
 

 

 
 
 

 
  

 : המכללה האקדמית צפת מוציאה בזאת – ועדת מכרזים 

 07SM/20מכרז פומבי מס' 
 סימולטורים ובובות סימולציה 

   למרכז הדרכה רפואית

 
 

 נכתב ונערך על ידי 
 אופטימייז סולושנס בע"מ 

 עבור המכללה האקדמית צפת )ע"ר( 
 כל הזכויות שמורות 



 
 

 34מתוך  2עמוד 

 

 20/07SMמכרז פומבי מס' 

 

 כללי  .1

צפת   .1.1 האקדמית  "  המכללה  הרלוונטיים  מכללה ה)להלן:  מהגופים  לקבל  מבקשת   )"

סימולטורים ובובת  של    התחזוקמתן שרותי  ואספקת  להעומדים בתנאי מכרז זה, הצעות  

בהתאם הכל    ,"(מ.ה.רסימולציה במרכז ההדרכה הרפואית החדש של המכללה )להלן: "

 לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי מכרז זה.  

מכרז זה מכיל מגוון של בובות וסימולטורים הנדרשים לצרכי מ.ה.ר, בהתאם לכך במכרז  .1.2

 .  ולא ברמת המכרז כולותהיה ברמת מוצר בחינת ההצעה הזוכה  זה ייבחרו מספר ספקים. 

המציע .1.3 עם  ההתקשרות  הצעתו  ים/תנאי  ועדת    ם/אשר  ידי  על  הזוכה  כהצעה  תיבחר 

של  "המכללה    המכרזים  הזוכה)להלן:  "המציע  ו  המכרזים"  בהסכם ועדת  קבועים   )"

המצורף "זה  מכרז  ל  ההתקשרות  ההתקשרות)להלן:  ואמנת  הסכם  השירות  מפרט   ,)"

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.    השירות, המהווים

הכספית .1.4 להצעתו  בהתאם  תהא  הזוכה  למציע  המציע  התמורה  תוגש    של  אשר  הזוכה 

 .ד'  בנספחתצורה המפורטת ב

כלל    תמחייבכמות זו  ואין  בלבד  הכמויות הרשומות ליד כל פריט הינם הערכה  מובהר כי   .1.5

יכול להיות נמוך )עד כדי אי  המכללה  ת בפועל על ידי  והזמנה  . לפיכך, היקףמכללהאת ה

 .כמות המפורטת לכל פריטגבוה מה אוהפריט כלל(  הזמנת 

.  ודעות הזכייהיום ממועד ה  30בתוך כ  תבוצע  הזמנת רוב המוצרים  מעריכה כי  מכללה  ה .1.6

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להצטייד בכמויות נוספות של מי מפרטי המכרז לאורך  

 שנים ממועד הודעת הזכייה .  5תקופה של עד 

ו/או   .1.7 בשינויים  ו/או  בהודעות  להתעדכן  המציע  של  הבלעדית  אשר באחריותו   בתוספות 

 . 4.3כמפורט בסעיף  המכללהלעת באתר האינטרנט של  יפורסמו מעת 

ותחזוקה )שלוש( שנות אחריות    3הינה  לכל המוצרים במכרז  אחריות הנדרשת  תקופת   .1.8

)לפי    סיום ההדרכה על המוצר המסופקקה או  פהאסממועד  אשר יחלו    ,באתר המכללה

 .לכל מוצר בנפרד ,המאוחר מבניהם(

 וכוללים את כל מוצרי החומרה,וקבועים  המוצעים הינם סופיים  פריט  כל    בגין  יריםהמח .1.9

ור יהיה לאורך  מ תוקף המחירים כא  .ואחריות  הדרכת המשתמשים ,  הובלה, התקנהתוכנה,  

שנים נוספות(,   2השנים, לרבות תקופת התקשרות ההמשך )  3כל תקופת ההתקשרות בת  

 במידה ובחרה המכללה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה.  

ו/או   המוצרים  על  שיחולו,  או  החלים,  היטל  או  מס  כל  כוללים  למוצרים  המציע  מחירי 

 השירותים למעט מע"מ.  
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   , כמפורט להלן:עם זכות המכללה להליך תחרותי נוסף ומביהמכרז הינו מכרז פ .1.10

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

לכל סוג  הכולל הגבוה ביותר  ציון  ההצעה בעלת ה, או פחות, בין  15%בהתקיים פער של  

  צעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג לבין הה )ציון כולל הינו ציון מחיר + ציון איכות(  פריט  

 . לכל סוג פריט

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

וליתר המציעים  אשר קיבל את הציון הגבוה ביותר  למציע    –למציעים הרלוונטיים ]קרי  

ובתנאי    15%, קיים פער ממוצע של עד  בעלת הציון הכולל הגובה ביותרשבין הצעתם להצעה  

שעמדו בתנאי הסף של מכרז זה[, כי 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.  

יר הסופית )במעטפה סגורה ללא פרטי זיהוי המציע(, תוכנס על ידי המציע בלבד הצעת המח 

 לתיבת המכרזים במועד ובשעה שימסרו ע"י המכללה.  

  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות .1.11

 להצעתם. 

שהיא, יחד  אחרת  עה  המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  או כל הצ .1.12

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

 . הבלעדי

סיים  יתחייב ל הוכרזה כהצעה הזוכה ע"י ועדת המכרזים של המכללה,  הצעתו  אשר  מציע   .1.13

עד   בתוך פרק זמן שללשביעות רצון המכללה, הדרכה וביצוע ת המוצר, התקנתו קפאסאת 

  . מהמכללה הרכש הזמנת  קבלת מיום חודשים( השלו)ש 3

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

על  ציא  או להפחית מדרישות אלה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והיא תוו/להוסיף  

להתעדכן  על המציעים בלבד מוטלת האחריות המלאה  באתר המכללה.    מראשהודעה  כך  

 . בקבצי השאלות ותשובות והבהרות המכללה אשר יפורסמו באתר המכללה

דעתהמכללה  ל .1.15 שיקול  פי  על  כולן  את  או  הצעה  כל  לדחות  אינה  ו   דיהבלע  הזכות  היא 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.  

התנאים   .1.16 לכל  המציע  מצד  הסכמה  ועניין  דבר  לכל  מהווה  לבקשה,  הצעה  הגשת  עצם 

 המפורטים לעיל ולהלן.   וההוראות
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 תנאי סף  מוקדמים  .2

 מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן: העל 

הינו תאגיד המאוגד   .2.1 הדין הישראליהמציע  חוק  ובידיו    לפי  לפי  כל האישורים הנדרשים 

 . 1976  -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 המציע במכרז זה. הינו משווק מורשה מטעם היצרן של המוצר המוצע על ידי המציע  .2.2

מוצרים מכל מוצר אשר    2לפחות  סיפק  המציע    1/7/2020ועד    1/7/2015במהלך התקופה   .2.3

זה למכרז  במענה  המוצע(  הגיש  הדגם  של  קודם  דגם  ם  /ישראליות  /לקוחל,  )לרבות 

מטה:   רפואית)  מסרמהרשימה  לסימולציה  הארצי  בריאות,    (המרכז  מוסדות  ,  מוסדות 

 . , צה"ל, מד"אהמוכרים ע"י המל"ג אקדמיים בישראל

   להלן. 10למפורט בסעיף   המציע צרף להצעתו ערבות הצעה בהתאם .2.4

הכרחיים לעצם הגשת ההצעה. מציע אשר לא יעמוד  מצטברים והתנאים מעלה הינם תנאי סף  

 הצעתו תפסל.  –באחד מתנאי הסף המוזכרים מעלה 

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

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

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

 . ולא לאחר המועד שנקבע האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות

 

 

 טבלת ריכוז תאריכים   .3

 להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז:  

 עד השעה  תאריך  פעילות

 13:00 10.9.20 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 15:00 17.9.20 מועד אחרון למענה המכללה לשאלות הבהרה 

 13:00 11.10.20 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים  

 

בין   סתירה  של  במסמכי  במקרה  המוזכרים  המועדים  לבין  שלעיל  בטבלה  המצוינים  המועדים 

 המכרז, יגברו המועדים המצוינים בטבלה. 
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 פניות והבהרות לגבי המכרז  .4

הגשת   .4.1 לפני  לקבל  יהיה  ניתן  המכרז  למסמכי  והבהרות  נוספים  הסברים  לקבלת  פנייה 

ניתן להעביר     .(3סעיף  )  לעיל  טבלת ריכוז תאריכיםההצעה עד למועד האחרון המפורט ב 

  :מס' טלפון,    safia@zefat.ac.ilשאלות בכתב בלבד למכללה  לידי הגב' צפי ארבל,  במייל 

לצורך אישור קבלת המייל  בלבד. לא יינתן כל מידע נוסף  נמסר במכרז זה    04-6927726

 יעו לאחר מועד זה.  המכללה לא תענה על שאלות הבהרה שיג  טלפונית.

 המציע לבדו יהא אחראי לוודא, כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו עד למועד האמור. 

