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 מבוא .1

לוונטיים הגופים הרמ"( מבקשת לקבל  המכללההמכללה האקדמית צפת  )להלן: " 1.1

, מסוגים שונים אספקת והתקנת קרוסלות כניסהדים בתנאי מכרז זה, הצעות להעומ

 ."(השירותים"" ו/או הפתרון")להלן:  זה במכרזהכל כמופרט 

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לרכישה, , 8המופרט בסעיף  המפרט הטכני 1.2

 הבאים בין היתר: שערים ואביזרים נלווים מהסוגים התקנה, הפעלה ותחזוקה של

 "(קרוסלהקרוסלה גבוהה בודדת או כפולה )להלן: " 1.2.1

 "(קרוסלת מותן)להלן: " ס"מ 80בודדת זרוע סבסבת גשר  1.2.2

 גדרות ומעקות 1.2.3

כוללים כל מס או היטל וסופיים וקבועים הינם  יםהמוצעשירותים ההמחירים בגין  1.3

 מע"מ. למעט או השירותים /החלים, או שיחולו, על המוצרים ו

את מכלול השירותים הזוכה להזמין מהספק  תמחויב האינכללה המאת כי ר בזמובה 1.4

ירותים בהיקף מהספק הזוכה ש זמיןלה תאיהמכללה רש. המפורטים בנספח א'

לפי אילוצי התקציב ולספק לפי הצרכים בפועל ו ה,יותר, לפי שיקול דעתמצומצם 

  טענה, דרישה או תלונה בעניין.לא תהיה כל הזוכה 

 ז פומבי עם זכות המכללה להליך תחרותי נוסף, כמפורט להלן: ינו מכרהמכרז ה 1.5

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

, או פחות, בין ההצעה הנמוכה ביותר לבין ההצעה/ות 15%בהתקיים פער ממוצע של 

 חריה בדירוג.הבאה/ות א

הליך תחרותי נוסף, תודיע יים התנאי לעיל על עריכת החליטה ועדת מכרזים, בהתק

למציע אשר הגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר   –הועדה למציעים הרלוונטיים ]קרי  

המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה ביותר כאמור לעיל, קיים פער ממוצע של עד 

ד שתקבע ף של מכרז זה[, כי הם רשאים להגיש במועובתנאי שעמדו בתנאי הס 15%

ת המיטיבה עם המכללה ביחס למחירים שבהצעתם הוועדה, הצעת מחיר סופית משופר

הראשונה. מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו 

 הסופית בהליך זה. 

, לצורך קבלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים, כולם או חלקם 1.6

 להצעתם. הבהרות

שהיא, יחד אחרת  ת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  או כל הצעה  נה מתחייבהמכללה אי 1.7

המכללה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל לפי שיקול דעתה   עם זאת

 . הבלעדי

)שישה(  6ההתקנה בתוך סיים את , יתחייב לתבחר כהצעה הזוכהמציע שהצעתו  1.8

 לה. מיום הזמנת הרכש שתועבר אליו ע"י המכל שבועות
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 תנאי סף  מוקדמים .2

 הדרישות שלהלן: בכלאשר עומד רשאי להשתתף במכרז כל גורם 

 המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל. 2.1

 .1976  -מציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ובידי ה 2.2

 עשרת₪ ) 10,000המציע ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של   2.3

 .נוסח הערבות בנספח ד'( בהתאם ליםאלפ

 על תמורשה מטעם יצרן המערכת המוצע ומתקין המציע הינו יצרן המערכת ו/או מפיץ 2.4

 .זה במכרז ידו

קרוסלה  שערי 30מציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי אספקה והתקנה של לפחות ה 2.5

מו ליום השנים האחרונות, שקד)שלוש(  3 , במצטבר, וזאת במהלךגבוהה מבוקרת

 שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה. האחרון

 זרועות המוצעות 3מתקני הקרוסלות  למציע אישור מיועץ בטיחות חיצוני המאשר כי  2.6

ויכול להיות מוצב   ינם בטיחותיים וכי המתקן עונה לדרישות הבטיחותעל ידו למכללה ה

משרדים או חינוך ואוניברסיטאות והן בכניסה ל מוסדותלרבות במקומות המוניים 

 המתקן. באיבקרת כניסה ללמתקנים בטחוניים בעלי 

 המציע השתתף בסיור מציעים. 2.7

התנאים מעלה הינם תנאי סף הכרחיים לעצם הגשת ההצעה. מציע אשר לא יעמוד באחד 

 הצעתו תפסל. –מתנאי הסף המוזכרים מעלה 

הצעתו מסמך,  ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא עם

מכרז זה, להשלים את המצאת המסמכים הנ"ל למכללה תוך   אישור או כל נייר אחר כנדרש עפ"י

שכל מסמך, אישור או כל נייר אחר יהיו בעלי תוקף למועד   דפרק זמן שיקבע על ידי המכללה ובלב

 האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות.

 מנהלה: .3

 טבלת ריכוז מועדים: 3.1

שעהתאריך ו הפעילות  

המכללהפרסום מודעת המכרז בעיתונות ובאתר   14.5.20 

אצל יש להירשם לסיור  – חובה )פרטני( סיור מציעים

(3.4)ראה ס"ק  6927726-04בטל': הגב' צפי ארבל   
21.5.20 

13:00עד השעה  .20.527 המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה מאת המציעים.  

המציעיםהמועד האחרון למענה המכללה לשאלות  16:00עד השעה  20.31.5   

13:00עד השעה  2011.6. המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים  
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 מסמכי המכרז 3.2

 www.zefat.ac.ilניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המכללה 

( או להגיע למחלקת "אתר המכללה")להלן: <"מכרזים במכללה" -יש להיכנס ל"אודות"

צפת, ולקבלם ללא   11הרכש של המכללה, הממוקמת בסמוך לבניין המנהלה, רח' ירושלים  

 .04-6927726תמורה, מותנה בתאום הגעה. לתאום ההגעה יש ליצור קשר בטלפון מס' 

 בירורים ופניות 3.3

, בדוא"ל בלבדי המכרז, ובירורים בנוגע למכרז זה או בקשר למסמכניתן להפנות שאלות 

 באמצעות   בלבדלגב' צפי ארבל  לעיל. את השאלות יש להעביר    3.1עד למועד הרשום בסעיף  

 . התשובות לשאלות יועלו לאתר המכללה בלבד.safia@zefat.ac.il דוא"ל: 

 מציעיםסיור  3.4

יערך במכללה האקדמית צפת רח' ירושלים נפרד( לכל מציע ב –פרטני )הינו סיור מציעים 

 בית כי"ח )בסמוך לגן העיר(.  –צפת  10

 ההשתתפות בסיור מציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף.

אמצעות הדוא"ל באו  04-6927726לסיור, אצל הגב' צפי ארבל בטלפון הירשם יש ל

 לעיל.  3.3המפורט בס"ק 

לרבות,  כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בעל פה,למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של 

אך לא רק, במסגרת סיור המציעים, כדי לשנות את תנאי המכרז. רצה עורך המכרז לרבות, 

אך לא רק, במסגרת סיור המציעים או בעקבותיו לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי 

ט של המכללה, על את בכתב, בהודעה מפורטת שתפורסם באתר האינטרנהמכרז, יעשה ז

 פי שיקול דעתו בלבד.

 מסמכים הנדרשים להגשה 3.5

על המציע להגיש את המסמכים הבאים, וזאת הן להוכחת תנאי הסף, והן כתנאי  לעמידה 

 בכל תנאי המכרז:

 מסמכי המכרז, לרבות הצעה, מפרט וחוזה כשהם חתומים ומושלמים. 3.5.1

 עוסק מורשה. תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ בדבר היות המציע 3.5.2

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  3.5.3

 (. 1976-)אכיפת ניהול חשבונות התשל"ו

( בהתאם ת אלפיםעשר₪ )  10,000על סך של   ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה   3.5.4

 .רבות בנספח ד'ח העסונו 4 לאמור בסעיף

יש לצרף  –המציע אינו יצרן המערכת אם . בהמציע הינו יצרן המערכתתצהיר כי  3.5.5

מטעם יצרן המערכת מורשה ומתקין מפיץ אישור מיצרן המערכת כי המציע הינו 

 .במכרז זה תהמוצע

 שערי  30מציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי אספקה והתקנה של לפחות  התצהיר כי   3.5.6

ת, השנים האחרונו)שלוש(  3 , במצטבר, וזאת במהלךקרוסלה גבוהה מבוקרת

 שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה. האחרון שקדמו ליום

http://www.zefat.ac.il/
mailto:safia@zefat.ac.il


 

 45מתוך  5 עמוד
 

על ידו   יועץ בטיחות חיצוני המאשר כי מתקני הקרוסלות המוצעותעותק חתום ע"י   3.5.7

ויכול להיות מוצב  נם בטיחותיים וכי המתקן עונה לדרישות הבטיחותילמכללה ה

דים או חינוך ואוניברסיטאות והן בכניסה למשר  מוסדותלרבות  במקומות המוניים  

 המתקן. בעלי בקרת כניסה לבאי םביטחוניילמתקנים 

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנזכרים 

על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר   לעיל.

ון כנדרש  על פי תנאי לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, לרבות אישור, היתר או רישי

 מכרז זה להשלים את המצאת הנ"ל למכללה, תוך פרק זמן שיקבע על ידה.

כללה ו/או לגורמים אחרים ניסיון ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מציע אשר למ

 השנים האחרונות.  3שלילי עמו, במהלך 

 הגשת ההצעה  3.6

היא חתומה המציע יכניס למעטפה סגורה את חוברת המכרז המקורית כאשר  3.6.1

 לעיל.   3.5נדרש כמפורט בס"ק  בכל המקומות הנדרשים. בנוסף יצורף כל החומר ה

 .01GA/20על גבי המעטפה יש לציין מכרז מס'  3.6.2

לשכת מנכ"ל  סמוך לציע יכניס את המעטפות לתיבת המכרזים המצויה בהמ 3.6.3

 . 3.1אמור בס"ק הצפת, עד למועד  11המכללה האקדמית צפת, רחוב ירושלים 

 ח הצעות בדואר/דוא"ל/פקס. לשלואין  3.6.4

עד למועד ולשעה האמורים תחשב כאילו לא וכנס לתיבת המכרזים הצעה שלא ת 3.6.5

 רשאית שלא לקבלה.הגיעה במועד והמכללה תהיה 

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד הגשת ההצעות למכרז  3.6.6

 לה.ובלבד שהודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם באתר המכל

 התחייבויות ואישורים, שידרשו מן הספק בגין זכיה במכרז 3.7

 חתימה על החוזה 3.7.1

תושלם רק עם חתימת למען הסר כל ספק מודגש בזה, כי ההתקשרות בין הצדדים  

ידי שני הצדדים. הספק הנבחר לא יעשה כל פעולה, אשר עלולה ליצור -החוזה על

במכרז, עד אשר ייחתם מחויבות של המכללה כלפיו בעקבות ההודעה על הזכיה 

החוזה בין המכללה לבין הספק הנבחר ותונפק לו הזמנה, החתומה בידי הגורמים 

 המוסמכים במכללה.

