תוכן מס"ד

 מפרט טכני  נספח א' 

 הצהרת המציע  נספח ב'

 תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין  נספח ג'

 טופס הצעה  נספח ד'

 ניסיון ורשימת ממליצים (  1)'דנספח 

 הצעת מחירכתב כמויות ו   (2')דנספח 

 הסכם   'הנספח 

 'אנספח 
 אישור על קיום ביטוחים   להסכם

 'בנספח 
 ערבות ביצוע להסכם
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 להשתתפות במכרזתנאי סף  .5

 בכל התנאים בעצמו על המציע לעמודלהלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז. 

עמידת המציע בכל התנאים להלן, מהווה תנאי הכרחי . קבלן משנהת , ולא באמצעובמצטבר

 :לעצם הגשת ההצעה

 תנאי סף כלליים: 5.1

המציע רשום בישראל עפ"י דין במרשם  המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה. 5.1.1

 לפי הנדרשים האישורים בכל מחזיקו המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו

 והתקנות מכוחו. 1976 –"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק

המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי  5.1.2

ם על המציע כמעסיק לצורך אספקת ההרחבה ההסכמים הקיבוציים החלי

 השירותים.

בתפקוד כל אחד לפגוע  ותו לא מתנהלות תביעות שעלוליכנגד המציע ומנהל 5.1.3

מהם ככל שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל 

 ו/או פירוק.

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק  5.1.4

 יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".בדבר 

הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים  5.1.5

  .יהיו על שם המציע בלבד. אין להגיש הצעות משותפות של מספר תאגידים

 :תנאי סף מקצועיים 5.2

רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בתנאי הסף 

מובהר בזאת, כי לא ניתן להסתמך על גוף משפטי אחר  בהמשך. המיוחדים המפורטים

 על מנת לעמוד בתנאי הסף, חלקם או מקצתם.

, אשר מתוכם לפחות פרויקט אחד לגוף ו/או פרויקטים 10המציע ביצע לפחות  5.2.1

 התקנתם ומתן שירות, הכוללים אספקת המוצרים)מוסד ממשלתי / ציבורי 

בסדר הגודל נשוא המכרז זה, וזאת בשלוש השנים האחרונות ( עבורםואחריות 

מתן הצהרה חתומה ע"י המציע הוכחת הניסיון תעשה על ידי  .(2018-2016)

. כמו כן נדרש והיקפם , כתובתםתיאור הפרויקטיםומאושרת ע"י עו"ד לגבי 

 .מלצות מלקוחות ופרטים על איש קשר מטעמםלצרף ה

המעיד כי הינו קבלן רשום ברשם הקבלנים בסיווג קבלני  המציע הינו בעל רישיון 5.2.2

לפחות. המציע יצרף העתק רישיון  1-בסיווג א'( מעליות ומדרגות נעות) 180 בענף

 .כאמור

המציע השתתף בסיור הקבלנים והגיש הצעתו על כל חלקיה בזמן ובמקום,  5.2.3

 .לתנאי המכרז בהתאם
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 המציע בתנאי הסףמסמכים ואישורים לצורך הוכחת עמידת  .6

 המקצועיים על המציע להגיש עם הצעתוו עמידת המציע בתנאי הסף הכללייםלהוכחת  6.1

 :את המסמכים הבאים

 :יצרף המציע - 5.1.1 סף בתנאי עמידתו הוכחתל 6.1.1

תעודת רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים  העתק 6.1.1.1

אם המציע הינו תאגיד, יצרף  , או העתק של תעודת עוסק מורשה. מסוגו

  .נסח חברה עדכני מרשם החברות המכיל מידע גם על שעבודים

אישור המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  6.1.1.2

 .1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

שכר מינימום על תשלום יצרף המציע תצהיר  - 5.1.2 סף בתנאי עמידתו להוכחת 6.1.2

 )נספח ג'(.  ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין

תצהיר שלו או של צרף המציע י 5.1.4 –ו  5.1.3 סף בתנאילהוכחת עמידתו  6.1.3

ומנהלו,  מנהלו, מאומת בפני עורך דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע

, וכי לא קיימת בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק יםנמצא םאינומנהלו  מציעוה

 )נספח ב'(. למציע "הערת עסק חי"

כמפורט  תצהיר חתום בפני עו"ד יצרף המציע - 5.2.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.1.4

 .(1')ד רשימת לקוחות ופרטיהם בהתאם לנוסח בנספחו ב'נספח ב

יצרף המציע העתק רשיון המעיד כי המציע  – 5.2.2להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.1.5

בסיווג ( מעליות ומדרגות נעות) 180 רשום ברשם הקבלנים בסיווג קבלני בענף

 לפחות.  1-א'

האחרון הנדרשים להיות תקפים במועד ו/או האישורים על כל הרישיונות  כייובהר  6.2

 .ותהגשת ההצעות ובמשך כל תקופת ההתקשרל

)להלן: "ועדת המכרזים"( לאפשר למציע,  מכללהבסמכותה של ועדת המכרזים של ה 6.3

אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון ו/או כל מסמך אחר, המהווה 

תוך פרק זמן שיקבע ע"י ועדת  מכללהתנאי מוקדם לקבלת ההצעה, להשלים המצאתו ל

רישיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי  בלבד שכל מסמך, אישור, היתר,המכרזים )ו

( ו/או לזמנו לשימוע תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

בפני ועדת המכרזים לצורך מתן הבהרות ו/או השלמות, ו/או לפנות למציע בבקשה 

ורך לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו ו/או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים לצ

לעניין זה תבחין ועדת המכרזים בין דרישותיו  בדיקת הצעתו, והכל כפי שתמצא לנכון.
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המהותיות של המכרז, החייבות להתקיים במועד הגשת ההצעה לבין הדרכים להוכחתן, 

 אשר יכול ויוכחו גם לאחר הגשת ההצעה.

ר את בסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את הצעת המציע אשר לא השלים ו/או הבהי 6.4

הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו ו/או אשר לא התייצב לשימוע בפני ועדת המכרזים, 

 .מכללהבמועדים אותם קבעה ה

 תנאים נוספים .7

תחת מציע המעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט  7.1

 מסמכי המכרז.,  ולהגיש על גבי מסמכי המכרז את הצעתו. אין לשנות את הפרק מכרזים

, לרבות קבצי השאלות ותשובות ככל שיהיו כאלו המציע יגיש את כל מסמכי המכרז 7.2

כשהם חתומים על ידו. החתימה תיעשה ואשר פורסמו ע"י המכללה באתר המכללה, 

בעט בלבד. על נציג המציע )שהינו מורשה חתימה מטעם המציע( לחתום על כל מסמכי 

חותמת המציע )ככל שקיימת( בתחתית כל עמוד  המכרז וההסכם בראשי תיבות בצרוף

, ובכלל זה על כל המסמכים שצורפו להצעה ללא והבנתם כהוכחה לקריאת המסמכים

יוצא מן הכלל. במקומות בהם נדרשת חתימה מלאה, יש לחתום חתימה מלאה בצרוף 

 חותמת המציע. 

רז, כשהיא למכ (2)'דלנספח ההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם  -ההצעה הכספית  7.3

מלאה וחתומה כנדרש )אם המציע הינו תאגיד החתימה תהיה של מורשי החתימה בצרוף 

 חותמת התאגיד(.

' הכנספח על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף  -הסכם ההתקשרות  7.4

ובחתימה מלאה למכרז,  חתום בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל עמוד 

 במקום המיוחד לכך בעמוד האחרון של ההסכם.  וחותמת התאגיד/העסק

לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך.  7.5

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד ובשמו בלבד, וללא כל הסכם, קשר ו/או תיאום עם גופים 

 ו/או עם אנשים אחרים המגישים הצעות להליך.

דרוש מכל משתתף/מציע במכרז בכל שלב של שומרת לעצמה את הזכות להמכללה  7.6

המכרז מסמכים נוספים, מענה לשאלות ו/או הבהרות להצעתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 . של המכללה

  



 

 44מתוך  9עמוד 

 אספקת והתקנת מעלון – 02MA/19מכרז מס' 

 פניות והבהרות לגבי המכרז .8

הסברים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל במענה לשאלות שיועברו באמצעות  8.1

 ידי הגב' צפי ארבלללעיל,  3סעיף למועד המוגדר בדואר אלקטרוני בלבד, שיישלח עד 

, מובהר בזאת כי חל איסור  safia@zefat.ac.ilבאמצעות כתובת דוא"ל הבאה:  בלבד

במידה ותבוצע פניה לגורם אחר מלבד לגב' . מוחלט לפנות לגורם אחר כלשהו במכללה

   .על הסף ה המכללה את הזכות לפסול את הצעת המציעשומרת לעצמ –צפי ארבל 

 .שם הפונה מטעמוו כל פניה תכלול את שם המציע 8.2

עם ציון העמוד והסעיף הרלוונטי  בלבד Wordשאלות המציע למכרז יוגשו בקובץ  8.3

 .במכרז

סעיף ד בעד למוע, תשיב לשאלות ההבהרה, באמצעות פרסום באתר האינטרנט מכללהה 8.4

 לעיל. 3

דוחה את המועד האחרון  המובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננ 8.5

 להגשת הצעות.

אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  מכללהה 8.6

 .מסוימותמהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות 

בקשר  מכללהכל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י ה 8.7

עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו באתר האינטרנט 

 קבלת המידע. -בעניין אי מכללהולמציע לא תהא כל טענה כלפי ה

 מכללהאו תוספת למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת הו/כל שינוי 

, לפי שיקול דעתה, ויחייב מכללהי הובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה ע"

 את המציעים.

הבהרות אינטרנט לגבי שאלות, תשובות, באחריות המציע בלבד, להתעדכן באתר ה 8.8

והודעות שינוי שיפורסמו באתר האינטרנט )ככל שיהיו(, יצורפו ע"י המציעים להצעתם, 

ונלקחו בחשבון הובנו  התקבלו על ידם, כשהן חתומות על ידם, וזאת לאישור כי הללו אכן

בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד 

 .מהצעת המציע ומתנאי המכרז

אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק  8.9

כך  להודיע עלהמציע  של תנאי או פרט הכלולים בהם, על כלשהו בקשר למובן המדויק

 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.  5 -בכתב, לא יאוחר מ מכללהל

mailto:safia@zefat.ac.il
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במסמכי המכרז מטעמה  והבהרותתיקונים  בצעשומרת לעצמה את הזכות ל מכללהה 8.10

גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות 

 הפוטנציאלים.  המציעים

, אלא אם פורסמה מכללהא יהיה תוקף לכל הבהרה של הלמען הסר ספק מובהר, כי ל 8.11

 באתר האינטרנט.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה  8.12

, פרשנות ועדת המכרזים מכללהאו ניתנה הבהרה ע"י ה)כולם או חלקם( ע"י המציעים 

תחשב לכל דבר ועניין כפרשנות המחייבת, והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות 

 או אי התאמה במסמכי המכרז.ו/כלשהן בדבר אי בהירות, סתירה 

 םמסמכים נדרשי –גשת ההצעה ה .9

למכרז, הצהרות ואישורים מבוקשים, ותמחירי את המענה הטכני מעטפת המציע תכלול  9.1

  וחומר נלווה. המכרז המקוריתחוברת 

לא כולל  ,בש"ח המוצעיםוהפעילויות לגבי כל אחד מהמוצרים במחיר על המציע לנקוב  9.2

 מע"מ. 