  המכללה אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  .4.2

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי המכללה בקשר  .4.3

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

בכתובת:   המכללה  של  ל    www.zefat.ac.ilהאינטרנט  להיכנס  זים" אודות"/"מכר"יש 

חלה האחריות להתעדכן  בלבד  על המציע  .  "(אינטרנטה אתר  להלן ")  "מכרזים פתוחים"/

בכל שינוי ו/או תיקון המפורסם באתר האינטרנט. כל שינוי או תוספת למכרז, לפני המועד  

האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת המכללה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים,  

 י שיקול דעתה, ויחייב את המציעים. ייעשה על ידי המכללה, לפ 

תשובות, הבהרות והודעות שינוי יצורפו על ידי המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם,   .4.4

ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות.   ידם, הובנו  על  כי הללו אכן התקבלו  וזאת לאישור 

 המציע. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת 

הועלתה לאתר  למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של המכללה, אלא אם   .4.5

 .  המכללה כאמור

 

 תהליך הגשת ההצעה  .5

. המציע ימלא  וגיליונות האקסל המצורפים לו  ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז .5.1

 סעיף.בדייקנות כל סעיף בהתאם להוראות, לתנאים, למבנה ולפירוט שבכל 

בגוף  .5.2 תוספת  ע"י  בין  לגביהם  הסתייגות  כל  או  המכרז  במסמכי  תוספת  או  שינוי   כל 

אילו  כ   המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה

לאותו הפריט המוצע או לכל הפריטים לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה  

 .המכללה ה הבלעדי שלדעת  עפ"י שיקולהמוצעים, הכל 

טופס הגשת ההצעה כשהוא חתום וחתימה על יתר מסמכי המכרז וכל נספחיו, יהוו הסכמה   .5.3

המופיעים וההוראות  ההתניות  התנאים,  לכל  המציע  ונספחיו    במסמכי  מצד  המכרז 

תנאיו כל  על  המכללה  עם  ההתקשרות  הסכם  נוסח  את  היתר,  בין  כמפורט    והכוללים, 

 . בנספחים למכרז זה

mailto:safia@zefat.ac.il
http://www.zefat.ac.il/
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כשהיא כוללת את כל מסמכי המכרז ונספחיהם, כשהיא שלמה,   המציע יגיש את הצעתו, .5.4

ו כראוי  חומר  ממולאת  כל  חתימה.  הדורשים  המקומות  בכל  וחתימה  בחותמת  חתומה 

את .  07SM/20  עליה יירשם מכרז מס'מעטפה סגורה  בהמכרז לרבות הצעת המציע יוגשו  

  –האקדמית צפת  המכללה  שרדי הנהלת  לתיבת המכרזים בממעטפת המכרז יש להכניס  

עה שלא תימצא  . הצלעיל  3מועד המפורט בסעיף  עד ל,  11לשכת המנכ"ל, ברחוב ירושלים  

עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות   ועדת    -בתיבת המכרזים הנ"ל  ע"י  לא תידון 

 .המכרזים של המכללה

עד שני ימי עסקים,   ,בכל עת  להגשת הצעות,המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון   .5.5

. במקרה זה יאריך המציע, בהתאמה, את תוקף הצעתו  המועד האחרון להגשת הצעות  לפני 

 )במידה ותימסר דרישה מהמכללה על כך(. ואת תוקף הערבות

 

 להצעהנדרשים מסמכים  .6

 המסמכים הבאים: על המציע לצרף להצעתו את 

מס ערך מוסף, בהתאם לחוק    ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוקי  אישור .6.1

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 ים/המוצע  ים/של המוצר  ים/הינו משווק מורשה מטעם היצרןהמציע  כי    ים/אישור היצרן .6.2

   נדרש אישור יצרן לכל מותג יצרן מוצע. על ידי המציע במכרז זה.

 .נספח ב' – הצהרת המציע .6.3

 .10בהתאם למפורט בסעיף כתב ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית,  .6.4
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 פירוט שלבי המכרז ובחירת הזוכה   .7

ייבחן הציון המשוקלל )של מרכיב האיכות ומרכיב המחיר(  היות ובמכרז זה ייתכנו מספר זוכים,  

   ברמת שורת פריט מוצע, כך שלכל פריט ייקבע ספק זוכה אחד.

 כמפורט להלן:  בחינת ההצעות תבוצע בשני שלבים .7.1

א'   .7.1.1 )והמציעיםהמכללה    –שלב  ההצעות  של  עמידתן  את  הסף  (תיבחן    בתנאי 

 . ל את ההצעות שאינן כשרות"( ותפסוההצעות הכשרותבמכרז )להלן: "  להשתתפות

 תעניק ניקוד להצעות הכשרות על פי אמות מידה של איכות ומחיר. המכללה    – שלב ב'   .7.1.2

   60% –[P]בחינת המחיר  .7.2

   השוואת מחיר בובה / סימולטור )להלן: "מוצר ראשי"(: :1.מ

שהתקבלה    למחיר ההצעה הנמוכה ביותרלמוצר הראשי ביחס  השוואת מחיר המציע   

 .  הנבדק למוצר הראשי

  :ו/או מתכלים, ממחירון יצרן לחלקי חילוף ,אחוז הנחה מוצע :2.מ

)אשר יבחרו ע"י המכללה( לאחר  ו/או מתכלים  השוואת עלויות של מספר חלקי חילוף   

המוצעת ההנחה  המציע  יישום  ביותרע"י  הנמוך  המחיר  פריט    ,.  ע"י    נבחרשלכל 

את  ,  המכללה המרבייקבל  ההצעות  הציון  שאר  הנמוך  .  למחיר  בהשוואה  ינוקדו 

נדרש    ציוני המחיר לחלקי החילוף שנדגמו.של  ממוצע פשוט  לכל מציע,  ביותר. יבוצע  

     להגיש מחירון יצרן בתוקף לחלקי חילוף ומתכלים.

ש"א   3עלות שנת אחריות ותחזוקה נוספת באתר המכללה )להלן: "ש"א"( מעבר ל  :3מ.

  במחיר המוצר הראשי:הכלולות 

במידה    ביותר.  הנמוכה  ההצעה  למחיר  בהשוואה  זו  בשורה  המציע  מחיר  השוואת 

זו. במקרה זה שאר    - "  כלול והמציע רשם " יקבל המציע את הציון המרבי לשורה 

לא נתן מחיר או לא כלל את עלות שנת  ₪. מציע אשר    1ההצעות ינוקדו מול סך של  

 )אפס( לשורה זו.   0 ניקודיקבל   -המוצר הראשי   האחריות הנוספת הנדרשת בעלות

 40%  – [Q]האיכות מרכיב  .7.3

ברמת מוצר  נקודות במרכיב זה  75נדרש ציון מינימלי של , נקודות  100  הינוסך ניקוד האיכות 

הניקוד  תצורת    ייפסל.  –נק'    75מינימלי של  ניקוד איכות מצרפי  שלא יגיע למוצע  . פריט  מוצע

 :הניקוד. להלן שיטת (2( ובנספח ד')1ד')בנספח מפורטת לכל שורה רלוונטית 

 : Recommended (R )  ת כהמוגדרתכונה ת השווא  : 1.א

ל  מוצע  כ  מחיר  המסומנת  שהוצעל  Rתכונה  ביותר  הנמוך  המחיר  לשורה    עומת 

םהמציע את המילה  ירשו  ,  המוצר הראשיכלול במחיר    R  התכונה. במידה ו הרלוונטית

. במידה והמציע הינו  לתכונה זו  את מקסימום ניקוד האיכותהמציע  יקבל  " וכלול "

עלות   שהציע  כללו  לפריט  היחידי  השאר  הראשי  וכל  המוצר  במחיר  המחיר    - את 

התכונה לא כלולה במחיר המוצר הראשי  במידה ו  .₪  1  ההשוואה תבוצע למחיר של

הניקוד לשורה הרלוונטית    –   Rאותה תכונת  ל יר  או לא ניתן מחלא קיימת אפשרות  או  

 )אפס(.  0יהיה 
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 מבוטל :2.א

  ותק מכירות של המוצר המוצע: :3.א

אשר סופקו  (  הקודם של הדגם המוצעדור  האו מ הדגם המוצע  מ )מות היחידות  תבחן כ 

הבאים:   רפואית)מסר  לארגונים  לסימולציה  הארצי  בריאות,  (המרכז  ,  מוסדות 

בישראל מוסדות   המל"ג  אקדמיים  ע"י  מד"א  המכורים  צה"ל,  מתאריך    -,  החל 

היחידות הגדולה ביותר תקבל את  כמות    ועד מועד הגשת המענה למכרז.   1.7.2015

 לפריט המוצע הנבדק.  מרבי. שאר ההצעות יקבלו ציון ביחס לכמות המרביתהציון ה

 :לכל פריט מוצע שביעות רצון לקוחות :4א.

מתוך רשימת  (  בהתאם לבחירת המכללה בלבד  )לקוחות שונים    2שביעות רצון של עד  

את הפריט  לקוחות שתועבר ע"י המציע. יש לציין רק לקוחות אשר המציע סיפק להם  

 .  או הדגם הקודם של הפריט המוצע המוצע בלבד 

המרכז  )  מסר מובהר בזאת כי רשימת הלקוחות תכלול רק מי מהלקוחות הבאים:  

המוכרים    מוסדות אקדמיים בישראל, מוסדות בריאות, (צי לסימולציה רפואיתהאר

 .  , צה"ל, מד"אע"י המל"ג

ת הרצון  ושאלותישביעות  למציע  בנוגע  שאלות  לפי  ל  מדד  יותר  בנוגע  או  אחד 

 .  מהמוצרים המוצעים

 משקל נושא 

 תום האחריות או אחרי  /עמידות המוצר המוצע במהלך ו

 [ 1ציון   –דות נמוכה י , עמ5ציון  –]עמידות גבוהה 
35% 

 זמינות חלקי חילוף  

 [ 1ציון   –, זמינות בעייתית 5ציון   –]זמין ללא בעיה 
25% 

 עלויות תיקון  

 [ 5ציון   –, נמוכות 1ציון  –]גבוהות 
25% 

 רמת השירות, איכות וזמינות המציע 

 [ 1ציון  – , לא מרוצה כלל 5ציון  –מרוצה מאד 
15% 

 

 [: T]לכל שורת פריט קביעת ציון סופי  .7.4

T = 0.60*P + 0.40*Q 

 ה
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 תמורה והצמדה , מחיר .8

השונות,   .8.1 ובטבלאות  בסעיפים  השונים  המחירים  פריטי  לרבות  המציע,  של  בהצעתו  המחיר 

הנדרשות    יכלול את לא רק,  ,  המכרזתחת תנאי  מציע למלא  שעל הכל הפעולות  אך  לרבות, 

עדכוני תוכנה  שנות אחריות ותחזוקה באתר הלקוח,    3אספקה, התקנת המוצר, הדרכה,    ביצוע

)במידה וירכשו שנות    והנוספות  יזומים ע"י המציע בכל שנות האחריות והתחזוקה הכלולות

המכללה(,   ע"י  נוספות  ותחזוקה  אחזקת    ציוד,  אחריות  אדם,  ציודחומרים,  כוח  הוצאות   ,

