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 מכרז ההוראות ותנאי   -'א מךמס

 

 הזמנה להציע הצעות  .1

"( מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות הסף  המכללה )להלן "  580362937ע"ר  מית צפת  המכללה האקד

 , "(שילוטה)להלן: "  שילוט פנים וחוץ באתריה השונים של המכללהאספקת והתקנת  ייצור,  להגיש הצעה ל 

 ."(השירותים )להלן: " החוזהמפרט הטכני ו כמפורט במכרז זה על נספחיו לרבות ה

 מבוא .2

הצעות רק למוצרים אלו ללא כל שינוי  הציע  דרש ל. נמפורטים דרישות השילוט הנדרש  (1)בנספח א' .2.1

 במפרטים.

לו ע"י    ואשר יועבר או הזמנת רכש  בהתאם ללוח זמנים  שירותים  הזוכה במכרז יידרש לספק את ה .2.2

   ידית.י הינו לאספקה משירותים כי חלק מה  המכללה. הזוכה מודע בזאת

לאורך  נוסף, נשוא מכרז זה,    שילוטהמכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להזמין מהזוכה   .2.3

 שנים ממועד הודעת הזכייה במכרז זה.  5עד  תקופה של

)להלן: או מי מטעמו  קה במכללה  והתקנתו תעשה בתאום עם סמנכ"ל בינוי ולוגיסטי  שילוטאספקת ה .2.4

 מיום ההזמנה.ימי עסקים    14עד שילוט  "(. על הזוכה יהיה לספק את ה המכללההמתאם מטעם "

הכמויות המובאות במכרז זה הינן הערכה בלבד אשר אין בה מלחייב את המכללה, אשר תזמין את   .2.5

 השונים בהתאם לצרכיה.   שילוט סוגי ה

 .  ד בכל תנאי הסף באופן מצטבררשאי להציע הצעה, מציע אשר עומ .2.6

יסו  .2.7 לההשירותים  בהתאם  הנוגע פקו  ועדכני  רלוונטי  ישראלי  תקן  כל  פי  על  דין,  כל   וראות 

 . לעניין, על פי הוראות הרשויות המוסמכות ובהתאם להוראות החוזה ומסמכי המכרז

הם .2.8 כאשר  המכרז  מסמכי  כל  את  להגיש  נדרש  זה,  למכרז  הצעה  להגיש  יבחר  אשר   מציע 

 . ועל פי סדרם בקובץ זה, כים ובשני העתקיםכרו

להצעתו את    המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו" ולצרף  לע .2.9

ומודגש כי האחריות    מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. למען הסר ספק, מובהר

 . לת על המציע בלבדמוט להכנסת המעטפה המכילה את כל מסמכי המכרז לתיבת המכרזים

להשלים את כל    ל מקום שנדרש לכך ומחובתומצעות מורשי החתימה, בכ אחריות המציע לחתום, בא ב .2.10

כל את  להשיג  וכן  המכרז,  להוראות  בהתאם  למילוי  הנדרשים  והמסמכים    הפרטים  האישורים 

מכרזים רשאית, אך  ועדת  .  המכרז  או עו"ד בהתאם למפורט במסמכי/הדרושים, וכן להחתים רו"ח ו

חסרים   שיהיו  הצעה  לפסול  חייבת,  פרטים/אינה  הנדרשים  לא  בה  פרטים במקומות  לא    /  ימולאו 

 . יוחתמו רו"ח או עו"ד בניגוד להוראות המכרז

ותנאי   .2.11 תנאי המכרז  לבדיקת  יהיה אחראי  למכרז  החוזההמציע  רלוונטי הקשור  מידע  לרבות  ,  וכל 

  טענת אי ידיעה   וא מסכים לתנאים כאמור והוא מוותר על כלהדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו ה

 .  או אי התאמה/או טעות ו/ו
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ו .2.12 סתירה  של  תהא/במקרה  השונים,  המכרז  במסמכי  האמור  לגבי  בהירות  אי  רשאית    או  המכללה 

מסמכי המכרז, וכן יפורשו הסתירה    או העדיף של /לבחור לפי שיקול דעתה הבלעדי את הנוסח הנכון ו 

הב/ו אי  אואו  המציע  חובות  את  המרחיב  באופן  המכלל  הירות  זכויות  כמאת  הצעה  הגשת  וה  ה. 

 . כל טענות כלפי המכללה בשל כך כהסכמת המציע לתנאים אלו ואין ולא יהיו לו 

וה .2.13 המכרז  מסמכי  את  לתקן  הזכות  את  לעצמה  שומרת  ו /מכללה  להם  להוסיף   או /או 

 .  לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת ההצעות

אי  .2.14 שהיאהמכללה  הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מחויבת  וההחלטה ננה   , 

 . על ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי

שמסר .2.15 במידע  שישנו  שינוי  כל  אודות  שהות  כל  ללא  המכללה  את  לעדכן  מתחייב   המציע 

 .בהצעתו עד לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה

 . בלשון נקבה ולהפךביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם  .2.16

 נצרת.המצורף לו, נתונה לבית המשפט ב  חוזהסמכות השיפוט בכל הקשור למכרז זה ול .2.17

)להלן:  תחת הספרייה "מכרזים"    www.zefat.ac.ilהמכללה  מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר   .2.18

  הנוסח המחייב."( הנוסח המופיע בו הוא  אינטרנטאתר ה"

 . השתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום דמי ההשתתפות .2.19

 במכרז זה זוכה אחד בלבד.   -הזכייה במכרז לא תפוצל בין מספר מציעים, קרי   .2.20

לרבות    שירותיםוכוללים את כל מרכיבי ה וקבועים  ירים בגין אספקת השירותים הינם סופיים  המח .2.21

המציע למוצרים כוללים כל מס או היטל החלים,    מחירי.  התקנה מלאה וניקוי השטח לאחר ההתקנה

 וצרים ו/או השירותים למעט מע"מ.  או שיחולו, על המ

   , כמפורט להלן:עם זכות המכללה להליך תחרותי נוסף המכרז הינו מכרז פומבי .2.22

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף וזאת   .2.22.1

של   פער  לבין  ,  15%בהתקיים  ביותר  הגבוה  המשוקלל  הציון  עם  ההצעה  בין  פחות,  או 

 ת(. ות הבאה/ות אחריה )ציון משוקלל הינו: מרכיב מחיר + מרכיב איכוההצעה/ 

החליטה ועדת מכרזים, בהתקיים התנאי לעיל על עריכת הליך תחרותי נוסף, תודיע הועדה   .2.22.2

בס"ק  ]כאמור  רשאים  2.22.1  למציעים הרלוונטיים  כי הם  במועד שתקבע    לעיל[,  להגיש 

עם  המטיבה  משופרת  סופית  מחיר  הצעת  שבהצעתם   הוועדה,  למחירים  ביחס  המכללה 

צעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית  הראשונה. מציע כאמור שלא יגיש ה

 בהליך זה.  

הצעת המחיר הסופית, תוכנס על ידי המציע בלבד לתיבת המכרזים במועד ובשעה שימסרו   .2.22.3

 כללה.  ע"י המ

מצד   .2.23 הסכמה  ועניין  דבר  לכל  מהווה  לבקשה,  הצעה  הגשת  וההוראותעצם  התנאים  לכל    המציע 

 המפורטים לעיל ולהלן. 

 המכללה.  רכושה הבלעדי והמלא של  ינםה  מכרזכל מסמכי ה .2.24

 . מציע יחתום בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של מכרז זה, ויצרף חותמת וחתימה מלאה להצעה .2.25

 
  

http://www.zefat.ac.il/
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 תאריכים טבלת ריכוז  .3

 תאריך  הליך

עד לתאריך המועד  יבוצע  )חובה( רטני פסיור מציעים 
 אחרון להגשת שאלות והבהרות ה

 04-6927726בטלפון יש ליצור קשר 
 לתאום הסיור 

 13:00עד השעה  31/5/21 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות 

]יפורסמו באתר   מועד למתן תשובות לשאלות הבהרה
 האינטרנט של המכללה בלבד[

 13:00עד השעה  3/6/21

 13:00עד השעה  17/6/21 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 

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

 האינטרנט. ודעה באתר הבלעדי והיא תפרסם על כך ה

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

,  במצטבר  על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאיםלהלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז.  

 :עמידת המציע בכל התנאים להלן, מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה.  משנה ספק ת ולא באמצעו

גבי  ם בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין להמציע הינו תאגיד או עוסק מורשה. המציע רשו .4.1

  1976  –"ותשל,  ציבוריים   גופים   עסקאות   חוק  לפי   הנדרשים  האישורים   בכל   מחזיק ו  תאגידים מסוגו 

 והתקנות מכוחו. 

 : הבאיםמצרפים התנאים מדים ב עו אשרף במכרז רק משתתפים רשאים להשתת .4.2

שמות חדרים, שלטי הכוונה שמות עובדים,    -מת  גודמאלומיניום    פניםוהתקינו שילוט  פקו  יס .4.2.1

ימלי  מינ  ןניסיו   נדרש  לפרויקט.  ני מע"מ ללקוחפל  ₪  0,0008ל  שימלי  מינבהיקף  ,  וכד'  פנימיים

מובהר בזאת כי לקוח אשר לו בוצעו מספר  .  1/4/18  החל מכאמור בסעיף זה,  טים  קיופר  5של  

   ם שונים, ייספר פעם אחת בלבד.פרויקטי

ף  , בהיקוכד'על מבנים ובחצרות מבנים  לומיניום  ממתכת בשילוב א  חוץשילוט  סיפקו והתקינו   .4.2.2

טים  קיופר  5של  מינימלי    ןניסיו   נדרש  .קטקוח לפרוי"מ לללפני מע  ₪  0,00015של  מינימלי  

מובהר בזאת כי לקוח אשר לו בוצעו מספר פרויקטים  .  1/4/18החל מתאריך    יף זה,סעבכאמור  

  שונים, ייספר פעם אחת בלבד.

העבודה, צווי ההרחבה ההסכמים  המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני   .4.3

 הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים. 

בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע יזכה  לפגוע    ותולו לא מתנהלות תביעות שעל י כנגד המציע ומנהל .4.4

 במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק. 

כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של המציע  לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או   .4.5

 להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי". 

המציע   .4.6 אוט להצעתו  לצרף  על  בנקאית  ערבות  המ כתב  למדד  צמודה  לצרכן,  ונומית  בהתאם  חירים 

 .   7לאמור בסעיף 
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 מסמכים ואישורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף .5

את המסמכים    המקצועיים על המציע להגיש עם הצעתוו בתנאי הסף הכללייםעמידת המציע  להוכחת   .5.1

 : הבאים

פ"י כל  מרשם המתנהל עתעודת רישום ב  יצרף המציע העתק  -  4.1  סף  בתנאי  עמידתו  הוכחתל .5.1.1

נסח  , או העתק של תעודת עוסק מורשה. אם המציע הינו תאגיד, יצרף  דין לגבי תאגידים מסוגו

. כמו כן יצרף המציע אישור המעיד  מכיל מידע גם על שעבודיםחברה עדכני מרשם החברות ה

 . 1976- על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

של אספקת  פרטי הלקוחות להם ביצע עבודות  ף המציע  צרי  –  4.2  סף  בתנאי  עמידתו  להוכחת .5.1.2

 .4.2.2-ו  4.2.1י סף  ך בתנאמעליהם הסתאשר ו ממתכתפנים וחוץ והתקנת שילוט 

יצרף המציע תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת   – 4.3 סף בתנאי עמידתו להוכחת .5.1.3

 )נספח ג'(.   בדים זרים שלא כדיןעו

תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך  צרף המציע  י -  4.4-4.5  סף   בתנאילהוכחת עמידתו   .5.1.4

בהליכי פשיטת    יםנמצא םאינומנהלו   מציעוה ומנהלו,   דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע

 , וכי לא קיימת למציע "הערת עסק חי" )נספח ב'(. רגל ו/או פירוק

 על המציע לצרף ערבות בנקאית בהתאם לנוסח בנספח ד'.  - 4.6להוכחת עמידתו בתנאי סף  .5.1.5

הגשת ההצעות  האחרון להנדרשים להיות תקפים במועד  ו/או האישורים  על כל הרישיונות    כייובהר   .5.2

 .תקופת ההתקשרותובמשך כל 

יא  ע, אשר לא המצ"( לאפשר למציועדת המכרזיםבסמכותה של ועדת המכרזים של המכללה )להלן: " .5.3

עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון ו/או כל מסמך אחר, המהווה תנאי מוקדם לקבלת ההצעה,  

אישור, היתר,  בלבד שכל מסמך,  להשלים המצאתו למכללה תוך פרק זמן שיקבע ע"י ועדת המכרזים )ו

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

 (, ו/או לפנות למציע בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו והכל כפי שתמצא לנכון.  ההצעות

את   .5.4 הבהיר  ו/או  השלים  לא  אשר  המציע  הצעת  את  לפסול  המכרזים  ועדת  של  הפרטים  בסמכותה 

ותם קבעה  הנדרשים בקשר עם הצעתו ו/או אשר לא התייצב לשימוע בפני ועדת המכרזים, במועדים א

 המכללה. 
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 הזוכה/ים במכרז קריטריונים לבחינת ההצעות ואופן קבלת החלטה לגבי   .6

  קביעת ההצעות המשתתפות: – שלב ראשון .6.1

 המכללה תבחן את עמידותם של המציעים בתנאי הסף. 

 (:30%קביעת ציון האיכות )  – שלב שני .6.2

משקל   קריטריון
 בנקודות

 ניסיון: .1

פרויקט כמ ( א פנים  ות  בשילוט  של    מאלומיניום ים  מינימלי  ₪    0,0008בהיקף 

עד מועד  ו  1/4/18מתאריך    ות שוניםנמסרו ללקוח אשר    לפרויקט לפני מע"מ  

אי  נתנדרש במעבר ל  ,ללקוחנק' לכל פרויקט  10 ויינתנ  .הגשת המענה למכרז

בזאת כי לקוח אשר  . מובהר  (ללקוח  שישי ומעלה קט הימהפרו   - )היינו    הסף

 ר פעם אחת בלבד. פסיים שונים,  קטיפרוי ר ספלו בוצעו מ

 מהעבודותשל כל אחת לאחר התקנה נדרש לצרף תמונות          

40 

צרות  על מבנים ובח  חוץ ממתכת בשילוב אלומיניוםבשילוט  ים  ות פרויקטכמ (ב

נמסרו  אשר    לפרויקט₪ לפני מע"מ    150,000מבנים וכד', בהיקף מינימלי של  

  10  ו יינתנ  .הגשת המענה למכרזעד מועד  ו  1/4/18מתאריך  שונים    ותללקוח 

.  שישי ומעלה(קט הי מהפרו   -)היינו    אי הסףנתנדרש במעבר לנק' לכל פרויקט  

בוצעו ממובהר   לו  כי לקוח אשר  שונים,  קטיפרוי  רספבזאת  ר פעם  פס יים 

 אחת בלבד. 

 של כל אחת מהעבודותלאחר התקנה נדרש לצרף תמונות            

40 

 המלצות: .2

רשימה   להעביר  המציע  לעל  הלקוחות  פרטי  העבודות  הם  עם  את  ביצע 

 המפורטות בסעיף א' ובסעיף ב' מעלה. 

על   הינו  זה  לסעיף  הלקהציון  עם  המכללה  שיחות  דעתם.  סמך  וחוות  וחות 

 בשיחות יבחנו שביעות רצון הלקוחות בנושאים הבאים: 

 השילוט איכות   (1

 ההתקנה איכות עבודת   (2

האחריות   (3 תקופת  במהלך  בתקלות  לקיחת    –טיפול  תגובה,  מהירות 

 אחריות 

   דרישות המפרט עמידה ב (4

 הלקוח המעריך.   /התנהלות עסקית מול המשתמש (5

 )ציון גבוה(.  5)ציון נמוך( עד  1יינתן ציון בסולם ושאים מעלה  לכל אחד מהנ 

ע ציון "המלצות  ויקב  0-100יבוצע ממוצע פשוט לכלל הציונים אשר ינורמל לסולם של  

   .נק' 70מינימלי נדרש: סף ציון לקוחות". 

למכללה שמורה הזכות הבלעדית לפנות ללקוחות עבר/הווה של המציע, גם אם אלו  

 קוחות. לא נרשמו כל

השנים האחרונות, חוות    5מובהר בזאת כי במידה והמציע עבד עם המכללה במהלך  

 תהיה רלוונטית לסעיף זה. בלבד דעתה של המכללה 

20 
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 ( 70%קביעת ציון המחיר ) – שלב שלישי .6.3

 מהציון הסופי.   70%מטה. ציון זה יהווה  הציון המחיר יחושב ע"פ הנוסח

 

 100 x  ההצעה המשוקללת הנמוכה ביותר שהוגשה 

 ההצעה המשוקללת הנבדקת                   

 

, אין המכללה מתחייבת לקבל הצעה שבשיקול דעת המכללה מרכיב המחיר  למרות האמור בסעיף זה

 אינו סביר.  

 בחירת הזוכה/ים – רביעישלב  .6.4

חיר +  תדרג את ההצעות. המציע שהצעתו תקבל את הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר )מהמכללה 

   .במכרז. המציע שהצעתו תקבל את הציון הבא אחריו יוכרז כזוכה חלופיוכרז כמציע הזוכה  איכות( י

 

 ערבויות  .7

 ערבות הצעה: .7.1

של המציע בתנאי המכרז, המציע יצרף להצעתו ערבות הצעה בנקאית על    ולהבטחת התחייבויותי  (1)

  מותנית, מאת בנק ישראלי   (. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי6')שמו ובנוסח המופיע במסמך א

.  ₪  5,000ע"ס  . הערבות תהיה,  או מחברת ביטוח המורשית להוציא ערבויות ע"י משרד האוצר

 המכללה תהיה רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. המכללה תהא    120תוקף הערבות יהיה לכל הפחות,   (2)

ציע לא המציא למכללה  ת לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת. היה והמרשאי

ימי עסקים מיום דרישת המכללה, תהא המכללה רשאית לחלט את    5הארכת תוקף לערבות, עד  

 צעתו. הערבות באופן מיידי והמציע יחשב כמציע אשר חזר בו מה

 ערבות ביצוע:  .7.2

ימס  (1) פי החוזה  על  בתוך  להבטחת התחייבויותיו  הזוכה למכללה  מי  5ור  הודעת  ימי עסקים  ום 

ערבות   הינה  הערבות  עמו.  וההתקשרות  החוזה  לקיום  כתנאי  בנקאית  ביצוע  ערבות  הזכייה, 

צרכן. הערבות  צמודה למדד המחירים ל  ללא מע"מ,מערך הצעתו הכוללת   10%בגובה  בנקאית  

ד  . הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, ותעמוחוזהנספח ב' להמופיע בתהיה בהתאם לנוסח  

עם בתוקף   להתקשר  להמשיך  המכללה  בחרה  באם  נוספת,  בשנה  פעם  כל  ותוארך  שנה  למשך 

 הזוכה מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונה. 