בחר על החוזה ונספחיו, כאמור לעיל, תהיה המכללה זכאית, לא חתם הספק הנ

על פי בחירתה, להתקשר עם המציע, שהצעתו דורגה במקום השני, או עם המציע, 

 םקוד)אם לא נחתם חוזה עם המציע הוכן הלאה  במקום השלישי  שהצעתו דורגה  

 (, או לבטל את המכרז או לפרסמו מחדש.בדירוג לו

 ערבות ביצוע 3.7.2

דעה על הזכיה, הספק ימציא כתב ערבות על שמו, מקורי ובלתי עם קבלת הו

מותנה לשם הבטחת ביצועו של החוזה. כתב הערבות יהיה צמוד למדד המחירים 

)מאה אחוז(, לפי המדד, שיהיה ידוע ביום ההנפקה של  100%ל לצרכן בשעור ש

. תוקף כתב מערך ההצעה הכוללת )לא כולל מע"מ( 10%ויעמוד על הערבות, 
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)שלושים( יום מעבר לתקופת ההתקשרות עם הספק. אם  30עד  - הערבות

 ההתקשרות עם הספק תוארך, הערבות תוארך בהתאם.

מחייב ( בחוברת ההצעה. נוסח זה 1פח ח')הנוסח של ערבות הביצוע מצורף כנס

ואין לסטות ממנו. המכללה לא תחתום על החוזה עם הספק אם תהיה סטיה 

 ( להלן.1סח הערבות שבנספח ח')כלשהי מנו

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח 

סקי הביטוח, ישראלית, שברשותה רשיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על ע

. אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות 1981 -התשמ"א 

 סוכן מטעמה. תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של

דעתה הבלעדי, בכל מקרה -המכללה תהא רשאית לחלט את הערבות לפי שיקול

שהספק לא יעמוד בהתחיבות כלשהי מהתחיבויותיו במכרז זה; זאת, מבלי לפגוע 

 זכויותיה של המכללה לכל סעד אחר לפי כל דין.ב

 התחייבות למתן שירות מלא 3.7.3

למחירים, הנקובים בהצעתו, הספק יתחייב למתן שירות מלא, בכפוף  3.7.3.1

ובהתאם לכל הנדרש במפרט זה. הספק ייתן אחריות כוללת לביצועם של 

 כל השירותים הנדרשים.

השירותים הספק יתחייב, כי יקצה את כל האמצעים הנדרשים למתן  3.7.3.2

במענה לכל הדרישות של ידו -במועדים, בהיקף ובאיכות, המוצעים על

טעם הספק חייבים להיות בעלי השרות מ-מכרז זה. בנוסף, כל נותני

 עיסוק, רמה מקצועית, ידע וניסיון, המתאימים לדרישות המכללה.

 אחריות וביטוח 3.7.4

וימציא  הספק ימלא אחר כל הדרישות לגבי אחריות וביטוח לפי מכרז זה,

וסח האישור מצורף  למכללה אישור עריכת ביטוחים יחד עם החוזה החתום. נ

 ום ביטוחים.נספח אישור על קי -כנספח ט' 

בחתימתו על נספח ההצעה, המציע מצהיר באופן מפורש ומתחייב לכל אחת מהדרישות 

לעיל. המכללה רשאית לפסול הצעה, שלא תהיה בה התחייבות כאמור,  3.7בסעיף 

 את, ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן.וז

 ערבות הצעה   .4

, ₪ 10,000ית, על סך המציע יצרף הצעתו כתב ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנ 4.1

 . סכום הערבות יהיה צמוד למדדד'לטובת המכללה, נוסח הערבות כמפורט בנספח 

המועד  יום לאחר 90עד  לכל הפחותהמחירים לצרכן. הערבות הבנקאית תהיה בתוקף 

 .הסופי להגשת ההצעות למכרז

למציע כי ועדת המכרזים תהא רשאית לחלט את הערבות, כפיצוי מוסכם  אם הודיעה  4.2

 הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, והמציע פעל באחת מאלה:

 ו/אוקיון כפיים;  ינהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר נ 4.2.1

 ו/אודויק;  בלתי מ ע מהותידימסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מ 4.2.2

  ו/אולא חתם על הסכם ההתקשרות;   4.2.3

ערבות  –שנקבעו בו  חתם על הסכם ההתקשרות אך לא המציא לחברה מסמכים 4.2.4

 ו/אובנקאית, פוליסת ביטוח , כל מסמך אחר הנדרש במכרז זה;   
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 ו/אוחזר בו מהצעתו;    4.2.5

 לא עמד בהתחייבויותיו לפי ההוראות הקבועות במכרז זה. 4.2.6

 הבלעדי של המכללה. שיקול דעתההכל על פי 

לפגוע בזכותה של הערבות לעיל תחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למכללה, זאת מבלי   4.3

 פיצוי נוסף על פי כל דין.תבוע המכללה ל

 מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות: 4.4

אם לא נבחר כזוכה במכרז או אם נדחו כל ההצעות, לאחר מתן הודעתה של  4.4.1

 המכללה בעניין.

 .אם הוא נבחר כזוכה במכרז, והערבות האמורה הומרה, כנדרש, בערבות ביצוע 4.4.2

 זוכה ה ספקההערכה ואופן קבלת החלטה לגבי בחינת ההצעות, שיטת  .5

בדרך של שקלול ה תהליך בחינת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה תהיי 5.1

עדי של ועדת הכל על פי שיקול דעתה הבל .30%ואיכות  70%מחיר הרכיבים הבאים: 

 פן שתבחר את ההצעה המעניקה למכללה את מירב היתרונות.המכרזים, ובאו

 ויחושב באופן הבא: מהציון הכולל 70% היהוומחיר ציון ה -ציון המחיר   5.1.1

100 x ההצעה הנמוכה ביותר שהוגשה לכלל האתרים יחדיו 
 יחדיולכלל האתרים ההצעה הנבדקת        

 

 100טרים המפורטים מטה. סה"כ יורכב מהפרמ ציון האיכות –ציון האיכות  5.1.2

 מהציון הכולל: 30%נקודות אפשריות, אשר יהוו 

 

 

  :צותהמל)*( 

המכללה תפנה לממליצים אותם רשם המציע בנספח ו' לצורך קבלת חוות דעת על 

שירות ואיכות המציע. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לפנות, בין 

 עמם עבד המציע בעבר ו/או בהווה ולא נרשמו כממליצים ע"י המציע.      השאר, לחברות

, חוות דעתה הבלעדית של עברהמכללה ב מובהר בזאת כי במידה והמציע עבד עם

 .את ציון מרכיב ה"המלצות" המכללה היא זו אשר תקבע

חוות הדעת שיתקבלו מהלקוחות ישוקללו לצורך קביעת הציון בסעיף זה. שיטת 

 ע"פ סולם הערכה כדלקמן: הניקוד היא

  לא שבע רצון - 1

 שבע רצון במידה מועטה - 2

 שבע רצון - 3

ניקוד  קריטריון נושא
 מרבי

התרשמות 
 70 . יםהמוצעמוצרים התרשמות המכללה לגבי ה המכללה

 30 רלוונטי למכרז זה.ם המלצות ממקבלי שירות בתחו )*( המלצות

 100 סה"כ ניקוד איכות
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 דה רבה שבע רצון במי - 4

 שבע רצון במידה רבה מאד - 5

 נקודות. 0יקבל  1מובהר בזאת כי ציון 

 משקל קריטריונים להערכת חוות דעת לקוחות עבר והווה של המציע

 20 מקצועיות וטיב עבודה

 20 לוח זמניםעמידה ב

 20 איכות המוצר 

 20 איכות ההתקנה

 20 שביעות רצון באופן כללי ממתן השירות

 100  וד אפשריסה"כ ניק

 

נקודות מתוך  75 נושא המלצות הינונק'. ציון המינימום ל 100הציון הסופי ינורמל ל 

 .הצעה שלא תעמוד בציון המינימום האמור תפסל נק' אפשריות. 100

 הבהרות:  5.2

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות  5.2.1

 את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.  לבחון  על מנתנוספות, על פי שיקול דעתה,  

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות יועץ מטעמה ו/או צוות מטעמה לצורך בדיקת  5.2.2

ההצעות והמציעים, היועץ והצוות שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את 

המציע וכן לבקש כל מידע ביחס למציע. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול 

 .כאמור המטעממי ה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם  הצעה באם תהא סבור

המכללה איננה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר כהצעה הזוכה, או הצעה  5.2.3

 כלשהיא כהצעה הזוכה.
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 התחייבויות המציע  .6

 בעצם הגשת הצעה למכרז זה, המציע מצהיר ומתחייב כלפי המכללה כדלקמן:

הצעתו רז על נספחיו ואת כל נתוניו והגיש את  המציע קרא, בדק, הבין את כל מסמכי המכ 6.1

למכרז מתוך הבנה והסכמה לכל תנאי המכרז. מציע שהגיש הצעתו למכרז זה יהיה מנוע 

 מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור במישרין או בעקיפין למכרז זה.

ה המציע אינו מעורב במישרין או בעקיפין בחברה או גוף כלשהו אחר אשר הגיש הצע 6.2

או מי מטעמו במישרין או בעקיפין לא פעל לתיאום למכרז זה. המציע מצהיר בזאת כי הוא  

 הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו, בכל אופן שהוא.

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת  90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף למשך  6.3

חר תום תקופה זאת, ההצעות. במידה והליך בחירת הספק הזוכה טרם הסתיים לא

 60מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת של רשאית המכללה לבקש 

)שבעה( ימי עסקים, במידה והמציע לא השיב  7)שישים( יום, המציע ישיב לבקשה תוך 

תראה  –)שבעה( ימי עסקים מהרגע בו נתבקש להאריך תוקף הצעתו  7למכללה לאחר 

 הצעתו כמבוטלת. 

, לא תהא לו כל טענה או תביעה ו באופן מפורש או כאמור לעילע את הצעתביטל המצי

 כלפי המכללה.

 ביטול המכרז   .7

המכללה תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול  7.1

דעתה הבלעדי, ובנוסף תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפרסם מכרז חדש לאחר 

 ביטול המכרז.