 .)למעט מע"מ אשר יצורף לחשבונית כדין( סים ככל שיחולוי , מנסיעותביטוח, ערבויות, 

 המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם. .8.2

צמודים   .8.3 יהיו  לא  המציע  בהצעת  ו/או  בהזמנה  ו/או  בהסכם  המפורטים  המחירים  כי  יובהר 

 לכל הצמדה ו/או תוספת אחרת.  או/למדד ו

 תוקף ההצעה  .9

  יום מהיום האחרון להגשת הצעות. הצעת הכשיר הבא בתור  180ההצעות יהיו בתוקף למשך   .9.1

 ימים נוספים.  90תעמוד בתוקפה למשך 

  במקרה בו הזוכה יחזור מהצעתו ו/או יפר את ההתקשרות עמו ו/או מחסור שביעות רצון של  .9.2

להכריז    ההתקשרות עימו לא תצא לפועל, ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת,ו/או  המכללה  

 תוקף.   על ההצעה הבאה אחרי הצעת הזוכה, כ"זוכה הבא בתור" וזאת גם אם ההצעות פגו

  ימים להתחיל לבצע את האמור בהסכם   7במקרה כאמור, הזוכה הבא בתור, מתחייב תוך   .9.3

 . מכללהההתקשרות על פי הודעת ה 

גם לאחר חלוף  )  הכרזה על זוכה שהינו הכשיר הבא בתור והפעלתו במקרה הצורך,יודגש כי   .9.4

  , נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של(יום ממועד ההחלטה בדבר ההצעות הזוכות בהסכמתו  180

 והיא אינה מחויבת להפעיל אפשרות זו. המכללה  

 ערבות הגשת הצעה  .10

מהסכום הכולל    5%אשר הינה לפחות בשיעור של  על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית  

, אך לא יותר  של הצעתו לכלל המוצרים המוצעים ומכפלותיהם בכמויות הדרושות )למעט מע"מ(

 .₪   100,000מערבות הצעה ע"ס 

  12.2.1ור בסעיף  בהתאם לאמ הערבות הנ"ל בערבות ביצוע  ציע אשר יקבל הודעת זכייה ימיר את  מ

 . לעיל

 01/03/2021תוקף ערבות הצעה: 
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 זכות עיון בהצעות  .11

הצעת המציע תיחשב כזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך, כי אם   .11.1

 ייקבע כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל או מי מהמשתתפים במכרז שידרוש זאת.

בשל טענה לסוד מסחרי או לסוד מקצועי, יציין    הצעתורצה המציע למנוע עיון בחלקים של   .11.2

מובהר בזאת, כי ההחלטה    בדף נפרד את החלקים כאמור, תוך מתן נימוקים לטענתו זו.

הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי, נתונה  

 י או מקצועי במכרז זה.מחיר אינו סוד מסחר –הבהרה  לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

₪   500  ע"ס  העיון בהחלטותיה של ועדת המכרזים, לרבות הצעת הזוכה, כרוך בתשלום   .11.3

 אין המכללה גובה מע"מ. אג'.  70צילום כל עמוד:  ההוצאות הכרוכות בכך.בגין  

 מימוש ההתקשרות  .12

  על כל  למכרז זה   ה'  לבין הזוכה במכרז, מצורף כנספח  מכללהההסכם אשר ייחתם בין ה .12.1

 נספחיו. 

  ימים מיום ההודעה על זכייתו את המסמכים  7על המציע שיוכרז כזוכה במכרז להעביר תוך   .12.2

ותנאי   הזוכה  עם  ההתקשרות  למימוש  תנאי  הינה  זו  תקופה  בתוך  והמצאתם  הבאים, 

 :על ההסכםהמכללה   לחתימת

הצעתו  סכום   -)סכום הזכייה הינו  מסכום הזכייה   8%השווה ל   ערבות ביצוע בסך .12.2.1

בנוסח   (עליה תחליט המכללה לכלל המוצרים בהם הוכרז מוכפל בכמות מכל פריט

הודעת  ממועד  חודשים    42  . הערבות תעמוד בתוקף למשךא' להסכםהמצורף כנספח  

 הזכייה.  

  אישור עריכת ביטוחים חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח, ללא כל שינוי ולפי הנוסח   .12.2.2

 . קיום ביטוחאישור   - ב' להסכם מצורף כנספחה

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם.  .12.3

 שמירת זכויות  .13

במכרז, או כל גורם    , והמשתתפיםמכללה האקדמית צפתכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל

לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז  אחר,  

 זה.

 הוצאות המכרז  .14

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה  

 . ציעעל המ
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 הצעה   ילוט  / שחרור ערבותח .15

ערבות  ה .15.1 את  לחלט  רשאית  תהא  במכללה  נקבעה  ההצעה,  הצעתו  כי  למציע  הודיעה  אם 

 במכרז, והמציע:  כזוכה

 . הנדרשות בהסכם ובמכרזהשלים את כל החתימות  לא  (1

 ערבות  –מסמכים שנקבעו בו  את ה   מכללהחתם על הסכם ההתקשרות אך לא המציא ל (2

 בנקאית, פוליסת ביטוח וכו'. 

 חזר בו מהצעתו.  (3

 לא עמד בהתחייבויותיו.  (4

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה. 

וע בזכותה של  תחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למכללה, זאת מבלי לפגההצעה  ערבות   .15.2

 המכללה לפיצוי נוסף על פי כל דין. 

 מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות:  .15.3

 אם לא נבחר כזוכה במכרז או אם נדחו כל ההצעות, לאחר מתן הודעתה של המכללה. (1

ביצוע (2 בערבות  כנדרש,  הומרה,  האמורה  והערבות  במכרז,  כזוכה  נבחר  הוא                                            אם 

 כנדרש במכרז זה. 

 סמכויות ועדת מכרזים  .16

 . של המכללהההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תתקבל על ידי ועדת מכרזים  .16.1

נוספים   .16.2 פרטים  ו/או  אישורים  ו/או  מסמכים  לדרוש  חייבת,  אינה  אך  רשאית,  הוועדה 

וכן ופרויקט  מהמציע  עבודות  לגבי  פרטים  צדדים לברר  אצל  המציע  ידי  על  שבוצעו  ים 

בוחר להגיש הצעה מביע בכך את הסכמתו לסעיף זה ואין ולא יהיו לו    שלישיים. מציע אשר 

 בשל כך.מכללה טענות כלפי ה

 הועדה רשאית, אך אינה חייבת, לפנות למציע להשלמת מסמכים חסרים. .16.3

עים או חלקם, על פי  הוועדה רשאית להיפגש בפרק הזמן שנועד לבדיקת ההצעות, עם מצי  .16.4

ובאופן    שיקול  ברמה  השירותים  את  לספק  מיכולתם  אישית  התרשמות  לשם  דעתה, 

   הנדרשים.

ו/או עובדים (  בין שצוינו על ידי המציע בין אם לאו)  הוועדה רשאית לשוחח עם ממליצים .16.5

המציע, וכן לבקר במקומות המופעלים על ידי המציע ולבצע כל בדיקה נוספת, לרבות    של

 איתנות פיננסית של המציע.  תבדיק

המכללה  הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע במידה ו .16.6

 .מול המכללה המציעהקודמת של  לא הייתה שבעת רצון מאיכות העבודה או בהתנהלות 

 :מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, ועדת מכרזים רשאית לפסול הצעות מהטעמים הבאים .16.7

 שיקבע לגביה כי חסרים בה פרטים על מנת להעריכה כדבעי; הצעה  .16.7.1
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 בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז;  .16.7.2

 הצעה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים; .16.7.3

 הצעה שיש בה: אי בהירות, דו משמעות; .16.7.4

 הצעה שאינה ממלאת אחר דרישות המכרז.  .16.7.5

או   .16.8 הצעה שמניתוחה  ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום לב 

 מדובר בהצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים ברורים ומוצקים.  עולה כי

  ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו בהתאם לדין ו/או  .16.9

מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות או אחרות, וזאת גם אם כבר הוכרז זוכה במכרז, 

 די וללא צורך בנימוק ו/או הודעה מוקדמת ו/או פיצוי כלשהו.שיקול דעתה הבלע על פי 

את   .16.10 לבטל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  מכרזים  ועדת  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי 

 : בנסיבות הבאות המכרז

הוראות  .16.10.1 ועל  המכרז  תנאי  הסף,  תנאי  כל  על  עונות  פחות  או  הצעות  שתי    רק 

 המפורטות במסמכי המכרז. 

  , באופן המצדיק לדעתה, את ביטול המכללהחל שינוי נסיבות, או שהשתנו צרכי   .16.10.2

 המכרז.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו את הצעות המחיר, או פעלו   .16.10.3

המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את    באופן

 המכרז.  מטרות

ל .16.10.4 ו/א מכללההתברר  המכרז  פרסום  לאחר  לאחר,  ו/או  הבהרה  שאלות  לאור    ו 

או במסמכים,  המפורטות  בדרישות  או  במפרט  טעות  שנפלה  ההצעות,    פתיחת 

שהושמטו נתונים/דרישות מהותיות מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים  

 בלתי שלמים.  או

לעיל, תהא ה בנסיבות המפורטות  כי  פיצוי מכללה  מובהר,  כל    פטורה מתשלום 

  שר לביטול המכרז, לרבות, אך לא רק, בגין הוצאות שהוציא למציע כלשהו בק

ו/או   עתידיים  רווחים  אובדן  ו/או  הצעתו  הכנת  לצורך  המציע  ו/או  המתעניין 

 צפויים. 