 וכהמציע/הזה על תחולנה,  חידושן או/ו הערבויות בהוצאת הכרוכות העלויות כל כי בזאת מובהר (2)

 .בלבד

מכלליות   לגרוע המציע. מבלי י "ע החוזה הוראות כל של מדויק למילוי כבטחון  תשמש הערבות  (3)

 :של ולכיסוי להבטחת  הערבות לעיל, תשמש האמור

 של מילוי אי או הפרה כל עם בקשר או/ו עקב למכללה   להיגרם העלול הפסד או/ו נזק כל .א

 .החוזה מתנאי  תנאי כלשהו
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הוציאה למציע הקשורים והתשלומים ההוצאות כל .ב להוציא או/ו שהמכללה   או עלולה 

 .זה חוזה  עם בקשר בהם יבאו להתחי לשלם

 .ביתר למציע שולם אשר סכום כל .ג

 אחת  מקצתה, בפעם או הערבות, כולה סכום  את  לגבות  רשאית המכללה תהא כאמור מקרה  בכל (4)

 .כאמור והתשלומים ההפסדים, ההוצאות הנזקים,  בגין מתוכו פעמים, ולהיפרע  או במספר

ממועד   ימים 1 להשלים, בתוך זוכה ה מקצתה, מתחייב או  ערבות, כולה  מימוש  של מקרה  בכל (5)

 .לעיל כאמור המקורי לסכומה הערבות סכום הערבות, את מימוש

כנגד   המכללה לרשות שיעמדו סעד או/ו זכות  מכל לגרוע בכדי זוכהה י"ע הערבויות בהוצאת אין (6)

 .זה חוזה פי על התחייבויותיו הפרת זה, בגין  חוזה פי על או/ו  דין כל פי  על המציע

 

 עה הגשת ההצ .8

סמכי המכרז פרושה כל מסמכי המכרז, מסמכי ההבהרות ו/או שאלות ותשובות  "ההצעה" על פי מ  .8.1

  מציעוכל המסמכים אשר על ה,  לשונית מכרזיםתחת    www.zefat.ac.ilאשר הועלו לאתר המכללה  

 למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם, על פי תנאי מכרז זה.

שים לכל  וכדי החתמת כל הגורמים הדרתוך  המכרז,    יהמציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים במסמכ .8.2

 מסמך. כמו כן יצרף המציע את כלל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי המפורט בהמשך. 

 .  החוזהעל נספחיו, בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ובחותמת ושם מלא בסוף    החוזה המציע יחתום על   .8.3

   .לא הצמדה או תוספות כלשהןוקבועים ל  ייםיהיו מחירים סופ   הסופית  המחירים שיפורטו בהצעה .8.4

 מנכ"ל המכללה. סמוך ללשכת ההצעות יופקדו במעטפות סגורות בתיבת המכרזים, הממוקמת ב .8.5

רגיל / רשום  הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל או שלא באופן דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר   .8.6

 או בכל דרך אחרת לא יתקבל.

דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת    ות, לפי שיקולהמכללה שומרת לעצמה את הזכ .8.7

ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני  

 המועד האחרון להגשת ההצעות. 

 

 מציעיםסיור  .9

  נות לגב' צפי ארבליש לפטני  פריור  ס לתאום    .ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  ובה חהינו סיור מציעים 

   ac.ilsafia@zefat.או באמצעות מייל  2669277-04בטלפון 

 

 שאלות והבהרות .10

  גב' צפי ארבל לכתובת דוא"ל: לבדוא"ל בלבד,    ,בנוגע למכרז זה   ריםירובקשות לבניתן להפנות שאלות ו

 safia@zefat.ac.il    מעלה. במידה ונדחה מועד ההגשה    3המועד הרשום בסעיף  . שאלות ניתן להעביר עד

 . סופי( ימי עסקים לפני מועד ההגשה ה 4)ארבעה עד אזי ניתן להגיש שאלות   –

mailto:safia@zefat.ac.il
mailto:safia@zefat.ac.il
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שאלה   כל  לצד  יצוין  המציעים  השאלה.  -בשאלות  מתייחסת  אליו  המכרז  במסמכי  השאלות    הסעיף 

   פורסמו באתר המכללה.התשובות לשאלות יו

פה למשתתפים על ידי מי מהמכללה  -המכללה אינה נושאת באחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל

 ו/או כל גורם אחר, ואלה לא יחייבו אותה.  

לגרוע מן האמור לעיל, מוסמכת המכללה לינתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי המכרז ו/או לתקן    לימב

 טעויות שנפלו במכרז, באמצעות הודעה אשר תפורסם באתר המכללה. 

 

 תנאי תשלום .11

 לא תשולם כל מקדמה שהיא. .11.1

ה  מהתשלום בסיום העבודה לאחר קבלת אישור המתאם מטעם המכללה כי העבודה בוצע  100% .11.2

 אופן תקין ולשביעות רצונו המלאה. ב

יום    יום מיום החשבונית. מובהר להלן כי יום החשבונית לא יהיה לפני  45תנאי התשלום: שוטף+ .11.3

   קבלת אישור המתאם מטעם המכללה. 

 

 תוקף ההצעה .12

 ( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. מאה ועשרים) 120ההצעה תהיה בתוקף למשך  

לא תעלה על  תם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר  יע למציעים כי תוקף הצעלהוד   רשאיתהמכללה תהא  

)שלושים( ימים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה. נמסרה הודעה כאמור על ידי המכללה,    30

 )מאה עשרים( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 120תהא ההצעה בתוקף למשך 

 

 פתיחת ההצעות  .13

 המכרז. מעטפות  משתתפי המכרז לא ישתתפו בפתיחת  כיאת הר בזמוב
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 מפרט  –  (1) 'א מסמך

   כללי .1

קבלן השילוט יביא בחשבון שעבודות ההתקנה תבוצענה תוך כדי ביצוע עבודות הקבלן הראשי באתר   .1.1

עדיין אתר בניה. מתוך כך הקבלן מודע ומסכים לציות לכל הוראות הבטיחות החלות בחוק    עת שהוא

 לאתר זה ויישמע לכל הנחיות הקבלן הראשי והמפקחים. ואלו המיוחדות

 וט יתאם כל הגעה ו/או עבודה מול הקבלן הראשי והמפקחים באתר. קבלן השיל .1.2

מושלמת   .1.3 התקנה  הובלה,  אספקה,  יצור,  ואישורן,  דוגמאות  כוללים:  הקבלן  בהצעת  היסוד  מחירי 

 ואחריות. 

 קבלן השילוט כפוף ישירות להנחיות המזמין בהקשרי לוחות זמנים בעבודה זו. .1.4

   התארגנות והערכות לייצור .2

 חומר גרפי ושרטוטים שברשות יועץ השילוט יועברו בדואר אלקטרוני.  .2.1

 לאחר בחירת קבלן השילוט , תקבע פגישה עם יועץ השילוט לצורך תחילת העבודה.  .2.2

קבלן השילוט יבצע דוגמא לאבות הטיפוס לפי דרישת יועץ השילוט. הדוגמא תבוצע במידה מלאה,   .2.3

 מושלמת. סופיים ובהתקנה  ם בחומרי

 הדוגמאות תאושרנה בכתב ע"י המזמין ויועץ השילוט.  .2.4

ביצוע   .2.5 שרטוטי  השילוט  קבלן  יגיש  היצור  לבית  drawings shop)טרום  ייצור  פרטי  יופיעו  בהם   )

התקנה ו/או עיגון כולל אישור מהנדס מטעמו לאישור מנהל הפרויקט , הלקוח ויועץ    המלאכה ושיטות

 השילוט. 

יצור פרט שילוט כזה או אחר מבלי לקבל את כל האישורים הנדרשים הינה אחריותו הבלעדית של   .2.6

 השילוט.  קבלן

ואין שלטים דומים במכרז  לא יישא תוספת עלות. מעבר לכך ובמידה    10%שינויי מידה בטווח של עד   .2.7

 יסוכם המחיר מראש ובכתב עם המזמין. 

עבודות    -למען הסר ספק  .2.8 מיוחד,  או מכשור  ציוד  שימוש/השכרת  כגון:  הנלווית להתקנה  עבודה  כל 

 עבודות בטון, כיסויים, מסגרות, עיגונים, תיקוני ריצוף וכיו"ב כלולה בהצעת המחיר.  חפירה וביסוס,

 ה לפני ייצור  אישור גרפיק .3

 קבלן השילוט יאשר את חוברת השילוט מול הלקוח לפני ביצוע. במידת הצורך יבצע תיקוני הגהות.  .3.1

המרתו והתאמתו של כל חומר גרפי להורדה לייצור, לרבות הצורך בשימוש בתוכנות מחשב ייחודיות   .3.2

סיוע  בחומר    ו/או  מסחרי  לשימוש  זכויות  רכישת  ו/או  מקצועי  גופנים,  מומחה  זה  ובכלל  כלשהו 

 תבוצע ע"י הקבלן ובאחריותו, ללא כל עלות נוספת.  סמלילים תמונות וכד'
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 ייצור והתקנה  .4

 עבודות הייצור וההתקנה תבוצענה בהתאם לתכניות ולמפרטים של יועץ השילוט.  .4.1

 יחות/הנגישות ובהתאם לפרויקט. עבודות התקנת שלטי בטיחות ונגישות תבוצענה על פי הנחיות יועץ הבט .4.2

 בדיקת כמויות סופיות הינה באחריות הקבלן.  .4.3

 לא תבוצע עבודת שילוט כזו או אחרת ללא ידיעת יועץ השילוט ואישורו.  .4.4

בכל מקרה של סתירה    בכל מקרה של אי התאמה או היעדר מידות יש להעביר פניה בכתב ליועץ השילוט. .4.5

 הדרישה לבין יכולת ביצוע של הקבלן, יסב הקבלן את תשומת לב יועץ השילו וישמע להנחיותיו. בין

 עבד. טענה על ביצוע שגוי בשל היעדר מידע בתוכניות ו/או במפרטים לא תתקבל בדי .4.6

   -עיגון שלטים עצמאיים בפיתוח החיצוני והפנימי  .5

 על הבסיס להיות נקי ללא בליטות נראות לעין ועמיד לתנאי השטח .  .5.1

הכוללת   .5.2 חתומה  קונסטרוקציה  מהנדס  הוראת  ע"פ  והתקנה  ביסוס  ופרטי  יציקה  וגודל  הביסוס  סוג 

 רוח באזור הפרויקט . התייחסות לתקן 

 ות קונסטרוקציית מתכת/הפלדה/אלומיניום תבוצע לפי תכניות מהנדס קונסטרוקציה . כל עבוד  .5.3

 כל החלקים והאביזרים והריתוכים מכל חומר יהיו עמידים בתנאי חוץ.  .5.4

 העבודה חייבת להתבצע בתאום עם מנהל הפרויקט .  .5.5

 א. השלט כולל את כל עבודות המסגרות הנלוות, חפירה, ביסוס עיגון וכיסוי מל .5.6

 חובה לקחת מידות מדויקות ולבדוק מיקום, צורת ההתקנה ועיגון בשטח לפני הביצוע. .5.7

יש לקחת בחשבון שיתכן ועבודות הביסוס לשילוט יעשה באופן ידני, במידה ולא תהיה גישה, לכלי עבודה   .5.8

 מכנים. 