. תועלה לאתר המכללההחליטה לבטל את המכרז, הודעה על כך המכללה במידה ו 7.2

 מהמשתתפים במכרזלא תהא למי  המציעים מצהירים בזאת כי עצם השתתפותם במכרז,  

 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המכללה או מי מטעמה.
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 ה מפרט תכול  -  'נספח א

 מטרת המסמך: .1

 .הנדרשתרון פהדרישות מטרת המסמך לתאר ולאפיין 

מעברים,   לפי הצורך, מספר נדרש שללכל אתר   מספר ומיקום השערים יקבעמובהר בזאת כי  

 .מכללהייעוד המעבר ופרמטרים נוספים, כפי שייקבע ע"פ שיקול דעתה המוחלט של ה

ההתקנה והתחזוקה בתיאום מלא יהיה לבצע את עבודות  "(  הספקהזוכה )להלן: "על המציע  

תוך תיאום ותכנון מוקדם  פעילות המכללהלתפעול השוטף של  עהכל הפרוללא  מכללהעם ה

הזמנת רכש עבודות ההתקנה והתחזוקה מיד עם קבלת  צע את כלספק יציע ויבלביצוע. ה

 .ע"י המכללהתכנית ה אישורבכפוף ל מהמכללה,

 כללי:  .2

כל המתחמים צפת.   בעיר שוניםמספר מבנים ני פזורה על פהמכללה האקדמית צפת 

ב אופטי ברשת המקומית פרט למתחם המעונות המקושר בקו תמסורת. מקושרים בסי

אשר יותקן תקן  קרוסלות מבוקרות מסוגים שונים. מובהר בזאת כי המ  לאתרים אלו נדרשות

 קרה ושלג.מים,  -חיצונית למבנים יהיה עמיד לתנאי חוץ לרבות 

פי צרכיה של המכללה וצעו לשות יביכחייבת לרכוש את כל הקרוסלות, הרהמכללה מתאין 

 ככל שיהיו לאורך התקופה הנ"ל.

 טיב ביצוע ומיומנות .3

ל כל מרכיביה, החל מתכנון דרך התקנות והרצה וכלה תכולת העבודה עהקבלן מתחייב ש .3.1

ות גבוהה האחריות יבוצע על ידו לפי מיטב כללי ההנדסה, מיומנ בביצוע ובמתן

 ובהתמחות כנדרש במפרט זה.

יהיו אך ורק מהטיב המעולה ביותר הקיים בשוק.  ם ישתמש הקבלןכל החומרים בה .3.2

בחומרים אשר הינם ללא תו תקן ו/או חומרים אשר אינם עומדים עם דרישות  שימוש

במפרט זה, יחייב את הקבלן לפרק את אשר ביצע ולבנותו ו/או להתקינו   כאמור  כללההמ

ו של הקבלן, ולמען הסר הנזקים הישירים והעקיפים יהיו על חשבונ , כאשר כלמחדש

 למכללה. ת נוספתספק, ללא כל עלו

 התקנה והפעלה .4

 עבודות ההתקנה של הציוד אשר יופיעו בהזמנה כוללות בין היתר את הפעולות הבאות: .4.1

 .הנדרש במכללה וד והובלתו לאתראספקת הצי .4.1.1

אשר יבוצעו ע"י  )למעט יציקות הציוד ע"פ התכנוןביצוע עבודות בינוי להצבת  .4.1.2

 (.המכללה

 התקנה פיזית של הציוד, הצבתו וקיבועו במקום, אספקה והתקנה של כל .4.1.3

המכניים ואביזרי חיזוק וכל האביזרים האחרים הדרושים שלא  הפריטים
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זה וכן כל היתר הדרוש להשלמת העבודות המכאניות  פורטו בנפרד במפרט

 בהתקנה זו.הקשורות 

 כאניים, סימונים וכל שארעבודות גימור מכאניות כגון תיקוני צבע, חיזוקים מ .4.1.4

העבודות הנדרשות על מנת לסיים את עבודות ההתקנה לפי הסטנדרטים 

 המוגדרים.

במידה ונדרש חיבור למערכת החשמל הקיימת במתקן במקום שיקבע ע"י  .4.1.5

ם מוסמכים ובתאום עם התקנות חשמל יבוצעו אך ורק ע"י חשמלאי המזמין,

ים תעודות המוכיחות כי החשמלאתחילת ההתקנות יציג הקבלן  המזמין. לפני

 הינם חשמלאים מוסמכים בעלי רישיון. הפועלים מטעמו

ל כבלי החשמל הדרושים להתקנה חשמלית כוללת אספקה והתקנה של כ .4.1.6

 כללהבאחריות המ) הציוד החל מנקודת הכוח של המזמין ועד המעבר להפעלת

שבונו אפשרות התחברות לנקודת הכוח וכל היתר יהיה על ח לספק אך ורק

 .(ובאחריותו של הקבלן

לפני חיבור  בסיום ההתקנה יביא הקבלן אישור בודק חשמל מוסמך וזאת .4.1.7

 .על חשבון הספקר הבודק ו, תשלום עבכללההחשמל לנקודת החשמל של המ

יצור, בינוי והתקנה עבודת ההתקנה הנדרשת כוללת את כל פעולות התכנון,  .4.1.8

ברת כבלים, חיווט, בדיקות אספקת כל אביזרי ההתקנה הנדרשים, הע כולל

פעולה אחרת הנדרשת על מנת להביא את כל אחד מפריטי הציוד  הפעלה וכל

 תקינה ומלאה בהתאם למפרטים הטכניים שלו. השונים לפעולה

יסופקו על ידי הקבלן כל פריט ציוד, כל חומר ואביזרי התקנות ושאר מרכיבי הציוד ש .4.2

הישראלי,  מכון התקניםשל ים ביותר בתקנים ובדרישות המחמירים והעדכני יעמדו

 משרד לאיכות הסביבה ומכבי אש, אלא אם צוין אחרת.

 הקבלן חייב יהיה לקבל מאת המזמין אישור מוקדם להתחיל בשלב התקנת הציוד. .4.3

ובהתאם לתכנון מפורט של ההתקנות עבודות ההתקנה תבוצע בהתאם לדרישות המפרט   .4.4

 מזמין.יעשה על ידי הקבלן ואושר על ידי ה אשר

כל שינוי שייגרם על ידי הקבלן במהלך העבודות במצב התשתיות או המקום המיועד  .4.5

 המכללההציוד, יתוקן מייד על ידי הקבלן ויושב לקדמותו ולשביעות רצונה של    להתקנת

לבצע  מכללהקבלן רשות מפורשת בכתב מאת הנוסף, במידה שניתנה ל ללא כל תשלום

 .מכללהתים, ייעשה הדבר ללא כל עלות נוספת להשירו  מביצוע  שינויים כחלק בלתי נפרד

 .מכללההקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון באתר, ברמה שתשביע את רצון ה .4.6

אשר תפריע למהלך העבודה  הקבלן יוודא שלא תוצב במהלך ביצוע עבודתו פסולת

 .בשטחים הציבוריים הסמוכים למכללהו/או לעוברים ושבים  המכללהוטפת של הש

 קנההת .5

 , תתבצע בדיקה ויזואלית שלאתר המבוקש במכללהעם סיום ההתקנה הפיזית של הציוד ב

בבדיקות, על  ההתקנה וכן בדיקה תפעולית לתקינות הציוד שהותקן. במידה והציוד לא עמד

 חשבונו בלבד. התיקונים הנדרשים וזאת באחריותו הבלעדית ועלהקבלן לבצע את 
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על  תאשר בחתימתההמכללה  בנוכחות הקבלן. מכללהג ההבדיקות תבוצענה על ידי נצי .5.1

 מתן האישורים"(. אישור התקנה: "להלן) כל טופס את ביצוע הבדיקה ותוצאותיה

 חית מאחריותו שלכאמור בסעיף זה לא יהווה אישור לציוד אשר יובא לאתר כדי להפ

 הקבלן לביצוע כל חובותיו כאמור במפרט זה.

הערותיה   את  מכללהגיש הלא תהיינה משביעות רצון, ת  במידה ותוצאות בדיקות הקבלה .5.2

מייד בסיום יום לאחר קבלת המסמך ו 14-מ בכתב. הקבלן יתקן את הנדרש לא יאוחר

 .בלןע"י המכללה בשיתוף הק חוזרת של הציוד הבדיקהעבודה תבוצע 

 אחריות כוללת לשירותים .6

 במסגרת השירותים הכלולים בהסכם זה, תינתן אחריות כוללת: .6.1

 הקבלן אחריות  ע"י  תינתן  שנים  5  ולמשךלכל פריט  "  אישור התקנהום מתן "תמ .6.1.1

כוללת ללא כל תמורה נוספת. מודגש, כי הקבלן יספק אחריות כוללת לכל פריט 

 , אף אם החוזה לא יהא בתוקף.שנים  5  מיום התקנתו ועד לתום תקופה בת  החל

בפועל ע"פ חוזה  במסגרת אחריות זו, יהיה הקבלן אחראי לכל השירותים שנתן .6.1.2

התפקוד הפונקציונאלי והתקין של הציוד וכן להתקנה תוך כדי עמידה  זה, על

 הנדרשים ע"י המכללה.  בסטנדרטים

ר, כולל התקנה, האחריות תינתן לכל רכיבי הציוד ומבלי לפגוע בכלליות האמו .6.1.3

 רכיבים כגון מנועים, מסבים ורכיבים אחרים שסופקו על ידי הקבלן. בינוי,

אחריות מתחייב הקבלן להחליף בחדש ולהתקין במתקן על חשבונו, רת הבמסג .6.1.4

אספקת חלקים, נסיעות וש"ע כל פריט ורכיב פגום ממרכיבי הציוד  כולל

מפעולה שנגרמה בזדון או   זאת בתנאי שהפגם לא נגרם כתוצאה  שסופקו על ידו,

 כתוצאה מכוח עליון.

יות, ת תקופת האחרפעמים במסגר 3במידה ואותה תקלה חוזרת על עצמה  .6.1.5

הקבלן להחליף את הציוד בציוד חדש ללא כל תשלום נוסף. ההחלפה  יחויב

יום מקבלת מכתב דרישה של המזמין להחליף את הציוד התקול  21תבוצע תוך 

 .  בחדש

אי בתקופת האחריות לטיב העבודות אותן ביצע ולטיב כל הקבלן יהיה אחר .6.1.6

בלן ע מכלליות האמור לעיל, יהיה הקוהציוד הכלולים בהן. מבלי לגרו  החומרים

התקינה, לשלמותן, לעמידותן, להתאמתן לתפקיד ולטיבן של  אחראי לפעולתן

 העבודות אותן ביצע.

 הקבלן יספק במהלך תקופת האחריות את השירותים הבאים: .6.1.7

 יקורות תקופתיותב (1)

 תיקון תקלות (2)

 מענה טלפוני זמין לטיפול בתקלות (3)

חודשים לכל התקנה, ביקורות  6לן כל במהלך תקופת האחריות יבצע הקב .6.1.8

אשר תכלול בדיקה כוללת של הציוד וביצוע אחזקה מונעת ככל  תקופתיות

 שיידרש.
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מפרט על מנת להבטיח את איכות הבדיקות, הקבלן יגיש לאישור המזמין  .6.1.9

 יבצעו ביקורות תקופתיות לציוד. בדיקות לפיו

ן ובו פירוט של כל כל בדיקה תלווה בדו"ח מסכם שיוגש ע"י הקבלן למזמי .6.1.10

 הכיוונים והתיקונים שנעשו ע"י הקבלן. הבדיקות,

 תיקון תקלות .6.2

רגע משעות )לא כול לשבת וחג(    24אלי בתוך  הקבלן יתקן כל תקלה אשר תדווח   .6.2.1

 קבלת ההודעה.

 תקלות יבוצע ברצף עד לגמר תיקון התקלה ולשביעות רצונה של תיקון .6.2.2

 םמפורט לעיל תגרור תשלום פיצוייאי עמידה במועדי תיקון תקלות כהמכללה.   

 מוסכמים כמפורט בחוזה.

 מענה טלפוני .6.3

-08:00הקבלן מתחייב לספק למזמין מענה טלפוני לדיווח על תקלות בין השעות   .6.3.1

 בימי שישי וערבי חג. 08:00-12:00 בימי חול ובין השעות 17:00

הודעה טלפונית/זימונית על תקלה לשירותי מוקד למינויים תחשב כהודעה  .6.3.2

לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתקן את הנדרש כאמור את הקבלן  המחייבת

 לעיל.

 אישורים מוקדמים .7

 על הקבלן להגיש למזמין לאישור מוקדם בין היתר את הדברים הבאים: .7.1

 .משו לציוד בטרם ביצוע ההתקנותשחומרי הגלם שי .7.1.1

תכנון מיקום מדויק של האלמנטים המותקנים בקנה מידה מדויק על גבי  .7.1.2

 .ועבר למכללהט שישרטו

 שרטוט של הציוד הנדרש, גודלם וכו'. .7.1.3

. מובהר כי יציקות יבוצעו ע"י שיטת ביסוס של הציוד וכן פרטי חיבור השערים .7.1.4

 המכללה בהתאם להנחית הקבלן.

 המתוכננים לביצוע. לוחות הזמנים .7.1.5

 רשימה זו לא תגביל את המזמין לדרוש במהלך הפרויקט נושאים נוספים לאישורו. .7.2

רטים לעיל מחייבים אישור מוקדם של המזמין. באפשרות המזמין לפסול ם המפוהנושאי .7.3

ציוד, חומרים ועבודות אשר לדעתו אינו עומדים בתקנים כגון: מסמכים ישימים,   תכנון,

 רטים טכניים, תפקוד פונקציונאלי ו/או דרישות המפרט.מפ הצעת הקבלן,

וסף את המטלה מחדש ו/או במקרה של פסילה יחויב הקבלן לבצע ללא כל תשלום נ .7.4

 הציוד באחר כל זאת עד עמידה בדרישות המזמין ולשביעות רצונו המלאה. להחליף את

הקבלן לפי  מתן או אי מתן השירותים המוקדמים לא יפחת ו/או ישנה את חובותיו של .7.5

 זה. הסכם
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 טכני אפיון .8

 קרוסלה .8.1

 מידות כלליות: .8.1.1

  מס" 260: רוחב, ס"מ 210גובה:  - קרוסלה כפולה (1)

 ס"מ  160ס"מ, רוחב:  210גובה:  – קרוסלה בודדת (2)

 ".לא תתקבל מערכת עם מנגנון "ראצ'ט הפעלה של הקרוסלות תהיה שקטה. .8.1.2

 לשליטה מרחוק  אפשרות .8.1.3

 ואינטרקום למצלמה הכנה .8.1.4

 באבקת אפוקסי בתנור וצבועהחם  באבץמגולוונת  מפלדהזרועות  תכיל הקרוסלה .8.1.5

 .מעלות 90או  עלותמ 120של במבנה   לבחירת המכללה(  RAL)גוון 

מ"מ. קצוות הצינור יורכבו   2.6, עובי הצינור  1.25הזרועות יורכבו מצינורות בקוטר " .8.1.6

 הקרוסלה.מכיפה מרותכת חלקה ועגולה מסוג המתכת של 

מרווח אנכי בין הזרועות יהיה תיקני למניעת תפיסת יד או ראש אדם ובכל מקרה לא  .8.1.7

 ס"מ רווח.  15יותר מ 

החופף ל   1.25וצינורות קוטר  "( יורכב מפרופילים בצורת טרפז  די )הקבועהסורג הנג .8.1.8

 מהמהלך של הסיבוב לכל הגובה. מעלות בהתאמה,  90או   מעלות  120

 .בקרה ללא כניסה למניעת אחר אמצעי או מתכת ףכנ תכיל הקרוסלה .8.1.9

 2.5עובי  1קרוסלה תורכב ממבנה סורגים העשוי צינורות אנכיים קוטר "המסגרת  .8.1.10

 "מס 15מ"מ המותקנים בתוך מסגרת של פרופיל מעורגל ברווח של מקסימום 

החלק העליון של הקרוסלה יהיה מזווד בזיווד אטום שיגן על כל החלקים הפנימיים  .8.1.11

 קים החשמליים )במידה ויש( להנעת הקרוסלה.והחל

 צירי הקרוסלה העליון והתחתון יהיו אטומים לאבק ולחות. .8.1.12

פעולת הסיבוב והבלימה. תנועת  שיכוך הידראולי לריכוךהקרוסלה תכלול מנגנון  .8.1.13

מעלות, התנועה תהיה חלקה ועצירתה בסוף  120הקרוסלה תתבצע בפסיעות של 

לא יהיו משחקי חופש בתום הפסיעה ולא ניתן יהיה   הפסיעה תפעיל משכך הידראולי.

 90להחזיר את הקרוסלה לאחור, לא באמצע הפסיעה ולא בסופה. כנ"ל בקרוסלה 

 מעלות.

 ופנל, צג םלשלב מערכות בקרה במתח נמוך )דוגמת: קורא כרטיסי יהיהניתן  .8.1.14

 לחצנים(.

נגנון במקרה של הפסקת חשמל או מצב חרום שבו יש ניתוק חשמלי יזום , מ .8.1.15

אופציה לבטל את  קיימתהקרוסלה החשמלית מאפשר כניסה ויצאה חופשית. 

 השחרור האוטומטי.

נגיעה בזרועות  -נעת לאחר קבלת אישור מעבר הקרוסלה מופעלת עם מערכת ממו .8.1.16

תמשיך את הסיבוב באופן אוטומטי עד לנעילה, המנגנון המזהה את כיוון הסיבוב 

 הסיבוב ללא אפשרות להחזרת הכנפיים.ומאפשר מרכוז עצמי להשלמת 

 לד: חץ ירוק לאישור כניסה ואיקס אדום למניעת כניסה. פנלבגג הקרוסלה  .8.1.17



 

 45מתוך  15 עמוד
 

יכה, בהפעלת השער יופעל מנגנון השיכוך למניעת ה לקצב הלבסוב תשווימהירות הס .8.1.18

 ק"ג למטר. 50ריצה או תנופה מכוונת. המנגנון יהיה בעל התנגדות לכוח של לפחות 

בים יהיו שווים לכל גובה הקרוסלה ותחת כל כללי הבטיחות. על מנת מרווחי השל .8.1.19

ים וסגורים. לא לשמור על כללי בטיחות ולמנוע פגיעה, יהיו קצות השלביים מעוגל

 ניתן יהיה לחדור את הקרוסלה באמצעות מעבר דרך שלביו או מצידיו או מעליו.

שלב התחתון בכל כנף ס"מ לכל גובה השער. ה 10המרווח בין השלבים לא יעלה על  .8.1.20

 סורגים יהיה ברוחב כפול ובגובה כזה המונע פגיעה בקרסול הרגל הצועדת.

ות ת יהיה קל, נוח ומהיר. נדרשת רמת שרחלקי הקרוסלה יהיו פריקים ומתן השרו .8.1.21

 בה תתאפשר החלפת רכיבים בשטח מבלי צורך לפרק חלקי יחידות ורכיבים.

, חלקה העליון של הקרוסלה בגובה ללהמכבקרוסלות יציאה המהוות חלק מגידור ה .8.1.22

 ס"מ יהיה סגור ע"י פח אטום לכל קוטר הקרוסלה למניעת חדירה מגג הקרוסלה.  230

 מכללהתשתית חפירה ויציקת בטון באחריות ה – בטון למשטח עתקוב הקרוסלה .8.1.23

 .  הזוכה המציע שיעביר ומפרטבהתאם לשרטוט 

 .פנימית תאורה תכיל הקרוסלה .8.1.24

 לחד להפיכתה האפשרות בעלת אך, חופשית יציאהתהיה דו כיוונית,  הקרוסלה .8.1.25

 המכללה"י ע כיוונית

 יעשה שימוש במסבים אטומים שאינם דורשים אחזקה. .8.1.26

 ימוש במסבים שאינם דורשים שימון או גירוז כלל.ה שיעש .8.1.27

 .מתח נפילת של למקרהשעות,  4 למשך, גיבוי סוללת תכיל הקרוסלה .8.1.28

 .ברקים מגן תכיל הקרוסלה .8.1.29

 .ושלג קרה במצבי ויתפקדו חוץ בתנאי יעמדו הקרוסלות .8.1.30

 .בזדון נזק ביצועבמקרה של  ואזעקהאפשרות התראה   עםתהיה  הקרוסלה .8.1.31

 המאפשר בין היתר שליטה מרחוק.  IPעם  תעבוד הקרוסלה .8.1.32

 הבקרה למערכת הדרושות ההכנות כל עם הקרוסלות את יספק הזוכה המציע .8.1.33

 .המכללה מטעם הבקרה יועץ/  הבקרה חברת להנחיות בהתאם

 מובהר.  הגדר  בצבע  יהיו  והאומים  הברגים.  ברגים  באמצעות  יהיו  הגדורות  חיבורי  כל .8.1.34

"י ע  יבוצעו לקרקע  הגדרות חיבורי.  התקנה  ורךצל  ריתוך  עובדת כל  אסורה  כי  בזאת

 .הגדר לרגל בטון ויציקת יהלום קידוחי
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  זרוע בודדת -גשר סבסבת  .8.2

 לשליטה מרחוק  אפשרות .8.2.1

 זרוע בודדת מנירוסטה דו רגלי .8.2.2

. מובהר בזאת כי למכללה שמורה L304דוגמת  גוף הסבסבת נירוסטה מלוטשת .8.2.3

 . RAL 7012הזכות לבחור בצביעה בתנור בגוון 

 בהתאם לתרשים ולמיקום בשטח –מידות  .8.2.4

 להורדה למטה למעבר נכים.ס"מ, ניתנת  80אורך הזרוע:  .8.2.5

 לא מורשה. –אישור כניסה/יציאה, אדום  –סימון נורת לד ע"ג הסבסבת: ירוק  .8.2.6

 אופציות לבחירת המכללה לאופני הכניסה: .8.2.7

 כניסה ויציאה מבוקרת. .א

 כניסה מבוקרת ויציאה חופשית. .ב

סבסבת מצב חרום שבו יש ניתוק חשמלי יזום , מנגנון ה  סקת חשמל אובמקרה של הפ .8.2.8

 אופציה לבטל את השחרור האוטומטי. קיימתמאפשר כניסה ויצאה חופשית. 

 . מעלות 360סיבוב –כניסה לסבסבת אפשרית לעובר אחד ב  .8.2.9

  בדקה.עוברים  35 כולפחות שניות  1.5-2 כ – זמן מעבר .8.2.10

 פגיעה בעוברים. שהמעבר פנוי ולמניעתלצורך מתן אינדיקציה מע' הגנה  .8.2.11

 לחצנים  ופנל, צג  םבמתח נמוך )דוגמת: קורא כרטיסי  ת בקרהולשלב מערכ  יהיהניתן   .8.2.12

 (.יסופקו ע"י המכללה –

 יעשה שימוש במסבים אטומים שאינם דורשים אחזקה. .8.2.13

 יעשה שימוש במסבים שאינם דורשים שימון או גירוז כלל. .8.2.14

 .מתח נפילת של למקרהשעות,  4 למשך, גיבוי סוללת תכיל סבסבתה .8.2.15

 .מעלות(  -15)עד    קרה  במצבי  תפקדתו  חוץ  בתנאיותעמוד   ברקים  מגן  תכיל  הסבסבת .8.2.16

 .בזדון נזק ביצועבמקרה של  ואזעקהאפשרות התראה   עםתהיה  סבסבתה .8.2.17

 המאפשר בין היתר שליטה מרחוק.  IPתעבוד עם  סבסבתה .8.2.18

 בהתאם  הבקרה  למערכת  שותהדרו  ההכנות  כל  עםהסבסבת    את  יספק  הזוכה  המציע .8.2.19

 .המכללה מטעם הבקרה יועץ/  הבקרה חברת להנחיות

 להלן סקיצה, להמחשה בלבד: .8.2.20
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 גדרות: .8.3

 תצורה א': .8.3.1

)תמונה מטה(,  קיים בשטחהדוגמת גולוון )גלוון חם באבץ( ברזל ממבטיחות גדר 

 .ס"מ 210גובה:  .לבחירת המכללה RALבתנור בגוון אלקטרוסטטי צבוע 

 

 
 ':תצורה ב .8.3.2

דוגמת מ"מ,  25X25מברזל מגולוון )גלוון חם באבץ( פרופיל מתכת בטיחות גדר 

לבחירת  RALבתנור בגוון אלקטרוסטטי צבוע )תמונה מטה(,  קיים בשטחה

 .ס"מ 210גובה: . המכללה
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 :תצורה א' – שער חד כנפי .8.4

ימת מברזל מגולוון )גלוון חם באבץ(. פרופיל זהה לפרופיל הגדר הקישער חד כנפי  .8.4.1

לבחירת  RALבתנור בגוון אלקטרוסטטי צבוע לעיל(,  8.3.1)ראה ס"ק  בשטח

 .המכללה

 ס"מ 210ס"מ, גובה:  110אורך: מידות:  .8.4.2

 כולל צילינדר .8.4.3

 כולל מחזיר דלת הידראולי .8.4.4

 ק"ג 300כולל מגנט  .8.4.5

 .כולל כל ההכנות הנדרשות להתקנת בקרת כניסה .8.4.6

 :תצורה ב'- שער חד כנפי .8.5

קיים הדוגמת , )גלוון חם באבץ( ס"מ 25X25 מגולוון כתמפרופיל מתשער חד כנפי  .8.5.1

לבחירת  RALבתנור בגוון אלקטרוסטטי צבוע מכללה )ראה תמונה מטה(, ב

 .המכללה

 ס"מ 210ס"מ, גובה:  200מידות: אורך:  .8.5.2

 נדריצילכולל  .8.5.3

 כולל מחזיר דלת הידראולי .8.5.4

 ק"ג 300כולל מגנט  .8.5.5

 .כולל כל ההכנות הנדרשות להתקנת בקרת כניסה .8.5.6
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 מאחז יד: .8.6

צבוע אלקטרוסטטי בתנור בגוון  , 1.5חומר: צינור מגולוון )גלוון חם באבץ( בקוטר " .8.6.1

RAL .לבחירת המכללה 

 מ' לכל היותר. 1כולל עמודים אנכיים כל  .8.6.2

 כולל עיגון וביטון בקרקע/מדרגות. .8.6.3

 

 אחריות כוללת לשירותים .9

 במסגרת השירותים הכלולים בהסכם זה, תינתן אחריות כוללת: .9.1

 תינתן ע"י הקבלן אחריות  שנים  5 לכל פריט ולמשךאישור ההתקנה ע"י המכללה   וםמת .9.2

 כוללת ללא כל תמורה נוספת. מודגש, כי הקבלן יספק אחריות כוללת לכל פריט החל

תקופת שנים )להלן: " 5 עד לתום תקופה בתאישורו ע"י המכללה ומיום התקנתו ו

שמורה הזכות להאריך את  ללהלמכ , אף אם החוזה לא יהא בתוקף."(ההתקשרות

תקופת אחת )להלן: "חודשים כל  12תקופות נוספות בנות תקופת ההתקשרות ב

 של המכללה. , הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי"(האופציה

 במסגרת אחריות זו, יהיה הקבלן אחראי לכל השירותים שנתן בפועל ע"פ חוזה זה, על .9.3

 התקנה תוך כדי עמידה בסטנדרטיםן להתפקוד הפונקציונאלי והתקין של הציוד וכ

 .מכללהכנדרש ע"פ ה

 האחריות תינתן לכל רכיבי הציוד ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כולל התקנה, בינוי, .9.4

 רכיבים כגון מנועים, מסבים ורכיבים אחרים שסופקו על ידי הקבלן.

 לכולסגרת האחריות מתחייב הקבלן להחליף בחדש ולהתקין במתקן על חשבונו, במ .9.5

זאת   אספקת חלקים, נסיעות וש"ע כל פריט ורכיב פגום ממרכיבי הציוד שסופקו על ידו,

 בתנאי שהפגם לא נגרם כתוצאה מפעולה שנגרמה בזדון או כתוצאה מכוח עליון.

הקבלן   פעמים במסגרת תקופת האחריות, יחויב  3ידה ואותה תקלה חוזרת על עצמה  במ .9.6

יום מקבלת   21נוסף. ההחלפה תבוצע תוך    לוםתש  להחליף את הציוד בציוד חדש ללא כל

למען הסר ספק, תקופת האחריות . להחליף את הציוד התקול בחדש כללההמ תדריש

 .ההחלפיום ההחל משנים נוספות  5ב הכוללת תוארך 

 הקבלן יהיה אחראי בתקופת האחריות לטיב העבודות אותן ביצע ולטיב כל החומרים .9.7

 האמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי לפעולתן ע מכלליותמבלי לגרווהציוד הכלולים בהן. 

 התקינה, לשלמותן, לעמידותן, להתאמתן לתפקיד ולטיבן של העבודות אותן ביצע.

 הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו במשך תקופת החוזה ועד תום תקופת האחריות מיום .9.8

 התקנה ות, חומרי, מלאי מתאים של חלקי חילוף, יחידות רזרבימכללהאספקת הציוד ל

 ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מייד בכל תקלה שעלולה לקרות במערכת

 אשר תסופק על ידו.

 הקבלן יספק במהלך תקופת האחריות את השירותים הבאים: .9.9

 ביקורות תקופתיות (1)

 תקלותותיעוד התיקון  (2)

 מענה טלפוני זמין לטיפול בתקלות (3)
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 קנה, ביקורות תקופתיותלכל הת חודשים 6 במהלך תקופת האחריות יבצע הקבלן כל .9.10

 אשר תכלול בדיקה כוללת של הציוד וביצוע אחזקה מונעת ככל שיידרש.

 כל בדיקה תלווה בדו"ח מסכם שיוגש ע"י הקבלן למזמין ובו פירוט של כל הבדיקות, .9.11

 הכיוונים והתיקונים שנעשו ע"י הקבלן.

 תיקון תקלות .10

בלת קריאות ומתן סיוע לצורך ק 17:00עד  8:00 לספק מוקד טלפוני הפועל בין השעות .10.1

 ראשוני לשאלות ופתרון בעיות. 

 הודעה טלפונית/זימונית על תקלה לשירותי מוקד למינויים תחשב כהודעה המחייבת .10.2

 את הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתקן את הנדרש כאמור לעיל.

מעת (  שבת וחגלא כולל  )  שעות  24הקבלן יתקן כל תקלה אשר תדווח למשרד הקבלן תוך   .10.3

 קבלת ההודעה.

 ברצף עד לגמר תיקון התקלה ולשביעות רצונה שלאתר המכללה תיקון תקלות יבוצע ב .10.4

 אי עמידה במועדי תיקון תקלות כמפורט לעיל תגרור תשלום פיצוייםהמכללה. 

 מוסכמים כמפורט בחוזה.

 

 (מאתר המכללהאת השרטוטים להוריד ש מיקומים ומידות )י -שרטוטים  .11

 .יש להוריד מאתר המכללהבעמודים הבאים, המופיעים  ,םרטוטיאת הש

 



 

 45מתוך  21 עמוד
 

 



 

 45מתוך  22 עמוד
 

 



 

 45מתוך  23 עמוד
 

 



 

 45מתוך  24 עמוד
 

 



 

 45מתוך  25 עמוד
 

 



 

 45מתוך  26 עמוד
 

 



 

 45מתוך  27 עמוד
 

 



 

 45מתוך  28 עמוד
 

 01GA/20מכרז מס' 
 הצהרת המציע  - ב'נספח 

 
החוזה על כל אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז לרבות את 

 נספחיו  מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל. .1

 .1976 -בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

₪ )עשרת אלפים(  10,000ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של  צירף להצעתו המציע  .3
 .ד'רבות בנספח נוסח העבהתאם ל

תקין מורשה מטעם יצרן המערכת המוצעת על ידו במכרז המציע הינו יצרן המערכת ו/או מפיץ ומ .4
 זה.

שערי קרוסלה גבוהה מבוקרת,   30המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי אספקה והתקנה של לפחות   .5
הגשת ההצעות )שלוש( השנים האחרונות, שקדמו ליום האחרון שנקבע ל 3במצטבר, וזאת במהלך 

 במכרז זה.

 המציע השתתף בסיור מציעים. .6

מטעם יצרן ציע הינו יצרן המערכת או סוכן מורשה של יצרן המערכת ו/או מפיץ מורשה המ .7
 המערכת / המוצרים המוצעים על ידו.

אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .8
יג כל תביעות או ר במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא נצמסכימים לכל האמו

 דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

וכי הצעתנו זו עונה   , לרבות בתנאי הסףאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז .9
בהתאם מכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות על כל הדרישות שבמסמכי ה

 לתנאים שבמסמכי המכרז. 

 תיאום עם משתתפים אחרים.וללא אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר  .10

 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  .11

ל ידכם חוזה מחייב יו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה עאנו מסכימים כי תה .12
 .לבינכםבינינו 

ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות  .13
, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד והתצהירים הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה

 הצעה זו. הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו עלעל 
 

 ____________________________________ חתימת המציע:חותמת ו
 ____________________________________ כתובת המציע:

 ____________________________________ מספר עוסק מורשה:
 ____________________________________ :תאריך

 
 

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

לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים 

מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם עבור ה 01GA/20 במסגרת מכרז מס'
תום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת מורשים מטעם _____________  )שם המציע( לח

התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה 
 רתי להם את משמעותה .לאחר שהבה

 
 

__________               __________          _________________ 
 חתימה וחותמת   דיןעורך השם               תאריך     
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 01GA/20מכרז מס' 

 'גנספח 
 

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

הח"מ________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני 
 זה כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  אם לא אעשה כן, מצהיר/ה ב

הנני עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן: "המציע"( במסגרת הגשת הצעה למכרז מספר 
01GA/20 פורסם על ידי המכללה האקדמית צפת )להלן: "המכללה"(.  )להלן: "המכרז"( אשר 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע.
"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -ליו, "הורשע" ובתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" א

לי משמעותם של  . אני מאשר/ת כי הוסברה1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2
 מונחים אלה וכי אני מבינ/ה אותם.

 הנני מצהיר/ה כי המשתתף הינו "תושב ישראל".
 (במקום המתאים Vסמן )

 הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא
, אשר נעברו 1987האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 .2002באוקטובר  31אחרי יום 

  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון
, אשר נעברו אחרי 1987-י חוק שכר מינימום, התשמ"זהגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפל

, אך ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד מתן הצעה 2002באוקטובר  31יום 
 של המשתתף במסגרת המכרז.

 (במקום המתאים Vסמן )

  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד
ות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין האחרון להגשת ההצע

 .2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 יותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ב
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים 

, אך ההרשעה 2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א
 מכרז.האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של המשתתף במסגרת ה

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 
 

________________ 
 שם המצהיר + חתימה

 
 אישור עו"ד

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

מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם עבור ה 01GA/20במסגרת מכרז מס' 
מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת   מורשים

התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה 
 שהבהרתי להם את משמעותה . לאחר

 
__________               __________          _________________ 

 חתימה וחותמת   עורך הדיןשם                תאריך     

 



 

 45מתוך  30 עמוד
 

 01GA/20מכרז מס' 

 ערבות הצעה  - 'דנספח 
 

 לכבוד

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11רח' ירושלים 

 

 _____________________הנדון: ערבות מס' 

כום (, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל ס01GA/20לבקשת _____________)המציע במכרז מס' 

ש"ח( שיוצמד למדד, כמפורט להלן מתאריך  _____________₪ )במילים:  _________עד לסך 

ס' _________ אשר תדרשו מאת:__________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם מכרז מ

01GA/20  המכללה האקדמית צפתעבור. 

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

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.

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

לן: "מדד התשלום"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת פי ערבות זו )לה

שפורסם ביום _________, )להלן: "המדד היסודי"(   2020שנת                    המציע, דהיינו המדד של חודש

אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

 "סכום הערבות המוגדל"(.)להלן: 

י בסכום למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינו

 הערבות.

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

טעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי ל

לוק הסכום האמור שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה את סי

 מאת החייב.

 יום מיום הוצאתה ועד בכלל. 90ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

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

.__________________________ 

 

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

 

 

____________________ __________________ ____________________ 

שמות החותמים                        חתימות וחותמת הבנק                        תאריך                
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 01GA/20טופס הצעה למכרז מס'  -  1 'הנספח 

 
 

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

 כתב הצהרה והתחייבות המציע: .1

 

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

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

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

 הצעתנו.

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

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

 שהיא.

 חדשים ואינם כוללים מע"מ. המחירים בהצעה נקובים בשקלים .1.4

 .ושרות לשנה , אחריותהדרכה, חירים בהצעה כוללים אספקה, התקנההמ .1.5

להגשת ההצעות במכרז יום מהמועד האחרון שנקבע  90הצעתנו זאת בתוקף למשך  .1.6

 .זה

 

 

 __________________  _____________________ 

 חתימה    שם מלא   

 

 הצעת מחיר: .2

 .על ידומערכת המוצעת לחיר מפרטים טכניים המציע יגיש עם הצעת המ 2.1

  . פרוט של כל אביזרי ותכונות המערכת המוצעתהצעת המציע תכלול  2.2

 תחזוקה בתום תקופת האחריות.המציע יפרט בהצעתו עלויות  2.3

 

 יש לצרף פרוספקטים –דגמים מוצעים  .3

 שם/מס' דגם יצרן מוצר

   קרוסלה כפולה

   קרוסלה בודדת

   סבסבת גשר
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 רשימת המסמכים אותם יש לצרף להצעה: .4

 ודאתם צרופם להצעתכם.כי  X –ולסמן ב נספח זה יש לוודא כי המסמכים מטה צורפו ל

 

 אישור תאגיד בתוקף. [ ]

 'בנספח  –תצהיר המציע  [ ]

  '.גנספח  -על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין  תצהיר  [ ] 

  'דנספח  –ערבות בנקאית  [ ]

 'ונספח  –ממליצים רשימת  [ ]

 'זנספח  –הסכם חתום על ידי המציע  [ ]

 2ונספח ה' 1נספח ה' – מחיר מפורטת + מפרטים וחומר נלווה נוסףהצעת  [ ]

 אישור בדבר ניהול ספרים וניכוי מס במקור [ ]

 

 

 

 שם התאגיד: __________________

 : _____________________המציעשם 

 :_______________________תפקיד

 ____________________________________כתובת: 

 דוא"ל: ____________________________________

 טלפון: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 מס' תאגיד: _____________________

 

 ______________________________חותמת וחתימה: 
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 הצעת מחיר -  2 'הנספח 
 

 
   

   
 : ______________________________ת המציעחותמת וחתימ              

כמותיח' מידהתאורסעיףמסדמבנה
מחיר ליח'

)לא כולל מע"מ(

סה"כ

)לא כולל מע"מ(

17מטרבהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.3.1 גדרות1

5מטרבהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.6 מאחז יד2

קרוסלה כפולה3
בהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.1 

מידה לפי 8.1.1 )1(
1קומפלט

קרוסלה בודדת4
בהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.1 

מידה לפי 8.1.1 )2(
1קומפלט

2קומפלטבהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.2 סבסת גשר5

עבודה6
העתקת קרוסלה בודדת, כולל כל ההכנות 

הנדרשות לבקרת כניסה
1קומפלט

עבודה7
העתקת פשפש במידות 110/200 ס"מ 

קיים.כולל כל ההכנות לצורך בקרת כניסה
1קומפלט

9מטרבהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.3.1גדרות8

1יח'בהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.4.1שער חד כנפי9

 קרוסלה בודדת10
בהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.1 

מידה לפי 8.1.1 )2(
3קומפלט

קרוסלה כפולה11
בהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.1 

מידה לפי 8.1.1 )1(
1קומפלט

12
שער חד כנפי - 

תצורה ב'
1קומפלטבהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.5

4מ"א בהתאם למפרט במכרז - ס"ק 8.3.2גדר - תצורה ב'13

סה"כ עלות לכל האתרים יחדיו )לא כולל מע"מ(:

סה"כ עלות לאתר מס' 4 - בית המשטרה

3
ה 

בנ
מ

ה
ל
ה

מנ

4
ה 

בנ
מ

ה
ר
ט

ש
מ

ה
ת 

בי

  
1
ר 

ת
א

ה
ס

ד
ה

ת 
בי

סה"כ עלות לאתר מס' 1 - בית הדסה

סה"כ עלות לאתר מס' 2 - בית השער

  
2
ר 

ת
א

ר
ע
ש

ה
ת 

בי
סה"כ עלות לאתר מס' 3 - מנהלה
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 'ונספח 

 
 רשימת ממליצים 

 
 
 

 : ______________קרוסלות כניסה חיצוניות באספקת והטמעת שנות ניסיון  ניסיון: .1
 
  

 חות:רשימת לקו .2
 

סוג  שם החברה/מוסד

 הקרוסלה

כמות 

קרוסלות 

 שהותקנה

 טלפון שם איש קשר

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
________________ 

 חותמת + חתימה
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 ' זנספח 

 

 

 

 
  כניסה  והתקנת קרוסלותהסכם לאספקת 
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 ניסה כוהתקנת קרוסלות הסכם לאספקת 

 

 2020אשר נערך ונחתם בצפת ביום ____, בחודש ________ 

 

 

 בין 

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11מרחוב ירושלים 

 580362937ע.ר. 

 "(המכללה)להלן: "

 מצד אחד;

 לבין

_______________________________ 

 מרחוב___________________________

 ח.פ. _____________________

 ("הספק)להלן: "

 מצד שני;

 
לאספקת  01GA/20 "( פרסמה מכרז  מספרהמכללההואיל:     והמכללה האקדמית צפת )להלן: "

מכללה, הכל כמפורט במכרז ב  ("המערכתו/או ""  פתרוןה)להלן: "  כניסה  תקנת קרוסלותוה

 "(;השירותיםלהסכם זה על כל נספחיו )להלן: "ובהתאם 

 

עה הזוכה, ונקבע כי הספק יספק את השירותים למכללה והואיל:   והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצ

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

תנאים המפורטים למשך כל תקופת ההתקשרות והכל במועדים ובלמערכת  תחזוקה מלאה  

 ומוגדרים במסמכים המכרז ונספחיו ובהסכם זה על נספחיו;

 

והשירותים, והספק מצהיר כי הוא עוסק מערכת הספק מעוניין לספק למכללה את הוהואיל:    ו

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

 נספחיו ובהסכם זה על כל נספחיו; ובמועדם, הכל כמפורט במכרז על

 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 לליכ .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 לרבות ההבהרות שניתנו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 01GA/20 מסמכי מכרז .1.2

 מהסכם זה:המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד  .1.3

 אישור קיום ביטוחים. –נספח א 

 ערבות ביצוע.   -נספח ב 

או סוכן מורשה של יצרן המערכת המוצעת בישראל ו/או מפיץ הספק הינו יצרן המערכת ו/ .1.4

 מורשה של המערכת בישראל ומוסמך על ידי יצרן המערכת למתן שרותים למערכת.

  .17:00עד  8:00לספק מוקד טלפוני הפועל בין השעות  .1.5

)להלן: "תקופת שנים  5-להינה מערכת התחזוקת תקופת ההתקשרות לצורך  .1.6

רה הזכות להאריך את תוקף ההסכם בתקופות נוספות בנות , למכללה שמוההתקשרות"(

, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. )להלן: "תקופת האופציה"( חודשים כל תקופה 12

במכרז ופת האחריות הנדרשת רותי האחריות יחולו עד תום תקיהתחייבות הספק לש

ע תקופת האחרונה, גם אם תגי מערכתהתקנת הלהעלאת המערכת לאוויר וזאת מיום 

 ההסכם כאמור לעיל לסיומה קודם לכן.

הספק מצהיר כי הבין את כל האמור במסמכי המכרז והסכם זה על נספחיהם וכי הוא  .1.7

וכי לא יציג כל תביעות מסכים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, 

 ענות כאמור.או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ומוותר בזאת מראש על ט

את השירותים בהתאם להוראות ולדרישת כל דין, לרבות תקן, לרבות אלה  ספקהספק י .1.8

הקשורות לבטיחות בעבודה, ולרבות הוראות הקשורות לתשלום שכר מינימום ותנאים 

 סוציאליים לעובדי הספק.

הספק יספק באחריותו המלאה ועל חשבונו בלבד, את כל הציוד, המתקנים, הכלים,  .1.9

מתן השירותים ולביצוע כל הקשור והכרוך בהן, והכל רים והעבודה הדרושים להחיבו

יהיה בתאום ואישורו של המתאם מטעם המכללה. מבלי לגרוע מאחריותו, על פי כל דין, 

הספק יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן, שיגרמו עקב ביצוע השירותים ו/או העבודות 

ר הנפגע זכאי לפיצוי אדם ו/או לרכושו, ואש הקשורות לשירותים, למכללה ו/או לכל

 בגינם על פי כל דין.

הנציג המורשה של היצרן, יש והיו יצרן המערכת או הספק מצהיר בזאת, כי בהיותו  .1.10

וכן צוות אנשים מיומנים  מערכתכלים המתאימים לתחזוקת ההברשותו ובאפשרותו 

 ל תקופת ההתקשרותלשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כומקצועניים 

 .מבניהםולמשך כל תקופת האחריות, המאוחר  ות תקופת האופציה()לרב

ממנו, מכל  ליישלהספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג  .1.11

סיבה שהיא, יודיע הספק למכללה על כך. במקרה זה תהיה רשאית המכללה להפסיק את 

תתקשר  ועמספק החדש חייב לשתף פעולה עם ה ההתקשרות עם הספק, והספק יהיה

 המכללה ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

כלפי צד שלישי, לרבות המכללה  הספק יפצה וישפה את המכללה, בשל כל חבות בה תחויב   .1.12

לסגל המכללה ולסטודנטים ולכל השוהים בה, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או 

 ר לשירותים הניתנים על ידי הספק. לה ו/או לשוהים בה בקשהוצאה, שייגרמו למכל
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 מערכתאספקת ה .2

נו בגוף הזמנת רכש ותאריכי האספקה אשר יצוי  מפרטהלפי  מערכתהספק יספק את ה .2.1

מכללה. הספק לא יבצע עבודה כלשהי ולא מחלקת הרכש של האשר תונפק לו על ידי ו

 ת המכללה.מארשמית כלשהי ללא קבלת הזמנת רכש  מערכתיספק 

/ חשבונית  משלוחתעודת במכללה על סמנכ"ל הבינוי והלוגיסטיקה הספק יחתים את  .2.2

ע"י  חתומהחשבונית עסקה  /. רק תעודת משלוח בסיום מבחני הקבלה בלבד עסקה

במכללה או מי מטעמו, תהווה אישור למסירה, קרי סמנכ"ל הבינוי והלוגיסטיקה 

תמשים בה קיבלו הדרכה תקין והמש נמסרה, הותקנה, הופעלה באופן מערכת"ה

אישור זה  לשביעות רצונם". הספק יצרף עותק חתום של מערכתמתאימה לשימוש ב

 לחשבונית החיוב.

המסמכים וימלא אחר כל הספק יעביר למכללה, מיד לאחר חתימת הסכם זה, את כל  .2.3

 במכללה.תקנת המערכת דרישות והסידורים הנוגעים להה

 במכללה.סמנכ"ל בינוי ולוגיסטיקה תאום ההתקנה יבוצע מול  .2.4

 הזמנת הרכש.הוצאת ממועד  חודשיים בתוךמכללה תסופק ותותקן ב מערכתה .2.5

 הדרכה ותמיכה .3

 ברמת המפעיל. מערכתהספק ידריך את צוות המכללה בהפעלת ותחזוקת ה .3.1

ותיעוד מלא של שיטות העבודה עם  ה,פעלהאת כל ספרות ה מערכתהספק יספק עם ה .3.2

 המשוייכים אליה.והרכיבים  מערכתה

 .אחריותהספק יספק תמיכה מקצועית מלאה לאורך כל תקופת ה .3.3

 מערכתשירות תחזוקה ל .4

 תחל ממועד המסירה., שנים 5של תקופת אחריות  .4.1

. תקופת התחזוקה מערכתהשנים לכל  7קה בתשלום של והספק מתחייב לתקופת תחז .4.2

קבלת לה מותנה באישור המכליום תקופת האחריות ובכפוף לרק לאחר סבתשלום תחל 

 הזמנת רכש מאת המתאם מטעם המכללה.

. רכיביהעל כל    מערכתבמהלך תקופת האחריות יהיה הספק אחראי לפעולתה התקינה של ה .4.3

עוץ טכני והדרכה שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, י הספק יספק ללא תשלום נוסף,

 למשתמשים. 

טכנית והדרכה, הכל ללא תוספת באתר המכללה ויכלול תמיכה  ןיינתשירות התחזוקה  .4.4

 תשלום או תמורה מצד המכללה. 

 .08:00-17:00ה בין השעות -בימים א ויינתנמיכה שירותי הת .4.5

 .שעות משעת פתיחת התקלה )לא כול לשבות וחגים( 24 : עדזמני תגובה לקריאת שרות .4.6

 ערבות ביצוע .5

ת וזאת להבטחת כל הספק יעביר למכללה האקדמית צפת, במעמד חתימת חוזה זה, כתב ערבו

השווה ל  בסךהתחייבויותיו על פי חוזה זה. הערבות הנדרשת הינה ערבות בנקאית בלתי מותנית, 

 צמוד למדד המחירים לצרכן, הידוע ביום הוצאת מערך הצעתו הכוללת )לא כולל מע"מ( 10%

 יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה.  30בות.  הערבות תהא בתוקף עד לתקופה של הער
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 ביטוחים .6

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין ו/או על פי חוזה זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים, למשך 

תוקפו של החוזה, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, את הביטוחים 

 המפורטים להלן:

 ביטוח המערכת עד מסירתה למכללה וביטוח רכוש וציוד הספק. .6.1

 כמפורט בנספח הביטוחים. יצד שלישביטוח  .6.2

 ביטוח חבות המוצר, בנוסח כמפורט בנספח הביטוחים. .6.3

 ביטוח חבות מעבידים בעלת תוקף טרם תחילת העבודות במכללה .6.4

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל   הספקהיה ולדעת   .6.5

יטוח כאמור יכלול סעיף לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ב הספקמתחייב 

ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או המכללה בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 

ן ביטוחי חבויות, בכפוף יפועלים מטעמה לעניו/או ה המכללהיורחב שם המבוטח לכלול את  

 לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 המכללהיכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  הספקי ביטוח .6.6

הביטוחים  כמו כן,. המכללהוכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי 

יכללו תנאי על פיו הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

 יום מראש. 60ידי המכללה, לפחות תימסר הודעה, בכתב, בדואר רשום ל

ימים מיום חתימת החוזה להמציא  14ללא כל בקשה מצד המכללה, מתחייב הספק, תוך  .6.7

בדבר עריכת ביטוחים בתקופת החוזה כמפורט לידי המכללה אישור מאת מבטחו של הספק  

שך לעיל, בנוסח נספח א'. הספק אחראי באופן בלעדי לדאוג לכך שהביטוחים יהיו תקפים במ

 כל תקופת החוזה ותקופת החוזה הנוספות, ככל שיהיו, ולהמציא למכללה אישורים על כך.

 הספק מתחייב לרכוש את ביטוח חבות המוצר למשך שבע שנים לפחות.

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ב .6.8

שור על מנת להתאימו להוראות הסכם לגרום לשינוי האי  הספק, מתחייב המכללהולדרישת 

 זה.

הספק פוטר בזאת במפורש את המכללה ו/או את הבאים מטעמה, מכל אחריות לנזק לרכוש  .6.9

לם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם כלשהו של הספק או מי מטעמו, או

 לנזק בזדון.

, לא יהיה בכדי כם זהלהס  'בנספח אמוסכם בזאת במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורטים   .6.10

להוסיף על אחריותה של המכללה מעבר לאמור בחוזה זה ו/או בכדי לגרוע מאחריות הספק 

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

הינם  המכללהמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי  .6.11

את אישורי עריכת הביטוח תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצ

 .במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם

 התמורה ותנאי תשלום .7

ם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית במכרז כנגד המכללה תשל מערכתהוהטמעת  תמורת אספקת

סמנכ"ל בינוי יחד עם תעודת המשלוח החתומה ע"י חשבונית מס כחוק, אשר תוגש למכללה 

 יום. 45ם תשלום של: שוטף + ל המכללה, בתנאיולוגיסטיקה ש
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 אחריות .8

הספק יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה  .8.1

, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו למכללה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה שהוא

ספק ו/או עובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל רשלניים של ה

ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מהצבת ו/או 

 בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה. או  מערכתהפעלת ה

הספק יפצה את המכללה ו/או את הניזוק )ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו למי מהם.  .8.2

ש את המכללה, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל הספק משחרר לחלוטין ומרא

אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף 

 וש, בכל עילה שהיא.זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכ

הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה  .8.3

כזאת מוטלת עליה לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או לפי כל דין אחר, לנזקים  ואחריות

שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב הצבת ו/או הפעלת המכונות, וכן לנזקים שיגרמו ממעשה 

ו מחדל רשלניים של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, א

חייבויות הספק על פי חוזה זה. אם תתבע המכללה ו/או במישרין או בעקיפין, בביצוע הת

עובדיה ו/או שלוחיה, ו/או מי שבא מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על 

או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק   הספק לסלק את התביעה כנגדן

 דין שביצועו לא עוכב.

 צד ג' בגין חבות המוצר הספק יהא אחראי כלפי המכללה וכלפי .8.4

 מערכתהספק יהא אחראי לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו ל .8.5

ו עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל בתקופת החוזה, בשל מעשה או מחדל רשלניים של הספק ו/א

בן מי שבא מטעמו, והוא מתחייב לתקנם, ללא דיחוי, הכול על מנת להחזיר את האמור למצ

 התקין ולשימוש מלא.

הספק ישפה את המכללה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה ובגין כל סכום שתחוייב בו עפ"י פסק  .8.6

מכללה לשלם עקב ההליכים משפט ושכ"ט עו"ד וכל סכום שתאלץ ה תדין, לרבות הוצאו

 המשפטיים.

 יחסי הצדדים .9

מכללה יחשב הספק מוסכם בין הצדדים כי בכל הקשור למערכת היחסים בין הספק לבין ה .9.1

מעביד בין המכללה לספק ו/או בין המכללה לעובדי -כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

 הספק.

פק הינם עובדי הספק הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הס .9.2

בלבד והם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים, והוא יישא בכל ההוצאות 

ם הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן והתשלומי

 בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה.

ה כנגד המכללה על יד ימי מעובדיו של הספק, ישפה מוסכם בזאת כי בכל מקרה שתוגש תביע .9.3

רחת עורך דין וכל הספק את המכללה במלוא סכום התביעה, לרבות הוצאות משפט ושכר ט

 סכום ו/או הוצאה אחרת שתישא המכללה בגין הליכים אלה.
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 פיצוי מוסכם ועמידה בלו"ז .10

יבצע ו/או יבצע באיחור ו/או יבצע בכל מקרה בו הקבלן לא יספק ו/או יספק באיחור ו/או לא   .10.1

לקויה את השירותים, ככללם או מקצתם, כנדרש בהסכם ובנספח א' להסכם זה,  באיכות

 פיצויים בסך השווה ל  מכללה, יהיה עליו לשלם למכללהמטעם המתאם ב  קבלת אישורללא  

 .שעות 24 בתיקון, מעבר ל לכל יום איחור/עיכוב₪  800

יסודית מצד הקבלן, כמפורט בהסכם זה, אשר תביא לביטולו של הסכם במקרה של הפרה  .10.2

 את מבלי לגרוע מכלוז ₪ 50,000פיצויים מוסכמים בסך מכללה על הקבלן לשלם ל זה יהיה

 מסכימים בזאת,  . הצדדיםמכללהזכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להם תהיה זכאית ה

 מכללהל יחס לנזק הראשוני שעלול להיגרםכי סך פיצויים מוסכמים אלו הינם סבירים ב

 ידי הקבלן.-בשל הפרת ההסכם על

לן פיצויים בשל אי ביצוע לתבוע מהקב מכללההאמור בסעיפים לעיל לא יפגע בזכותה של ה .10.3

של השירותים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי הסכם זה בהתאם לאמור  משביע רצון

הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא יגרעו מכל זכות למען הסר כל ספק,    בו, או על פי כל דין.

 .מכללהתרופה להן זכאית ה ו/או טענה ו/או סעד ו/או

 הפרת הסכם .11

 הסכם זה בשל כל הפרה יסודית, על פי כל דין או ההסכם. המכללה רשאית לבטל .11.1

בנוסף רשאית המכללה להביא לביטול ההסכם באם הוחל בהליכים נגד הספק או מי מטעמו  .11.2

בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים אלו לא שי 

 יום. 30בוטלו תוך 

המכללה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולחלט את באם הפר הספק הפרה יסודית תהא  .11.3

הערבות אשר הופקדה בידה על ידי הספק, וזאת בגין הנזקים שנגרמו או ייגרמו למכללה 

בלי שתידרש המכללה להוכיח נזקים אלה. אין באמור בסעיף זה מלמנוע כתוצאה, אך מ

חרים ו/או מהמכללה לגרוע מזכותה של המכללה לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה או א

 נוספים על פי כל דין.

ביטול ההסכם ע"י המכללה יעשה באמצעות הודעה לספק בכתב בלבד, והביטול ייכנס  .11.4

 דעה.לתקפו במועד שתקבע המכללה בהו

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט המקומית בכל סכסוך הקשור לנושאים והעניינים  .11.5

בית המשפט המוסמך באזור לרק הנובעים או הקשורים במכרז זה על נספחיו, תהא אך ו

 .סמכות השיפוט המקומית הבלעדית )נצרת( הצפון

 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 
 

____________________________  ___________________ 

 הספק  כללה האקדמית צפתהמ
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 נספח א' להסכם ההתקשרות

 דרישות ביטוחי הספק 

, 7צפת ו/או חברות בנות ו/או חברות בשליטתה, מרחוב ירושלים המכללה האקדמית על הספק להמציא לידי 
, הכולל בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זהביטוחים )אק"ב( "( אישור קיום מבקש האישור)להלן " צפת

 את הביטוחים המפורטים להלן:

 ביטוח רכוש  .א

נזק עקב הסיכונים  בבעלותו ו/או באחריותו של הספק, במלוא ערכם, מפני אבדן או וכן ציוד נלוה
 (,313)נזקי טבע  (,316)המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה 

בזדון, ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק  -נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
 (.314)וכן פריצה 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

י אחריותו של הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות )ומבלי לכיסו .1
 (. 322)לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .2
 הרעלה,  .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,  .2.3
מבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין נזק לרכוש שה .2.4

 בעת קרות מקרה הביטוח,  
 (307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 (.315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי  .2.6

הביטוח כאילו  ת לפיו ייחשבהביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולב .3
 (.321( )304( )302)נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 .(328) ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו .5
 .(329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪ 4,000,000: תבולות האחריוג .7

 ביטוח אחריות מקצועית  .ג

לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או  .1
מקצועי גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 

 עובדיו של הספק ו/או
 .  כיסוי לאחריותו של הספק בגין מי מטעמו .2
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  .3

 (.301)אובדן מסמכים  .3.1
 .(327) אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח .3.2
  (.303)דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  .3.3
  (.325)מרמה ואי יושר של עובדים  .3.4
 .(326)פגיעה בפרטיות  .3.5

רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין הספק   )להלן: הביטוח הינו בעל תחולה  .4
 "( .התאריך הרטרואקטיבי"

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5
 (.332)חודשים  12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של  .6
 ה או מחדל רשלני של הספקהביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם ממעש .7

(304( )321.)  
 .(328) ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו .8
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.,   ₪ 2,000,000.-: גבולות האחריות .9
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 ביטוח חבות המוצר  .ד

ישה, בגין אובדן ו/או נזק העלולים בגין אחריותו של היצרן על פי הדין הישראלי עקב תביעה ו/או דר .1
להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות המועצה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של היצרן ו/או  

 עובדיו. 
בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין הביטוח הינו  .2

 המציע, אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם.
 .(309)טוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור הבי .3
בגין מעשי ו/או מחדלי היצרן, ובכפוף לסעיף אחריות   מבקש האישורהביטוח מורחב לשפות את   .4

 .(321( )304( )302) צולבת
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .5
 (.332) חודשים 12ת גילוי מורחבת של הביטוח כולל תקופ .6
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  ,  2,000,000.- גבולות האחריות: .7

 ביטוח חבות מעבידים .ה

 לכיסוי חבות הספק על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,   .2.1
 פיתיונות ורעלים,  .2.2
 העסקת נוער כחוק,  .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. .2.4

 (.319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הספק  .3
 (.328ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו ) .4
 (.309ביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור )ה .5
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000 לתובע,₪  6,000,000: גבולות האחריות .6

 כללי לכל הביטוחים . ו

במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים  .1
שים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול ותקפים לכלל הרכבים המשמ

 ₪. 600,000-אחריות שלא יפחת מ
לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק על מבטחי הספק  .2

 ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,
פוף לחובת הזהירות של המבוטח סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכ .3

 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.
יום  30א ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, ל .4

 למבקש האישור, בדואר רשום. 
 

 לתשומת לב הספק ומבטחיו:
כנדרש ע"י הממונה על שוק על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג 

קוד בצידה,   ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הספק באק"ב של הספק. בדרישה שלא מופיע
ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הספק )הרחבה של 

 הפוליסה לטובת המבוטח(.
 

ע"פ הנוסח בטבלה בעמוד הבא,  יש להעביר את אישור קיום הביטוחים,
 לחתימת מבטחי הספק, בהתאם לאמור בנספח דרישות הביטוח הנ"ל.
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   קיום ביטוחיםאישור 

כולל את כל   אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו 
ין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לב

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

המכללה  ם:ש
האקדמית צפת ו/או 

חברות בנות ו/או חברות 
 בשליטתה

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☒

 ______אחר: ☐
  

 משכיר                               ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

 מען: , צפת7ירושלים  מען: 

 כיסויים
 סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 טבע מ סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  -309 ₪    ביט  רכוש 
כיסוי בגין נזקי טבע,  -313האישור, 

 -316כיסוי גניבה פריצה ושוד,  -314
 ראשוניות -328כיסוי רעידת אדמה, 

הרחבת  -304אחריות צולבת,  -302 ₪  4,000,000   ביט  צד ג'
קבלנים וקבלני  -צד ג' -307שיפוי, 
תור על תחלוף לטובת וי -309משנה, 

כיסוי לתביעות  -315מבקש האישור, 
מבוטח נוסף בגין מעשי או   -321המל"ל,  

 -322מבקש האישור,  -מחדלי המבוטח
מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 

ש רכוש מבק-329ראשוניות,  -328
 האישור ייחשב כצד ג'

אחריות 
 מעבידים

ויתור על  -309 הרחבת שיפוי,  -304 ₪ 20,000,000   ביט 
 -319תחלוף לטובת מבקש האישור, 

מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של 
 ראשוניות -328מי מעובדי המבוטח, 

אחריות 
 מקצועית

דיבה,  -303אובדן מסמכים,  -301 ₪ 2,000,000   ביט 
השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת 

הרחבת  -304כיסוי אחריות מקצועית, 
על תחלוף לטובת ויתור  -309שיפוי,  

מבוטח נוסף בגין  -321מבקש האישור, 
מבקש  -מעשי או מחדלי המבוטח

מרמה ואי יושר  -325האישור, , 
פגיעה בפרטיות במסגרת  -326עובדים, 

 -327כיסוי אחריות מקצועית, 
 -328וי עקב מקרה ביטוח, עיכוב/שיה

 12תקופת גילוי  ) -332ראשוניות , 
 חודשים(

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  -303 ₪ 2,000,000   ביט  חבות מוצר
 -304במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 

ויתור על תחלוף  -309הרחבת שיפוי,  
מבוטח  -321לטובת מבקש האישור, 

 -המבוטחנוסף בגין מעשי או מחדלי 
עיכוב/שיהוי עקב  -327מבקש האישור,

 -332ראשוניות ,  -328מקרה ביטוח, 
 חודשים( 12)תקופת גילוי  

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 מכירת/רכישת/השכרת ציוד  046

 ביטול/שינוי הפוליסה*

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור 

 המבטח:
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 נספח ב' להסכם ההתקשרות  
 ערבות ביצוע 

 
 לכבוד

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11רח' ירושלים 

 

 _____________________הנדון: ערבות מס' 

מכללה בתקנת קרוסלות כניסה  והלאספקת    01GA/20לבקשת _____________)הזוכה במכרז  מס'  

₪ )במילים:  _________האקדמית צפת(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

ש"ח( שיוצמד למדד, כמפורט להלן מתאריך _________ אשר תדרשו  ________________

תקנת והת לאספק 01GA/20מס' מאת:__________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם מכרז 

 מכללה האקדמית צפת.קרוסלות כניסה ב

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

 לשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.ה

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

זו )להלן: "מדד התשלום"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת  פי ערבות

סם ביום _________, )להלן: "המדד היסודי"( שפור  2020שנת                   המציע, דהיינו המדד של חודש

אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

 )להלן: "סכום הערבות המוגדל"(.

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום 

 הערבות.

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

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם  

שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור 

 החייב.מאת 

 מיום הוצאתה ועד בכלל. שנים 5 ערבות זו תישאר בתוקפה ל

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

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

.__________________________ 

 

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

 

 

____________________ __________________ ____________________ 

 שמות החותמים                        חתימות וחותמת הבנק                      תאריך                

 