 חתימת חוזה התקשרות  .17

 " )להלן:  הצעתו  קבלת  על  למציע  המכללה  "  "הזוכההודיעה  המכללה  "הספקו/או  ישלימו   ,)

על   החתימה  תהליך  את  השלמת  והזוכה  תוך  המכרז,  למסמכי  המצורף  ההתקשרות  הסכם 

 ימים מעת שתימסר לזוכה הודעה בכתב על קבלת הצעתו.  15הפרטים החסרים, וזאת תוך 

לעיל   כאמור  והנספחים  המסמכים  ויתר  ההתקשרות  הסכם  על  יחתום  לא  הזוכה  בו  במקרה 

לפנות לכל מציע אחר  ובמועד הקבוע לעיל, תהא המכללה רשאית לבטל לאלתר את קבלת הצעתו ו
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ין והוא מוותר בזאת על כל זכות  יוזאת מבלי שתהא לו זכות כלשהי לערעור ו/או להתנגדות בענ

 לעיל.  12סעיף ערעור ו/או התנגדות כאמור, זאת בנוסף לזכותה של המכללה כמפורט ב

נדרשים   אשר  האישורים  ולכל  לדין  לחוק,  כפופים  יהיו  ההתקשרות  בהסכם  התנאים  ו/או  כל 

 יידרשו על פיהם במועד חתימת ההסכם. 

 התקשרות  .18

למי   .18.1 מ  מהמצעיםלאחר שתימסר  כלל    זכתה,  כי הצעתו  המכללה הודעה  את  הזוכה  יגיש 

 האישורים והנספחים הנדרשים לפי תנאי מכרז זה. 

וקיום כל התחייבויותיו של הספק כאמור בהסכם   ורה לאספקת השירותים למכללהבתמ .18.2

ו במלואן  נספחיו,  על  לזה  המכללה  תשלם  במחירון    ר אמוכהתמורה    תא  פקסבמועדן, 

מותנה בקבלת הזמנת רכש מאושרת מאת  אשר ביצע בפועל,  הטמעות  בהתאם ל הזכייה,  

 . המכללה

  חל איסור מוחלט לספק הזוכה לספק מוצרים אשר אינם רשומים במחירון הזכייה. הגורם .18.3

ת הרכש של ה הינה מחלקהיחידי המוסמך לאשר מוצרים ותעריפי מוצרים חדשים לאספק

אספקת/הטמעת   כל  בלבד.  ו/או  המכללה  חדש  מחלקת פתרון  מוצר  אישור  ללא  כלשהו 

לפי דעת איש הרכש , אם בכלל,  תוחזר חשבונית החיוב לספק ומחיר המוצע ייקבע  –הרכש  

 בלבד ולספק לא יהיו עוררין על כך. 

רק כנגד תעודת משלוח חתומה ע"י המתאם מטעם המכללה וכנגד  ונית  בשחא  יצופק י סה .18.4

 .חשבונית ללא הזמנת רכש תוחזר חזרה לספק ולא תכובד הזמנת רכש מאושרת בלבד.  

 הבהרות: .19

המכללה איננה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי וכן היא שראית   .19.1

 עדי של המכללה.לבטל את המכרז בכל מועד, הכל על פי שיקול דעתה הבל 

לבטל את  מכללה רשאית  היה התמשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,   .19.2

למשתתף בכתב  בהודעה  הבא  ולהכריז    הזכייה  היה  שדרוגו  המשתתף  את  חלופי  כזוכה 

 בתור.

 

 

 

 בכבוד רב, 

 נון,       מנכ"ל -שלומי בן

 המכללה האקדמית צפת  
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 ה מפרט תכול  - ' נספח א

 מטרת המסמך: .1

ותחזוקת סימולטורים ובובות סימולציה למטרת תרגול  המכרז הינו מכרז פומבי לאספקת   .1.1

" )להלן:  רפואית  הדרכה  המכללה  המוצריםבמרכז  בתחומי  אלו  בימים  המוקם   )"

 "(. המכללההאקדמית צפת )להלן: "

נ .1.2 זה  נרשמו תכונות הכרחיות המהוות תנאי    כתב במכרז  מוצר. בכל מפרט  סף  מפרט לכל 

לא ניתן להציע מוצר אשר אינו  .  במפרט ההצעה  Mמסומנות באות   -  לבחינת ההצעה למוצר

 . כולל תכונות אלו

, שאינן מהוות תנאי סף, אך רצויות. בגין קיום תכונות  Rבאות    כמו כן סומנו תכונות נוספות

אי קיומם אינו פוסל את ההצעה אך יוריד את ניקוד  אלו במוצר המוצע יינתן ניקוד איכות.  

איכות ההצעה. כמו כן, דרישת מחיר בגינם תקטין את ציון האיכות במידה ואחר הציע מוצר 

יות זולה  הצעה  שהוגשה  או  הראשי  במוצר  ככלול  להצעת  זה  קשר  ללא  זו,  תכונה  בגין  ר 

 המחיר של המוצר הראשי. 

 . 2020בהתאם למבוקש בהזמנת הרכש, היעד הינו עד סוף שנת תתבצע המוצרים אספקת  .1.3

ויבצע מולם  לאחר אספקת   .1.4 לגורמים הרלוונטיים במכללה  המוצרים, הספק יבצע הדרכה 

בדיקת תקינות המוצר. רק לאחר קבלת אישור המתאם מטעם המכללה כי הבובה נמסרה  

תקינה   המכללה,  ונמצאה  מטעם  המתאם  רצון  לשביעות  עליה  בוצעה  תועבר  וההדרכה 

 החשבונית לתשלום. 

ללא תוספת עלות. חל    ,וצר חדש זהה או משודרגמוצר פגום, יוחלף לאלתר במ  היה וסופק .1.5

 איסור מוחלט לתקן את המוצר באם נמצא במבחני הקבלה כי אינו תקין.

 כללי:   .2

  . )שלוש( שנים ממועד המסירה למכללה  3לתקופה של  המוצע,  הספק יספק אחריות למוצר   .2.1

המציע   ולציין  הזוכה  על  האחריות  תעודת  גבי  פרטי  על  את  המוצר  על  המוצר  במדבקה 

   המלאים ותוקף מועד האחריות.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להארכת תקופת האחריות בתקופות נוספות,   .2.2

 בנות שנה כל אחת, בהתאם למחיר הנקוב בהצעת המחיר של המציע.  

המכללה שומרת לעצמה את האפשרות לרכוש חלקי חילוף ו/או תוספות בהתאם למחירון   .2.3

 ההנחה אשר הציע המציע בטופס הצעת המחיר.  היצרן בהפחתת שיעור 

,  הספק יספק תעודת אחריות שבה יופיעו המספרים הסידוריים של כל המוצרים שסופקו  .2.4

נדרש רישום דיגיטלי )אפשר גם במייל( של הפריטים עם מספר סידורי ותמונה. יש    –בנוסף  

 נה / הרישיון. כ להוסיף את המספר הסידורי של התו

 בארץ. מציע הזוכה צע מול המימוש האחריות יתב .2.5
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את ציוד  המכללה שומרת לעצמה את  האפשרות לרכוש  למוצרים בהם משולב ציוד מחשוב,   .2.6

לא מספק הסימולטורים. במידה ובחרה המכללה  ש  מסכים וכד',/מחשביםהמחשוב, לרבות  

ללא   למכללה  יינתן  שיהיו,  ככל  והסימולציה,  ההפעלה  לתוכנות  הרישיון  זאת,  באפשרות 

 ם המכללה רכשה את המחשבים מהמציע הזוכה או שלא מהמציע הזוכה. קשר בא

 לבובות סימולציה: דרישות נוספות .3

 .לתרגול ואימון של סימולציות רפואיות המיועדת הבובה הינה בובת גבר/אישה בוגר/ת   .3.1

 ו/או הדגמה.   בשימוש ההיית הבובה הינה חדשה ולא  .3.2

 . הרלוונטיים בארץוי התקן ו הבובה עומדת בכל תקני הבטיחות ות .3.3

לפחות  ל .3.4 מלא שנות    3בובה  ותחזוקהאחריות  תוכנה  ות  עדכוני  המכללה,  כולל  באתר   ,

 . המסופקת על ידי הספק

 .לבובה מצורף מדריך משתמש .3.5

 טיפול בתקלות:ו , תחזוקהאחריות .4

4.1. ( האחריות  הארכת   3תקופת  ותקופת  המכללה(  ע"י  המוצר  קבלת  אישור  מיום  שנים 

ע"י    כלל חלקי המערכת שיסופקומתן שרותי אחריות ותחזוקה לתכלול  האחריות )בתשלום(  

הזוכה   עדכוני והמציע  ו/או  תחזוקה  עבודות  ו/או  ל ה  תוכנה   תוספות  כפי  מוצר  נדרשים 

ע"י     ו"(. מובהר בזאת כי השירותים יבוצעו ויינתנםהשירותי)להלן: "  שמוגדר על ידי היצרן

  .בלבד גורם מוסמך מטעם היצרן

כל   .4.2 על  וכן את השירות הטכני  יוצא מהכלל,  בלי  כל חלקי המערכת,  האחריות תכלול את 

  –מובהר בזאת כי לא תשולם כל הוצאה נלוות )דוגמת    מן הכלל.   אהמערכת, בלי יוצ  חלקי 

נסיעות, ש"ע, ציוד, הובלה וכד'( הקשורה במישרין או בעקיפין למתן האחריות ו/או השרות  

 במהלך תקופת האחריות ותקופת הארכת האחריות.  

ל .4.3 הנדרשים  התקופתיים  הטיפולים  כלל  את  תכלול  והאחריות  המערכת  מוצר  חלקי  כלל 

כפי שמוגדר  הכל    –אשר נרכשו מהמציע הזוכה  לציוד המחשוב ולספקי הכח    לרבות  שיסופקו

יש להציג אישורי הסמכה של    האחזקה תבוצע ע"י גורם מוסמך מטעם היצרן..  על ידי היצרן

 הטכנאים. 

 מובהר בזאת כי התיקונים יבוצעו באמצעות חלקי חילוף מקוריים של היצרן בלבד.  .4.4

כל תקו .4.5 יבוצעו למשך  שוטףעדכוני תוכנה    פת האחריות ותקופת הארכת האחריות באופן 

 . ובאחריות הספק

ימי עבודה מרגע הדיווח על  (  חמישה)  5הזמן המקסימאלי למתן שירות לתקלה לא יעלה על  .4.6

  ₪ לכל יום איחור )כולל ימי   800ימי עבודה תגרור קנס בסך של  חמישה  חריגה מ  התקלה. 