 על היצרן להגיש שרטוטים של השלט לאישור היועץ והלקוח  .5.9

 יפעל בהתאם להוראות הללו יחשב כמפר הסכם עבודה. קבלן שילוט שלא  .5.10

 הנחיות כלליות בנושא קיבוע, איכות ביצוע וגימור: .6

 שטחי הדבקה ינוקו לפני יישום דבק באמצעות אלכוהול או פריימר.  .6.1

 .אלא אם צוין אחרת. 7שלטים ע"ג דלתות וארונות יותקנו באמצעות דבק סופר הייטק  .6.2

  בדופן האחורית   7יותקנו באמצעות עוגנים אחוריים נסתרים בתוספת דבק סופר הייטק    שלטים ע"ג קירות .6.3

 אלא אם צוין אחרת.

 העבודה תבוצע ברמת איכות מעולה כאשר פרטי החיבור מדויקים ומושלמים.  .6.4

. הדפסה  חיתוכי ויניל והדפסות דיגיטליות יהיו שלמים ונקיים ושטף התאורה בהם יהיה חזק מאוד ואחיד .6.5

 מט.  UVולל למינציה כ איכותית

   ה:צביע .6.6

 ניקוי וחספוס באמצעות התזת חול גסה או גרגרי פלדה בלחץ גבוה.  –הכנה לצביעה  .6.6.1

 צריבה וניקוי משמן והעברת תהליך פסיבציה שקופה/צהובה. .6.6.2

או    sickensאיבוק באבקת צבע אלקטרו סטטית או צביעה רטובה בצבע "סיקנס"   –צביעה בתנור   .6.6.3

 המעצב . לאישור ש"ע

 מקרון.  60דקות, עובי שכבה יבשה  30מעלות צלסיוס במשך  100קליה בתנור בטמפרטורה גבוהה  .6.6.4
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 רתם הגיאומטרית הנדרשת. אלמנטים מלוטשים, ילוטשו באופן מושלם כאשר הליטוש לא יפגע בצו .6.7

  בכל   -קבלן השילוט ישא באחריות של כל טעות במיקום, בחומר ובצורת ההתקנה וכן  -למען הסר ספק .6.8

 ההוצאות הנלוות מהטעות ותיקון הנזק שנגרם. 

 זוכה יישא בעלות של כל נזק, לכלוך, שיגרם לעבודות הפיתוח, ריצוף שנבעו מהתקנת השילוט.  ההקבלן   .6.9

 גמר ואחריות  .7

 בתום העבודות יזמן הקבלן את יועץ השילוט לצורך אישורו הסופי. .7.1

 על קבלן השילוט לוודא טרם הסיור את איכות ההתקנות שביצע.    .7.2

על הקבלן לתקן או להחליף כל שלט    -חודשים    36אחריות קבלן השילוט לשילוט הכללי הינה למשך   .7.3

מזג האוויר, קורוזיה, קרינה. האחריות תכלול כל קלקול , פגם ושגיאה    כתוצאה מפגיעת אשר ייפגם  

 ביצוע העבודה, מידות וכו'. במקרה כזה יחליף הקבלן לשלט על חשבונו.  שנבעו מטיב חומרים, טיב

   תאורת שילוט:מערכת אחריות קבלן השילוט ל .7.4

 חודשים  36 –לדים 

 חודשים  24 –שנאים 

 חוברת מצורפת באתר המכללה ראה  –סקיצות ותוכניות ביצוע  .8
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 הצהרת המציע  -( 2מסמך א' )

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

יד או עוסק מורשה. המציע רשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים  ינו תאגהמציע ה .1
 והתקנות מכוחו.   1976  –"ותשל , ציבוריים גופים עסקאות  חוק  לפי הנדרשים האישורים  בכל מחזיקו  מסוגו

שמות עובדים, שמות חדרים, שלטי הכוונה פנימיים    - שילוט פנים מאלומיניום דוגמת  ן  והתקי   סיפק המציע   .2
  כאמור פרויקטים    5של  מינימלי  . נדרש ניסיון  טקיורפ ל₪ לפני מע"מ ללקוח    80,000וכד', בהיקף מינימלי של  

מובהר בזאת כי לקוח אשר לו בוצעו מספר פרויקטים שונים, ייספר פעם אחת    .1/4/18  החל מבסעיף זה,  
 בלבד.

ד', בהיקף מינימלי של  שילוט חוץ ממתכת בשילוב אלומיניום על מבנים ובחצרות מבנים וכ ן  והתקי   סיפק .3
.  1/4/18  החל מאמור בסעיף זה,  פרויקטים    5של  מינימלי  ₪ לפני מע"מ ללקוח לפרויקט. נדרש ניסיון    150,000

 מובהר בזאת כי לקוח אשר לו בוצעו מספר פרויקטים שונים, ייספר פעם אחת בלבד. 

ההסכמים   .4 ההרחבה  צווי  העבודה,  דיני  לפי  עובדים  זכויות  שמירת  בעניין  חובותיו  את  מקיים  המציע 
 הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים. 

ציע יזכה במכרז  וד כל אחד מהם ככל שהמבתפק לפגוע    ות ו לא מתנהלות תביעות שעלוליכנגד המציע ומנהל  .5
 ד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.ואף אח

המציע   .6 של  יכולתו  בדבר  ספק  קיום  על  שמצביעה  דומה  הערה  כל  או  חי"  עסק  "הערת  למציע  קיימת  לא 
 להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי". 

 .  למכרז 7בהתאם לאמור בסעיף ן, צרף ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכהמציע  .7

אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים   .8
לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על  

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

 תיאום עם משתתפים אחרים.וללא  הירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר מצ אנו .9

 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.   .10

ן  וזה מחייב בינינו לביה על ידכם חאנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלת .11
 . כללההמ

ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות   .12
, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין  והתצהירים במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה

 עה זו. לחתימתנו על הצ חוזהכל מניעה על פי כל דין או 
 

 _________________________________ ___  חתימת המציע: 

 ____________________________________  כתובת המציע:

 ____________________________________  טלפון ופקס:

 ____________________________________  מספר עוסק מורשה: 

 ____________________________________  :תאריך

 

 אישור עו"ד

________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד )מחק  מ, _____אני, הח" 
ה" של  המיותר(  המכרזאת  מסמכי  על  להלן,  המפורטים  ו   ,ה  מס'    החוזהההצעה  מכרז  במסגרת  המוגשים 

04SG/21  האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים מטעם _____________ מכללה  עבור ה   
התאגיד כאמור בשם התאגיד, מכוח החלטת  על מסמכים אלה  לחתום  פי  )שם המציע(  על  כדין,  , שנתקבלה 

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

 __________                 __________          _________________ 
 חתימה וחותמת    עורך הדיןשם                תאריך      
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 הצעהטופס  -( 3מסמך א' )

 

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

 כתב הצהרה והתחייבות המציע: .1

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

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

 ופרטים בו ובנספחים לו, ובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו. ההתקשרות המ

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

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

 צעה אינם כוללים מע"מ. ים בההמחיר  .1.4

 .אחריות בהתאם לתנאי המכרזו  מלאה התקנהאספקה, ייצור, המחירים בהצעה כוללים  .1.5

 .יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה 120הצעתנו זאת בתוקף למשך  .1.6

 

 __________________  _____________________ 

 חותמת חברה וחתימה          שם מלא    

 

 מציע:  י הפרט .2
 

 

 ____________ _ מס' תאגיד: ___  _________ : __________________החברהשם 

 _________ _____ : ___________________________ למשלוח דואר רשום כתובת

 תפקיד:______________ שם איש קשר למכרז זה: _______________________   

 ________________ __ ____: ________________ של איש הקשר למכרז זה דוא"ל

 טלפון נייד: ______________________   טלפון: _________________________

 

 ____________ ____________: ________ת מורשה חתימה בחברהחותמת וחתימ
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   Disk On Keyאקסל מאתר המכללה, למלא ולצרף חתום + עותק על גבי   קובץיש להוריד  -טופס הצעה 

 

 ...שךהמ

טיפוסשם טיפוסמס'

בית 

משטרה 

/ ארזים

מנהלהבית כי"ח

מרכז 

לגאסי 

)מ.ה.ר(

חוץ 

מ.ה.ר

ואהל 

קומה 

חדשה

סה"כ

מחיר ליחידה כולל 

התקנה

)לא כולל מע"מ(

סה"כ לסעיף

)לא כולל מע"מ(

B32117שלט זיהוי חיצוני1

B1112שלט הכוונה חיצוני2

C11114מפה סכמטית3

C11מפה סכמטית רצפתית4

5D מונוליט - טיפוסD11911

E7201245892שלט משרד -  שם אחד6

E1415שלט משרד -  שני שמות7

E20שלט משרד -  שני שמות8

F2548227117183שלט זיהוי9

F160שלט זיהוי בינוני10

G1182789108שלט דגל11

G12שלט דגל בינוני12

G21שלט דגל חיצוני13

H112דירקטורי ראשי14

H1410310128דירקטורי קומתי / הכוונות15

H293דירקטורי קומתי / הכוונות16

H311דירקטורי ראשי קטן17

18J זיהוי מחלקה - טיפוסJ243312

19K פרטי מרצים - טיפוס A4 שלטK2215

L1435242שלט תלוי20

M5757125שלט בטיחות21

M1575724שלט בטיחות22

Nגרפיקת קירות23
  50

מטר 

24

גרפיקת קירות  - הדפסה דיגיטלית 

על גבי מדבקה לבנה כולל למינציה 

מט במידות :                     620 

*280 ס"מ  -  2 יחידות  , 

550*350 ס"מ - 1 יחידה

N1

מחיר 

קומפלט 

לשלושת

 היחידות

O1שלט תורמים מרכז לגאסי25

P6שלט תורמים פנימי26

P17שלט תורמים פנימי27

P22שלט תורמים פנימי28

Q3שלט תורמים רצפתי29

R1זיהוי המכללה על גבי בית וואהל30
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 חותמת וחתימת המציע: ___________________ 