מכללה המשרדי הנהלת לתיבת המכרזים המצויה במעטפה הסגורה המציע יכניס את ה 9.3

 לעיל. 3סעיף למועד הרשום בצפת, עד  11האקדמית צפת, רחוב ירושלים 

אין לשלוח הצעות בדואר/דוא"ל/פקס. הצעה שלא תימסר אישית עד למועד ולשעה  9.4

 האמורים תחשב כאילו לא הגיעה במועד והמכללה תהיה רשאית שלא לקבלה.

 על המציע לחתום על כל מסמכי ההזמנה על צרופותיה, בשולי כל דף באמצעות הגורם 9.5

 . ככל(דהיינו, מורשה החתימה מטעם המציע) המוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו

שנדרשת חתימה של יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע, הרי שהמסמכים 

 תן תוקף מחייב למסמכים.על ידי כל מורשי החתימה הנדרשים כאמור למ ייחתמו

למעט ככל שנדרש ) יובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההזמנה, להוסיף 9.6

ו/או למחוק מהם, ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא ( כן בהזמנה לעשות

מהמסמכים, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל  עמוד

ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי שינוי  מקרה של

 ת המכללה:שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאי( "הסתייגויות" להלן:)

 לפסול את הצעת המציע; 9.6.1

 לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן ; 9.6.2
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 ראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד ;ל 9.6.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי  9.6.4

 את המחיר המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה.  לשנות

אם  ללה בלבד.ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת המכמובהר בזאת כי 

להסכים , והמציע יסרב לעיל 9.6.2-9.6.4האפשרויות מאחת  לנהוג לפיללה חליט המכת

 לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע.ללה המכת , רשאיהלהחלטת

 ובהר כי אי צירוף מסמכים נדרשים להשתתפות במכרז או אי מילוי פרטים עלול לשמשמ 9.7

 בסיס לפסילת הצעה.

 המועד אחרון להגשת ההצעות  .10

לא תתקבל , 3סעיף האחרון המגודר בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד  10.1

 א תובא לדיון. ול

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת  מכללהה 10.2

ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות, ובלבד שהודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט. 

על דחיית המועד האחרון, ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת  מכללההודיעה ה

רון" במכרז זה, לכל דבר ועניין ובכל מקום במסמכי , כ"מועד האחמכללהיותר של ה

 המכרז.

 בדיקת ההצעות .11

באופן הבא: בשלב הראשון תיערך בחינת כללה ההצעות שהוגשו ייבחנו על ידי המ 11.1

ביחס לתנאי הסף, לרבות בחינה מקצועית של ההצעות לאפיונים הטכניים  ההצעות

רק הצעות אשר במכללה.  המקצועיהנדרשים במפרט הטכני של ההזמנה על ידי הגורם 

ההצעות על פי אמות  יעמדו בתנאי הסף כולם, יעברו לשלב השני, בו תיערך בחינה של

 .הז מכרזהמידה המוגדרות ב

במהלך הבדיקה וההערכה של  הלפנות לפי שיקול דעת העל זכות תשומרהמכללה  11.2

ם או בכדי על מנת לקבל הבהרות להצעותיה, כולם או חלקם, המציעים ההצעות אל

בהירויות שעשויות להתעורר בבדיקת ההצעות, וכן לזמנם לראיון ו/או  להסיר אי

ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי  להשלים מידע חסר

את הזכות לקיים בדיקה בדבר מצבו הכלכלי  הלעצמהמכללה שומרת  הסף של ההזמנה.

 פרטים הנ"ל.ונאותות ה של המציע ובדבר נכונות

שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לתנאי  תרשאיהמכללה  11.3

 תהא רשאיתכן  מונעת הערכת ההצעה כראוי.ללה באופן שלדעת המכהמכרז  וסעיפי
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המציעים ו/או  לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגביללה המכ

ביחס  ס לטיב השירות ו/או לניסיונם ו/אוהצעותיהם, כולם או חלקם, לרבות ביח

 אלו במיומנות ובאיכות גבוהים. הסכםומכרז ליכולתם לביצוע העבודות נשוא 

את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת  הלעצמהמכללה שומרת  11.4

 ללהאו לגוף אחר אשר המכללה על טיב עבודתו וטיב מתן השירותים על ידו, למכ שלילית

דעתו. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני  על חוותכת סומ

 .ללהשל המכ תהבלעדי ההסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעת מתן ההחלטה

את הזכות לפסול מציע אשר הוא, או מי מבעליו, הורשעו  הלעצמהמכללה שומרת  11.5

, בעבירות על פי חוק החודשים הקודמים ליום הוצאת המכרז 12במהלך בפלילים 

בעבירות הנוגעות  ,כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או 1911-העונשין, תשל"ז

זה אשר לא  לתחום עיסוקו של המציע בביצוע העבודות מסוג העבודות נשוא מכרז

ה לעצמ תהתיישנו, ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומר

ת לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, תביעות את הזכוהמכללה 

 ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים. משפטיות

 החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, בין

מהימנות המציע ו/או היתר, בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/הליכים על אמינות ו

 לבצע את העבודות נשוא המכרז כנדרש. יכולתו
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 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .12

 :אמות המידה שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה 12.1

 –אספקת והתקנת מעלון כולל שנת אחריות ותחזוקה פירוק, פינוי, עבור: מחיר  .א
80% 

 20% –כל שנת אחריות ותחזוקה נוספת מעבר לשנת אחריות ראשונה עבור: מחיר  .ב

 דרוג ההצעה הכספית 12.2

 ניקוד ההצעה הכספית של כל הצעה יחושב באופן הבא: 

 אספקת והתקנת מעלון:  .א

הנקודות. ההצעות  100ההצעה הכספית הנמוכה ביותר לכל מרכיב תקבל את מירב 

הכספיות האחרות יקבלו ניקוד יחסי בהשוואה להצעה הכספית הנמוכה לכל 

 מרכיב, לפי הנוסחה הבאה: 

 
 

 מחיר שנת אחריות ותחזוקה נוספת )מעבר לשנה ראשונה(: .ב

 100תקבל את מירב לשנת תחזוקה ואחריות ההצעה הכספית הנמוכה ביותר 

הנקודות. ההצעות הכספיות האחרות יקבלו ניקוד יחסי בהשוואה להצעה הכספית 

 . )בדומה לנוסחה הרשומה בסעיף א' לעיל( הנמוכה לכל מרכיב

 שקלול ההצעות: .ג

במשקל המרכיב  א'(12.2 )ס"'ק תבוצע הכפלה של ציון מרכיב אספקה והתקנה

 (. א'12.1ס"ק )

במשקל ב'( 12.2)ס"ק תבוצע הכפלה של ציון מרכיב מחיר שנת תחזוקה ואחריות 

 (.ב'12.1המרכיב )ס"ק 

ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תדורג תבוצע סכימה של שתי התוצאות מעלה. 

 בלו.במקום הראשון וכל שאר ההצעות ידורגו אחריה בהתאם לניקוד שהם קי

 הערות כלליות –בחירת ההצעה הזוכה  12.3

ב' 2במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה", כהגדרתו בסעיף 

, ובלבד שהוגשו אישור רו"ח ותצהיר רלבנטי, כנדרש 1992-לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב

הדעת במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול  עפ"י חוק זה.

המוחלט והבלעדי למזמינה, לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך 

(, או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב Best & Finalהתמחרות נוסף )

 היתרונות למזמינה.

הצעת המחיר הזולה ביותר בש"ח

הצעת המחיר הנבדקת בש"ח

ציון כספי 

הצעת מחיר

)FP(
=
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 תוקף ההצעה .13

חודשים לאחר מועד ההגשה הסופי של ההצעות כמפורט  4ל הצעת המציע תהיה בתוקף  13.1

לעיל. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית  3סעיף ב

 60לבקש מן המציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד   מכללהה

ה כל מציע , ובמקרה זה יהיחודשים 6)שישים( יום ובסה"כ ביחד עם התקופה הראשונה: 

על ביטול הצעתו.  מכללהרשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע ל

 בכתב ו/או בדוא"ל. מכללהבקשה כאמור תשלח ע"י ה

ע"י  מכללההודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח ל 13.2

ני ימי עבודה באמצעות דוא"ל לעיל וזאת בתוך שאיש הקשר למכרז זה המציע, לידי 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

 בהעדר תשובה מן המציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה ע"י המציע. 13.3

 לעיל או עפ"י הדרך הקבועה בסעיף  13.1 ביטל המציע את הצעתו עפ"י האמור בסעיף 13.4

 .מכללהכלפי הלעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה  13.2

 זכות העיון במסמכי המכרז .14

המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה  14.1

)להלן: "התקנות"(, ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים  2010-גבוהה(, תש"ע

 לראות את הצעתו במידה ויזכה.

ים בפני הצגה למציעים אחרים במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסוי 14.2

מטעמי סוד מקצועי ו/או מסחרי, יפרט המציע בהצעתו, במפורש, אלו פרטים בהצעתו 

 חסויים. מציע שלא יציין פרטים אלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. 

מובהר בזאת כי ההצעה הכספית על כל מרכיביה התמחירים אינה סוד מסחרי ו/או 

 מקצועי.

הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים ההחלטה  14.3

תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה 

סוד מקצועי ו/או מסחרי, והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים 

ולא יהיו לו טענות, ותקנותיו. בהגשת הצעתו, מסכים ומאשר המציע מראש, כי אין 

 בגין כל החלטה בנדון. מכללהדרישות או תביעות כנגד ה

במידה והמציע ציין כי הצעתו, או חלק ממנה, מהווה סוד מסחרי ו/או מקצועי, ברור  14.4

ומוסכם על המציע, כי חלק זה של ההצעה מהווה סוד גם בהצעות של המציעים האחרים, 

 והמציע לא יטען טענה סותרת בקשר לכך. 

זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי  14.5

)לא גובים מע"מ(, לכיסוי העלות הכרוכה ₪  600בסך המכללה האקדמית צפת לפקודת 

 אג' לכל עמוד. 50בכך. עלות סריקה או צילום: 
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 התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז .15

להמציא למכללה אישור ביטוחים וערבות ש המציע הזוכה לאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבק

 ביצוע כדלקמן:

)שבעה( ימי עבודה מקבלת הודעת  7תוך  מכללהליעביר המציע הזוכה  –ערבות בנקאית  15.1

ך , לביצוע התחייבויותיו בסלמדד מודההזכייה במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית וצ

ופינוי מעלון קיים, אספקת והתקנת מעלון פירוק ל הזוכה מסך הצעתו 10% השווה ל

)להלן: "נוסח ערבות ביצוע  ב' להסכם בנוסח המצורף כנספח )לא כולל מע"מ(, חדש

 ההסכם"(. לא יתקבל צילום של הערבות. 

במשך כל תקופת מכתב הודעת הזכייה הערבות לביצוע ההסכם תהא בתוקף החל ממועד  15.2

 )תשעים( יום.  90שתהיה( ובתוספת  ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המאורכת )ככל

יעביר למכללה אישור קיום ביטוחים בנוסח המדויק מציע הזוכה ה –עריכת ביטוח  15.3

. מובהר בזאת כי הביטוחים יהיו בתוקף לאורן כל תקופת א' להסכם המפורט בנספח

 ההתקשרות עם הספק. 

 שינוי היקף המכרז או ביטול המכרז .16

לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי  16.1

 .(ה'הסכם ההתקשרות )נספח  מכללהמציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם ע"י ה

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  מכללהה 16.2

למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, 

גרעוניות, תכסיסניות ו/או אינן עומדות בדרישות הסף ו/או המכרז, ו/או כתוצאה 

 וצא באלה.משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכי

תהא רשאית לבטל את  מכללהנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי ה 16.3

 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר  16.3.1

 כמחיר הוגן וסביר לשירותים המבוקשים. מכללהשנראה ל

ציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או יש בסיס סביר להניח שהמ 16.3.2

 פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

על ביטול המכרז או על שינוי היקפו מכל סיבה שהיא, לא תהא למי  מכללההחליטה ה 16.4

ו/או כלפי מי  מכללהמהמציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ה

 מטעמה.
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 בחירת כשיר שני .17

דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה  , עפ"י שיקולמכללהה 17.1

 במקום שני )להלן: "הכשיר השני"(.

אם לא יעמוד הזוכה בדרישות המכרז ו/או ינהג שלא בתום לב ו/או ההתקשרות עמו לא  17.2

בתקופה שתחילתה  מכללהתצא לפועל או לא תעלה יפה מכל סיבה שהיא, רשאית ה

)שנים עשר( חודשים )או  12עם הזוכה ועד תום  מיום חתימתה על הסכם ההתקשרות

תקופה אחרת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים(, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר 

עם הכשיר השני, בהתאם לתנאי המכרז, להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הכשיר השני, 

 במקום עם המציע הזוכה. 

 מכללהחייב לענות לפניית ה, תפנה אל הכשיר השני וזה מתמכללההיה והחליטה כך ה 17.3

)חמישה( ימי עבודה ולהודיעה על הסכמתו להיכנס לנעלי המציע הזוכה בכל הנוגע  5תוך 

 למכרז על כל תנאיו, דרישותיו וחלקיו.

 עדיפות בין מסמכים .18

 מסמכי המכרז יתפרשו, ככל הניתן, כמקשה אחת וכמשלימים זה את זה. 18.1

למכרז, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין האמור בנספח א'  18.2

א'. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין  תינתן עדיפות לנספח

באופן  מכללהנספחי המכרז, תינתן עדיפות למסמכי המכרז. בכל מקרה אחר, תכריע ה

 סופי. 

בין האמור במודעה אשר פורסמה בעיתונות ו/או  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה 18.3

במסמכי המכרז המצויים בידי מי מהמציעים לבין מסמכי המכרז בנוסחם המעודכן 

 יגברו האחרונים., האחרון הקיימים באתר האינטרנט

 הוראות נוספות .19

מבלי לגרוע מן האמור במסמכי המכרז, מובהר בזאת כי אספקת השירותים תתבצע  19.1

, ועל כן הקבלן מתחייב לציית לכל הוראה שיקבל מהמזמין ו/או מי המכללהבשטח 

 מכללה.מטעמו ביחס לשעות הפעילות ומניעת הפרעה לפעילות השוטפת של ה

ן לבצע טרם ביצוע על הקבלן לפרט בהצעתו את כל ההכנות המקדימות שעל המזמי 19.2

 .ההתקנה של המוצרים, ככל שנדרשות הכנות מקדימות כאמור

אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין מהמציע/ים  מכללהמובהר בזאת, כי ה 19.3

זכאית להזמין את השירותים, חלקם  מכללההזוכה/ים שירותים בהיקף כלשהו, וכי ה
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י צרכיה. בהגשת הצעה למכרז או כולם מכל ספק אחר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"

זה, מוותר המציע באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך לרבות מקרים 

 בהם לא יוזמנו שירותים בכלל.

במסגרת מכרז זה הינו בהתאם לידיעתה  מכללההמידע המסופק למציעים ע"י ה 19.4

בו נתונים  במועד פרסום המכרז. יחד עם זאת, ככל שנמסרו מכללהוהערכתה של ה

מתחייבת למלוא  מכללהכמותיים, המידע הינו בגדר הערכה ו/או אומדנה בלבד ואין ה

 הנתונים הכמותיים האמורים, לא בעת עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות.

המציע אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות, וכל מידע רלבנטי הקשור  19.5

הרלבנטיים, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים למכרז, לרבות הדינים 

 כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או מצג שווא ו/או אי התאמה.

האחריות הכוללת לבדיקת המידע הינה של המציע בלבד. לפיכך, כל הסתמכות של  19.6

חריות במהלך המכרז, הינה בא מכללההמציע על מידע שנמסר או יימסר לידיו ע"י ה

לא תישא באחריות לכל סוג של נזק, אובדן ו/או הפסד  מכללההמציע בלבד. מובהר, כי ה

שייגרם למי מהמציעים ו/או למי מטעמו עקב הסתמכות על מידע כאמור, במישרין ו/או 

 היה חסר ו/או מטעה. מכללהבעקיפין, ולא תהיה למציע טענה כי המידע שנמסר לו ע"י ה

ית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו ועדת המכרזים תהיה רשא 19.7

מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת 

תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר,  מכללההנ"ל ל

למועד האחרון שנקבע  רישיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון

במכרז זה להגשת ההצעות. לא צרף המציע מסמך כלשהו על אף שנתבקש לעשות כן ע"י 

 רשאית לפסול את הצעתו. מכללהלשם השלמת הצעתו, תהיה ה מכללהה

שמורה הזכות לפנות במהלך בדיקת והערכת ההצעות אל המציע, בכדי לקבל  מכללהל 19.8

בהירויות אשר עלולות להתעורר -די להסיר איהבהרות ו/או השלמות להצעתו, ו/או בכ

 בבדיקת ההצעות. כל פניה תיעשה בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים והתקנות מכוחו.

בסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את הצעת המציע אשר לא השלים את הפרטים  19.9

הנדרשים בקשר עם הצעתו או אשר לא התייצב לשימוע בפני ועדת המכרזים, במועדים 

 . מכללהותם קבעה הא

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ובכלל זה הסכם ההתקשרות, להוסיף  19.10

עליהם ו/או למחוק מהם, להסתייג ו/או לשנות מן האמור במסמכי המכרז ו/או להתנות 

עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא. עם הזוכה 

 ', ללא הסתייגות.הח המצורף כנספח במכרז ייחתם הסכם בנוס

כל שינוי ותוספת במסמכי המכרז וכל הסתייגות לגביהם, אשר המציע לא התבקש  19.11

במפורש להוסיף, בין אם נעשו באמצעות תוספת בגוף המסמכים ו/או במכתב לוואי ו/או 
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בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה או בעת ההתקשרות על פיה, כאילו 

 .מכללהנכתבו, ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה, עפ"י שיקול דעת ה לא

לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה  20.9על אף האמור בסעיף  19.12

בסטייה מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה 

י הסטייה כאמור נעשתה בתום תואמת את דרישות המכרז, היא ברורה וחד משמעית וכ

 לב.

, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע מכללההתברר ל 19.13

במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים ו/או  מכללהו/או מצג אחר שהציג המציע כלפי ה

לבטל את  –מדויקים, רשאית היא לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה 

 הזכייה.

שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר  מכללהה -ניסיון קודם  19.14

, כספק שירותים, ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש, או מכללהעם ה

שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב 

ונמצא כי הגיש  מכללהלמכרז קודם של העבודתו, או לחלופין, מציע אשר הגיש הצעה 

הצעה ו/או הצהרה שקרית. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה 

 .מכללהלפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ה

אינה נושאת בכל אחריות להוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  מכללהה 19.15

ו/או בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. המציע יישא בעצמו במכרז זה, 

ועל חשבונו בהוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעה והגשתה, ובכל מקרה, לא יהיה 

בגין הוצאות אלה, לרבות במקרה של ביטול  מכללהזכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת ה

או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי מאת המכרז, פסילת הצעת המציע ולא תהיה לו כל טענה ו/

 בשל האמור לעיל או כל חלק ממנו. מכללהה

ושל חב' אופטימייז סולושנס בע"מ,  מכללהמסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של ה 19.16

אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש 

 שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

יפוט נתונה לעיר צפת/נצרת בהתאם להוראות הדין וכללי הסמכות סמכות הש 19.17

 .המקומית

 ע"י המציע. מכללההודעות תשלחנה בפקסימיליה או בדוא"ל, עפ"י הנתונים שנמסרו ל 19.18

 
 ב ב ר כ ה,

 
 נוי-שמואל הר

 מנכ"ל ויו"ר ועדת מכרזים
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 טכנימפרט  -' נספח א

 תיאור המוצר הנדרש: .1

 המיועד לאדם אחד.  מעלון מדרגות משופע –הרמה מתקן  .1.1

 2חלק  2252עמידה בתקן מת"י  .1.2

 ק"ג 220 – מרבי כושר הרמה .1.3

 ע"פ התקן –מהירות תנועה  .1.4

 2 –מדרגות גרמי מס'  .1.5

  21 –מס' מדרגות כללי  .1.6

 ס"מ 110 -רוחב המדרגות בגרם הצר  .1.7

 שמאל –צד התקנה במבט מעלה  .1.8

 1 –מעלות  180מס' סיבובים פנימיים  .1.9

 לא קיים סיבוב פנימי או סיבוב חיצוני .1.10

 2 –מס' תחנות  .1.11

 עצירה על מדרגה עליונה –חניה בקצה העליון  .1.12

 21יחידת הנעה מעל מדרגה מס'  .1.13

 מעלות לגרם המדרגות  180חניה ב  –חניה בקצה תחתון  .1.14
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 כניסה ויציאה בצדדים נגדיים )צד צר( –כיוון כניסה למשטח  .1.18

 ידני –אופן פתיחת המשטח  .1.19

 נדרש –כיסא מתקפל  .1.20

 נדרש –שלט חוטי עבור מלווה  .1.21
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 נדרש התקן תפיסה .1.23

 לעצירה כאשר נתקל בחפץ –מפסקי התנגשות  .1.24

 המסילה עשויה צינור המשמש גם כמעקה אחיזה .1.25
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אישור בנוסף אישור בודק חשמל וובנוסף  מת"י אישור: אישוריםתשלום כפוף למובהר בזאת כי ה

 .יועץ נגישות מוסמך
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 הצהרת המציע - ב'נספח 

על כל  הסכםאנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז לרבות את ה
 נספחיו  מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה. המציע רשום בישראל עפ"י דין  .1
 1976 –"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים בכל מחזיקו תאגידים מסוגו

 והתקנות מכוחו.
המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה ההסכמים  .2

 ת השירותים.הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספק
בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע לפגוע  ותו לא מתנהלות תביעות שעלוליכנגד המציע ומנהל .3

 יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.
לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של  .4

 כ"עסק חי".המציע להמשיך ולהתקיים 
על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים יהיו על שם המציע מוגשת הצעת המציע  .5

 . הצעות משותפות של מספר תאגידיםלא מוגשות בלבד. 
פרויקטים, אשר מתוכם לפחות פרויקט אחד לגוף ו/או מוסד ממשלתי /  10המציע ביצע לפחות  .6

קנתם ומתן שירות ואחריות עבורם( בסדר הגודל נשוא ציבורי )הכוללים אספקת המוצרים, הת
(. הוכחת הניסיון תעשה על ידי מתן 2016-2018המכרז זה, וזאת בשלוש השנים האחרונות )

הצהרה חתומה ע"י המציע ומאושרת ע"י עו"ד לגבי תיאור הפרויקטים, כתובתם והיקפם. כמו 
 ם.כן נדרש לצרף המלצות מלקוחות ופרטים על איש קשר מטעמ

 180המציע הינו בעל רישיון המעיד כי הינו קבלן רשום ברשם הקבלנים בסיווג קבלני בענף  .7
 לפחות. המציע יצרף העתק רישיון כאמור. 1-)מעליות ומדרגות נעות( בסיווג א'

המציע השתתף בסיור הקבלנים והגיש הצעתו על כל חלקיה בזמן ובמקום, בהתאם לתנאי  .8
 המכרז.

 .כללההמציע השתתף בסיור המציעים שהתקיים במנציג מטעם  .9
אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .10

ולרבות קבצי השאלות  על כל נספחיו הסכםהמכרז לרבות ב מסכימים לכל האמור במסמכי
וכי לא נציג כל תביעות או   המכללה.האינטרנט של ותשובות והבהרות המכללה כפי שהועלו לאתר 

 דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את  אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז .11

 ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. 
 תיאום עם משתתפים אחרים.וללא אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר  .12
 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  .13
מחייב  הסכםאנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם  .14

 כם.בינינו לבינ
ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות  .15

, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד והתצהירים הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה
 על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 
 

 מס' עוסק מורשה:_______________ וחותמת המציע:______________________חתימה 

 אישור עו"ד
אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / 

ההצעה וההסכם המוגשים  לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז,
מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם עבור ה 02MA/19 במסגרת מכרז מס'

מורשים מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת 
התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה 

 . לאחר שהבהרתי להם את משמעותה

__________           ______________          _________________ 
 חתימה וחותמת   עורך הדיןשם               תאריך     



 

 44מתוך  21עמוד 

 אספקת והתקנת מעלון – 02MA/19מכרז מס' 

 02MA/19 מכרז מס'

 תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין - 'גנספח 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ __________ ת.ז. 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

כללה הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המ .1
 היר זה בשם הגוף. "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהגוף)להלן: "

החברה מנהלת את פנקסי החשבונות והרישומים שעליה לנהל על פי פקודת מס הכנסה, התקנות, 
הצווים והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות, הצווים והכללים שהוצאו 

ל העסקאות מכוחו, כי היא נוהגת לדווח לפקיד שומה על הכנסותיה ולדווח למנהל מס ערך מוסף ע
תוקף מפקיד מורשה, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים -אותה היא מבצעת ומצ"ב אישור בר

, או מרואה חשבון בקשר לאמור לעיל, או אישור שהחברה  1976 –)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 

 .פטורה מלנהלם

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2

  ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 2בסעיף הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו
 1976-חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור בעל זיקה)להלן: "
 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  או 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

1987  . 

  הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק
או  1991-עסקאות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר  X)למילוי ולסימון  .3

-משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 :1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991

 ן: ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להל
 "(. מועד ההתקשרות"

 .הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות 
ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום  .4

 (.  2002באוקטובר  31כ"ה בחשוון התשס"ג )
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

________________ 
 צהיר + חתימהשם המ

 אישור עו"ד

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / 
ההצעה וההסכם המוגשים  לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז,

וכן, כי הינם מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; עבור ה 02MA/19 במסגרת מכרז מס'
מורשים מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת 
התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה 

 לאחר שהבהרתי להם את משמעותה .
 
 

__________               __________          _________________ 
 חתימה וחותמת   עורך הדיןשם                תאריך     
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 02MA/19 מכרז מס'

 טופס הצעה - 'דנספח 

 

 שם התאגיד המציע:__________________)להלן: "המציע"(

 כתב הצהרה והתחייבות המציע: .1

 ומתחייבים בזאת כדלקמן:אנו הח"מ רשאים להתחייב ולחתום בשם המציע, מצהירים 

קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז ובנספחים לו, ואנו מסכימים לכל האמור בהם  .1.1

 ולכל תנאי ההתקשרות המופרטים בו ובנספחים לו, ובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו.

 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז זה. .1.2

 כי אין המכללה חייבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא.ידוע לנו  .1.3

 המחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ. .1.4

, הדרכה, ת מעלון חדשהתקנת ואספקופינוי מעלון קיים, פירוק חירים בהצעה כוללים המ .1.5

 .בהתאם לתנאי המכרזושרות  אחריות

 .קבע להגשת ההצעות במכרז זהיום מהמועד האחרון שנ 90הצעתנו זאת בתוקף למשך  .1.6

 

 __________________  _____________________ 

 חתימהחותמת חברה ו         שם מלא   

 

 פרטי המציע:  .2
 

 _____________מס' תאגיד: ___ _________: __________________החברהשם 

 _________________________________________: למשלוח דואר רשום כתובת

 תפקיד:______________שם איש קשר למכרז זה: _______________________   

 __________________: ____________________של איש הקשר למכרז זה דוא"ל

 ______________________טלפון נייד:  טלפון: _________________________

 

 ________________________: ________ת מורשה חתימה בחברהחותמת וחתימ
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 רשימת ממליציםניסיון ו - (1)'דנספח 

  ניסיון: .1

 2016-2018פרויקטים של אספקת והתקנת מעלון כולל מתן שרות ואחריות בין השנים מס' 

 ._________שנים( :  3)

אשר מתוכם לפחות פרויקט אחד לגוף ו/או מוסד  פרויקטים 10לפחות  חובה לרשום – רשימת לקוחות
)הכוללים אספקת המוצרים, התקנתם ומתן שירות ואחריות עבורם( בסדר הגודל ממשלתי / ציבורי 

  (.2018-2016נשוא המכרז זה, וזאת בשלוש השנים האחרונות )

 

_______________________ 
  ת המציעחתימוחותמת 

שם 

 החברה/מוסד

 טלפון שם איש קשר כתובת תיאור העבודה 
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 הצעת מחיר - (2)'דנספח 

 

 מחיר ליחידה בש"ח כמות תיאור

 )לא כולל מע"מ(

פירוק ופינוי  –מעלון מדרגות משופע 

ת מעלון חדש והתקנ תאספקהקיים, 

 כולל שנה אחריות ותחזוקה
 מערכת 1

 

שירות שנתי  -מעלון מדרגות משופע 

 אופציה בלבד)לאחר תקופת האחריות 

ם מועד שנת אחריות ושנים מסי 10עד 

 ל החלפת חלפיםלהשירות כוראשונה( 

 שנה 1

 

 

 הרינו מצהירים בזאת כי הצעתנו מתייחסת לאופציה הבאה: 

 במקום המתאים[ V]יש לסמן ב 

  'התשתית הקיימת )עמודים, מסילות : כוללת פירוק ופינוי כלל אופציה א
 ארון חשמל( והרכבת תשתית חדשה.

  :'כוללת שימוש בתשתית הקיימת הבאהאופציה ב: 

 מסילה 

 עמודים 

 ארון חשמל 

 המוצרים יהיו חדשים. שארלמעט המסומנים מעלה 

 
 
 
 

_______________________ 
  חותמת וחתימת המציע
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 02MA/19 מכרז מס'

 

 'הנספח 

 

 

 

 

  הסכם
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 הסכם

 2019אשר נערך ונחתם בצפת ביום ____, בחודש ________ 

 

 בין 

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11מרחוב ירושלים 

 580362937ע.ר. 

 )להלן: "המכללה"(

 מצד אחד;

 לבין

_______________________________ 

 מרחוב___________________________

 _____________________ח.פ. 

 )להלן: "הספק"(

 מצד שני;

 02MA/19 והמכללה האקדמית צפת )להלן: "המכללה"( פרסמה מכרז  מספר  הואיל:     

ל ומכללה, הכב פתרון"()להלן: "האספקת והתקנת מעלון פירוק ופינוי מעלון קיים, ל

 "השירותים"(;כמפורט במכרז ובהתאם להסכם זה על כל נספחיו )להלן: 

והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה, ונקבע כי הספק יספק את השירותים   והואיל:   

את הפתרון המוצע למכללה באתרי המכללה בצפת, לפי דרישת המכללה, ויספק למכללה 

למשך כל תקופת ההתקשרות והכל במועדים ובתנאים למערכת כולל תחזוקה מלאה 

 כים המכרז ונספחיו ובהסכם זה על נספחיו;המפורטים ומוגדרים במסמ

והשירותים, והספק מצהיר כי הוא עוסק פתרון והספק מעוניין לספק למכללה את ה והואיל:    

בשירותים המבוקשים, וכי הוא בעל הידע, הניסיון והמיומנות לביצוע השירותים 

 חיו;ל כמפורט במכרז על נספחיו ובהסכם זה על כל נספובמלואם ובמועדם, הכ

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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  מבוא, כותרות ונספחים .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאי מתנאיו. כותרות הסעיפים  .1.1

בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הוראות הסכם זה. הנספחים 

בלתי נפרד הימנו, ובכל מקום בו נאמר "ההסכם" או המצורפים להסכם זה מהווים חלק 

 ולנספחיו.חוזה ", הכוונה היא להסכם/לחוזה"ה

על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספחיו,  .1.2

  .הוראות ההסכם יגברו

במהלך המכרז והועלו שניתנו שאלות ותשובות /לרבות ההבהרות 02MA/19 זמסמכי מכר .1.3

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.אתר האינטרנט של המכללה ל

 הגדרות: למונחים הבאים תהא בהסכם זה המשמעות המפורטת לצידם: .1.4

ושהקבלן מכללה פרסמה ההזמנה להציע הצעות שה - הזמנה" או "המכרז""ה .1.4.1

את ביצוע עבודות ואת השירותים ואשר הסכם זה כללה נענה לה והציע על פיה למ

 חלק הימנה;מהווה 

 הדרישות ההנדסיות, הטכניות, המקצועיות והתוכניות בהן -המפרט הטכני" " .1.4.2

 ;מכרזעבודות, כמפורט בנספח א' להנדרש הקבלן לעמוד בביצוע 

 פירוט הסוג, הטיב, האיכות, הכמות, המידות וההיקף של כל - כתב הכמויות"" .1.4.3

 יצוע העבודות;החומרים, הציוד, האביזרים וכיו"ב, האמורים לשמש לצורך ב

העומד בכל הדרישות מעלון קיים, התקנת מעלון חדש ופינוי פירוק  – "העבודות" .1.4.4

 , ללא יוצא מן הכלל, והכל בהתאם לדרישותנספח א' למכרזהמפורטות ב

 ;כללההמ

 תיקון ליקויים והחלפת חומרים וציוד פגום ומתן אחריות - תקופת אחריות"" .1.4.5

 הסכם זה;, לתקופה ובתנאים המפורטים במעלוןל

 ;בעיר צפת תאתר המכללה האקדמית צפת הממוקמ – האתר"" .1.4.6

 , על כל תפקידיו וסמכויותיו כמפורטהמתאם מטעם המכללה – המפקח"" .1.4.7

 בהסכם;

 כל אחד ואחד מימות השבוע, למעט שבת וחג; - יום" או ימים"" .1.4.8
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 ההתקשרות .2

 הוהקבלן מבצע עבור ,העבודותאת  האת שירותיו של הקבלן, לבצע עבור תשוכרללה המכ .2.1

העניין, ומתחייב לבצע  עבודות כאמור והכל כמפורט בדרישות המפרט הטכני לפיהאת 

 זה להלן. הסכם, הכול כמפורט בהסכםאת העבודות לתקופת ה

ן את להזמי תרשאיתהיה א ילהיקף הזמנה מסוים מהקבלן וה תמתחייבה איננללה המכ .2.2

, ואף לא להזמין עבודות כלל, הכול תהבלעדי הבהיקפים שונים, לפי שיקול דעת העבודות,

לביצוע העבודות, תיעשה בהתאם לצורכי ללה . דרישת המכללההמכ לפי שיקול דעת

 .תהבלעדי הדעת ועל פי שיקול ה, תקציבללההמכ

פת ביחס לעבודות. , לבצע שינוי ו/או תוסה, בכל עת לפי שיקול דעתתהא רשאיללה תהמכ .2.3

של תוספות ו/או שינויים כאמור, ייקבעו על בסיס מחירון "דקל", הכל לאחר  עלויות

 המפקח בכתב. אישור של

 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו .3

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

 .(כתאגיד או כעוסק מורשה) הוא פועל ומנהל פנקסים כדין .3.1

פי כל דין ומכל רשות -הרישיונות, האישורים וההרשאות הנדרשים עלהוא בעל כל  .3.2

 זה. הסכםלביצוע התחייבויותיו על פי  מוסמכת

, (אם הוא תאגיד) או במסמכי ההתאגדות של הקבלן הסכםאין הגבלה בדין, ב .3.3

 זה. הסכםב להתקשרותו

ויש לו את זה,  הסכםהוא עוסק בביצוע עבודות דומות באופיין ובהיקפן לעבודות על פי  .3.4

היכולת, הניסיון, הכישורים, המקצועיות, המומחיות, הציוד, החומרים, כוח  הידע,

והמשאבים הנדרשים לשם עמידה בהתחייבויותיו, לרבות ביצוע כלל העבודות  האדם

 זה בהיקף ובלוחות הזמנים הנדרשים. הסכםכמפורט ב והשירותים

 עילות ובאיכות מעולים, על פי האמוריבצע את העבודות במקצועיות, בדייקנות, ביהקבלן  .3.5

 , במפרט הטכני ובכתב הכמויות וכמתחייב מהוראות כל דין.הסכםבהזמנה, ב

 ;הסכםהוא ערך את כל הבדיקות וכל הבירורים הנחוצים לו לביצוע התחייבויותיו על פי ה .3.6

והוראותיו; ניתנה לו אפשרות לשאול כל שאלה לצורך  הסכםברורים לו היטב תנאי ה

המידע הנדרש לו לביצוע ההתקשרות; הוא מוותר על כל זכות, טענה או תביעה  קבלת

 בעניינים אלה.כללה כלפי המ
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העבודה תבוצע באתר פעיל, עם כל המגבלות הנובעות מכך, ובמידה ויידרש יבוצעו עבודות  .3.7

קבלן זכאי לתוספת כספית כלשהיא בגין זה. הקבלן בשעות לא שגרתיות ולא יהיה ה גם

שלא להניח באתר חומרים ו/או ציוד באופן שיש בו כדי להפריע לתנועתם של  מתחייב

 ולא תותר לינת עובדים באתר. אנשים באתר,

הוא ינקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים, הן על פי דין והן על פי הנסיבות  .3.8

וא ינקוט בכל הפעולות הנדרשות ובאמצעי הבטיחות הנדרשים ביצוע העבודות, וה בעת

מוסכם בזאת, כי אי נכונות  ו/או לצד ג' ו/או לרכושם. מכללהפגיעה ו/או נזק ל כדי למנוע

להפרה יסודית של  דלעיל, תיחשב 3או חריגה מהצהרות וחיובי הקבלן כמפורט בסעיף 

 זה. הסכם

 לוחות זמנים .4

 ל העבודות באופן מלא ומדויק, על פי השלבים ובמועדיםעל הקבלן לבצע ולהשלים את כ .4.1

 כמפורט בלוח הזמנים. לוח הזמנים יהיה נקוב בימי עבודה שמניינם יחל במועד קבלת צו

ימים קלנדריים  90. משך הזמן המוערך לביצוע העבודות הינו מכללההתחלת עבודות מה

. לא תינתן לקבלן כל ארכה או דחייה או שינוי בלוח הזמנים הודעת הזכייה במכרז מיום

, מראש ובכתב להארכת לוח הזמנים מכללהלמעט במקרה שבו קיבל את אישור ה הקצוב, 

 לצורך ולנסיבות שלא תלויות בו. בהתאם

הקבלן מצהיר ומאשר, כי הוא מבין שעמידה במועד דלעיל הינה תנאי עיקרי ויסודי  .4.2

לאלתר. ההחלטה על  הסכםה בלוח הזמנים, הינה עילה לביטול הוכי אי עמיד ,הסכםב

היה ללה ת. המכללהשל המכ תהבלעדי הבמקרה כזה תהיה בשיקול דעת הסכםביטול ה

, להאריך את לוח הזמנים לפי בקשה בכתב שתוגש תהבלעדיה על פי שיקול דעת תרשאי

 על ידי הקבלן זמן סביר מראש. הל

יוארך  נוי בעבודה או שונה היקף העבודות, כאמור לעיל,אושר ביצוע של תוספת ו/או שי .4.3

התייעצות  או יקוצר, בהתאמה, ובמידת הצורך, לוח הזמנים, על פי קביעת המפקח, לאחר

 עם הקבלן. קביעת המפקח בעניין זה תהא סופית.

נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המפקח  .4.4

לקבלן שליטה עליהם, ולא הייתה לקבלן אפשרות למנוע או להסיר את העיכוב, היתה  לא

, מיד לאחר קרות העיכוב או מועד ידיעת המכללההמוקדם, רשאי הקבלן לבקש מ לפי

 תהא רשאיללה תהעיכוב, לפי המוקדם, ארכה מתאימה בלוח הזמנים והמכ הקבלן על

בהקשר זה  ב בבקשת הקבלן.ובהתחש תהבלעדי הלפי שיקול דעת לאשר ארכה בכתב,

בחומרים,  מוסכם, כי אין בתנאי מזג אויר, חגים, חופשות, שירותי מילואים, מחסור

לביצוע  שביתות, התפרעויות בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה או קשיים בהשגת עובדים

 העבודה משום כוח עליון. תנאים אלה נלקחו בעת קביעת לוח הזמנים הקצוב.
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לדרוש מהקבלן להפסיק לאלתר את ביצוע העבודות לתקופה זמנית  תיהא רשאללה תהמכ .4.5

 מכל סיבה שהיא. אם הופסקו העבודות כאמור, יוארכו מועדי לוח הזמנים הקצוב קצובה,

 הרלוונטיים בהתאם, לפי קביעת המפקח. בזמן הפסקת העבודה כאמור ינקוט הקבלן

 ללהזכאי לכל פיצוי או שיפוי מהמכהקבלן לא יהא  באמצעים לאבטחת האתר לפי הצורך.

להוצאות ישירות בלבד שנגרמו לקבלן, כפי  בגין הפסקת העבודות כאמור, למעט ביחס

 שהוכח למפקח ואושר על ידו.

 אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע כל חלק או שלב של .4.6

ל כך המפקח לקבלן בכתב העבודות, מפאת אי עמידה בלוח הזמנים הקצוב, יודיע ע

ינקוט מיד באמצעים הדרושים, לפי שיקול דעתו ובהתאם להנחיות המפקח, בכדי  והקבלן

 את השלמת חלק או שלב העבודה במועד הקצוב לכך. להבטיח

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בגין כל יום איחור בהתחלת ביצוע העבודות ו/או עיכוב בביצוע .4.7

 יום, יחויב הקבלן בתשלום פיצוי קבוע ומוערך 11-מעלה מהעבודות כאמור לעיל, במשך ל

 במועד, המעלוןבגין כל יום עיכוב ו/או אי הפעלת כללה מראש הבא לכסות את נזקי המ

אחרת  ש"ח ליום. פיצוי זה אינו בא לגרוע מכל סעד או תרופה( חמש מאות) 500 בסך של

לקזז פיצוי זה  תרשאיה תהא ללפי כל דין. המכ-זה או על הסכםפי -עלללה המוקנית למכ

לצורך  הזה וכן לממש כל בטוחה שתהא ביד הסכםתמורה לה יהיה זכאי הקבלן לפי  מכל

דלעיל,  4מוסכם בזאת, כי הפרה של הוראה מהוראות סעיף  פיצויים אלה. גבייתם של

 . הסכםתיחשב להפרה יסודית של ה

ת האמורות להתבצע המכללה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן לבצע את מכלול העבודו .4.8

 בשטח המכללה, בעבודות לילה על מנת לא לשבש את העבודה והלימודים במכללה.
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 המפקח .5

. המפקח (להלן: "המפקח") , אשר ילווה את ביצוע העבודותהנציג מטעמללה תמנה המכ .5.1

רשאי להיכנס בכל עת לאתר, לבדוק את העבודות ולהשגיח על אופן וקצב ביצוען,  יהא

טיב החומרים ואיכות העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות וכן,  לבדוק את

 העבודות ולקבוע סדרי עדיפויות באשר לביצוע העבודות. לתאם בין

זה, ויכריע  הסכםעל פי מכללה המפקח יהא רשאי ליתן לקבלן הוראות שונות מטעם ה .5.2

 טיבן ומועדיהן. וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע העבודות, בלעדית

המפקח רשאי לפסול חומרים וציוד שאינם מתאימים לדעתו לביצוע העבודות והקבלן  .5.3

מהאתר, באופן מיידי, כל חומר או ציוד פסול כאמור ויביא במקומם חומרים או  ירחיק

 שיאושרו על ידי המפקח. ציוד

ר, אם המפקח רשאי להורות לקבלן, להרחיק או למנוע כניסתו של מי מעובדיו לאת .5.4

בעובד לא מאושר, או אם לדעת המפקח חרג עובד הקבלן מכללי ההתנהגות  המדובר

עמידה בדרישות המקצועיות והאחריות הנדרשים בקשר לשהייה באתר  הראויים, אי

 והקבלן ימלא מידית אחר הוראת המפקח כאמור. ולביצוע העבודות,

יבקש הקבלן לבצע, אשר אינו המפקח יאשר מראש ובכתב כל שינוי ו/או תוספת אשר  .5.5

 את המסומן בתוכניות המצורפות למפרט הטכני בנספח א'. תואם

המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה שנעשתה או שעומדת להיעשות או חלק ממנה ולא  .5.6

שימוש בחומרים מסוימים וזאת בכל שלב משלבי ביצועה של עבודה כלשהי. פסל  לאשר

יעשות או חלק ממנה או לא אישר שימוש בחומרים עבודה שנעשתה או עומדת לה המפקח

כאמור, יהיה הקבלן חייב להחליף או לתקן או לשנות את העבודה הנדונה או  מסוימים

בחומרים שנפסלו או שלא אושרו, על חשבונו. מוסכם, כי לא תינתן דחייה  את השימוש

ופגמים או  עקב הצורך בביצוע תיקונים של ליקויים הסכםהקבועים ב במועדי הביצוע

 עבודות שנפסלו לפי הוראות המפקח. עקב ביצוע נוסף של

אין לראות בסמכויות המפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים  .5.7

על כל שלביו במלואו, ואין בסמכויות אלה או באישור כלשהו הניתן על ידי  הסכםה את

לאה לקיום התחייבויותיו על פי כדי לפטור את הקבלן או לצמצם מאחריותו המ המפקח,

מוסכם בזאת, כי הפרה של הוראה מהוראות סעיף / דלעיל, תיחשב להפרה  זה. הסכם

 .הסכםיסודית של ה
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 התמורה .6

זה,  הסכםשלם לקבלן את התמורה בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות ללה תהמכ .6.1

 הסכםלמילוי כתב הכמויות לובהתאם ( 2' )דנספח  -בהנחיות להצעה הכספית כמפורט

 .)להלן: "התמורה"(

ואישורן , בכפוף להשלמת העבודות העבודהבסיום ביצוע  100%: תשלום התמורה יהיה .6.2

, ובכפוף לקבלת כל "יום 45 המפקח בכתב, בתנאי תשלום של "שוטף פלוס על ידי

 האישורים הנדרשים.

מערך ההצעה הזוכה )לא כולל עלות תחזוקה  40%ניתן יהיה לקבל מקדמה בשיעור של עד 

תמורה וכנגד מתן ערבות בנקאית בלתי מותנת בהתאם לנוסח במעבר לשנה ראשונה( 

 .כנספח ב' להסכם הערבות המצורף

 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין וכנגד אישור הקבלן על ניהול ספרים כדין. .6.3

נכה מהתמורה מס במקור על פי הדין או על פי אישור כדין לניכוי במקור שיציג ת המכללה .6.4

 הקבלן טרם מועד התשלום. הל

מוסכם, כי כל ההוצאות, העלויות והתשלומים בהם יישא הקבלן לצורך ביצוע העבודות  .6.5

השירותים, יחולו על הקבלן באופן מלא ובלעדי, למעט אם נכתב אחרת בהסכם זה,  ומתן

כל תשלום או החזר הוצאה אחר אלא על פי  ללהלא יהא זכאי לקבל מהמכ והקבלן

 במפורש. זה הסכםהמפורט ב

לא יחול שינוי כלשהו בתמורה המגיעה לקבלן בגין תנודות במחירי החומרים, העבודות  .6.6

 בהוצאות נלוות, לרבות לא בשל שינויים בשערי מטבע זר, אלא אם שינוי כאמור פורט או

 זה ובנספחיו. הסכםמפורשות ב

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה הנ"ל כוללת את כל התמורה לה זכאי הקבלן  .6.7

והיא כוללת  הסכםזה, ובכפוף להגדרות היקף העבודה כמפורט בנספחי ה הסכם על פי

וההוצאות שיהיו לקבלן בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות בגין שכר  את כל העלויות

ימוש בציוד, בכלים ובחומרים, הוצאות נסיעה וכל תשלום ו/או ש עבודה, רכישה ו/או

וכי  -זה  הסכםהנובעת מקיום התחייבויות הקבלן על פי  הוצאה אחרת הקשורה או

תשלום נוסף ו/או הטבה נוספת ו/או סכום נוסף  שלם לקבלן כלתדרש ולא תילא ללה המכ

 כהגדרתה לעיל. כלשהו, במישרין או בעקיפין, מעבר לתמורה,

 בגין עבודות שאינן מפורטות בכתב הכמויות ועבור כל שינוי ו/או תוספת שלא פורטו בכתב .6.8

הכמויות ואינם מופיעים בתוכניות, ואושרו לביצוע על ידי המפקח בכתב, על הקבלן 

סעיף ופירוט הנמצא ב"מחירון דקל" העדכני. התשלום יבוצע בכפוף לאישור  למצוא

לשהי המופיעה במחירון דקל, לרבות בגין חריגות או תשולם לקבלן תוספת כ המפקח. לא
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כל תוספת אחרת, אלא סכום הבסיס בגין הפריט המתאים על פי המחירון  רווח קבלני או

 בלבד. העדכני, והוא
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 השלמת העבודות ואחריות הקבלן .7

ערוך, על ידי המפקח תאשר ללה הושלמו העבודות על ידי הקבלן, יודיע על כך הקבלן למכ .7.1

, בדיקה של העבודות המושלמות. העבודות ייחשבו כמושלמות הגורם אחר מטעמ או

רק לאחר הבדיקה כאמור, כי העבודות תואמות לתנאי  ללהשל המכ הרצונ ולשביעות

הטכני וכתב הכמויות, מסירה של המסמכים הטכניים המקצועיים  זה, למפרט הסכם

, בכתב, כי העבודות ללההמכואישור סופי של  ללהדרישת המכ הנוגעים לעבודות לפי

. התאמת ביצוע העבודות למפרט ועמידתם בכל "(העבודות להלן: "מועד השלמת) הושלמו

 .תהבלעדי ה, לפי שיקול דעתללההמכ דרישות המפרט תיקבע על ידי

מסור לקבלן רשימת תשהעבודות אינן מתאימות לתנאים כאמור,  ללההמכ המצא .7.2

לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח. דרושים, והקבלן יהא חייב  תיקונים

 האת סיום העבודות לפני ביצוע התיקונים האמורים, על פי דרישותי אשרתלא  ללההמכ

 .הולשביעות רצונ

 מיד לאחר מועד השלמת העבודות יפעל הקבלן לפנות מהאתר את כל הציוד, החומרים, .7.3

תיר את האתר במצב נקי, המתקנים המיותרים, פסולת ושאריות, שמצויים באתר, ויו

 .כללהומוכן לשימוש המ מסודר

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בכל שלב בביצוע העבודות למבנים ומתקנים קיימים  .7.4

 למועד השלמת העבודות, כהגדרתו לעיל. עד

ו/או לצדדים שלישיים בשל מעשה או מחדל  ללהקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למכה .7.5

לצורך ביצוע האמור  ללההקבלן או מי מטעמו אשר יתרחש במהלך שהותו במכ של

דלעיל, תיחשב להפרה  7 מוסכם בזאת, כי הפרה של הוראה מהוראות סעיף זה. הסכםב

 .הסכםיסודית של ה

 אחזקה ואחריות .8

 העבודות ודשים ממועד השלמתח 12, לתקופה של מעלוןהקבלן יהיה אחראי לעבודת ה .8.1

 .בכפוף לאישור המפקח

 על ידו ןשהותקלמעלון תחזוקה שוטפת כללה בתקופת האחריות, יבצע הקבלן עבור המ .8.2

 במהלך העבודות, וכן יבצע את כל התיקונים, השינויים וההתאמות שיידרשו לשם תפעול

 ובמידת עלוןצא במ. הקבלן יתקן כל ליקוי ו/או תקלה שתימעלוןמלא, תקין וסדיר של המ

למקרה אשר בו יאשר המפקח  טהצורך להחליף כל חומר וציוד פגום על חשבונו, פר

. הקבלן לא יהיה עלוןהינו תוצאה משימוש בלתי נכון או רשלנות של שימוש במ שהליקוי

אם יהיה צורך בהחלפת חלקים או פריטים  בהוצאות אלו. ללהלהשתתפות המכ זכאי

בעלות חלקי החילוף על חשבונו. חלקי  , יישא הקבלן("חלקי חילוף"להלן: ) מסוימים

 החילוף יהיו מקוריים בלבד, של יצרני פרטי הציוד.
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 שעות 18עד ( עשרים וארבע) 24 שירותים בתקופת האחריות, יינתנו על ידי הקבלן בתוך .8.3

 של מקבלת קריאה, לכל המאוחר, אך לא כולל ימי שבת וחג ערבי שבת וערבי חג. התקנה

ימי עבודה, לכל היותר, ( ארבעה) 4 חלקי חילוף, אם תידרש, תתבצע על ידי הקבלן תוך

 .מכללהביצוע הבדיקה ב ממועד

על כל תשלום, נזק, הפסד,  ללההקבלן יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה או יפצה את המכ .8.4

בדי עוסטודנטים, למרצים, ל, לללהישיר או עדיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למכ אובדן,

מעשה או מחדל של הקבלן, מי מעובדיו או מי  או צד שלישי כלשהו, בגין כלללה המכ

כלשהי בגין כל תשלום, הפסד או אובדן  מאחריות ללהמטעמו. הקבלן פוטר את המכ

 כאמור לעיל.

כל אחריות בקשר  ללהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם, כי אין ולא תהיה למכ .8.5

חויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם, והקבלן תלא ללה הקבלן והמכ לעובדי

בגין כל תשלום, הוצאה או נזק שייגרמו לו בקשר לתביעה שתוגש נגדו  ללההמכ ישפה את

 זה. הסכםמעובדי הקבלן, שעילתה קשורה בביצוע העבודות וההתקשרות נשוא  על ידי מי

זה, בין לפני תקופת האחריות ובין לאחר  הסכםלגרוע מהאמור בכל מקום אחר במבלי  .8.6

תקופת האחריות, יהיה הקבלן אחראי לכל פגם בעבודות, אם האחריות מוטלת על  סיום

זה, ובכלל זה לכל פגם מוסתר או  הסכםכל דין או על פי התחייבויותיו ב הקבלן לפי

רה מסוים או שהושאר על ידי הקבלן ולא לגילוי רק בקרות מק מוסווה או פגם שניתן

 שהיא. מכל סיבה כללהנתגלה על ידי המ

זה אשר מטבע הדברים או על פי דין  הסכםהקבלן איננו פטור מכל התחייבות הנובעת מ .8.7

מוסכם בזאת, כי הפרה של הוראה  היא גם לאחר מועד סיום תקופת האחריות. נמשכת

 זה. הסכםת של דלעיל, תיחשב הפרה יסודי 8מהוראות סעיף 

 ערבויות .9

במועד  ללהזה, יפקיד הקבלן בידי המכ הסכםלהבטחת התחייבויותיו של הקבלן לפי  .9.1

, ערבות בנקאית אוטונומית על (הסכםעל ה ללהמועד חתימת המכ) ההתקשרות תחילת

להלן: ) )לא כולל מע"מ( אספקת והתקנת מעלוןל מסך הצעתו הזוכה 10%השווה ל סך 

ימים לאחר מועד השלמת  32. תוקף ערבות הביצוע יהיה עד לחלוף (הביצוע""ערבות 

 העבודות.

 זה. לא יתקבל כל נוסח אחר. הסכם' לבערבות הביצוע תהיה בנוסח המצורף כנספח  .9.2

זה, כדי לגרוע מכל  הסכם, מכל סיבה שהיא על פי ללהאין במימוש הערבות על ידי המכ .9.3

 זה ו/או על פי כל דין. סכםהעל פי  ללהאחרת המוקנית למכ תרופה
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 הפרות .10

האמור בסעיף  פיצוי מוסכם בסך ללהזה, ישלם הקבלן למכ הסכםבגין הפרה יסודית של  .10.1

זה ועד למועד התשלום בפועל,  הסכם, בתוספת הפרשי הצמדה ממועד חתימת מעלה 9.1

לקבלן , ובלבד שנמסרה ללהשל המכית הראשונ הידי הקבלן מייד עם דרישת שישולם על

ימים לתקן את ההפרה. הצדדים קובעים סכום זה  1וניתנה לו שהות של  התראה בכתב

, בסכום הולם ללא כל צורך בהוכחת נזק קבועים ומוערכים מראש כפיצויים מוסכמים,

 בנסיבות העניין. ונאות, שנשקלו, הוערכו ונמצאו סבירים ומתאימים

גביית הפיצויים המוסכמים,  לחלט את הערבות שבידו לשם תהיה רשאית ללההמכ .10.2

ערבות חדשה על מלוא גובה  ללהובמקרה כזה, יידרש הקבלן להמציא למכ כאמור לעיל,

לקזז מכל תמורה  ללההמכ תהיה רשאיתלעיל, לפי העניין. כן  9 הסכום הקבוע בסעיף

 המוסכמים, דלעיל. , את הפיצוייםההמגיעה לקבלן ממנ

לתבוע פיצויים עבור  ללהפגוע בזכויות המכאין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי ל .10.3

 הסכםבפועל עקב ההפרה או אי הקיום, או לתבוע ביצוע בעין של ה השנגרמו ל הנזקים

, זה ועל פי כל דין הסכםעל פי  ללהלפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למכ או ביטולו או כדי

 ובנוסף להתקשר עם מציע חלופי על פי שיקול דעת המכללה בלבד.

 יחסי עובד מעביד העדר .11

זה, הקבלן ישמש כקבלן עצמאי, ולא יתקיימו  הסכםבמסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי  .11.1

 הצדדים, יחסי עובד מעביד.ן בי

זה כמעסיקם של העובדים מטעמו ומתחייב  הסכםהקבלן הינו וייחשב בכל הקשור ל .11.2

הוראות כל  לשלם על חשבונו את שכר עובדיו, על כל המשתמע מכך, ולמלא אחר לדאוג

 העבודה, התקנות, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה, וכל דין ביחס לשמירה על חוקי

חוק  זכויותיהם, על בטיחותם, בריאותם ורווחתם, לרבות על הוראות חוק שכר מינימום,

 חוק הביטוח הלאומי. הגנת השכר,

ניסיון  מנים, בעליעבודות, על חשבונו, עובדים מיוההקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע  .11.3

 וידע בביצוע העבודות הנ"ל.

לדרוש מהקבלן, בכל עת, החלפה של כל עובד מעובדיו, אשר לא  תהיה רשאיללה תהמכ .11.4

זה ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד  הסכםתפקידו בהתאם להוראות  ימלא את

ד בדרישות ו/או אינו שומר על נהלי עבודה ובטיחות ו/או אינו עומ ללהלהנחיות המכ

, והקבלן הסכםייראה לו בלתי מתאים למתן השירותים נשוא ה המקצועיות ו/או אשר

 ללא שיהוי. מתחייב למלא אחר דרישה זו
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כפי שיינתנו  ללההקבלן מתחייב לדאוג כי עובדיו יבצעו תפקידם בהתאם להנחיות המכ .11.5

כל דין ו/או זה ותוך שמירה על הוראות  הסכםתקופת ההתקשרות, ועל פי תנאי  במהלך

 נוהל עבודה.

 לבין הקבלן ו/או לבין מי מעובדי/נציגי ללהלמען הסר ספק יובהר כי אין ולא יהיו בין המכ .11.6

מעביד, וכי הקבלן לבדו אחראי כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, בכל -הקבלן, כל יחסי עובד

זה ובכל הנוגע לשמירה על הזכויות המגיעות להם על  הסכםלביצוע הוראות מכרז ו הנוגע

 פי דין.

 ביטוח .12

 פי דין, מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו הוא,-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה או על

 , ולקיים במשך כל עת רלוונטית להסכם זה ועד לגמר ההתקשרות, נשואללהלטובתו ולטובת המכ

 :הביטוחים המנויים להלן, אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראלההסכם זה, את 

 עבודות קבלניותפוליסה לביטוח  .12.1

 :פוליסה לביטוח חבות המוצר .12.2

 :פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .12.3

חתום ע"י  יום ממועד חתימת הסכם זה, אישור ביטוח, 11תוך  ללההקבלן ימציא למכ .12.4

 .)נספח א' להסכם( בנוסח שבנספח להסכם המבטח,

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי  .12.5

כדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי  בדיקתו

ו/או על הפועלים  ללהו/או על פי כל דין בכדי להטיל אחריות כלשהי על המכ הסכם זה

 .המטעמ

 עיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינואין בס .12.6

 מכוסה בפוליסת הביטוח.

מכל אחריות לנזק כלשהו העלול להיגרם  הו/או הפועלים מטעמ ללהקבלן פוטר את המכה .12.7

כלשהו של הקבלן ו/או של הבאים מטעמו המשמש במסגרת ביצוע ההסכם, ובלבד  לרכוש

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור לא שהפטור

הביטוחים הנזכרים בנספח הביטוח הנם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע  .12.8

 נוספים כראות עיניו על מנת לכסות אל מלוא אחריותו. ביטוחים

 ביטוח יהא בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.ה .12.9
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 הקבלן על פי הסכם זה אין בעשיית הביטוח כדי לגרוע מהתחייבויותיו /או אחריותו של .12.10

 והקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.

העבודות  בגין כל נזק שיגרם בקשר עם ביצוע ללהמוסכם כי הקבלן יפצה וישפה את המכ .12.11

 קיום ביטוח בתוקף מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.-נשואי הסכם זה. אי

 הסכםסיום ה .13

 :הסכםשלא בשל הפרת הסיום  .13.1

ומכל סיבה שהיא,  תהבלעדי ה, על פי שיקול דעתתהא רשאיתבלבד ללה המכ .13.1.1

, כולה או חלקה, הסכםו/או להפסיק את ההתקשרות לפי ה הסכםה לבטל את

תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך  לפני מועד

להלן: "הודעת ) ימים 32מתקופות ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת של  איזה

 .("הסכםה סיום

 ו/או הפסקת הסכםהקבלן מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול ה .13.1.2

 ההתקשרות ו/או הפסקת תקופת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת

 , וכי בקרותללהההתקשרות לתקופות הארכה נוספות, הנה זכות המוקנית למכ

 בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנועאיזה מהמקרים האמורים הוא מוותר 

 ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו לביצוע

העבודות למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו לביצוע העבודות 

ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן  (כולן או חלקן) תקופות ההארכה במהלך

 ת ו/או בקשר עם היתכנותם.הקבלן בקשר עם ביצוע העבודו השקיע

, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הסכםאת ביטול ה ללההמכ הדרש .13.1.3

אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין  ללהיהיה הקבלן זכאי לקבל מהמכ הקבלן,

העבודות אותן ביצע בפועל, עד לאותו מועד, וזאת כסעד סופי, מלא וגמור  ביצוע

בכדי להטיל על  הסכםיהיה בביטול ה . מובהר, כי לאהסכםביטול ה בגין

אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע כל יתר  כל ללההמכ

זה, והקבלן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק  הסכםפי  התחייבויותיו על

תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי  מלטעון כל טענה ו/או

 נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך. שיפויו/או תשלום ו/או 

 :הסכםסיום בגין הפרת ה .13.2

 תהא רשאיתבלבד  ללהלעיל, המכ 13.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף .13.2.1

, הפרה שאיננה הסכםזה לסיומו בכל מקרה בו הפר הקבלן את ה הסכם להביא

 יום והקבלן לא תיקן את 11ובלבד שנתן לקבלן הודעה מוקדמת של  יסודית,

 התקופה כאמור. ההפרה, תוך
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זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הקבלן  הסכםלהביא  תהא רשאיתבלבד  ללההמכ .13.2.2

ימים  1לקבלן הודעה מוקדמת של  נה, הפרה יסודית, ובלבד שנתהסכםה את

 לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור. והקבלן

זה,  הסכםעל פי הוראות כל דין או  ללהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המכ .13.2.3

לבטל, לאלתר,  תרשאי ללההא המכתאחד או יותר מן המקרים הבאים,  בקרות

 זה: הסכם

 הוגשה כנגד הקבלן בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס .13.2.4

במקרה  נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול

 עד הגשתה.יום ממו 32שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

הוצא נגדו  הוצא צו פירוק נגד הקבלן או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או .13.2.5

נכסים זמני או קבוע  צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס

והצו או ההליך לא בוטל  או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין

 יום ממועד הגשתם.  32בתוך 

לגבי  עיקול על רכוש הקבלן, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהיהוטל  .13.2.6

כולן או ) העבודות הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע

 ממועד נקיטתם. ימים 32, והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך (חלקן

 ותבהתאם להורא הסכםאת ה ה המכללהזה, ביטל הסכםמבלי לגרוע משאר הוראות  .13.3

להמשיך  , מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לו על פי כל דין,ללהסעיף זה, רשאי המכ

 הבלעדי. את ביצוע העבודות בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתו

 בהתאם ללהלא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למכ הסכםמובהר בזאת, כי ביטול ה .13.4

 ל דין.זה ו/או בהתאם להוראות כ הסכםלהוראות 

 שונות .14

הקבלן אינו רשאי להסב, להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכויותיו על פי  .14.1

 , מראש ובכתב.כללהזה, כולן או חלקן, אלא באישור המ הסכם

 זה. הסכםהקבלן מוותר בזאת מפורשות על זכות עיכבון ו/או קיזוז, בכל הקשור ל .14.2

זה כל סכום שהקבלן  הסכםלקזז מכל תשלום המגיע לקבלן על פי  תהיה רשאיללה תהמכ .14.3

 זה. הסכםלפי הוראות  ללהלמכ חייב

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת להמשיך בביצוע העבודות במלואן גם במקרה של סכסוך  .14.4

. סכסוך כזה, אם ייווצר, לא ישפיע על ביצוע מלא ומדויק של העבודות, ללהלבין המכ בינו

 .הסכםמנים הקבועים בלוחות הז על פי
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זה ממצה את הסכמות הצדדים, בא במקום ומחליף כל הבנה או הסכמה הקודמים  הסכם .14.5

זה יהיו בכתב ובחתימת  הסכםבין בכתב ובין בעל פה. כל שינוי, תוספת או גריעה מ לו,

 בלבד. הצדדים

זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא  הסכםלסטות מתנאי  ללההסכמה מצד המכ .14.6

בזכויות הניתנות לו על פי  הסכםממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש צד ל וילמד

במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד  זה הסכם

 זה. הסכםויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי  מהתנהגות זו

 .הדין וכללי הסמכות המקומיתסמכות השיפוט נתונה לעיר צפת/נצרת בהתאם להוראות  .14.7

 הסכםהודעת צד למשנהו תינתנה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט במבוא ל .14.8

תימסרנה ידנית במשרדו של הצד השני ותיחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי  זה או

שליחתה בדואר רשום או במועד מסירתה, אם נמסרה במשרדו של הצד  עבודה לאחר

  השני.

 :או הצדדים על החתוםולראיה ב

    _____________ ________    ___________________ 

 הקבלן        המכללה האקדמית צפת 

 _________________:______שם החותם    ____________________:שם החותם
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 נספח א' להסכם ההתקשרות

 אישור על קיום ביטוחים 

 ……………תאריך:
 לכבוד

 מכללת צפת ו/או המכללה האקדמית צפת ו/או חברות שלובות 
 )להלן: "המכללה"( ו/או חברות ועמותות בנות 

 , צפת11רח' ירושלים 
 אספקת ותהקנת מעלוןאישור על קיום ביטוחים בקשר עם  הסכם מיום ...............לביצוע  הנדון:

)להלן : "העבודות"(  שנחתם  בין  המכללה לבין........................................                  
 )להלן : "הקבלן"(

 
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן  ועל שם קבלני המשנה שלו  וכן על שם המכללה  

 ם ביצוע העבודות הנ"ל:  )להלן :"יחידי המבוטח"( את הביטוחים המפורטים להלן בקשר ע
 
 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה  הכוללת את הפרקים שלהלן: .1

 :ביטוח כל הסיכונים –פרק א'  1.1
לעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המכללה, 

ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים 
יום והתגלו בתקופה  זו ו/או בתקופת התחזוקה  30העבודות לרבות בתקופת ההרצה בת 

וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או .. ₪  ………… …הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסך
 .  ₪  2,000,000.-  -לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ 

 
פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל הכיסוי במסגרת 

ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה ופריצה,  שכר 
מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה 

 מגובה הנזק. 20%-שלא יפחת מ מיוחדות וכו' , כל זאת  בשיעור
 

כמו כן כולל פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, נזקי קצר חשמלי ושבר מכני בתקופת 
ההרצה, וכן נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים, וכיסוי בגבול אחריות שלא 

 לקויים .לנזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים   ₪ 2,000,000  -יפחת מ
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :  -פרק ב' 1.2
בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת 

למקרה   ₪ 8,000,000-    -ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בגבול אחריות שלא יפחת מ
 ולתקופת ביטוח.

 
  פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה, מנופים ו/או מעליות,

פריקה וטעינה , זיהום פתאומי )מים או קרקע(, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות 
בגובה ובעומק, שימוש בכלי נשק, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק לרכוש המכללה 
שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח )למעט נזק 

 סמוך ורכוש שעליו עובדים בפרק א' של הפוליסה(. המכוסה עפ"י הרחבת רכוש
 

 פרק זה כולל את ההרחבות הבאות: 

 הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי •

למקרה ₪   1,000,000.- -כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ •
 על בסיס נזק ראשון. 

 ן חובה חוקית לבטחו. נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאי •
 

בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין 
המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי 

 פוליסה זו. 
 



 

 44מתוך  42עמוד 

 אספקת והתקנת מעלון – 02MA/19מכרז מס' 

יחול על כל אחד מיחיד פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה 
המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא 
נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים, 

 כדין גוף משפטי אחד. 
 מכוסה בפרק א'. רכוש המכללה  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה אם אינו

 
 

 ביטוח חבות מעבידים :  -פרק ג' 1.3
בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית 

למקרה  $ 5,000,000 -הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות שאינו נמוך מ
 ולתובע ולתקופת הביטוח.

 
כולל כל חריג בדבר: קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם , עבודות בגובה ובעומק, פרק זה אינו 

עבודות הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער, פרעות או מהומות 
 אזרחיות,  עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה ומנוחה.

 
__________________ )כולל  תוקף הביטוח: מתאריך _________________ עד תאריך

 יום(. 30תקופת הרצה בת 
 

 (פרוייקטה.   ביטוח חבות המוצר )יבוצע לפני מסירה ראשונית של חלק כלשהו מחלקי 2 
 

בגין אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף 
האמור( המכללה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה כתוצאה כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות 

ממוצר פגום של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט 
 משמעו גם עבודה לקויה בהרכבת/הכנת המוצר.-נשוא ההסכם. מוצר פגום

 
ביצוע העבודה  הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם

החל בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( 
 חודשים. 12והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של 

 
המכללה נכללת בשם המבוטח לצורך העבודות הנ"ל בלבד. הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת, 

חד מיחיד המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל א
בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של 

 המבוטחים האחרים. דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד.
 

 ית.לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנת₪   4,000,000: גבולות האחריות
 

 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום _____________.
 

 .    ביטוח אחריות מקצועית 3

בגין אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם 
ה ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( המכללה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמ

כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או 
השמטה בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרויקט נשוא ההסכם. הביטוח אינו כולל כל הגבלה 
בדבר אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות 

 עובדים. ואי יושר של 

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבודה 
החל בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( 

 חודשים. 6והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של 

 
בדן או נזק הנובע מאחריות הקבלן הביטוח מורחב לשפות המכללה, כמבוטחת נוספת, בגין א

המבוטח על פי הפוליסה, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 



 

 44מתוך  43עמוד 

 אספקת והתקנת מעלון – 02MA/19מכרז מס' 

עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה 
 המקצועית של המכללה כלפי הקבלן.

 
 לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.₪    4,000,000: גבולות האחריות

 
 תוקף הביטוח: מתאריך _________________ עד תאריך __________________

 
 
 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .4
 

למבוטח תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום הביטוח   4.1
בביטוח העבודות הקבלניות בכל שלב משלבי ביצוע העבודה.  במקרה כאמור יחוייב המבוטח 

 בפרמיה יחסית  נוספת שתחושב על בסיס פרו רטה. 
 

נו מוותרים  על כל הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי א 4.2
 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

 
כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את  4.3

 אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המכללה.
 

ר לא היה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סבי 4.4
תובע ממנו פיצוי וכן כל אדם ו/או גוף שלמבוטח ו/או למזמין זיקה אליו או שהמבוטח ו/או 
המכללה והתחייב לשפותו ו/או כל אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או 

 מכללא, אולם ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם אשר גרם לנזק בתוך כוונת זדון.
 

לא יהיו  ניתנים  לביטול  או לצמצום על ידינו במהלך תקופת הביטוחים הנ"ל  4.5
הביטוח, למעט במקרים של מרמה בקבלת תגמולי ביטוח או אי תשלום דמי הביטוח ואזי 

 יום מראש, בדואר רשום, לכתובתכם הנ"ל. 60תישלח אליכם הודעת ביטול 
 

 על הקבלן בלבד. ידוע לנו שתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה 4.6
 

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי  4.7
 פוליסה זו לא יגרע מזכויות המכללה על פי פוליסה זו. 

 
מוסכם כי החריג בדבר רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בביטול החריג כאמור  4.8

 1981-ח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"אכדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוט
 

 .   2016או  2013תנאי הפוליסות )למעט ביטוח אחריות מקצועית( יהיו לפי תנאי ביט   4.9
 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי  
 האמור לעיל.

 
 בכבוד רב,            

 
 

   
 חתימת חברת ביטוח        
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 נספח ב' להסכם ההתקשרות 

 / ערבות כנגד מתן מקדמה ערבות ביצוע

 לכבוד

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11רח' ירושלים 

 

 הנדון: ערבות מס' _____________________

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 02MA/19 לבקשת _____________)הזוכה במכרז מס'

ש"ח( שיוצמד למדד, כמפורט להלן מתאריך _________ אשר  ________________)במילים: ₪  _________

 של המכללה האקדמית 02MA/19מס' תדרשו מאת:__________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם מכרז 

 צפת.

שמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י הלשכה לצרכי ערבות זו המונח "מדד" מ

 המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי ערבות זו 

צעת המציע, דהיינו המדד של )להלן: "מדד התשלום"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת ה

שפורסם ביום _________, )להלן: "המדד היסודי"( אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  2018שנת                חודש

 מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "סכום הערבות המוגדל"(.

 דד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות.למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למ

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה  14אנו נשלם לכם מפעם לפעם, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, תוך 

בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב 

 כם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.בקשר לחיוב כלפי

 חודש מיום הוצאתה ועד בכלל. 36 ערבות זו תישאר בתוקפה ל 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק מס' _______ של בנק ____________ שכתובתו:  

__________________.________ 

 תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף הערבות. –* דרישה כאמור בערבות זו 

 

 

____________________ __________________ ____________________ 

 וחותמת הבנקתאריך                                      שמות החותמים                        חתימות 

 