 קלנדריים( . איחור  
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יד .4.7 על  יבוצע  בתקלות  ל הטיפול  שיגיע  מוסמך  טכנאי  במקוםמכללה  י  התקלה  את  .  ויתקן 

את  יספק מוצר חלופי זהה, יתקינו במקום המוצר התקול, ורק אז ייקח  הספק    -  לחילופין

מיום לקיחתו.    ימי עבודה   7הספק יחזיר את המוצר המתוקן עד  מוצר לתיקון באתר הספק.  ה

ההחזרה   בדיקה  -במעמד  יבצע  המכללה  ,הספק  מטעם  המתאם  המוצר    ,מול  לתקינות 

 המוחזר ורק לאחר קבלת אישורו יפנה את המוצר החלופי.   

אחר  ורק ל על חשבון הספק בלבד,  יתבצעו  ו,  לצורך תיקונמוצר  הגעת טכנאי ו/או איסוף ה .4.8

 המתאם מטעם המכללה. תיאום מול 

 דיווח על תקלות  .5

 יווח על תקלות. הספק יספק מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני לד .5.1

 מענה טלפוני יינתן לפחות על פי הפירוט הבא:  .5.2

   17:00ועד  08:00שעה הימים ראשון עד חמישי, לא כולל חגי ומועדי ישראל, מ

 הדרכה .6

תקופתי, ככל שיידרשו, לכלל  ן  ענו י וכן ר לכלל המשתמשים הרלוונטיים  הספק יבצע הדרכה   .6.1

 . רלוונטי במכללההצוות ה

 לפחות את הנושאים הבאים: ההדרכות יכללו  .6.2

 ; מוצרתפעול ה .6.2.1

 ביצוע ההדמיות;  .6.2.2

 אחזקה שוטפת;  .6.2.3

 בדיקת תקינות;  .6.2.4

 ., לרבות החלפת מתכליםטיפולים נדרשים ברמת המשתמש .6.2.5

  ומשתתפי ההדרכה יקבלו תעודה המסמיכה אותם הן להדרכהמכללה  ההדרכות ייערכו ב .6.3

 .מוצריםוהן לתחזוקה ותפעול של ה

 ספרות טכנית .7

כלל המפרטים, התעודות, החוברות והספרות המקצועית הנדרשת לצורך הספק יספק את   .7.1

 , לרבות כלל הספרות המסופקת על ידי היצרן. ת המוצרותחזוק תפעול 

 הספרות הטכנית תכלול, לפחות:  .7.2

 בעברית ובאנגלית.  (ברושור)עלון מידע  .7.2.1

7.2.2. User manual ככל שקיים( בעברית ובאנגלית.  והמארזוצר  עבור המ( 

7.2.3. Service manual    ובאנגלית של  בעברית  יצרן  ומק"טי  אחזקה  הוראות  הכולל 

 . מוצרלוהאפשריים הדרושים  החלפים
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  חוברת הפעלה מקוצרת בעברית למשתמש שתכלול תקציר ההסבר לתפעול כל אחת  .7.2.4

 וכן הוראות בטיחות.  מוצרמהפונקציות השונות של ה

והפעלה   .7.2.5 להקמה  פעולות  סדר  דף  הכוללת  בעברית  למשתמש  אחזקה  של  חוברת 

יום.    וכן  מוצרה בסוף  וניקוי  חיטוי  כולל  עבודה,  ולסיום  לסגירה  פעולות  סדר 

עבור כלל הפעולות הללו  (  Check List  )  המכיל רשימת תיוג   החוברת תכלול גיליון

   למילוי ע"י המפעיל.

 מפרט טכני מלא של המוצר כולל רשימות תיוג.  .7.2.6

 החלקים.תעודת אחריות כולל מספרים סידוריים של כלל  .7.2.7

 כל חלקי החילוף והמתכלים. מחירון עדכני הכולל את  .7.2.8
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 ציעהצהרת המ -  נספח ב'

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

 נספחיו  מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 
המציע הינו תאגיד המאוגד לפי הדין הישראלי ובידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות   .1

 . 1976  -גופים ציבוריים, התשל"ו
 המציע הינו משווק מורשה מטעם היצרן של המוצר המוצע על ידי המציע במכרז זה.  .2
מוצר אשר הגיש  מוצרים מכל    2לפחות  סיפק  המציע    1/7/2020ועד    1/7/2015במהלך התקופה   .3

ישראלי/ם מהרשימה מטה: ות  /לקוח ל)לרבות דגם קודם של הדגם המוצע(,    במענה למכרז זה
מסר )המרכז הארצי לסימולציה רפואית( , מוסדות בריאות, מוסדות אקדמיים בישראל המוכרים  

 . ע"י המל"ג, צה"ל, מד"א
 להלן.   10המציע צרף להצעתו ערבות הצעה בהתאם למפורט בסעיף  .4
ו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  אנ .5

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא נציג כל תביעות או  
 דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  אנו   .6
שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי  

 .  המכרז

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .7

 תי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי. הצעתנו זו היא בל   .8

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב   .9
 . לבינכםבינינו  

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות  ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי   .10
הצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו  הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ה

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

 

 ____________________________________  שם החברה: 

 ____________________________________  חתימת המציע: 

 ___ _________________________________  שם מלא של החותם: 

 ____________________________________  מספר עוסק מורשה: 

 ____________________________________  :תאריך

 
 אישור עו"ד

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

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

מס'   מכרז  הינם    07SM/20במסגרת  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת  צפת,  האקדמית  המכללה  של 

בשם   אלה  מסמכים  על  לחתום  המציע(  )שם    _____________ מטעם  מכוח  מורשים  התאגיד, 

על   חתמו  הם  וכי  לעיל,  כאמור  החתימה  זכויות  פי  על  כדין,  שנתקבלה  כאמור,  התאגיד  החלטת 

 ההצהרה מעלה לאחר שהבהרתי להם את משמעותה . 

 

 

 __________                 __________          _________________ 
 חתימה וחותמת    שם מלא        תאריך      
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 תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין על   תצהיר  –  נספח ג'

 
אני הח"מ________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
"( במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי  המציע: "הנני עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן

 "(.  המכללה"( אשר פורסם על ידי המכללה האקדמית צפת )להלן: "המכרז)להלן: "  07SM/20מספר  

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע. 

סעיף  "תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם ב  -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" אליו, "הורשע" ו
ציבוריים, התשל"ו2 גופים  לי משמעותם של  1976-ב)א( לחוק עסקאות  . אני מאשר/ת כי הוסברה 

 מונחים אלה וכי אני מבין/נה אותם. 

 הנני מצהיר/ה כי המשתתף הינו "תושב ישראל". 

 (במקום המתאים Vסמן )

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

 .2002באוקטובר  31אחרי יום 

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

בשנה שקדמה למועד מתן   ה, אך ההרשעה האחרונה לא היית2002באוקטובר   31י יום  אחר
 הצעה של המשתתף במסגרת המכרז. 

 (במקום המתאים Vסמן )

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

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

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

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

 מכרז.ה
 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 
 

 ________________ 
 שם המצהיר + חתימה 

 אישור עו"ד

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

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

מס'   מכרז  הינם    07SM/20במסגרת  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת  צפת,  האקדמית  המכללה  של 

בשם   אלה  מסמכים  על  לחתום  המציע(  )שם    _____________ מטעם  מכוח  מורשים  התאגיד, 

על   חתמו  הם  וכי  לעיל,  כאמור  החתימה  זכויות  פי  על  כדין,  שנתקבלה  כאמור,  התאגיד  החלטת 

 ההצהרה מעלה לאחר שהבהרתי להם את משמעותה . 

 
 __________                 __________          _________________ 

  חתימה וחותמת    שם מלא        תאריך      
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 נספח ד'  

 

 כולל בתוכן שני נספחים:

 בובות הצעת מחיר -(   1נספח ד') •

 הצעת מחיר סימולטורים  –(  2נספח ד') •

  

"נספח  -(" ו1המסומנים בשמות "נספח ד) יש להוריד שני קבצי אקסל    - לצורך הגשת הצעת המחיר   .1

 . מאתר המכללה(", 2ד)

 .בכל קובץ קיימים מספר גיליונות. גיליון לכל סוג מוצר .2

ואת כל שאר הנתונים הנדרשים יש למלא על גבי    למציע  המחיר לפריטים הרלוונטייםאת הצעת   .3

   האקסל.

  לצרף חתימה וחותמת ,  ליונותיאת כל הג  סיש להדפיליונות האקסל,  י בג   כל השדותלאחר מילוי   .4

המציע,    המורשה החתימ  והמסמכים    ולהכניסם למעטפת המכרזאצל  ניירת המכרז  כל  עם  יחד 

 הנדרשים. 

, בשם הקובץ יש לרשום את    Disk On Keyיש לשמור את הקבצים ע"ג    –בנוסף   .5

למעטפת    Disk On Key, ולצרף את ה  ( לפי העניין2( או ד)1נספח ד)  שם המציע + 

 המכרז. 
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 ' הנספח 

 

 

 

 

 הסכם
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 הסכם 
 

 2020ביום ____, בחודש ________  אשר נערך ונחתם בצפת 

 

 בין 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11מרחוב ירושלים 

 580362937ע.ר. 