  

טיפוסשם טיפוסמס'

בית 

משטרה 

/ ארזים

מנהלהבית כי"ח

מרכז 

לגאסי 

)מ.ה.ר(

חוץ 

מ.ה.ר

ואהל 

קומה 

חדשה

סה"כ

מחיר ליחידה כולל 

התקנה

)לא כולל מע"מ(

סה"כ לסעיף

)לא כולל מע"מ(

31

התקנה מחדש של שילוט שהורד 

לצורך שיפוץ המבנה ומאופסן 

במכללה

S1

32

התקנה מחדש של שילוט שהורד 

לצורך שיפוץ המבנה ומאופסן 

במכללה

S11

T1שילוט חיצוני מואר  - אותיות בנויות33

T11שילוט חיצוני מואר  - אותיות בנויות34

T21שילוט חיצוני מואר  - אותיות בנויות35

T31שילוט חיצוני מואר  - אותיות בנויות36

T41שילוט חיצוני מואר  - אותיות בנויות37

סהכ  שילוט כולל התקנה

מע"מ 

סה"כ כולל מע"מ 

תאריך  : ______________________________שם קבלן + חתימה וחותמת   :_____________________________
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 סיון וממליצים ינ  -( 4מסמך א' )

 

 ניסיון:

שמות עובדים, שמות חדרים, שלטי    -שילוט פנים מאלומיניום דוגמת  ן המציע  התקימספר הלקוחות להם   .א

מובהר    .1/4/18  החל מ  ₪ לפני מע"מ ללקוח לפרויקט   80,000הכוונה פנימיים וכד', בהיקף מינימלי של  

 בזאת כי לקוח אשר לו בוצעו מספר פרויקטים שונים, ייספר פעם אחת בלבד 

 ם.לקוחות שוני  _________כמות הלקוחות העונים לתנאי סעיף זה: 

 מטה  בטבלהאנשי קשר  + נדרש לצרף תמונות לאחר התקנה של כל אחת מהעבודות

שילוט חוץ ממתכת בשילוב אלומיניום על מבנים ובחצרות מבנים  המציע  ן  התקימספר הלקוחות להם   .ב

מובהר בזאת כי לקוח  .  1/4/18  החל מ  ₪ לפני מע"מ ללקוח לפרויקט  150,000ד', בהיקף מינימלי של  וכ

 .אשר לו בוצעו מספר פרויקטים שונים, ייספר פעם אחת בלבד

   _________ לקוחות שונים.כמות הלקוחות העונים לתנאי סעיף זה: 

 מטה  בטבלה+ אנשי קשר  ת מהעבודותאחר התקנה של כל אחנדרש לצרף תמונות ל 

 ממליצים: 

 תיאור העבודה  איש קשר  שם הלקוח 
)ללא   כספי  היקף 

 מע"מ( של העבודה  
 טלפון נייד 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 __________                ______ _______         _________________ 

 וחותמת  חתימה   מלא  שם         תאריך      
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 ( 5מסמך א' )

 מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדיןתצהיר המציע על תשלום שכר 

 

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

)להלן:    04SG/21גשת הצעה למכרז פומבי מספר  "( במסגרת ההמציעהנני עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן: "
 "(.  המכללה"( אשר פורסם על ידי המכללה האקדמית צפת )להלן: "המכרז"

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע.
אות  ב)א( לחוק עסק2"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף   -זיקה" אליו, "הורשע" ו  המונחים "בעלבתצהירי זה,  

 . אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינ/ה אותם.1976- גופים ציבוריים, התשל"ו
 הנני מצהיר/ה כי המשתתף הינו "תושב ישראל". 

 (במקום המתאים Vסמן )

 ההצעות קה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת  "בעל הזיהמשתתף ו
 . 2002באוקטובר   31, אשר נעברו אחרי יום 1987במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 עות  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצ
, אך ההרשעה 2002באוקטובר   31, אשר נעברו אחרי יום 1987-במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד מתן הצעה של המשתתף במסגרת המכרז. 

 (במקום המתאים Vסמן )

 עד האחרון להגשת ההצעות המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למו
, אשר 1991  -כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אשלא  במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  

 . 2002באוקטובר   31נעברו אחרי יום 

   המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות
, אשר 1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אבמכרז, בעבירה 
, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של  2002באוקטובר    31נעברו אחרי יום  

 המשתתף במסגרת המכרז.
 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 
 

 ________________ 
 שם המצהיר + חתימה

 
 

 אישור עו"ד
 

_____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד )מחק  אני, הח"מ,  
המכרז, מסמכי  על  להלן,  המפורטים  ה"ה  של  המיותר(  ו   את  מס'    החוזהההצעה  מכרז  במסגרת  המוגשים 

04SG/21  ע; וכן, כי הינם מורשים מטעם  מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציעבור ה   _____________
פי   על  כדין,  התאגיד כאמור, שנתקבלה  בשם התאגיד, מכוח החלטת  על מסמכים אלה  לחתום  )שם המציע( 

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

 __________                 __________          _________________ 

 חתימה וחותמת    עורך הדיןשם                אריך ת     
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 הצעה  ערבות נוסח  - ( 6מסמך א' )

 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 מס' _____________________  הנדון: ערבות 

_____________ סכו  _______ לבקשת  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  לסך  ם  אנו  )במילים:    5,000עד   ₪

חדשים שקלים  אלפים  _________  (חמשת  מתאריך  להלן  כמפורט  למדד,  תדרשו    שיוצמד  אשר 

 מכללה האקדמית צפת. של ה 04SG/21"( בקשר עם מכרז מס' החייבמאת:__________________ )להלן: "

יסטיקה  כה המרכזית לסטטהמתפרסם ע"י הלשלצרכן  : מדד המחירים  לצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו

 למחקר כלכלי. 

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

המדד  "( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת המציע, דהיינו  מדד התשלוםזו )להלן: "

___  2021שנת    _____ של חודש  ביום  )להלן: "שפורסם  יחושב סכום הערבות  המדד היסודי ______,  "( אזי 

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

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

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

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

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

 ועד בכלל.עד לתאריך: ________ אר בתוקפה זו תישערבות 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 

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

 .__________________________ 

 

 

 

_________ ___________  __________________  ___________________ _ 

 חתימות וחותמת הבנק       שמות החותמים                            תאריך                        
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 מסמך ב' 

 

 חוזה 

 

 2021אשר נערך ונחתם בצפת ביום ____, בחודש ________  

 

 

 בין

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11ירושלים מרחוב 

 580362937ע.ר. 

 "( המכללה )להלן: "

 מצד אחד; 

 

 ןלבי

______________________ __________ 

 _________________ _ מרחוב__________

 __ ________ ח.פ. ___________________ 

 רשום: ____________________  מציעמס' 

 "(ספק ה)להלן: "

 מצד שני; 

 

 

וט  ייצור, אספקת והתקנת שילל"(  המכרז )להלן: "  04SG/21  פרסמה מכרז פומבי מספר המכללה  ו   הואיל:     

השו  באתריה  וחוץ  "פנים  )להלן:  המכללה  של  במכרז  השילוטנים  כמפורט  נ"(,  לרבות  על  ספחיו 

 ;"(השירותים)להלן: "על כל נספחיו   זה חוזההמפרט הטכני ו

 

יספק את השירותים    ספקכהצעה הזוכה, ונקבע כי המיום ________    ספקוהמכללה בחרה בהצעת ה  והואיל:  

ים ומוגדרים  לפי דרישת המכללה והכל במועדים ובתנאים המפורטלמכללה באתרי המכללה בצפת,  

 זה על נספחיו;  חוזהבמסמכים המכרז ונספחיו וב

 

ק בשירותים המבוקשים,  מצהיר כי הוא עוס   ספק ירותים, והש מעוניין לספק למכללה את ה  ספק והואיל:    וה

עדם, הכל כמפורט במכרז על  וכי הוא בעל הידע, הניסיון והמיומנות לביצוע השירותים במלואם ובמו

 זה על כל נספחיו;  חוזהנספחיו וב

 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
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 כללי  .1

 זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. חוזההמבוא והנספחים ל .1.1

 זה.  חוזהלרבות ההבהרות שניתנו מהווים חלק בלתי נפרד מ 04SG/21מסמכי מכרז .1.2

 זה: חוזהווים חלק בלתי נפרד מהמסמכים המפורטים להלן מה .1.3

 . דרישות ביטוח – 'נספח א 

 ערבות ביצוע.    - ' נספח ב

 .שילוטו/או סוכן מורשה של יצרן השילוט ההספק הינו יצרן   .1.4

זה על נספחיהם וכי הוא מסכים לכל    חוזההספק מצהיר כי הבין את כל האמור במסמכי המכרז ו .1.5

יג כל תביעות או דרישות המבוססות  ו, וכי לא יצעל כל נספחי   חוזה האמור במסמכי המכרז לרבות ב

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

את השירותים בהתאם להוראות ולדרישת כל דין, לרבות תקן, לרבות אלה הקשורות    ספקהספק י .1.6

לעובדי    לבטיחות בעבודה, ולרבות הוראות הקשורות לתשלום שכר מינימום ותנאים סוציאליים

 הספק. 

הספק יספק באחריותו המלאה ועל חשבונו בלבד, את כל הציוד, המתקנים, הכלים, החיבורים   .1.7

מתן השירותים ולביצוע כל הקשור והכרוך בהן, והכל בתאום ואישורו של  והעבודה הדרושים ל

. מבלי לגרוע מאחריותו,  "(המתאם מטעם המכללהסמנכ"ל הבינוי ולוגיסטיקה במכללה )להלן: "

הספק יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן, שיגרמו עקב ביצוע השירותים ו/או  יהיה  על פי כל דין,  

לשיר לפיצוי  העבודות הקשורות  זכאי  הנפגע  ואשר  לרכושו,  ו/או  לכל אדם  ו/או  ותים, למכללה 

 בגינם על פי כל דין. 

, יש והיו ברשותו  השילוט  הנציג המורשה של יצרן   אושילוט  יצרן ההספק מצהיר בזאת, כי בהיותו   .1.8

לשם מתן  ומקצועניים  וכן צוות אנשים מיומנים   התקנת השילוטכלים המתאימים להובאפשרותו  

ולמשך    )לרבות תקופת האופציה(  זה, למשך כל תקופת ההתקשרות  חוזהם האמורים בהשירותי

 כל תקופת האחריות, המאוחר מביניהם. 

ממנו, מכל סיבה שהיא,    ליישלידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג  הספק מתחייב, כי במ  .1.9

התקשרות עם הספק,  יודיע הספק למכללה על כך. במקרה זה תהיה רשאית המכללה להפסיק את ה 

תתקשר המכללה ולמסור לו את כל המידע    אתווהספק יהיה חייב לשתף פעולה עם הספק החדש  

 הטכני הדרוש. 

כלפי צד שלישי, לרבות לסגל  המכללה  ה את המכללה, בשל כל חבות בה תחויב  הספק יפצה וישפ  .1.10

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

 שייגרמו למכללה ו/או לשוהים בה בקשר לשירותים הניתנים על ידי הספק.  
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 הסבת החוזה  .2

יר או למסור  חוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעבהספק רשאי להסב לאחר את ה  אין .2.1

 . בכתב מראש  לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא  אם כן  בהסכמת המכללה

 ., אלא אם כן בהסכמת המכללה בכתבהשירותים רשאי למסור לאחר את ביצוע  הספק אין .2.2

בסעיף  נ .2.3 לעיל  לאמור  בהתאם  מכללא  ובין  במפורש  בין  הסכמתה  את  המכללה  אין  תנה  זה, 

שא באחריות  יבויותיו לפי החוזה, והספק יימאחריותו והתחי ההסכמה האמורה פוטרת את הספק  

 מעשה של מבצעי המבנה באי כוחם ועובדיהם. -מלאה לכל מעשה או אי

 

 חוזה ההיקף  .3

לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד,    שילוט האספקת והתקנת  וראות החוזה חלות על  ה

 ץ לשם כך.ל דבר אחר, בין קבוע ובין  ארעי, הנחוהמכונות וכ 

 

 

 למזמין  שירותיםה הספקת .4

, בהתאם להצעת המחיר האחרונה אשר ניתנה על  שירותיםהספק מתחייב לספק למכללה את ה .4.1

, ובהתאם ליתר  "(ההצעהואשר הוגדרה על ידי המכללה כהצעה זוכה )להלן: "  ידו כמענה למכרז 

 . החוזההוראות 

אשר תונפק לו על    ימי עסקים מיום הזמנת הרכש  40עד    המפרט  לפי  שירותים  הספק יספק את ה .4.2

ללא קבלת  שילוט כלשהו  מכללה. הספק לא יבצע עבודה כלשהי ולא יספק  מחלקת הרכש של הידי  

 מאת המכללה. רשמית הזמנת רכש 

את   .4.3 יחתים  המכללההספק  מטעם  משלוח  המתאם  תעודת  מב  על  בסיום  עסקה  חשבונית  חני  / 

, תהווה  המתאם מטעם המכללהחתומה ע"י  חשבונית עסקה    / תעודת משלוח    . רקהקבלה בלבד

". הספק יצרף  ן המתאם מטעם המכללהלשביעות רצו  ןהותק ו   נמסרשילוט  אישור למסירה, קרי "ה

 אישור זה לחשבונית החיוב.  עותק חתום של

שות  הדריוימלא אחר כל    המסמכיםזה, את כל    חוזההספק יעביר למכללה, מיד לאחר חתימת   .4.4

 במכללה. שילוט תקנת הוהסידורים הנוגעים לה

 .המתאם מטעם המכללה או מי מטעמותאום ההתקנה יבוצע מול   .4.5

ה .4.6 את  לבדוק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  אספקתשילוט  המכללה  בטרם  הספק  במפעל  ו  המוזמן 

 ולדרוש מהספק ביצוע תיקון ליקויים, כפי שיידרש. 

 בחצרות המכללה.  ולבצע התקנתו המלאה   על חשבונו בלבד  שילוטה  הספק מתחייב להוביל את .4.7

וכל עבודה אחרת    , קדיחהאחראי לבצע עבודות חפירה, ביטון  ה הספק בלבד יהימובהר בזאת כי   .4.8

ת יהי יאשר  בלבד  הספק  השילוט.  התקנת  לצורך  פגמים    הדרש  ולתיקון  השטח  לניקוי  אחראי 

 שנוצרו מעבודתו במידה ונוצרו כאלו. 
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 רכה ותמיכה הד .5

שילוט לרבות הדרכה לבי שימוש בסוגי  תחזוקת ה כל הקשור להספק ידריך את צוות המכללה ב .5.1

 .חומרי הניקוי המותרים לשימוש

 . אחריותהספק יספק תמיכה מקצועית מלאה לאורך כל תקופת ה  .5.2

 

 הספק והתחייבויות הצהרות .6

 ,דין כל פ"ע הנדרשים רישיונות  ,מקצועיים ומיומנות ניסיון,  מקצועי ידע  בעל הנו כי מצהיר הספק .6.1

  במלואן ,  זה חוזה  פי על התחייבויותיו ביצוע לשם הנדרש אחר דבר וכל מיומן אדם כוח,  ציוד

 .גבוהה  מקצועית וברמה דין כל לדרישות בהתאם , ובמועדן

כי  ומנספחי  אחד  וכל זה  חוזה הוראות כל  את  ובדק  קרא  כי  מצהיר  הספק  .6.2   החוזה  את  הבין  , 

  הוא  וכי  לכך בקשר ידו  על  שהתבקשו והסבר  הבהרה כל  קיבל וכן  בו  הכלולות  והתחייבויותיו 

 .בהם האמור לכל  מלאה בכפיפות  החוזה  י "עפ התחייבויותיו את לבצע  מתחייב 

 

 החוזה תקופת .7

, "(תקופת ההתקשרותלשנה אחת )להלן: "הינה    שילוטהאספקת והתקנת  תקופת ההתקשרות לצורך  

  חודשים כל תקופה   12תקופות נוספות בנות  עד לארבע  ב  החוזה ת תוקף  למכללה שמורה הזכות להאריך א

רותי האחריות  י, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. התחייבות הספק לש"(תקופת האופציה)להלן: "

  החוזה , גם אם תגיע תקופת  שילוטאספקת הוזאת מיום  במכרז  יחולו עד תום תקופת האחריות הנדרשת  

 לכן.כאמור לעיל לסיומה קודם 

 

 התמורה .8

המכללה,  רצונ  לשביעות,  ובמועדן במלואן,  הספק התחייבויות קיום בגין .8.1 מטעם  המתאם  של  ו 

 שסיפק  המוצרים של בפועל לכמות ובהתאםהצעה הזוכה  ל  בהתאם תמורה  לספקתשלם המכללה  

 .כללהלמ הספק

ישור  יום מיום הוצאת החשבונית, בכפוף לא   45שוטף+ של תשלום בתנאי לספק  תשולם התמורה  .8.2

 המתאם מטעם המכללה.  

  לפי  חוקכ מ"מע  אליה  ויתווסף    כדין מס  חשבונית  כנגד לספק  תשולם ממנה  חלק  כל או התמורה  .8.3

 המציא   כן אם אלא,  החוק לפי לנכות נדרש הוא  אותו מס כל במקור  ינכה המזמין .  לעת מעת  שיעורו 

 .כאמור מניכוי פטור  בדבר המס מרשויות אישור  הספק

 

 ערבות ביצוע .9

ק יעביר למכללה, כתב ערבות וזאת להבטחת כל התחייבויותיו על פי חוזה זה. הערבות הנדרשת  הספ

צמוד למדד    מערך הצעתו הכוללת ללא מע"מ, 10%השווה ל    הינה ערבות בנקאית בלתי מותנית, בסך

בהתאם לנוסח המפורט בנספח ב' לחוזה  המחירים לצרכן, הידוע ביום הוצאת הערבות.  הערבות תהא  

 . זה
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 אספקת תכניות  .10

  ספקואסור ל  מכללהשל ה  סמכים האחרים בקשר להן, הם רכושה וקניינה הבלעדיהתכניות וכל המ .10.1

,  ספק ספק למכללה תה  אלא למטרת החוזה בלבד.  להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם,

העבודה, ביצוע  המ  לצורך  של  עיניו  כראות  הדרוש,  במספר  מהתכניות  מטעם העתקים  תאם 

לרבות כל ההעתקים    את כל התכניות,  מכללההחזיר לק לספעם גמר ביצוע העבודה, על ה  . המכללה

 .תאם מטעם המכללהלכך ע"י המ והמסמכים האחרים בקשר להן שברשותו, אם יידרש

למ  ספקה .10.2 המכללה  יודיע  מטעם  וההוראות תאם  פרטים  תכניות  עבודה,  תכניות  תכניות,    על 

הלך התקין והסדיר של  למ  הדרושות או שידרשו, לביצוע העבודה בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע

 או לעיכוב בגמר העבודה והשלמתה.  ביצוע העבודה והתקדמותה ולא יגרום לאיחור

תאם מטעם , והממכללהה  באתר  ספקוזה, יוחזקו על ידי ההעתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהח  .10.3

יד המכללה   על  בכל שעה מתקבלתווכל אדם שהורשה  בהם  ולהשתמש  לבדוק  רשאי  יהיה  על    , 

 הדעת. 

 

 מון ומדידותסי .11

המספרים והממדים שנקבעו    לבדוק את קווי הגובה,  -לפני שיתחיל בביצוע העבודה    -הספק חייב   .11.1

של   בכתב  ובהוראות  לאחרבתכניות  המכללה.  מטעם  כל    המתאם  את  הספק  יסמן  הבדיקה 

העבודה, בהתאם לתכניות ולהוראות בכתב מהמתאם    המצבים, קווי הגובה והממדים של כל חלקי

 גמורה לדיוק סימונם. הוצאות הסימון יחולו על הספק. כללה ויישא באחריותמטעם המ

המתאם מטעם המכללה    ם נבדקו ע"יאף א  -נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימונים   .11.2

דיוק או  -שנעשו כבר מתוך אי  יהא הספק חייב לתקן זאת, או את חלקי העבודה   -   מי מטעמואו  

   והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המתאם מטעם המכללה.  של הספקשגיאה כאמור, על חשבונו 

ן והסימונים  יתדות הסימו  הספק יהא אחראי לאספקתם ולאחזקתם התקינה והמדויקת של כל .11.3

ביצוע העבודה, פגיעה בהם או שינוי    האחרים, שנקבעו לצורך  סילוקם ממקומם,  ובמקרים של 

   בונו והוצאותיו.או יחזירם למצבם הקודם על חש בהם, יחדשם הספק

העבודה, .11.4 בביצוע  ותקלות  לשגיאות  מלאה  באחריות  הספק  ישא  סילוק    כן  ידי  על  שתיגרמנה 

   בהם. ינויים או פגיעההסימונים האמורים, קלקולם, ש

ההוצאות הכרוכות בביצוע    עבודות המדידה והסימון יבוצעו או יאושרו על ידי מודד מוסמך. כל .11.5

במסגרת   והסימון  המדידה  חשבון    העבודותעבודות  על  תהיינה  הספק,  של  לביצועו  שתימסרנה 

 ככלולות במחירי היחידות שימסרו לביצוע על ידי הספק.  הספק, ורואים אותן
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 פינוי פסולת מן האתר עם גמר העבודה ובמשך ביצוע העבודה .12

לאתר פינוי פסולת שאושר    הספק יסלק מזמן לזמן, מאתר העבודה את עודפי החומרים והפסולת .12.1

עם גמר העבודה ינקה הספק את אתר העבודה ויסלק    מטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, ומידל

סוג שהוא לאתר פינוי פסולת    החומרים, הפסולת מכלהמתקנים הארעיים, שיירי    ממנו את כל

כשהם נקיים ומתאימים למטרתם ולשביעות רצונו של    מאושר כאמור, וימסור את האתר והעבודה

   .מי מטעמוכללה או  המתאם מטעם המ

או סופי( .12.2 )ביניים  לפני תשלום החשבון  ימציא למתאם מטעם המכללה  וכתנאי לתשלום,    הספק 

לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המוסדות    וניות המוכיחים כי אכן פינהאישורים והעתקי חשב

 שהוצאה מן האתר.  המוסמכים, את הפסולת

תהא    ,תאם מטעם המכללההמ  ים שנקבעו על ידיבמועד  ,12.1"ק  לא מילא הספק אחר הוראות ס .12.3

ת  ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראו  רשאית לבצען על חשבון הספק והספק ישא בכל  מכללה ה

בכל    מכללהלנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לספק מאת ה   תהיה רשאית לגבותן או  מכללהוה

 רשאית לגבותן מהספק בכל דרך אחרת.  מכללהוכן תהא ה   זמן שהוא,

 

 שינויים  .13

ובכל חלק ממנה,   המתאם מטעם המכללה רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון, על עשיית שינויים בעבודה

בסגנונה,לרבות   באופיה,  העבודה,  של  בצורתה  אחר    שינויים  למלא  מתחייב  והספק  וכיו"ב,  בממדיה 

   על: מכלליותו של סעיף זה, רשאי המתאם מטעם המכללה להורות הוראותיו. מבלי לגרוע 

 הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן; .13.1

 השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות; .13.2

 הכמויות;  סוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימתשינוי האופי, ה .13.3

 שינוי גובהי המפלסים, המתארים והממדים של העבודה ופרטיה; .13.4

  הוספה פריטים מכל סוג שהוא הדרושים להקמת העבודה; .13.5

 עבודה ולוח הזמנים לביצוע.תכולת ההגדלה או הקטנה של  .13.6

 

 הצדדים  יחסי .14

  ספק היחסים בין הספק לבין המכללה יחשב הספק כזה,    חוזהמוסכם בין הצדדים כי בכל הקשור ל .14.1

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

עו את העבודות מטעם הספק הינם עובדי הספק בלבד והם  הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצ .14.2

והוא המלאים,  והשגחתו  פיקוחו  להוראותיו,  נתונים  והתשלומים    יהיו  ההוצאות  בכל  יישא 

הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן בכל תשלום אחר  

 המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה. 

י בכל מקרה שתוגש תביעה כנגד המכללה על יד ימי מעובדיו של הספק, ישפה הספק  מוסכם בזאת כ .14.3

, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין וכל סכום ו/או  את המכללה במלוא סכום התביעה

 הוצאה אחרת שתישא המכללה בגין הליכים אלה. 
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 וסעדים  הפרות .15

 וסעד   תרופה  לכל צד כל מזכות  לגרוע  או ליתר כדי זה חוזה ב  במפורש הנקובים וסעד  תרופה בכל אין .15.1

 .דין כל על או זה  חוזה פי על  לו  הנתונים  אחרים

 זו   זכותל  ע וויתור יהווה לא מסוים במקרה החוזה פי על זכותו על מטעמו מי או  המזמין  מצד ויתור  .15.2

 כל   על רוויתו כל.  זו זכות על מצדו וויתור  תהווה לא  המזמין זכויות על עמידה אי .  אחר מקרה בכל

 .הצדדים שני  י "ע בכתב נחתמו  אם רק  יחייבו החוזה בתנאי  אחר שינוי וכל זכות

 . החוזהזה בשל כל הפרה יסודית, על פי כל דין או   חוזההמכללה רשאית לבטל  .15.3

  ש באם הוחל בהליכים נגד הספק או מי מטעמו שי  החוזהבנוסף רשאית המכללה להביא לביטול   .15.4

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

 יום.   30תוך 

לאלתר ולחלט את הערבות    החוזהק הפרה יסודית תהא המכללה רשאית לבטל את  באם הפר הספ .15.5

אשר הופקדה בידה על ידי הספק, וזאת בגין הנזקים שנגרמו או ייגרמו למכללה כתוצאה, אך מבלי  

ים אלה. אין באמור בסעיף זה מלמנוע מהמכללה לגרוע מזכותה של  שתידרש המכללה להוכיח נזק

 סעד או תרופה או אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.  המכללה לקבל מהזוכה כל

ע"י המכללה יעשה באמצעות הודעה לספק בכתב בלבד, והביטול ייכנס לתקפו במועד    החוזהביטול   .15.6

 שתקבע המכללה בהודעה. 

 

 למוצר  האחריות תקופת .16

כללה  למ הספק ימציא,  לספק התמורה יתרת  לתשלום וכתנאי כללהלמ המוצר אספקת ועדבמ .16.1

 תקופה בהתאם לחוק למוצרים פגומים ולא פחות מ,  כדין ידו על  חתומה,  למוצר אחריות   תעודת

 "(. תקופת האחריות" :להלן ( המוצר תקנתה ממועד  החל חודשים  36 של

 מפגם   הנובע,  במוצר  שיתגלה פגם כל ולתיקון  ינההתק פעילותו,  איכותו,  המוצר לטיב אחראי הספק .16.2

 מתחייב   הספק,  כן כמו  תקופת האחריות.    במהלך שיתגלו ,  בשילובם או ובחומרים  בעבודה ,  בתכנון

 ולשביעותתאם מטעם המכללה  המ  הוראות לפי,  דיחוי ללא ,  תיקון הטעון  את  חשבונו על לתקן

המלאהנרצו  ולהגיע ,  עילל   האמור לצורך המכללה  תאם מטעם  המ של  קריאה  לכל ולהיענות ,  ו 

 .כאמור הקריאה ממועד שעות 48 תוך המאוחר  לכל כללה  המ לאתר

המכללה,  תאם מטעם  המ רשאי  ,  ובמועדה במלואה ,  לעילמור  כא,  התחייבותו אחר  הספק מילא  לא .16.3

 ןהתיקו  את לבצע  , להזמין ספק אחר  דין כל  פי  על  או /ו זה  חוזה פי  על זכויותיו מיתר לגרוע   מבלי

  עם  מייד  כאמור הוצאותיו  מלוא את  למזמין  ישלם  והספק,  הספק חשבון  על ,  בעצמו השינוי  או/ו

 של המתאם מטעם המכללה. בכתב  הראשונה דרישתו

  כתוצאה  נובע במוצר הקלקול או/ו והפגם במידה תחול  לא זה בסעיף כאמור הספק אחריות  .16.4

 .עליון מכוח  כתוצאה או/ו במוצר השימוש להוראות  בניגוד  או/ו סביר לא משימוש
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 אחריות  .17

אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי  הספק יהא   .17.1

יוצא מן הכלל, שייגרמו למכללה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר  

ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל  כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל רשלניים של הספק 

או בביצוע התחייבויות   שילוט מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מהצבת המי שבא 

 הספק על פי חוזה זה.  

הספק יפצה את המכללה ו/או את הניזוק )ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו למי מהם. הספק   .17.2

ת וחבות  בדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריומשחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עו

לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או  

 לרכוש, בכל עילה שהיא. 

היה   .17.3 בשרותו,  המועסק  אחר  אדם  או  עובד  כל  כלפי  לרבות  שלישי,  צד  כל  כלפי  אחראי  הספק 

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

, וכן לנזקים שיגרמו ממעשה או מחדל רשלניים של הספק  שילוטהלהם תוך כדי ו/או עקב הצבת  

בביצוע   בעקיפין,  או  במישרין  והקשורים,  מטעמו  שבא  מי  ו/או  שליחיו  ו/או  עובדיו  ו/או 

ה, ו/או מי שבא  . אם תתבע המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיהתחייבויות הספק על פי חוזה זה

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 .17.4

בתקופת  שילוט זק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו לק יהא אחראי לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נהספ .17.5

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. 

 חיםביטו .18

זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על  מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם   .18.1

  נפרד   בלתי  כחלק  המצורף"(  ביטוח  דרישות)להלן: "  'א  בנספחביטוחים המפורטים  החשבונו את  

  כמבוטח   המזמין  את  להוסיף   ומתחייב, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין,  זה  מהסכם

 . העבודות ביצוע תקופת  משך לכל, אלו יטוחיםבב

אישור על עריכת   המכללהלפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי  .18.2

 להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.  ' אלנספח   הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם

אמור בהסכם זה ולדרישת  כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין הב .18.3

 חייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה. , מתהמכללה

הנ"ל   .18.4 לביטוחים  כלשהם  משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  הספק  ולדעת  היה 

בדבר   סעיף  יכלול  ביטוח כאמור  בכל  הנ"ל כאשר  ולקיים את הביטוחים  לערוך  הספק  מתחייב 

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

ן ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות  י ו/או הפועלים מטעמה לעני   המכללה המבוטח לכלול את  

 צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

הי .18.5 לפיהם  מפורש  תנאי  יכללו  ידי  ביטוחי הספק  על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  וכי    המכללהנם 

. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי  המכללההמבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי  
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לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה  

 יום מראש.   30  ,המכללהבדואר רשום לידי  כתובה על כך

ו/או מי מטעמה    המכללההספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   .18.6

העצמית   ההשתתפות  אלמלא  עבורו  לשיפוי  זכאי  שהיה  או  עבורו,  לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין 

מאחריות לכל    המכללהבזאת את    הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר

 לעיל.   נזק כאמור

 הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.  .18.7

אי    המכללה לבקשת   .18.8 של  מקרה  בכל  לעיל.  המפורטות  הביטוח  פוליסות  של  עותק  הספק  יעביר 

לשינוי   לגרום  הספק  מתחייב  זה,  בהסכם  האמור  לבין  הביטוח  בפוליסות  האמור  בין  התאמה 

 מנת להתאימם להוראות הסכם זה. הביטוחים על 

בה .18.9 ו/או  הביטוח  אישור  בהמצאת  הספק,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  בזאת  ומוסכם  מצאת  מוצהר 

ו/או להוות אישור בדבר    המכללההעתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על  

 כל דין.  התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי

הינם תנאים    המכללה מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי   .18.10

זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו    יסודיים בהסכם

 כהפרה יסודית של ההסכם. 

 

 וקיזוז עכבון, גבייה .19

 אם ובין  החוזה לפי בין לספק ממנו המגיע שהוא סכום מכל לקזז או לחלט,  לנכות ת רשאיכללה  המ

,  כלשהי  אחרת בדרך ובין החוזה פי על בין הספק מאת לו שיגיע או המגיע סכום כל,  כלשהי אחרת  בדרך

 .הקיזוז או החילוט ,הניכוי ביצוע בגין כלשהי הודעה במתן צורך ללא

 

 בוררות .20

   .כדין בוררות הסכם מהווה זה חוזה .20.1

  הצדדים   בין שיוסכם בורר  יפסוק,  בו הכרוך כל או ביצועו,  פרשנותו,  זה ה חוז בדבר מחלוקת  בכל .20.2

 .ומחייבת  סופית תהיה ופסיקתו בישראל הדין  עורכי לשכת ראש ידי על הבורר יתמנה הסכמה ובאין

  לנמק  ויחויב הפרוצדוראלי מהדין משוחרר יהא אולם,  המהותי הדין מן  משוחרר יהיה לא הבורר .20.3

 .בכתב פסיקתו 

 

 שיפוט סמכות .21

  ענין בכל והבלעדית  הייחודית המקומית  הסמכות תהיה,  נצרתב  מושבו שמקום המוסמך המשפט לבית

 .אלה בעניינים לדון סמכות תהא לא מלבדו אחר משפט בית ולכל ממנו הנובע או חוזהל  הנוגע -
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 שונות .22

  הצדדים  לכ ידי על וייחתמו בכתב ייעשו אם רק  תקפים יהיו זה חוזהל תוספת או שינוי,  תיקון .22.1

 .זה חוזה ל

  על  ר כוויתו או  זכות  אותה  על  ר כוויתו הדבר יראה  לא ,  פיו על  מזכויותיו  זכות  זה חוזה ל  צד  אכף  לא .22.2

  על  כחל  יפורש לא מסוים  בעניין ויתור .  ובכתב במפורש נעשה  הדבר  אם אלא ,  כלשהן אחרות  זכויות 

 .במפורש הדבר בו נאמר אם אלא , אחר עניין

 הנדונים  והעניינים הנושאים לגבי הצדדים בין והממצה המלא  החוזה את  מבטא  נספחיו  על זה חוזה  .22.3

 .בו

  בכל ,  חוזהל הצדדים  את  לחייב  מוסמכים ,  העניין לפי,  מהצדדים אחד כל  בשם,  בחתימתם מ"הח .22.4

 .זה חוזה  מכוח התחייבויותיהם

 

 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________   ___________________ 

 הספק  כללה האקדמית צפת המ
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ל   ' א ח  פ ס ה נ ז ו  ח

ח  ו ט י ב ת  ו ש י ר  ד
,  7המכללה האקדמית צפת ו/או חברות בנות ו/או חברות בשליטתה, מרחוב ירושלים  על הספק להמציא לידי  

, הכולל בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה"( אישור קיום ביטוחים )אק"ב(  מבקש האישור)להלן "  צפת
 המפורטים להלן:   את הביטוחים

 
 ביטוח רכוש  א.

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

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

מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך  
 הביטוח כאמור במלואו. 

 
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

בדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות )ומבלי  .    לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין, בגין או1
 (.  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
ם או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת  נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלי .2.4

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

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

 . (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
 ופת הביטוח. ₪  למקרה ובמצטבר לתק 4,000,000גבולות האחריות:  .7
 

 ביטוח אחריות מקצועית   .ג
ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או  לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק   .1

גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי  
 של הספק ו/או עובדיו 

 .   ק בגין מי מטעמוכיסוי לאחריותו של הספ .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

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

 . (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 של הספק    הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור  .7

(304 ) (321)  . 
 (. 328)י מבקש האישור או עבורו  ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"  .8
 ₪  , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  000,0001,. -גבולות האחריות:  .9
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 ביטוח חבות המוצר   .ד
זק העלולים  בגין אחריותו של היצרן על פי הדין הישראלי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אובדן ו/או נ .1

המועצה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של היצרן ו/או  להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות  
 עובדיו. 

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין המציע,   .2
 אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם. 

 . (309) שיבוב כלפי מבקש האישור   הביטוח כולל ויתור על זכות .3
בגין מעשי ו/או מחדלי היצרן, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת    מבקש האישורהביטוח מורחב לשפות את   .4

(302 ( )304( )321) . 
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .5
 (.332)ודשים  ח  12קופת גילוי מורחבת של  הביטוח כולל ת .6
 ₪  , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  000,0001,. -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
 רעלים,  פיתיונות ו .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
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .4
 . (309) ל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור הביטוח כול  .5

 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪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 משולמים   .1

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

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

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

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

 
   לתשומת לב הספק ומבטחיו:

רש ע"י הממונה על שוק  על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנד
טח של הספק באק"ב של הספק. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה,  ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המב

ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הספק )הרחבה של  
 הפוליסה לטובת המבוטח(. 

 
פ הנוסח בטבלה בעמוד הבא, לחתימת  יש להעביר את אישור קיום הביטוחים, ע"

 ר בנספח דרישות הביטוח הנ"ל. מבטחי הספק, בהתאם לאמו
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים 

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

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

המכללה האקדמית    שם:
צפת ו/או חברות בנות ו/או  

 חברות בשליטתה

 נדל"ן ☐ שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐
ייצור, אספקה והתקנת  

ברחבי פנים וחוץ שילוט 
 המכללה   

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 םמזמין שירותי☒

 מוצריםמזמין ☒

 ______ 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 
 ריגים  ח

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

מבקש    -309 ₪    ביט  רכוש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
 -314כיסוי בגין נזקי טבע,    -313האישור,  

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

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

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

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

מבקש  -329  ראשוניות,  -328 רכוש 
 האישור ייחשב כצד ג' 

אחריות 
 מעבידים 

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

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

אחריות 
 מקצועית 

דיבה,   -303מסמכים, אובדן  -301 ₪ 1,000,000   ביט 
  השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת

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

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

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

  -327עית, כיסוי אחריות מקצו
 -328עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 

  12תקופת גילוי  ) -332ניות , ראשו
 חודשים(

ויתור על  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 1,000,000   ביט  חבות מוצר 
 -321תחלוף לטובת מבקש האישור, 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  
  -327מבקש האישור, -המבוטח

 -328ביטוח, עיכוב/שיהוי עקב מקרה 
  12תקופת גילוי  ) -332ראשוניות , 

 ם(חודשי
 *: (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  םיו  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור 

 המבטח:
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ל   ' ב ח  פ ס ה נ ז ו  ח

ע  ו צ י ב ת  ו ב ר  ע

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 _____________________ מס'  הנדון: ערבות 

₪ )במילים:    ________  עד לסך  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  _______לבקשת _____________ 

חדשים___________ תדרשו  שקלים  אשר   _________ מתאריך  להלן  כמפורט  למדד,  שיוצמד   )

 לה האקדמית צפת. מכלשל ה 04SG/21"( בקשר עם מכרז מס' החייבמאת:__________________ )להלן: "

ה המרכזית לסטטיסטיקה  המתפרסם ע"י הלשכלצרכן  לצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים  

 למחקר כלכלי. 

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

לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת המציע, דהיינו המדד  "( כי מדד התשלום עלה  מדד התשלוםזו )להלן: "

ביום ____  2021שנת    _____ של חודש  )להלן: "שפורסם  יחושב סכום הערבות  המדד היסודי _____,  "( אזי 

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

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

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

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

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

 ועד בכלל.עד לתאריך: ________ ו תישאר בתוקפה ערבות ז

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 

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

 .__________________________ 

 

 

 

 ____________________  __________________  ____________________ 

 חתימות וחותמת הבנק       שמות החותמים                       תאריך                            

 

 