 "(המזמין" ו/או "המכללה )להלן: "

 מצד אחד; 

 לבין

 ___________________ 

 מרחוב___________________________ 

 ח.פ. _____________________ 

 "(הספק )להלן: "

 מצד שני; 

 

  "( פרסמה מכרז פומבי מספר המזמין" ו/או "המכללההאקדמית צפת )להלן: "והמכללה         הואיל:

07SM/20   במרכז סימולציה  ובובת  סימולטורים  של  תחזוקה  שרותי  ומתן  לאספקת 

, הכול כמפורט "(המכרז)להלן: " "(מ.ה.רההדרכה הרפואית החדש של המכללה )להלן: "

)להלן נספחיו  כל  על  זה  להסכם  ובהתאם  "במכרז  ""  תוהמערכ:  ו/או  "  המוצריםו/או 

 "(; רותיהש"

עוסק בשירותים   והואיל:     הוא  כי  והספק מעוניין לספק למכללה את השירותים, והספק מצהיר 

והמיומנות לביצוע השירותים במלואם ובמועדם,  ןהמבוקשים, וכי הוא בעל הידע, הניסיו

 הכל כמפורט במכרז על נספחיו ובהסכם זה על כל נספחיו;

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

תמיכה, תחזוקה  למכללה באתרי המכללה בצפת, לפי דרישת המכללה, ויספק למכללה  

, למשך כל תקופת ההתקשרות והכל במועדים ובתנאים המפורטים ועדכוני תוכנה שוטפים

 ונספחיו ובהסכם זה על נספחיו; ומוגדרים במסמכים המכרז  

התחייבויותיה והואיל:  את  להסדיר  מעוניינים  ההסכמות    םוהצדדים  את  ולהעלות  וזכויותיהם, 

 ביניהן על הכתב בהסכם זה להלן; 

והצדדים הסכימו כי הספק יפעל כספק עצמאי, הנותן שירותים למזמין, והמזמין ישלם  : והואיל

 הספק למזמין, כמפורט בהסכם זה; לספק על פי התעריפים המוסכמים בין 
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 והותנה בין הצדדים כדלקמן:  הוסכם לפיכך הוצהר

 כללי 

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

מהווים חלק בלתי  בכתב ופורסמו באתר המכללה,  לרבות ההבהרות שניתנו    זמכרהמסמכי   .1.2

 נפרד מהסכם זה. 

 ק בלתי נפרד מהסכם זה:המסמכים המפורטים להלן מהווים חל .1.3

 . ערבות ביצוע – 'נספח א  .1.3.1

 . אישור קיום ביטוחים   - ' נספח ב .1.3.2

ומוסמך על    על ידו   ים המוצעוצרים/המערכות  של המ בישראל  מורשה  שווק  מהספק הינו   .1.4

 רותים למערכת. יידי יצרן המערכת למתן ש

השעות   .1.5 בין  הפועל  טלפוני  מוקד  סיוע    17:00עד    8:00לספק  ומתן  לצורך קבלת קריאות 

 ראשוני לשאלות ופתרון בעיות. 

ההתקשרות   .1.6 למיום  שנים    3-ל הינה  תקופת  המוצרים  "מכללה  אספקת  תקופת )להלן: 

, למכללה שמורה הזכות להאריך את תוקף ההסכם בתקופות נוספות בנות  "(ההתקשרות

, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  "(תקופת האופציה)להלן: "  ל תקופהחודשים כ  12

וזאת  במכרז  רותי האחריות יחולו עד תום תקופת האחריות הנדרשת  יהתחייבות הספק לש

 גם אם תגיע תקופת ההסכם כאמור לעיל לסיומה קודם לכן.  התקנת המוצר במכללה,מיום  

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

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

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

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

ותנאים   מינימום  שכר  לתשלום  הקשורות  הוראות  ולרבות  בעבודה,  לבטיחות  הקשורות 

 סוציאליים לעובדי הספק. 

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

והכל   בהן,  והכרוך  הקשור  כל  ולביצוע  השירותים  למתן  הדרושים  והעבודה  החיבורים 

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

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

הקשורות לשירותים, למכללה ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם  

ובהר כי בכל מקרה אחריות הספק לא תחול באחד  בלי לגרוע מהאמור לעיל מ  על פי כל דין.

או יותר  מהמקרים הבאים: מקרים בהם הקלקול אשר נגרם לציוד הספק, נגרם כתוצאה 

משפיכת ו/או חדירת נוזל ו/או מכוח עליון, לרבות מכת ברק; מקרים בהם נגרמו נזקים  

צרן ציוד ו/או  לציוד כתוצאה מאש ו/או ממערכת החשמל; אי מילוי הנחיות הספק ו/או י

 שימוש בציוד בניגוד להנחיותיהם;  

הנציג המורשה של היצרן, יש והיו ברשותו  או  /משווק ו ההספק מצהיר בזאת, כי בהיותו   .1.10

ומקצועניים  וכן צוות אנשים מיומנים    וצריםמכלים המתאימים לתחזוקת ההובאפשרותו  
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)לרבות תקופת    לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות

 .מבניהםולמשך כל תקופת האחריות, המאוחר  האופציה(

היצרן, מכל סיבה שהיא, יודיע  היות מטמיע ו/או נציג  הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק ל .1.11

עם  ההתקשרות  את  להפסיק  המכללה  רשאית  תהיה  זה  במקרה  כך.  על  למכללה  הספק 

תתקשר המכללה ולמסור לו    אתוהספק, והספק יהיה חייב לשתף פעולה עם הספק החדש  

 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  

בלי  ם הניתנים על ידי הספק.  הוצאה, שייגרמו למכללה ו/או לשוהים בה בקשר לשירותי

יותר    או  באחד  תחול  לא  הספק  אחריות  מקרה  בכל  כי  מובהר  לעיל  מהאמור  לגרוע 

מהמקרים הבאים: מקרים בהם הקלקול אשר נגרם לציוד הספק, נגרם כתוצאה משפיכת  

לציוד   נזקים  נגרמו  בהם  מקרים  ברק;  מכת  לרבות  עליון,  מכוח  ו/או  נוזל  חדירת  ו/או 

ו/או ממערכת החשמל; אי מילוי הנחיות הספק ו/או יצרן ציוד ו/או שימוש  כתוצאה מאש  

 בציוד בניגוד להנחיותיהם; 

 וצריםאספקת המ .2

ותאריכי האספקה אשר יצוינו בגוף הזמנת    הקונפיגורציה  לפי  המוצרים  הספק יספק את   .2.1

א  מכללה. הספק לא יבצע עבודה כלשהי ולמחלקת הרכש של האשר תונפק לו על ידי  ורכש 

   מאת המכללה.רשמית ללא קבלת הזמנת רכש  ו כלשהמוצר יספק 

מסוג כלשהו או בהיקף  מוצרים  להזמין מהספק  מכללה  אין בהסכם זה כדי לחייב את ה .2.2

כדי למנוע מה או  תרגול לסימולציות רפואיות, אחריות  מוצרים ללהזמין  מכללה  כלשהו 

   ושירות לתחזוקתן מצדדים שלישיים.

 יעמוד בכל תנאי המפרט ואמנת השירות.הספק מתחייב כי  .2.3

 תעודת אחריות  .3

 , תעודת אחריות המקיימת, בין היתר, את התנאים,מוצרהספק ימסור במועד אספקת ה .3.1

 .  התקופה והדרישות הקבועים בהצעתו למכרז, במפרט הטכני ואמנת השירות

אשר יחלו    שנהשנים   (3שלוש ) הספק יספק אחריות למוצר המוצע, לתקופה של לפחות   .3.2

 לשביעות רצונה. וסיום ההדרכה מיום התקנת המוצר במכללה 

 בכל מקרה, תקופת האחריות לא תפחת מהתקופה הסטנדרטית שנקבעה על ידי היצרן. .3.3

 . ויינתנו באתר המכללהמימוש האחריות יתבצע מול הספק בארץ  .3.4

ים אשר למוצר ולרכיביו הנוספ האחריות תכלול את כלל הטיפולים התקופתיים הנדרשים   .3.5

הספק,   וע"י  היצרןשכפי  סופק  ידי  על  מטעם .  מוגדר  מוסמך  גורם  ע"י  תבוצע  האחזקה 

 היצרן. 

 האחריות תכלול את כל חלקי המערכת, בלי יוצא מהכלל.  .3.6

 האחריות תכלול את השירות הטכני על כל חלקי המערכת, בלי יוצא מהכלל.  .3.7
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חריגה מעבר    מי עבודה. י  ( 5)  חמישההזמן המקסימאלי למתן שירות לתקלה לא יעלה על   .3.8

 ₪ לכל יום איחור )כולל ימי איחור קלנדריים(. 800לכך תגרור קנס בסך  

  ימי עבודה יוגדרו באופן הבא: ימים ראשון עד חמישי, לא כולל חגי ומועדי ישראל, מהשעה  .3.9

 . 13:00ועד השעה  08:00, וכן בערבי חג ובימי שישי, מהשעה  17:00ועד השעה  08:00

 יופיעו המספרים הסידוריים של כל המוצרים שיסופקו.  בתעודת אחריות .3.10

 שירות תחזוקה למערכת  .4

אספקת כל  ממועד  ( שנים  7לתקופה של עד שבע )  קה בתשלום והספק מתחייב לתקופת תחז  .4.1

יום תקופת האחריות  רק לאחר סתקופת התחזוקה בתשלום תחל  מובהר בזאת כי,  .  פריט

)ש  בת הציוד(  3לוש  התקנת  ממועד  האחריות  שנים  תקופת  הרחבת  אישור  ובבכפוף  . 

 קבלת הזמנת רכש מאת המכללה.שנים מותנת ב   3. הרחבת אחריות מעבר ל  בלבד  המכללה

המ .4.2 של  התקינה  לפעולה  אחראי  הספק  יהיה  האחריות  תקופת  כל    וצרים במהלך  על 

הספק יספק ללא תשלום נוסף,  , כולל ביצוע עדכונים שוטפים לגרסאות המערכת.  יהםרכיב

 רותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ טכני והדרכה למשתמשים.  שי

נתן באתר יי , הן בתקופת האחריות והן בתקופת תחזוקה בתשלום,  התחזוקה  ישירותכלל   .4.3

והדרכה,   טכנית  תמיכה  ויכלול  גרסאותהמכללה  או    עדכוני  תשלום  תוספת  ללא  והכל 

 תמורה מצד המכללה.  

 הדרכה ותמיכה  .5

 ברמת מפעיל. וצרים ת המכללה בהפעלת ותחזוקת המ הספק ידריך את צוו .5.1

ה .5.2 ספרות  כל  את  המערכת  עם  יספק  עם   ה,פעל ה הספק  העבודה  שיטות  של  מלא  ותיעוד 

 והרכיבים המשויכים אליה.וצרים  המ

ותקופת הרחבת האחריות    אחריות הספק יספק תמיכה מקצועית מלאה לאורך כל תקופת ה  .5.3

 ת(. )במידה ורכשה המכללה הארכת תקופת אחריו

 התמורה: .6

זה, תשלם ה .6.1 הוראות הסכם  פי  על  כלל התחייבויות הספק  קיום   לספק אתמכללה  כנגד 

להצעת בהתאם  במכרז  הסכומים  הזוכה  להזמנות  ו  )להלן:  ובכפוף  מהמכללה  רכש 

 "(. התמורה"

 מכללה.  הספק יעביר את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת ספק הנהוגים ב  .6.2

המציע   .6.3 של  הכספית  בהצעתו  הנקובה  במכרז,  התמורה  הסופית  הזוכה  התמורה  הינה 

עבור מתן השירותים וכל הכרוך בהם לרבות רווח וכל ההוצאות   והמוחלטת המגיעה לספק

על תפעול מרכז כללה  המוצרים, הדרכת הצוות האחראי במ  של הספק ולרבות אחריות בגין

טיפולים, תיקונים, אגרות רישוי והיתרים, דמי  תיקונים,    , אחזקה,כללההסימולציות במ

מתן השירותים, שכר לעובדיו, הוצאות, ציוד, הוצאות    ביטוח, התייצבות נציגי הספק לצורך

היטלים מסים  מנהלה,  הוצאות  וכיוצ"ב   ביטוח,  הספק  על  המוטלים  חובה  תשלומי  וכל 

 ובהתאם למס' המוצרים שיוזמן בפועל. 
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טל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו  מובהר, כי כל מס, אגרה, הי .6.4

 על אספקת השירותים נשוא הסכם זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו.  בעתיד

 אופן התשלום: .7

ל .7.1 יגיש  בגין  מכללההספק  פרטים  לרבות  מפורטות  חשבוניות  ו/או  ,  המוצרים  אספקת 

 התאם להסכם זה. ב השירותים שניתנו על ידו

תוך  ,  בשלמותה או בחלקה,  יבדוק את החשבונית ויאשרה לתשלוםללה  המתאם מטעם המכ .7.2

את החשבונית או חלקה, יחזירה לספק  המתאם מטעם המכללה הערותיו. לא אישר  צירוף

 אחר אישורה תועבר החשבונית לביצוע התשלום. ל לצורך תיקונה.

המכללה   .7.3 מטעם  פרטים  המתאם  בקבלת  החשבוניות  אישור  את  להתנות  נוספים  רשאי 

מכללה  בהוכחת החשבוניות, ולספק לא תהיינה דרישות או טענות כלפי ה  לחשבוניות או

 בתשלום אשר התחייבו כתוצאה מכך.  בגלל עיכובים

 יום מיום הוצאת החשבונית.  45שוטף + ינם: תנאי תשלום התמורה ה .7.4

פי    מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר, תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור בתוקף על .7.5

  1976  - , תשל"ו(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)עסקאות גופים ציבוריים    חוק

 שהותקנו על פיו.  והתקנות

 ערבות ביצוע .8

מכללה  להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ימסור הספק ל .8.1

  סך ההזמנה מ 8%  ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית על סך של  7תוך  

 .(בנוסח המצורף כנספח א' להסכםשתימסר לו מאת המכללה )

, הכוללת  הודעת הזכייהחודשים החל ממועד    42הערבות הבנקאית תעמוד בתוקף למשך   .8.2

כפי שמופיע בנספח המפרט הטכני    ,מוצראת תקופת האחריות המינימלית הנדרשת בגין כל  

 ואמנת שירות.  

לאמור .8.3 והמלעיל,    בנוסף  תבמידה  להזמין  כללה  הספקיםנוספמוצרים  בחר  מתחייב   ,  

נוספת לרכישת   נוספת/ות בגין כל עסקה  מסך  8%על סך של  מוצר  להוציא ערבות/יות 

 . הזמנת הרכש החדשה שיקבל מאת המכללה

 התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן בכל  בכל מקרה בו הספק יפר ו/או לא יקיים .8.4

על פי דין וע"פ הסכם זה, לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי    תרשאימכללה  מקרה בו ה

להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט סכום    תרשאיכללה  הא המת מהספק,    כלשהם

לוט על פי דרישה בכתב הבנקאית כולו או חלקו. הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחי  הערבות

  תידרש לנמק מכללה  , שתימסר לבנק מוציא הערבות הבנקאית, ומבלי שה המכללה  מאת

 את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט.

ערבות  מכללה  , ימציא הספק למכללהחולטה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, על ידי ה .8.5

)שבעה(    7ה, בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית המקורית וזאת תוך  בנקאית לתקופ

   ימים מיום חילוטה של הערבות הבנקאית.
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מובהר בזאת, כי אין ולא יהיה, במתן הערבות הבנקאית ו/או בחילוטה, כולה או חלקה, על   .8.6

ל פי  , כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או ע המכללה  ידי

ל  כל ו/או סעד אחר הנתונים  זכות  כדי לגרוע באופן כלשהו מכל  ו/או  פי    מכללהדין,  על 

 זה ו/או על פי כל דין.  הסכם

 כל ההוצאות הכרוכות בערבות הבנקאית ו/או הנובעות הימנה, לרבות מהוצאתה, מהארכת .8.7

 על ידו.  תוקפה, מגבייתה ו/או מחידושה כאמור לעיל, תחולנה במלואן על הספק ותשולמנה 

של  .8.8 במקרה  הספק  של  להתחייבויותיו  תקרה  או  הגבלה  לשמש  כדי  הערבות  בגובה  אין 

 מימושה. 

ה .8.9 ידי  על  תוחזר  הבנקאית  כלמכללה  הערבות  את  מילא  שהספק  לכך  בכפוף    לספק 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה שמועד קיומן חל עד לאותו מועד, במלואן, ובמועדן.

 אחריות  .9

נזק, איזה   .9.1 יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או  הספק 

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

מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל רשלניים של הספק  

ל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין,  ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כ

 מהצבת ו/או הפעלת המערכת או בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה.  

לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו למי   .9.2 )ים(,  ו/או את הניזוק  יפצה את המכללה  הספק 

שבא מטעמה   מהם. הספק משחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה, שלוחיה ואת מי

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

 לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא. 

הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה   .9.3

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

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

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

בע המכללה ו/או  במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה. אם תת

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

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

 דין שביצועו לא עוכב. 

 הספק יהא אחראי כלפי המכללה וכלפי צד ג' בגין חבות המוצר  .9.4

ראי לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למערכת  הספק יהא אח .9.5

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

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

 התקין ולשימוש מלא. 

בו עפ"י פסק    שתחויב המכללה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה ובגין כל סכום    הספק ישפה את  .9.6

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

 המשפטיים.
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בשום מקרה לא יישא אחד הצדדים בחבות כלפי הצד האחר עקב אובדן    -הגבלת חבות   .9.7

אינצי נזק  או  רווחים  אובדן  הגבלת  תקבולים,  עונשי.  או  מיוחד  תוצאתי,  עקיף,  דנטלי, 

 החבות של צד להסכם, כאמור, לא תחול במקרים של נזקי רכוש מוחשיים ו/או נזקי גוף.

 

 יחסי הצדדים  .10

בכל הקשור למערכת היחסים בין הספק למכללה יחשב הספק כקבלן    -מוסכם בין הצדדים   .10.1

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

הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הספק הינם עובדי הספק   .10.2

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

ך וכן  והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכ 

 בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה. 

מוסכם בזאת כי בכל מקרה שתוגש תביעה כנגד המכללה על יד ימי מעובדיו של הספק,   .10.3

ישפה הספק את המכללה במלוא סכום התביעה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך  

 לה. דין וכל סכום ו/או הוצאה אחרת שתישא המכללה בגין הליכים א 

 ביטוחים .11

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

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

 המפורטים להלן: 

 ביטוח המערכת עד מסירתה למכללה וביטוח רכוש וציוד הספק.  .11.1

 כמפורט בנספח הביטוחים.  צד שלישיביטוח  .11.2

 , בנוסח כמפורט בנספח הביטוחים. וביטוח אחריות מקצועיתביטוח חבות המוצר   .11.3

 ביטוח חבות מעבידים בעלת תוקף טרם תחילת העבודות במכללה  .11.4

הביטוחים יכללו תנאי על פיו הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח,   .11.5

 יום מראש.  60, בכתב, בדואר רשום לידי המכללה, לפחות אלא אם תימסר הודעה

ימים מיום חתימת החוזה להמציא   14ללא כל בקשה מצד המכללה, מתחייב הספק, תוך   .11.6

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

  "(. דרישות הביטוח")להלן    ' בנספח  כ בנספח דרישות הביטוח המצורף להסכם זה  לעיל,  

הספק אחראי באופן בלעדי לדאוג לכך שהביטוחים יהיו תקפים במשך כל תקופת החוזה  

הספק מתחייב    ותקופת החוזה הנוספות, ככל שיהיו, ולהמציא למכללה אישורים על כך.

 שנים לפחות. 7לרכוש את ביטוח חבות המוצר המשולב בביטוח אחריות מקצועית למשך 

במפורש את המכללה ו/או את הבאים מטעמה, מכל אחריות לנזק לרכוש הספק פוטר בזאת   .11.7

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

 לנזק בזדון. 

, לא יהיה  להסכם זה  ב' בנספח  מוסכם בזאת במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורטים   .11.8

ר לאמור בחוזה זה ו/או בכדי לגרוע מאחריות  בכדי להוסיף על אחריותה של המכללה מעב

 הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 
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הספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים ו/או משלימים לצורך ביצוע עבודתו. בכל ביטוח רכוש  .11.9

נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ומי מהבאים  

כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן, לעניין    רמטעמה, אולם הוויתו

ביטוחי חבויות, יורחב שם המבוטח לכלול את המכללה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  

 לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  

 העברת זכויות .12

  אחר או לאחרים, בשום דרך שהיא, הסכם להמחות ל   והספק לא יהא רשאי לשעבד, להעביר ו/א 

פיו, כולן או חלקו, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת  ו/או התחייבויותיו על    זה ו/או את זכויותיו 

בבעלותהמכללה שינוי  זה,  סעיף  לעניין  ידיה.  על  שיקבעו  לתנאים  ובכפוף  ובכתב,  מראש  או    , 

 זכויות. בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין בספק, דינה כדין העברת 

 קיזוז, עכבון וויתור  .13

  ,(אם מגיע)  לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנו לספק   תרשאי כללה תהא  המ .13.1

על פי הוראות הסכם זה, הסכם אחר ביניהם ו/או על פי כל דין,  מכללה  המגיע ל  כל סכום

כללה  שנגרמו למושיפוי וכן בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מניעת רווח    לרבות בגין פיצוי

או מחדל של הספק ו/או עקב ו/או מחמת ביטול הסכם זה. מובהר  עקב ו/או מחמת מעשה

כללה  לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית למ   בזאת במפורש, כי האמור

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב הכלול  בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס   .13.2

הסכם או חוק שהוא, הספק לא יהא רשאי לעכב, לקזז, לנכות סכום כלשהו מאלה    בכל

 על פי הוראות הסכם זה.  (אם עליו לשלם ) שעליו לשלם

  תהיה רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים לספק והמצויים מכללה  מוסכם בזה כי ה .13.3

 התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין. בתחומה, וזאת עד להשלמת מלוא 

 שמירה על סודיות:  .14

  הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי או אחר, .14.1

ו/או   לידיעתם  ו/או  לידיהם  שיגיע  שהוא,  סוג  מכל  פה,  בעל  או  בכתב  כללי,  או  מפורט 

")ת  במישרין או בעקיפין, תוך כדי אספקת השירו   לחזקתם, מכל  ("המידע להלן:  וימנע   ,

של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא למעט לצורך ביצוע ישיר של   פרסום ו/או גילוי

נשוא השירותים  עובדיו    אספקת  כל  את  להחתים  הספק  מתחייב  כך  לצורך  זה.  הסכם 

על הסכמי סודיות לפיהם העובדים כאמור יחויבו בקיום כל  מכללה  המספקים שירותים ל

   ים כאמור בסעיף זה.התנא

כרטיסים,  .14.2 מחשב,  פלטי  עבודה,  תכניות  תכניות,  לרבות  שהוא,  סוג  מכל  המסמכים  כל 

ציוד, רישומים, דיסקטים וקבצי נתונים אחרים מכל סוג שהוא אשר הספק    ספרי/תיקי 

, והם  מכללהיפיק לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הם רכוש ה  ינהל או יחזיק או 

מראש ובכתב. הספק לא    מכללהאלא ברשות ה   מכללהיועברו לידי שום גורם מחוץ ללא  

לאחר ל  יגלה  הנוגע  כאמור  מידע  למילוי  מכללהכל  דרוש  והדבר  ובמידה  אם  אלא   ,

לפי ל  התחייבויותיו  עת  בכל  המסמכים  את  ימסור  והוא  זה  דרישתה    מכללההסכם  לפי 
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סיום ועם  הס  הראשונה,  ימסור  כלשהי  מסיבה  לההסכם  המסמכים  מכללה  פק  כל  את 

   האמורים.

ההתחייבות לשמירה על סודיות, כאמור, תעמוד בתוקפה גם לאחר פקיעתו או סיומו של  .14.3

 זה, מכל סיבה שהיא.  הסכם

 העדר בלעדיות  .15

  תהא רשאית על   מכללהמובהר בזה כי לא ניתנת לספק כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי ה 

למסור את השירותים ו/או כל חלק מהם לאחר ו/או לאחרים    פי שיקול דעתה במוחלט והבלעדי

 תהה לו כל טענה או דרישה עקב כך.  ולא

 הפרת הסכם .16

 המכללה רשאית לבטל הסכם זה בשל כל הפרה יסודית, על פי כל דין או ההסכם.  .16.1

מי   .16.2 או  הספק  נגד  בהליכים  הוחל  באם  ההסכם  לביטול  להביא  המכללה  רשאית  בנוסף 

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

 יום.   30אלו לא בוטלו תוך 

באם הפר הספק הפרה יסודית תהא המכללה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולחלט את  .16.3

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

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

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

בלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי בכל מקרה אחריות הספק לא תחול    נוספים על פי כל דין. 

ל אשר נגרם לציוד הספק, נגרם  באחד או יותר  מהמקרים הבאים: מקרים בהם הקלקו

כתוצאה משפיכת ו/או חדירת נוזל ו/או מכוח עליון, לרבות מכת ברק; מקרים בהם נגרמו  

נזקים לציוד כתוצאה מאש ו/או ממערכת החשמל; אי מילוי הנחיות הספק ו/או יצרן ציוד  

 ו/או שימוש בציוד בניגוד להנחיותיהם;  

באמצעות .16.4 יעשה  המכללה  ע"י  ההסכם  ייכנס    ביטול  והביטול  בלבד,  בכתב  לספק  הודעה 

 לתקפו במועד שתקבע המכללה בהודעה. 

 מקום שיפוט:  .17

הצדדים מאשרים כי בכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה יקבע בית המשפט המוסמך במחוז צפון  

 .נצרת

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 
 
 
 
 

 ____________________________   ____________ ___________ 

 הספק  כללה האקדמית צפת המ
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 ערבות ביצוע  –נספח א' להסכם  

 ערבות בנקאית 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 הנדון: ערבות מס' _____________________ 

 

לבקשת _____________ ח.פ/ת.ז______________ , אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

)במילים:    ___________  כמפורט  ________________________₪  למדד,  שיוצמד  חדשים(  שקלים 

"( בקשר עם חוזה  החייבלהלן מתאריך _________ אשר תדרשו מאת:__________________ )להלן: "

   חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי מס' המהווה  סימולטורים ובובות סימולציה למרכז הדרכה רפואית   ת  לאספק

07SM/20 . 

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

 המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי. 

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

"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום חתימת ההסכם, דהיינו  מדד התשלוםערבות זו )להלן: " 

"( אזי יחושב סכום  המדד היסודישפורסם ביום _________, )להלן: "   2020שנת     _____  המדד של חודש

סכום הערבות  ור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "הערבות כשהוא מוגדל בשיע 

 "(.המוגדל

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

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

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

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

 ועד בכלל.   חודשים מיום הוצאתה 42ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

   להעברה או להסבה.  הערבות אינה ניתנת
 

 __________  ____ של בנק ____דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק מס' _____

 __________________________ ________________________________  שכתובתו:

 

 

 

 

 ____________________  __________________         ____________________ 
 חתימות וחותמת הבנק   שמות החותמים                                      תאריך                                      
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 אישור ביטוחים   –' להסכם בנספח 

"(  מבקש האישור)להלן "  , צפת11המכללה האקדמית צפת מרחוב ירושלים  על המציע להמציא לידי  
 אישור קיום ביטוחים )אק"ב( הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: 

 
 ביטוח רכוש  א.

וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של המציע, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב 
הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה  

ידי  -נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על  נזקי(, 313), נזקי טבע  (316)
 (. 314)כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה  

 
 ביטוח אחריות מקצועית   .ב

לכיסוי אחריותו של המציע על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל   .1
לג )ומבלי  לרבות  כלשהו  גוף  ו/או  כתוצאה  אדם  האישור  מבקש  האמור(  מכלליות  רוע 

 ממעשה ו/או מחדל מקצועי של המציע ו/או עובדיו. 
 .   כיסוי לאחריותו של המציע 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
 .  (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) .3.3
 .  (325) מרמה ואי יושר של עובדים   .3.4
 . (326)פגיעה בפרטיות   .3.5

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

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

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

 
 ביטוח חבות המוצר   .ג

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

 פגום של היצרן ו/או עובדיו.  
שור  הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת חתימת ההסכם בין מבקש האי .1

 לבין המציע, אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם.
 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .2
ובכפוף לסעיף    מבקש האישורהביטוח מורחב לשפות את   .3 ו/או מחדלי היצרן,  בגין מעשי 

 . (321(  304( )302)אחריות צולבת  
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .4
 (.332)חודשים   12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   .5
 . ₪  , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 2,000,000. -גבולות האחריות:  .6

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ד

.    לכיסוי אחריותו של המציע על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי  1
 (.  322) לרבות )ומבלי 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
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא   .2.4

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

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

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

 ביטוח חבות מעבידים  ה.
 לכיסוי חבות המציע 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)אישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי המציע מבקש ה .3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .4
 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪ למקרה  ₪20,000,000 לתובע,    6,000,000גבולות האחריות:   .6
 

 – כללי לכל הביטוחים  ו. 
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה  .1

משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, 
 ₪.  500,000-בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ 

המציע לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על  על מבטחי   .2
 נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח   .3
 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין. 

  30רעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים ל .4
 יום למבקש האישור, בדואר רשום. 

 
 

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

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של המציע באק"ב של המציע. 
שה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג  בדרי

 זה בפוליסת הביטוח של המציע )הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(. 
 
 

 הנני מאשר כי קיבלתי את האמור לעיל ומתחייב להעביר נספח זה לידיעת מבטחיי. 
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תאריך הנפקת האישור     אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

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

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

המכללה    שם:
 האקדמית צפת 

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐
  מתקני אספקת

 סימולציה רפואית 

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☒

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

,  11ירושלים    מען:
 צפת

 מען: 

 כיסויים
סוג  

 הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  

 ביטוחסכומי  

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

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

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

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

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

מבקש האישור,    -או מחדלי המבוטח 
ג'    -322 כצד  ייחשב  האישור  מבקש 

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

אחריות  
 מעבידים

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

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

 ראשוניות 

אחריות  
 מקצועית

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

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

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

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

במסגרת כיסוי אחריות מקצועית,  
וי עקב מקרה ביטוח,  עיכוב/שיה  -327
תקופת גילוי    -332ראשוניות ,  -328

 חודשים(  12)

חבות 
 מוצר

דיבה, השמצה והוצאת לשון   -303 ₪ 2,000,000   ביט  
הרע במסגרת כיסוי אחריות  

  -309הרחבת שיפוי,   -304מקצועית, 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  

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

עיכוב/שיהוי עקב   -327האישור,
  -332ראשוניות ,  -328מקרה ביטוח, 
 חודשים(  12תקופת 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 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור  

 המבטח:


