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 מבוא .1

מעוניינת לקבל הצעות  ( )להלן: "המכללה" ו/או "המזמינה"(,  המכללה האקדמית צפת )ע"ר 1.1

בוסל בית  במתחם  וילונות  והתקנת  השאר    לאספקה  בין  וסימולציה  הכולל  להוראה  מרכז 

"השירותים", הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו )להלן, בהתאמה:  ,  רפואית

 (.ז""/ "הציוד"/"המוצר",  "המכרז" או "מסמכי המכרתוילונו"ה

מובהר בזאת כי המידות המפורטות במפרט השירותים הינן כלליות, ועל הזוכה במכרז יהיה   1.2

 . מדידה מדויקת, כנדרש בהסכם ההתקשרות לבצע

תקופת שנים מיום הודעת הזכייה )להלן: "   3, במהלך  מכללה תהיה רשאית להזמין מהזוכהה 1.3

במכרז  "(,ההתקשרות לקבוע  מעבר  נוספים,  וילונות  של  והתקנה  שמחיר    אספקה  ובלבד 

 . המחיר שבו נקב המציע במסגרת הצעתו במכרז הווילון והתקנתו לא יעלה על

מחויב  על   1.4 אליה  ותחזוקה  אחריות  שירות  תקופת  לעיל,  הקבועה  ההתקשרות  תקופת  אף 

 התקופות הרשומות מטה:מ לא תפחתהמציע הזוכה, 

חודשים מיום סיום ההתקנה ואישורה ע"י   36  –ים/רכיבים חשמליים  אחריות למנוע 1.4.1

 המכללה. 

בזדון(  לווילונותכוללת  אחריות   1.4.2 נזק  כולל  ההתקנה   24  –  )לא  סיום  מיום  חודשים 

  ה ע"י המכללה. קבל ואישור

הזוכה על ידי ועדת המכרזים של    תנאי ההתקשרות עם המציע אשר הצעתו תיבחר כהצעה 1.5

"( קבועים בהסכם ההתקשרות המצורף  ועדת המכרזים "  -" ו המציע הזוכההמכללה )להלן: "

"(, מפרט השירות ואמנת השירות, המהווים חלק בלתי  הסכם ההתקשרותכנספח ז' )להלן: "

המציע   של  הכספית  להצעתו  בהתאם  תהא  הזוכה  למציע  התמורה  המכרז.  ממסמכי  נפרד 

 "(.הצעת המציע )להלן: "  –   (1ונספח ו') וכה אשר תוגש בנוסח הקבוע בנספח ו'הז

מובהר כי הכמויות במפרט כתב הכמויות הינם הערכה בלבד ואין כמויות אלו מחייבות את   1.6

המכללה. לפיכך, היקף הזמנת המוצרים ו/או השירותים בפועל על ידי המכללה יכול להיות  

 ם כלל( או גבוה מההיקף המצוין.נמוך )עד כדי אי הזמנת שירותי

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

, תחת "אודות"    www.zefat.ac.ilיפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של המכללה בכתובת:  

 "(.אתר האינטרנט)להלן: "  כללה"< "דורשים ומכרזים במ-

 פרק זה הינו פרק כללי ומהווה תמצית בלבד, הנוסח המחייב הינו ההסכם ומסמכי המכרז.  1.8

 .  הציוד שיסופק יותקן במבנים שבשטח המכללה 1.9

על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו" ולצרף להצעתו   1.10

ות המכרז. למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להורא

על   מוטלת  המכרזים  לתיבת  המכרז  מסמכי  כל  את  המכילה  המעטפה  להכנסת  האחריות 

 המציע בלבד. 

http://www.zefat.ac.il/
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ומחובתו   1.11 לכך  שנדרש  מקום  בכל  החתימה,  מורשי  באמצעות  לחתום,  המציע  באחריות 

להשי  וכן  המכרז,  להוראות  בהתאם  למילוי  הנדרשים  הפרטים  כל  את  כל  להשלים  את  ג 

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

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

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

ת תנאי המכרז ותנאי ההסכם וכל מידע רלוונטי הקשור למכרז, המציע יהיה אחראי לבדיק 1.12

לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור והוא מוותר על כל  

 טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.  

המכללה   1.13 תהא  השונים,  המכרז  במסמכי  האמור  לגבי  בהירות  אי  ו/או  סתירה  של  במקרה 

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

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

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

 בשל כך.

ה 1.14 את  לעצמה  שומרת  ו/או המכללה  להם  להוסיף  ו/או  המכרז  מסמכי  את  לתקן   זכות 

 לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת ההצעות.  

וההחלטה 1.15 שהיא,  הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מחויבת  איננה   המכללה 

 על ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי. 

שישנ 1.16 שינוי  כל  אודות  שהות  כל  ללא  המכללה  את  לעדכן  מתחייב  שמסר המציע  במידע   ו 

 בהצעתו עד לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה.

 ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.  1.17

וקבועים   1.18 סופיים  הינם  המוצעים  ההנחה  אחוזי  ו/או  השירותים  אספקת  בגין  המחירים 

המחיר לא  התקנה והדרכה באתר המכללה.    הובלה,וכוללים את כל מרכיבי העלות לרבות  

מובהר בזאת כי לא יאושר כל תשלום עד  היה צמוד למדד כלשהו ו/או לשער מט"ח כלשהו.  י

כוללים כל מס או היטל החלים, או   גמר מבחני הקבלה למוצרים. מחירי המציע למוצרים 

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

 פורט להלן:  המכרז הינו מכרז פומבי עם זכות המכללה להליך תחרותי נוסף, כמ 1.19

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף   1.19.1

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

 לבין ההצעה/ות הבאה/ות אחריה )ציון משוקלל הינו: מרכיב מחיר + מרכיב איכות(.

החליטה ועדת מכרזים, בהתקיים התנאי לעיל על עריכת הליך תחרותי נוסף, תודיע   1.19.2

הועדה למציעים הרלוונטיים, כי הם רשאים להגיש במועד שתקבע הוועדה, הצעת  

מחיר סופית משופרת המטיבה עם המכללה ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה.  

הראשונ  הצעתו  תיחשב  נוספת,  הצעה  יגיש  שלא  כאמור  הסופית  מציע  כהצעתו  ה 

 בהליך זה.  
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יום,    90יום למן המועד האחרון להגשת ההצעה. לאחר חלוף    90ההצעה תחשב תקפה למשך   1.20

 תמשיך הצעתו לעמוד בתוקף עד למתן הודעה אחרת על ידי המציע. 

 טבלת ריכוז תאריכים  .2

 תאריך ושעה  הליך 

 13/1/22 פרסום המכרז בעיתונות ובאתר המכללה מועד 

ועד ליום   17/1/22סיורי מציעים פרטני יתקיים מיום 
הנציג מטעם המציע   –. מפאת מצב הקורונה 24/1/22

 לא יוכנס נציג ללא תו ירוק. עם תו ירוק בלבד.יהיה 

או  04-6927726יש לתאם בטל'  
   safia@zefat.ac.ilבמייל 

 13:00עד השעה   25/1/22 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות 

]יפורסמו באתר   מועד למתן תשובות לשאלות הבהרה
 13:00עד השעה   27/1/22 המכללה בלבד[האינטרנט של  

 13:00עד השעה  3/2/22 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 

ימים קלנדריים מיום   45עד  זוכה המציע  ה השירותים ע"י מועד אספקת 
 זמנת הרכש ה

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

 האינטרנט. לשיקול דעתה הבלעדי והיא תפרסם על כך הודעה באתר  

 רשימת נספחים למכרז זה  .3

 הנספחים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז: 
 

 תיאור תוכן מס"ד

 מפרט דרישות  נספח א'  

 להוריד מאתר המכללה[ ]יש רשימת לקוחות    נספח ב' 

   הצהרת המציע נספח ג'  

תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים  ( 1)נספח ג'
 זרים שלא כדין 

 אישור רו"ח  נספח ד'  

 ערבות מכרז  נספח ה'  

 הצעת מחיר     נספח ו'

 ]יש להוריד מאתר המכללה[  מפרט וגיליון הצעת מחיר ( 1נספח ו' )

 הסכם    נספח ז' 

 דרישות ביטוח     נספח א' להסכם

 ערבות ביצוע  נספח ב' להסכם 
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 תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

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

משנה ו/או אחר מטעמו. מציע שאינו עונה על אחד מתנאי הסף, הצעתו תיפסל ולא    מציעולא באמצעות  

 תידון כלל. 

 תנאי סף כלליים:  4.1

לגבי    בישראל במרשם המתנהל עפ"י דיןהמציע הינו תאגיד או עוסק מורשה. המציע רשום   4.1.1

   תאגידים מסוגו.

גופים ציבוריים, תשל"ו 4.1.2 לפי חוק עסקאות    1976  – המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים 

 והתקנות מכוחו. 

 זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן.שוויון לחוק  9המציע מקיים את הוראת ס'  4.1.3

ם  ונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושיהמציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כ  4.1.4

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

 יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי". 

בהתאם למפורט    נספח ה'(כבנוסח המצורף  )המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית   4.1.5

יש להקפיד לא לחורר את הערבות הבנקאית האוטונומית המוגשת במסגרת  להלן.    7בסעיף  

   .ההצעה

 המציע השתתף בסיור מציעים. 4.1.6

 תנאי סף מקצועיים:  4.2

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

הסתמך על גוף משפטי אחר, לרבות גוף שנוצר כתוצאה ממיזוג,  בהמשך. מובהר בזאת, כי לא ניתן ל

 להלן תנאי הסף:  חברה קשורה מכל סוג שהוא, על מנת לעמוד בתנאי הסף, חלקם או מקצתם.

בישראל למוסדות ממשלתיים ו/או והרכבת וילונות יהיה בעל ניסיון מוכח באספקת  ציע  המ 4.2.1

בהיקף שנתי מצטבר של  טק,  -מוסדות השכלה גבוהה ו/או גופים ציבוריים ו/או חברות היי

₪ לא כולל מע"מ,   100,000מתוכם לפחות הזמנה אחת בסך מינימלי של  ₪    500,000לפחות  

 . עד וכולל 2019-2021זאת בכל אחת משלוש השנים 

( לקוחות אשר להם ביצע המציע התקנת  2פרטיהם של שני )  ,לכל הפחותברשימה זו יכללו,  

. באחריות המציע לקבל אישור ביקור המוצעים על ידו במכרז זה  תדוגמת הווילונווילונות  

 ע"י המכללה באתרי הלקוחות הנ"ל.

תקן ישראלי,    3.10.3.1בדרישות תו התקן    הווילונות שבכוונת המציע לספק למכללה עומדים 4.2.2

 .מוסדי ת של וילונות לשימוש ציבורי או: דליקו5093ת"י 
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 מסמכים ואישורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף .5

הכלליים להוכחת   הסף  בתנאי  המציע  הצעתוו  עמידת  עם  להגיש  המציע  על  המסמכים    המקצועיים  את 

 : הבאים

עפ"י כל דין  תעודת רישום במרשם המתנהל    יצרף המציע העתק  -  4.1.1  סף  בתנאי  עמידתו  הוכחתל 5.1

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

. כמו כן יצרף המציע אישור המעיד על ניהול  עדכני מרשם החברות המכיל מידע גם על שעבודים

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

פנקסי    -   4.1.2  סף   בתנאי   תועמיד  להוכחת 5.2 ניהול  על  המעיד  שומה  מפקיד  אישור   המציע  יצרף 

 1976- חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 יחתום המציע, בפני עו"ד, על תצהיר המפורט בנספח ג'  -  4.1.3 סף  בתנאי עמידתו להוכחת 5.3

 אישור רו"ח בנוסח נספח ד'. צרף המציע י -4.1.4סף  בתנאילהוכחת עמידתו  5.4

 על המציע לצרף ערבות בנקאית בהתאם לנוסח בנספח ה'.  - 4.1.5להוכחת עמידתו בתנאי סף  5.5

  + שמות לקוחותיו  הרלוונטי  ניסיונו  אתהמציע    יפרט  -  4.2.2+    4.2.1להוכחת עמידתו בתנאי סף   5.6

י הלקוחות בהם תבחר  באחריות המציע לקבל אישור ביקור עבור נציגי המכללה באתר  (.ב'נספח  )

 המכללה לבקר. 

הישראלי בדבר    להצעתו אישור מטעם מכון התקניםהמציע  יצרף    -  4.2.3להוכחת עמידתו בתנאי סף   5.7

 . עמידתו בתקן האמור

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

 ועדת מכרזים אליו בנושא. בקשר עם הצעתו וזאת לאחר פניית 

 תנאים נוספים  .6

ר  וכל שאר הקבצים הנמצאים באתמציע המעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז   6.1

,  ולהגיש על גבי מסמכי המכרז את הצעתו. אין לשנות את מסמכי  )תחת המכרז הרלוונטי(  האינטרנט

 המכרז.

י  6.2 וללא כל הערות ו/או הסתייגויות ו/או    דוהמציע יגיש את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על 

. החתימה תיעשה בעט בלבד. על נציג המציע )שהינו מורשה חתימה מטעם המציע(  שינויים כלשהם

ת  לחתום על כל מסמכי המכרז וההסכם בראשי תיבות בצרוף חותמת המציע )ככל שקיימת( בתחתי

מסמכים שצורפו להצעה ללא יוצא  , ובכלל זה על כל הוהבנתם  כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים

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

מלאה וחתומה כנדרש )אם המציע הינו    ותוגש כשהיא ההצעה הכספית תיערך    -ההצעה הכספית   6.3

 תאגיד החתימה תהיה של מורשי החתימה בצרוף חותמת התאגיד(. 

כ  -הסכם ההתקשרות   6.4 ז'על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף  למכרז,     נספח 

ובחתימה מלאה וחותמת התאגיד/העסק  חתום בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל עמוד  

 במקום המיוחד לכך בעמוד האחרון של ההסכם.  
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 ערבות הצעה .7

ו/או סייג, על פי   7.1 יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי  להצעה 

ימים ממועד    10"(, אשר תשולם בתוך  הערבותהמכרז )להלן: "  ' למסמכיה המצורף כנספח  הנוסח  

 הדרישה. 

 מהערך הכולל של הצעת המציע )לא כולל מע"מ(. 5%מ הערבות תהייה בסך אשר לא יפחת   7.2

תהא   7.3 ההצעה  לקיום  הפחות,    ,בתוקףערבות  האחרון  120למשך   לכל  המועד  לאחר  להגשת    יום 

תוקף   את  להאריך  המציע  יידרש  לצפוי,  מעבר  תארך  הזוכה  ההצעה  בחירת  אם  והיה  ההצעות, 

יום לכל היותר. הודעה על כך תינתן בכתב, והמציע מתחייב להאריך    60הערבות בתקופה נוספת בת   

 )חמישה( ימים מיום הדרישה.  5, בתוך מכללהת במקרה ויידרש לכך על ידי האת תוקף הערבו

 תנאי חילוט הערבות:  7.4

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות   7.4.1

של מציע כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר    הצעה

לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת  זכויות המכללה  

 אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה: 

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  7.4.2

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.  7.4.3

 בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.הוא חזר  7.4.4

לאחר שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי ליצירת   7.4.5

 התקשרות של המזמינה עם הזוכה. 

הערבות לעיל תחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למכללה, זאת מבלי לפגוע בזכותה של המכללה   7.5

 פיצוי נוסף על פי כל דין.   תבועל

 ההצעה:  מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את ערבות 7.6

 אם לא נבחר כזוכה במכרז או אם נדחו כל ההצעות, לאחר מתן הודעתה של המכללה בעניין.  7.6.1

ך השווה ל  בס  אם הוא נבחר כזוכה במכרז, והערבות האמורה הומרה, כנדרש, בערבות ביצוע  7.6.2

לפני    10% כי לאחר    מע"ממערך ההצעה הזוכה  אשר תהיה בתוקף למשך שנתיים. מובהר 

סיום ההתקנה ואישורה ע"י המכללה יחליף המציע הזוכה את ערבות הביצוע בערבות בדק  

   חודשים מיום ההתקנה.   36מערך ההתקשרות לתקופה של   5%בשיעור של 
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 פניות והבהרות לגבי המכרז  .8

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

באמצעות    בלבד  ידי הגב' צפי ארבלל לעיל,    2  אלקטרוני בלבד, שיישלח עד למועד המוגדר בסעיף

, מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט לפנות לגורם אחר   safia@zefat.ac.il כתובת דוא"ל הבאה:

במכללה.   לעיל  כלשהו  האמור  לגורם  מלבד  אחר  לגורם  פניה  ותבוצע  לעצמה    – במידה  שומרת 

 .   המכללה את הזכות לפסול את הצעת המציע על הסף

 , בפורמט הבא בלבד:Wordבקובץ שאלות המציע למכרז יוגשו   8.2

 שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד 

     

 לעיל.  2ד בסעיף , עד למועתשיב לשאלות ההבהרה, באמצעות פרסום באתר האינטרנט  מכללהה 8.3

 דוחה את המועד האחרון להגשת הצעות.  ה מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננ  8.4

אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או    מכללה ה 8.5

 . מסוימותלענות באופן חלקי על שאלות 

בקשר עם המכרז,    מכללהכל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י ה 8.6

אינטרנט ולמציע לא תהא כל  מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו באתר ה

 קבלת המידע.  -בעניין אי מכללהטענה כלפי ה

שינוי   8.7 הו/כל  ביוזמת  בין  ההצעות,  להגשת  האחרון  המועד  לפני  למכרז,  תוספת  ובין    מכללהאו 

 , לפי שיקול דעתה, ויחייב את המציעים.מכללה בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה ע"י ה

הבהרות והודעות שינוי  האינטרנט לגבי שאלות, תשובות,  להתעדכן באתר  בלבד,  באחריות המציע   8.8

)ככל שיהיו(, יצורפו ע"י המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם,   שיפורסמו באתר האינטרנט 

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

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

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

בכתב, לא    מכללהלהודיע על כך להמציע    של תנאי או פרט הכלולים בהם, על  בקשר למובן המדויק

 ד האחרון להגשת ההצעות.  ימים לפני המוע   5 -יאוחר מ

ל 8.10 הזכות  את  לעצמה  שומרת  המכרז  מטעמה    והבהרותתיקונים    בצע המכללה  לאחר  במסמכי  גם 

מהמציעים   לפניות  כמענה  אם  ובין  ביוזמתה  אם  בין  ההבהרה,  לשאלות  התשובות  פרסום 

 הפוטנציאלים.  

אם   8.11 אלא  המכללה,  של  הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר,  ספק  הסר  באתר  למען  פורסמה 

 האינטרנט. 

 גשת ההצעה  ה .9

תמחירי למכרז, הצהרות ואישורים מבוקשים, חוברת  המעטפת המציע תכלול את המענה הטכני ו 9.1

 וחומר נלווה.   המכרז המקורית

mailto:safia@zefat.ac.il
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 לא כולל מע"מ.    ,על ידו בש"ח המוצעיםממרכיבי הפתרון  לגבי כל אחדבמחיר על המציע לנקוב  9.2

 המחיר חתום ע"י מורשה החתימה מטעם המציע. חובה להגיש את מסמך הצעת  9.3

מכללה האקדמית  משרדי הנהלת הלתיבת המכרזים המצויה במעטפה הסגורה  המציע יכניס את ה 9.4

 לעיל.  2למועד הרשום בסעיף  צפת, עד  11צפת, רחוב ירושלים 

אין לשלוח הצעות בדואר/דוא"ל/פקס. הצעה שלא תימסר אישית עד למועד ולשעה האמורים תחשב   9.5

 אילו לא הגיעה במועד והמכללה תהיה רשאית שלא לקבלה. כ

 המועד אחרון להגשת ההצעות  .10

לא תתקבל ולא תובא  ,  2האחרון המגודר בסעיף  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד   10.1

 לדיון.  

המכללה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל   10.2

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

כ"מועד   המכללה,  של  יותר  המאוחרת  בהודעה  שנקבע  המועד  ייחשב  האחרון,  המועד  דחיית 

 האחרון" במכרז זה, לכל דבר ועניין ובכל מקום במסמכי המכרז. 

 הליך בחירת ההצעה הזוכה  .11

 :לבחינת הצעות שתוגשנה במסגרת המכרזקריטריונים להלן ה

 איכות  -  30%

 מחיר  -  70%

  80נק'. הצעה עם ציון מתחת ל    80ציון מינימלי נדרש:    ,11.2בסעיף  מרכיב האיכות יקבע לפי הדרוג  

 נק' תפסל על הסף. 

 11.4בסעיף מרכיב המחיר יקבע לפי המפורט 

 שלב ראשון  11.1

כל המסמכים כנדרש ותיבדק עמידת  לקיומם  מעטפות המציעים תיפתחנה, ותיערך בדיקה   11.1.1

המציע בתנאי הסף. המכללה רשאית לפסול, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כל הצעה שלא  

המסמכים הנדרשים ו/או אם  עמדה בכל תנאי הסף, ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל  

 יתגלה כי פרט אחד או יותר מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון ו/או לא מלא. 

המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה בכך מתן   11.1.2

חובת   לחוק  בכפוף  הכל  אסור,  באופן  לתקנה  ו/או  מהצעתו  בו  לחזור  למציע  אפשרות 

 אות מכוחו.  המכרזים והתקנות הב

 רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב השני. 11.1.3
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 שלב שני  11.2

ציון האיכות של ההצעות יתבסס על הרכיבים  .  בציון הכולל(  'נק  30נק' השוות ל    100)  דרוג איכות

 :הבאים

 :'(נק 30עד ) האחריות על המוצר .א

, תעניק  על המנועים/רכיבים חשמליים  מעבר לרשום בתנאי הסףכל שנת אחריות נוספת  

 נק'. 30 עד למקסימום אפשרי שלנק'    6למציע 

 : נק'( 70)עד  איכות המוצר .ב

התרשמות באתרים בהם ביצע המציע  תבצע המכללה סיורי  לצורך הענקת ניקוד בגין סעיף  

 יבחנו ע"י המכללה: התקנת וילונות דוגמת הדרישות במכרז זה.  

 נק'; 20 - נראות ואיכות הווילון ←

 נק'  30  -איכות ההתקנה  ←

 נק'. 20 –איכות מנגנון ההפעלה של הווילון  ←

 :על המציע לפרט בהצעתו מידע נרחב ככל האפשר לגבי

 ותכונותיו   סוג הבד של הווילון המוצע, לרבות המוצעהמפרט הטכני של הווילון  (1

 מנגנון ההפעלה של הווילון  (2

 כל פרט רלוונטי נוסף  (3

 ( ב')נספח  התקנות של המוצרים המוצעים במכרז זהרשימת לקוחות להם בוצעו   (4

במקומות    ועדת המכרזים תהיה רשאית לבקש הבהרות והרחבות ככל שיידרשו, וכן לבקר

 ת המוצעים. שבהם מותקנים הווילונו

. הציון המינימלי למעבר לשלב  100עד    0בסולם של  יבחן את הציוד וינקד אותו  המכללה  צוות  

 נקודות תיפסל.    80נקודות. הצעה שלא תקבל לפחות    80הינו    (הכספיתההצעה  שלישי )דרוג  ה

 דרוג ההצעה הכספית -שלב שלישי  11.3

האיכות יהא  ציון  במידה ואך ורק  תאושר ע"י המכללה כהצעה מתחרה,  ההצעה הכספית   11.3.1

 נקודות. 80לכל הפחות  

ההצעות    נקודות.ה  100את מירב    תקבללכל מוצר מוצע    ההצעה הכספית הנמוכה ביותר 11.3.2

הנמוכה   להצעה הכספית  יחסי בהשוואה  ניקוד  יקבלו  מוצר,הכספיות האחרות  לפי    לכל 

   הנוסחה הבאה:

 

ציון 
כספי 

 וצרלמ
= 

  מוצרהצעת המחיר הזולה ביותר בש"ח ל
 שהוצעה ע"י מי מהמציעים במכרז

  
 וצר הצעת המחיר הנבדקת בש"ח למ
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 בחירת ההצעה הזוכה 11.4

יוגדר   11.4.1 זוכים, בהתאם לכך  למכללה שמורה הזכות הבלעדית לחלק את הזכייה בין מספר 

 זוכה לכל סוג פריט. 

 יקבע ציון משוקלל סופי המורכב מהנוסחה הבאה:  פריטלכל  11.4.2

x 70%  + ציון כספי למוצר x 30%ציון איכות = ציון משוקלל סופי 

 

את   11.4.3 קיבל  שלו  הפריט  אשר  ביותר  המציע  הגבוה  המשוקלל  הזוכה  הניקוד  כמציע  יוגדר 

בהתאם   ו ידורגו אחרי  )לאותו פריט(,   במקום הראשון וכל שאר ההצעותלפריט זה וידורג  

 לניקוד המשוקלל הסופי שהם קיבלו. 

בסעיף   11.4.4 כהגדרתו  אישה",  בשליטת  ל"עסק  עדיפות  תינתן  בהצעות  שוויון  של  ב'  2במקרה 

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

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

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

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

 היתרונות למזמינה. 

 תוקף ההצעה .12

לעיל. לאחר תום תקופה זו, אם הליך    2הצעת המציע תהיה בתוקף בהתאם למועד המפורט בסעיף   12.1

הצעותיהם   תוקף  את  להאריך  המציעים  מן  לבקש  המכללה  רשאית  יסתיים,  לא  הזוכה  בחירת 

ם  שמוני)מאה ו  180)שישים( יום ובסה"כ ביחד עם התקופה הראשונה:    60לתקופה נוספת של עד   

יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכללה    יום(, ובמקרה זה

 על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח ע"י המכללה בכתב ו/או בדוא"ל.

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכללה ע"י המציע, לידי   12.2

זה   ימי עבודה  לעיל באמצע  8.1כאמור בסעיף  איש הקשר למכרז  שני  וזאת בתוך  לעיל  דוא"ל  ות 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. 

 בהעדר תשובה מן המציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה ע"י המציע.  12.3

לעיל, לא    12.2 לעיל או עפ"י הדרך הקבועה בסעיף   12.1 ביטל המציע את הצעתו עפ"י האמור בסעיף 12.4

 לו כל טענה או תביעה כלפי המכללה.תהא 
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 זכות העיון במסמכי המכרז  .13

המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(,  13.1

"(, ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה  התקנות)להלן: "  2010-תש"ע

 ויזכה. 

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד   13.2

מקצועי ו/או מסחרי, יפרט המציע בהצעתו, במפורש, אלו פרטים בהצעתו חסויים. מציע שלא יציין  

 פרטים אלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.  

 התמחירים אינה סוד מסחרי ו/או מקצועי.  מובהר בזאת כי ההצעה הכספית על כל מרכיביה 13.3

ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא רשאית,   13.4

עפ"י שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מקצועי ו/או מסחרי,  

ותקנותיו. המכרזים  חובת  חוק  בדרישות  לעמוד  כדי  דרוש  ומאשר    והוא  מסכים  הצעתו,  בהגשת 

 המציע מראש, כי אין ולא יהיו לו טענות, דרישות או תביעות כנגד המכללה בגין כל החלטה בנדון. 

במידה והמציע ציין כי הצעתו, או חלק ממנה, מהווה סוד מסחרי ו/או מקצועי, ברור ומוסכם על   13.5

האחרים, והמציע לא יטען טענה  המציע, כי חלק זה של ההצעה מהווה סוד גם בהצעות של המציעים  

 סותרת בקשר לכך.  

זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת   13.6

₪ )לא גובים מע"מ(, לכיסוי העלות הכרוכה בכך. עלות סריקה    600בסך  המכללה האקדמית צפת  

 אג' לכל עמוד.  50או צילום: 

 רז כזוכה במכרז התחייבות מציע שיוכ .14

להמציא למכללה אישור ביטוחים וערבות ביצוע  לאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבקש המציע הזוכה  

 כדלקמן: 

)שבעה( ימי עבודה מקבלת הודעת הזכייה    7למכללה תוך  יעביר  המציע הזוכה    – ערבות בנקאית   14.1

מערך הצעתו הזוכה    10%ך השווה ל  במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית, לביצוע התחייבויותיו בס

"(. לא יתקבל  נוסח ערבות ביצוע ההסכם )להלן: "  ' להסכםב, בנוסח המצורף כנספח  לא כולל מע"מ

 צילום של הערבות.  

הערבות תהיה בתוקף למשך שנתיים. מובהר כי לאחר סיום ההתקנה ואישורה ע"י המכללה יחליף  

  36מערך ההתקשרות לתקופה של    5%בשיעור של  המציע הזוכה את ערבות הביצוע בערבות בדק  

 . חודשים מיום ההתקנה

ביטוח   14.2 ל  -עריכת  הזוכה להמציא  ל  מכללהעל המציע  בנוסח המצורף  ביטוח  הסכם  אישור עריכת 

 (. א' להסכם ההתקשרות )נספח 
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 שינוי היקף המכרז או ביטול המכרז  .15

תחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, ה 15.1

 .(נספח ז'ההתקשרות )כל עוד לא ייחתם ע"י המכללה הסכם  

המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש   15.2

מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, גרעוניות, תכסיסניות  

אינן עומדות בדרישות הסף ו/או המכרז, ו/או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים,  ו/או  

 בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

נוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז גם   15.3

 בכל אחד מהמקרים האלה: 

באופן מה 15.3.1 גבוה  או  נמוך  במחיר  הן  שנראה  ההצעות שהוגשו  בלתי סביר מהמחיר  או  ותי 

 למכללה כמחיר הוגן וסביר לשירותים המבוקשים. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון   15.3.2

 ליצור הסדר כובל. 

מהמציעים  החליטה המכללה על ביטול המכרז או על שינוי היקפו מכל סיבה שהיא, לא תהא למי   15.4

 במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המכללה ו/או כלפי מי מטעמה. 

 בחירת כשיר שני  .16

המכללה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום שני   16.1

 "(. הכשיר השני)להלן: "

תקשרות עמו לא תצא לפועל  אם לא יעמוד הזוכה בדרישות המכרז ו/או ינהג שלא בתום לב ו/או הה 16.2

או לא תעלה יפה מכל סיבה שהיא, רשאית המכללה בתקופה שתחילתה מיום חתימתה על הסכם  

)שנים עשר( חודשים )או תקופה אחרת בהתאם להחלטת ועדת    12ההתקשרות עם הזוכה ועד תום  

להסכם    המכרזים(, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הכשיר השני, בהתאם לתנאי המכרז,

 ההתקשרות ולהצעתו של הכשיר השני, במקום עם המציע הזוכה.  

תוך   16.3 המכללה  לפניית  לענות  מתחייב  וזה  השני  הכשיר  אל  תפנה  המכללה,  כך  והחליטה    5היה 

)חמישה( ימי עבודה ולהודיעה על הסכמתו להיכנס לנעלי המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל  

 תנאיו, דרישותיו וחלקיו. 

 בין מסמכיםעדיפות  .17

 מסמכי המכרז יתפרשו, ככל הניתן, כמקשה אחת וכמשלימים זה את זה.  17.1

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין האמור בנספח א' למכרז, תינתן עדיפות   17.2

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

 ז. בכל מקרה אחר, תכריע המכללה באופן סופי.  למסמכי המכר
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בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה אשר פורסמה בעיתונות ו/או במסמכי   17.3

המכרז המצויים בידי מי מהמציעים לבין מסמכי המכרז בנוסחם המעודכן האחרון הקיימים באתר  

 יגברו האחרונים. , האינטרנט

 הוראות נוספות  .18

בזאת, כי המכללה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין מהמציע/ים הזוכה/ים שירותים  מובהר   18.1

בהיקף כלשהו, וכי המכללה זכאית להזמין את השירותים, חלקם או כולם מכל ספק אחר, עפ"י  

שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה. בהגשת הצעה למכרז זה, מוותר המציע באופן סופי ומוחלט על  

 דרישה בקשר לכך לרבות מקרים בהם לא יוזמנו שירותים בכלל.  כל טענה ו/או

של   18.2 והערכתה  לידיעתה  בהתאם  הינו  זה  מכרז  במסגרת  המכללה  ע"י  למציעים  המסופק  המידע 

המכללה במועד פרסום המכרז. יחד עם זאת, ככל שנמסרו בו נתונים כמותיים, המידע הינו בגדר  

יבת למלוא הנתונים הכמותיים האמורים, לא בעת  הערכה ו/או אומדנה בלבד ואין המכללה מתחי

 עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות. 

המציע אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות, וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות   18.3

הדינים הרלבנטיים, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי  

 ו/או מצג שווא ו/או אי התאמה. ידיעה ו/או טעות 

האחריות הכוללת לבדיקת המידע הינה של המציע בלבד. לפיכך, כל הסתמכות של המציע על מידע   18.4

כי   מובהר,  בלבד.  המציע  באחריות  הינה  המכרז,  במהלך  המכללה  ע"י  לידיו  יימסר  או  שנמסר 

י מהמציעים ו/או למי  המכללה לא תישא באחריות לכל סוג של נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרם למ 

מטעמו עקב הסתמכות על מידע כאמור, במישרין ו/או בעקיפין, ולא תהיה למציע טענה כי המידע  

 שנמסר לו ע"י המכללה היה חסר ו/או מטעה. 

ועדת המכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,   18.5

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

פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר, כאמור,  

זה להגשת ההצעות. לא צרף המציע  נכון למועד האחרון שנקבע במכרז  ותחולה  יהיו בעלי תוקף 

המכללה לשם השלמת הצעתו, תהיה המכללה רשאית   מסמך כלשהו על אף שנתבקש לעשות כן ע"י

 לפסול את הצעתו. 

למכללה שמורה הזכות לפנות במהלך בדיקת והערכת ההצעות אל המציע, בכדי לקבל הבהרות ו/או   18.6

בהירויות אשר עלולות להתעורר בבדיקת ההצעות. כל פניה  -השלמות להצעתו, ו/או בכדי להסיר אי

 המכרזים והתקנות מכוחו. תיעשה בכפוף להוראות חוק חובת 

בסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את הצעת המציע אשר לא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר   18.7

 עם הצעתו או אשר לא התייצב לשימוע בפני ועדת המכרזים, במועדים אותם קבעה המכללה.  

ו/או   18.8 עליהם  להוסיף  ההתקשרות,  הסכם  זה  ובכלל  המכרז  מסמכי  את  לשנות  רשאי  אינו  המציע 

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

 המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא. 

כל שינוי ותוספת במסמכי המכרז וכל הסתייגות לגביהם, אשר המציע לא התבקש במפורש להוסיף,   18.9

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

 לפסילתה של ההצעה, עפ"י שיקול דעת המכללה. 

בסעיף   18.10 האמור  אף  בסטייה    18.9על  שמולאה  הצעה  לפסול  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  לעיל, 

שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות    מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם

 המכרז, היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב. 

התברר למכללה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע ו/או מצג אחר   18.11

מד ו/או  מלאים  נכונים,  אינם  הצעתו,  במסגרת  המכללה  כלפי  המציע  היא  שהציג  רשאית  ויקים, 

 לבטל את הזכייה.  – לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המכללה,    - ניסיון קודם   18.12

בעיה   כי קיימת  הנדרש, או שנמצא  לא עמד בסטנדרטים של השירות  כי  ונמצא  כספק שירותים, 

יימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, או לחלופין, מציע אשר הגיש  באמינותו או שק

הצעה למכרז קודם של המכללה ונמצא כי הגיש הצעה ו/או הצהרה שקרית. במקרים אלה תינתן  

למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי  

 של המכללה. 

אינה נושאת בכל אחריות להוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו במכרז זה,    המכללה 18.13

ועל חשבונו בהוצאות   ו/או בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. המציע יישא בעצמו 

ההשתתפות במכרז והכנת ההצעה והגשתה, ובכל מקרה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת  

וצאות אלה, לרבות במקרה של ביטול המכרז, פסילת הצעת המציע ולא תהיה לו כל  המכללה בגין ה 

 טענה ו/או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי מאת המכללה בשל האמור לעיל או כל חלק ממנו.

מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של המכללה ושל חב' אופטימייז סולושנס בע"מ, אשר מועבר   18.14

בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או  למציעים לצורך הגשת ההצעות  

 הגשת ההצעות. 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז   18.15

 . נצרתזה תהא לבתי המשפט המוסמכים ב

 מציע.הודעות תשלחנה בפקסימיליה או בדוא"ל, עפ"י הנתונים שנמסרו למכללה ע"י ה 18.16

 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 שלומי בן נון

 מנכ"ל ויו"ר ועדת מכרזים 
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 מפרט דרישות  –נספח א'  

 תקינה: .1

: דליקות  5093תקן ישראלי, ת"י    3.10.3.1בדרישות תו התקן הווילונות אשר יותקנו במכללה יעמדו 

 . מוסדי של וילונות לשימוש ציבורי או

 כללי   .2

 ולהלן.   לאת הדרישות וההנחיות הרשומות לעי המציע יציע מוצר העומד ותואם  2.1

 . המוצר המוצע יהיה מוצר אשר נמצא אצל המציע במלאי באופן סדיר ושוטף 2.2

 . באופן מידי  ווילונות והמנועיםבאחריות הספק להחזיק באופן שוטף מלאי חלקי חילוף לתיקון ה  2.3

 .וחלפים בכל עת ובכל מקום תוך תקופת האחריותחובה על המציע לספק שרות תחזוקה  2.4

   אספקה והרכבהמועדי  .3

לא  והמכללה  ת  לפי דריש הכל    חלקיות,הזמנות  בבהזמנה אחת ו/או  הטובין תהיה    והרכבתאספקת  

  .קבלת הזמנת הרכש מאת המכללה ימים לאחר  45יאוחר מ 

 אספקה ושירות  .4

פריטי  והתקנת  כוללים את כל ההוצאות )הישירות והעקיפות( הכרוכות באספקת    ( 1)'ומחירי נספח   4.1

 . וכד' ההטובין השונים לרבות הוצאות תכנון, מדידה, אריזה, העמסה, הובלה, פריקה, התקנ 

כי   4.2 בזאת  לימודיםמובהר  מתקיימים  בו  באתר  מבוצעת  ושעות  לכך  התאם  ב  .ההתקנה  מועדי 

 וח של המכללה. תיכ"ל בינוי ופ מול סמנמלא יבוצעו בתאום  התקנהה

 . תללא מעלי מבנהב כוללים גם את העלאת הטובין (1)'ומובהר בזאת כי מחירי נספח  4.3

  אשר יכול מכללה ימי עבודה מרגע הודעת ה 3ת בתוך  הספק מתחייב להגיע לכל קריאת שירו 4.4

 . שתהיה בכתב לרבות דוא"ל ו/או פקס ויכול שתהיה טלפונית

 ת  אחריו .5

  .והטובין שסופק על ידו על כל חלקי   הספק יהיה אחראי לאיכות ולתקינות 5.1

לטובין   5.2 האחריות  החוזהמשך  ו    חודשים  36  :נשוא  חשמליים  חודשים    24למנועים/רכיבים 

 . הותקן לשביעות רצונה המלא  כי הפריטהמכללה מיום אישור יחולו לווילונות אשר  

לדרוש את    מכללהבמקרה של שבר שנגרם מבלאי ולא מנזק בפריט בתקופת האחריות, רשאית ה 5.3

ימי עבודה    5החלפת הפריט בפריט חדש )ללא כל תמורה נוספת( והספק מתחייב לעשות כן בתוך  

 . ע"י המכללה  מהמועד שנדרש לכך
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 . הספק מתחייב להחזיק חלקי חילוף לפריטים נשוא פרקי זכייתו למשך כל תקופת האחריות 5.4

 :וילון תכלול אחריות מוחלטת למעט הסייגים הבאיםו "אחריות כוללת" ל 5.5

 . וילוןובמיוחד ב  קלקול או תקלה הנובעים מנזק שנגרם במזיד או עקב שימוש רשלני (א)

חבלה במוצר שנגרמה  )כגון:    וילוןו קלקול או תקלה הנובעים מנזק שאינו קשור לתכונות ה (ב)

 '(. על ידי צד ג

 . המכללהבתוך תחומי וילון ו ילון תכלול תיקון הו"אחריות כוללת" לו  5.6

 .ילון זהה במקומוו ילון אינו ניתן לתיקון יספק הספק וובמקרה שהו  5.7

 הזמנת הציוד   .6

 . דבלבהזמנת רכש הזמנת ציוד תעשה באמצעות  6.1

ווילונות במקומות הייעודים בהתאם  יוביל, ויבצע עבודות סבלות וירכיב על חשבונו את ה  הספק 6.2

והחלטת  עיקרי בהסכם, אשר המכללה.    לדרישת  סעיף  הינו  לו,  סעיפי המשנה  כל  על  זה,  סעיף 

 . הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם

 פיצויים וקנסות  .7

של    ספקה 7.1 במקרים  ההסכם.  להוראות  ובהתאם  במקצועיות  השירותים  את  לספק  מתחייב 

, על פי שיקול דעתה,  הספקלקנוס את  רשאית    המכללהאיחורים ו/או שירות לקוי באספקה, תהא  

 ן:ומוסכמים מראש כמפורט להל בקנסות קבועים 

₪ ליום, בגין כל מקרה של איחור    1,000סך של    -לאספקת הציוד    חות זמנים  אי עמידה בלו  7.1.1

 .ימי עבודה מיום האספקה שנקבע בהזמנה   6 -של יותר מ 

ליום, בגין כל מקרה של ₪    1,000  מוצרים שלא בהתאם להזמנה סך שלוהתקנת האספקת   7.1.2

דהיינו: חוסר התאמה של הפריט שסופק לפריט  )אספקת ציוד שאינו תואם את ההזמנה  

וגודל הפריט, הן מבחינת המפרט הנדרש והן מבחינת האיכות  שהוזמן, הן מבחינת סוג  

בנוסף, יישא הזוכה בכל ההוצאות והעלויות הנובעות מהחלפת פריטים אלו.  .  (תהנדרש

  . לא תשלם בגין פריטים שגוייםהמכללה למען הסר ספק,  
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 רשימת לקוחות – ' בנספח 

 המכללה. נדרש להוריד את קובץ האקסל "רשימת לקוחות" מאתר  .1

הלקוחות .2 רשימת  את  האקסל  בקובץ  למלא  ס  ,יש  המציע,  פק  ילהם  דוגמת והתקין  וילונות 

 .  2019-2021המוצעים ע"י המציע במכרז זה, בתקופה   תהווילונו

ממליצים שונים. הממליצים יהיו ממוסדות ממשלתיים ו/או מוסדות   3לכל הפחות  יש לרשום  

היי  חברות  ו/או  ציבוריים  גופים  ו/או  גבוהה  לפחות  טק,  - השכלה  של  מצטבר  שנתי  בהיקף 

 ₪ לא כולל מע"מ  100,000מתוכם לפחות הזמנה אחת בסך מינימלי של ₪  500,000

 לאחר מילוי האקסל נדרש:  .3

 בתוך מעטפת המכרז.  Disk On Keyובץ אקסל פתוח על גבי לשמור ולהגישו כק .3.1

 להדפיס את האקסל, לצרף חותמת וחתימת מורשה חתימה ולצרפו למעטפת המכרז.  .3.2

 

 

  



 

 42מתוך   19עמוד 

 RC10/22מכרז מס' 

 הצהרת המציע -' גנספח 

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

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה. המציע רשום בישראל במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים   .1
 מסוגו.  

והתקנות    1976  – המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .2
 מכוחו. 

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן.לחוק  9המציע מקיים את הוראת ס'  .3

המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים וכן לא   .4
קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של המציע  

 להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי". 

הצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )בנוסח המצורף כנספח ה'( בהתאם למפורט בסעיף  המציע צירף ל .5
 להלן. יש להקפיד לא לחורר את הערבות הבנקאית האוטונומית המוגשת במסגרת ההצעה.  7

   .במכרז 4.2בסעיף מציע עומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בתנאי הסף המיוחדים המפורטים ה .6

את .7 הבנו  כי  בזאת  מצהירים  אנו    אנו  כי  בהתאם,  הצעתנו  את  והגשנו  המכרז  במסמכי  האמור  כל 
ולרבות קבצי השאלות ותשובות    המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו  מסכימים לכל האמור במסמכי

וכי לא נציג כל תביעות או דרישות    והבהרות המכללה כפי שהועלו לאתר האינטרנט של המכללה.  
 אנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו 

במכרז .8 הנדרשים  בכל התנאים  עומדים  אנו  כי  לבצע את    אנו מצהירים  עצמנו  על  אנו מקבלים  וכי 
 ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  

 תיאום עם משתתפים אחרים.וללא  אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר  .9
 וזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז. הצעתנו זו היא בלתי ח   .10

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב   .11
 בינינו לבינכם. 

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

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

 
 
 

 מס' עוסק מורשה:_______________  חתימה וחותמת המציע:______________________ 

 

 אישור עו"ד
 

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

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

ה  01CR/22  מס' מטעם  עבור  מורשים  הינם  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת  צפת,  האקדמית  מכללה 

על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור,  _____ )שם המציע( לחתום    ________

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

 את משמעותה. 

 __________          ____ ____ ______          _________________ 
 חתימה וחותמת    עורך הדיןשם                תאריך      
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 01CR/22מכרז מס' 

 תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין  - ( 1)'גנספח 

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

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

התקנות, הצווים  החברה מנהלת את פנקסי החשבונות והרישומים שעליה לנהל על פי פקודת מס הכנסה,  
והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות, הצווים והכללים שהוצאו מכוחו, כי היא  
נוהגת לדווח לפקיד שומה על הכנסותיה ולדווח למנהל מס ערך מוסף על העסקאות אותה היא מבצעת  

ם )אכיפת ניהול חשבונות(,  תוקף מפקיד מורשה, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריי-ומצ"ב אישור בר

 . פטורה מלנהלם , או מרואה חשבון בקשר לאמור לעיל, או אישור שהחברה1976  –תשל"ו 
 במשבצת הנכונה(   X)למילוי ולסימון   .2

   בסעיף )כהגדרתו  אליו  זיקה  ובעל  ניהול  2הגוף  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  ב)א( 
)להלן:    1976- סקת עובדים זרים כדין(, התשל"וחשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והע

"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  בעל זיקה"
 .   1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

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

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

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

 " :להלן( מועד  ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק 
 "(.  ההתקשרות

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

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

 ________________ 
 שם המצהיר + חתימה 

 אישור עו"ד

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

מטעם  העבור    01CR/22  מס' מורשים  הינם  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת  צפת,  האקדמית  מכללה 
________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור,  _____

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

 __________                 __________          _________________ 
 חתימה וחותמת    עורך הדין שם                 תאריך      
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 01CR/22מכרז מס' 

 אישור רו"ח  –  'דנספח 

 

 , לכבוד

 המכללה האקדמית צפת 

 

 אישור רואה חשבוןהנדון:  

 

שמי ________________ והנני משמש כרואה חשבון בחברת __________________, ח"פ/ת"ז   .1

 "(.המציע ": _________________ )להלן

 לאחר שבדקתי את ספרי החשבונות והמסמכים שהוצגו לפני של המציע, הריני לאשר את הבאים:  .2

 ; 2020המבוקרים לשנת  המציע אינו בעל הערת עסק חי, על פי הדוחות הכספיים   .2.1

 המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים.  .2.2

 

 

 

 

  ____________  ____________   _____________ 
 חתימה וחותמת    שם רו"ח      תאריך    
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 01CR/22מכרז מס' 

 ערבות הצעה   - 'הנספח 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11ירושלים רח' 

 

 הנדון: ערבות מס' _____________________ 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד    (,01CR/22לבקשת _____________)המציע במכרז מס'  

"ח(, כמפורט להלן מתאריך  ____________________________ ש₪ )במילים:    _________לסך  

  01CR/22"( בקשר עם מכרז מס'  החייבמאת:__________________ )להלן: "_________ אשר תדרשו  

 . המכללה האקדמית צפתאשר הוצא ע"י ועבור  

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

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

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

 מאת החייב. 

 יום מיום הוצאתה.   120ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 

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

 .__________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________  __________________  ____________________ 

שמות החותמים                        חתימות וחותמת הבנק   תאריך                                      
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 RC10/22מכרז מס' 

 הצעת מחיר פרטים כללים   – 'ונספח 

 

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

 כתב הצהרה והתחייבות המציע: .1

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

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

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

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

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

 המחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ.  .1.4

  חודשים   36ל , אחריות ותחזוקה לכל הפחות הדרכה, המחירים בהצעה כוללים אספקה, התקנה .1.5

הקבלה    מיום אישור מבחני  םאשר תחילת  חודשים לווילונות  24למנועים/רכיבים חשמליים ו  

 . ע"י המכללה

 

  __________________  _____________________ 

 חותמת חברה וחתימה          שם מלא    

 

 פרטי המציע:  .2
 

 ____________ _ מס' תאגיד: ___  _________ : __________________החברהשם 

 _________ _____ ___________________________ : למשלוח דואר רשום כתובת

 תפקיד:______________ שם איש קשר למכרז זה: _______________________   

 ________________ __ : ____________________של איש הקשר למכרז זה דוא"ל

 ______________________ טלפון נייד:    טלפון: _________________________

 

 ________________________: ________ ת מורשה חתימה בחברהחותמת וחתימ
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 RC10/22מכרז מס' 

 מפרט וגיליון הצעת מחיר  –(   1) 'ונספח 

 כמות שנות אחריות למנועים/רכיבים חשמליים: ____________ שנות אחריות באתר המכללה. .1

תעניק למציע    שנים  3  מעבר ל  ת אחריות. כל שנות אחריות שנ  3הינו  ום הנדרש  מ מובהר בזאת כי המיני

 במכרז(  11.2נקודות נוספות במרכיב האיכות )ראה סעיף 

 נדרש להוריד את קובץ האקסל "מפרט וגילון הצעת מחיר" מאתר המכללה. .2

 לאחר מילוי האקסל נדרש:  .3

 בתוך מעטפת המכרז.  Disk On Keyעל גבי  כקובץ אקסל פתוחלשמור ולהגישו  .3.1

 להדפיס את האקסל, לצרף חותמת וחתימת מורשה חתימה ולצרפו למעטפת המכרז.  .3.2
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 RC10/22מכרז מס' 

 ' זנספח 

 

 

 

 

 הסכם

  



 

 42מתוך   26עמוד 

 הסכם
 2022אשר נערך ונחתם בצפת ביום ____, בחודש ________  

 בין 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11מרחוב ירושלים 

 580362937ע.ר. 

 "( המכללה )להלן: "

 מצד אחד; 

 לבין

 ___________ ____________ ________ 

 מרחוב___________________________ 

 ח.פ. _____________________ 

 "(הספק )להלן: "

 מצד שני; 

 

מס'  מכללהוה  הואיל פומבי  מכרז  ווילונות  לאספקה    RC10/22  פרסמה  ה והתקנת  )להלן:    מכללהעבור 

המכרז על נספחיו   במסמכי  "(, והכל בהתאם למפורטהשירותים"" ו/או  המוצרים"ולהלן    "המכרז"

 מתמודדים להגיש הצעות למתן השירותים.  מכללה( ובו הזמינה ה"המכרז")להלן: 

למכרז והצעתו נתקבלה ע"י ועדת  "(  הצעה( )להלן: "1)'והגיש הצעתו למכרז המצ"ב כנספח   והספק   והואיל

 ;במכרזלפריט או פריטים כהצעה הזוכה  מכללההמכרזים של ה

ובהגשת הצעתו הביע הספק את הסכמתו לתנאי המכרז, המפרט ואמנת השירות המצ"ב כנספח א'    והואיל

 ;למכרז ולהסכם זה ואת התחייבותו לעמוד בתנאיהם

ונים  והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק, וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק את כל הנת  והואיל

 העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת חוזה זה ובקשר עם כל התחייבויותיו על פיו; 

והוא מצהיר כי הוא עוסק בביצוע השירותים מהסוג    מכללה והספק מעוניין לספק את השירותים ל  והואיל

ן,  וכי הוא בעל הידע, הניסיו   מכללה הנדרש וכי הוא רשאי על פי כל דין לבצע את השירותים עבור ה 

המיומנות, הרישיונות, ההיתרים, האמצעים, כוח האדם, הניסיון, ההון וכל דבר נוסף הדרוש לביצוע  

 בהתאם להוראות המכרז והסכם זה; מכללההשירותים ולשביעות רצון המלאה של ה

מעוניינת להזמין מהספק את השירותים, והספק מעוניין לספק את השירותים האמורים,    מכללהוה והואיל

 , באופן ובתנאים המפורטים בחוזה זה;בהיקף

ושני הצדדים הסכימו כי שירותי הספק יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד,   והואיל

על בסיס קבלני על כל המתחייב    מכללהאלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק שירותיו ל

 והמשתמע מכך;

 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ובהסכם זה; והואיל 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
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 כללי  .1

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

ההבהרות  01CR/22  מכרזמסמכי   .1.2 ותשובות  /לרבות  והועלו  שניתנו  שאלות  המכרז  במהלך 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. לאתר האינטרנט של המכללה 

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

 . דרישות ביטוח – 'נספח א 

 ערבות ביצוע.  -' נספח ב

והרכבת וילונות בישראל למוסדות  ספקת  בעל ניסיון מוכח בא הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו   .1.4

היי חברות  ו/או  ציבוריים  גופים  ו/או  גבוהה  השכלה  מוסדות  ו/או  בהיקף  טק,  -ממשלתיים 

₪    100,000מתוכם לפחות הזמנה אחת בסך מינימלי של  ₪    500,000שנתי מצטבר של לפחות  

 עד וכולל.  2019-2021זאת בכל אחת משלוש השנים לא כולל מע"מ, 

לכל  הינה    נשוא מכרז זה  ו/או רכישת מוצרים נוספים קבלת שירותתקופת ההתקשרות לצורך   .1.5

, למכללה  ("תקופת האחריותו/או "   " תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: "  36הפחות למשך  

בנות   נוספות  בתקופות  ההסכם  תוקף  את  להאריך  הזכות  תקופה   12שמורה  כל    חודשים 

, הכל בהתאם  "(תקופת האופציה)להלן: "בהתאם להצעת המחיר שנתנה ע"י המציע המכרז זה  

רותי האחריות יחולו עד תום תקופת האחריות  ילשיקול דעתה הבלעדי. התחייבות הספק לש

התקנת המערכת האחרונה, גם אם תגיע  העלאת המערכת לאוויר  וזאת מיום  במכרז  הנדרשת  

 יומה קודם לכן. תקופת ההסכם כאמור לעיל לס

וכי הוא מסכים    והספק מצהיר כי הבין את כל האמור במסמכי המכרז והסכם זה על נספחי  .1.6

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. 

י .1.7 השי  ספקהספק  אלה  את  לרבות  תקן,  לרבות  דין,  כל  ולדרישת  להוראות  בהתאם  רותים 

ותנאים   מינימום  שכר  לתשלום  הקשורות  הוראות  ולרבות  בעבודה,  לבטיחות  הקשורות 

 סוציאליים לעובדי הספק. 

הספק יספק באחריותו המלאה ועל חשבונו בלבד, את כל הציוד, המתקנים, הכלים, החיבורים   .1.8

רותים ולביצוע כל הקשור והכרוך בהן, והכל בתאום ואישורו של  והעבודה הדרושים למתן השי

המכללה מטעם  המכרז,  המתאם  מסמכי  ו/או  זה  הסכם  להוראות  לגרוע  בכפוף  מבלי   .

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

ו/או לרכושו, ואשר  השירותים ו/או העבודות הקשורות לשירותים, למכ  ללה ו/או לכל אדם 

 הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. 
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הנציג המורשה של היצרן, יש והיו  היצרן ו/או המשווק ו/או  הספק מצהיר בזאת, כי בהיותו   .1.9

וכן צוות אנשים מיומנים    לאספקת השירות הנדרשכלים המתאימים  הברשותו ובאפשרותו  

)לרבות   השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרותלשם מתן  ומקצועניים 

 . םמבניהך כל תקופת האחריות, המאוחר  ולמש תקופת האופציה(

והייצוג .1.10 במידה  או  היצרן  את  לייצג  ויפסיק  במידה  כי  מתחייב,  השיווק    הספק  זכויות  ו/או 

כך. במקרה זה    ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הספק למכללה על  ושלל מטעם היבואן/היצרן י

תהיה רשאית המכללה להפסיק את ההתקשרות עם הספק, והספק יהיה חייב לשתף פעולה  

 תתקשר המכללה ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש. עמו   עם הספק החדש 

 תקופת ההתקשרות .2

חודשים, החל מיום אספקת המוצרים והתקנתם    36  -"פ הסכם זה הינה לתקופת ההתקשרות ע .2.1

 "(. המקורית ההתקשרות תקופתלן: "במכללה )לה

בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות    מכללה ל .2.2

"( ובלבד  ההארכה  תקופתחודשים כל אחת )להלן: "   12תקופות נוספות בנות    2-המקורית ל 

שבכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת )תקופת ההתקשרות המקורית ותקופות ההארכה  

חודשים בסך הכל. בתקופת ההארכה יחולו תנאי חוזה זה אלא אם    60במצטבר( לא יעלו על  

 כן נקבע במפורש ובכתב אחרת.

 שירות, אחריות ותמיכה  .3

  כוללת   אחריות  מכללהל   עניקי  במסגרתם,  ואחריות  תחזוקה  שירותי,  מכללהל  יספק  הספק .3.1

  לקוי   שימוש  עקב  שנגרמו  תקלות   לרבות)  על ידו   לציוד  שסופק  תקלות  לתיקון   מוגבלת   ובלתי 

   .(השימוש  להוראות  בהתאם שאינו שימוש או

להסכם זה,   7המופרטים בסעיף    התשלום  ותנאי  6  בסעיף  המפורטת  התמורה  כי,  בזאת  מובהר .3.2

התקנתם    עבור  מהמכללה   הספק  זכאי  לה  התמורה  מלוא   את   מהווה המוצרים,  אספקת 

השירותים בהתאם לכל דרישות מסמכי המכרז    של  ומושלם  מלא  ביצועחיבורם לתשתיות וו

שירותי עבור  לרבות  של    ואחריות  תחזוקה  ולמפרט   למנועים/רכיבים   חודשים  36לתקופה 

  על   ןומותק  המסופק  הציוד  כל  עבור  הציוד ממועד התקנת  ,  חודשים לווילונות  24חשמליים ו  

 .הצמדה הפרשי לרבות, נוספת תמורה כל לספק  תשולם לא, כאמור לתמורה  מעבר וכי, ידו
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 הצהרות והתחייבויות הספק .4

 הספק מצהיר ומתחייב כלפי המכללה כדלקמן: 

ביכולתו   .4.1 הכישורים,  כי  מלוא  בעל  הוא  כי  זה,  הסכם  עפ"י  ההתחייבויות  לבצע  ובאפשרותו 

ו הניסיון  והאחרים,  הכלכליים  הטכניים  האמצעים  מיומןהידע,  אדם  לצורך    כוח  הנדרשים 

ביצוע מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י המכללה  

 ולשביעות רצונה. 

ות  רעפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, ויש ויהיו בידיו במשך תקופת ההתקשכי הוא פועל   .4.2

האישורים, הרישיונות, ההיתרים והביטוחים הדרושים לביצוע התחייבויותיו עלפי הסכם זה,  

 הוא יפעל על חשבונו, לקבלתם. - ואם ידרשו נוספים

ימוש על ידו במסגרת  הספק מתחייב כי בכל הקשור לציוד לתוכנות ולחומרים בהם יעשה ש  .4.3

ההתקשרות יהיו על פי כללי הבטיחות הנהוגים, והוא יעשה בהם שימוש בכפוף לכל דין ועפ"י  

 כל דרישות ו/או תקן של רשות מוסמכת.  

.  במפרט  הנדרש   זה  ובכלל  ונספחיהם  המכרז,  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  העבודות  את  יבצע   כי .4.4

  המוזמנים   השירותים  לביצוע  ישמשו  או/ו   יותקנו  אשר  והתוכנה  החומרה  כל   כי  מתחייב   הספק

  האיכות   או/ו  ההסכמות  או/ו  ההיתרים  או/ו   הרישיונות  כל  להם  ויהיו  למפרט   בהתאם  יהיו

 .הנדרשים  והטיב

הנדרשים עפ"י כל דין ועפ"י    תכי הינו בעל ידע מקצועי, ניסיון ומיומנויות מקצועיים והרישיונו .4.5

אד כוח  בידיו  כן  כמו  במפרט,  ביצוע  הנדרש  לשם  הנדרש  אחר  דבר  וכל  ציוד  מיומן,  ם 

וברמה    והתחייבויותי  דין  כל  לדרישות  בהתאם  ולנספחיו,  למכרז  ובהתאם  זה,  הסכם  עפ"י 

 מקצועית גבוהה. 

הספק מצהיר ומאשר בזה כי קרא עיין ובדק את המפרט ובכלל זה את פירוט העבודות, את   .4.6

כתב הכמויות  , SLA–רמת השירות הנדרשת  ,הסמכות ההיתרים,  ,הדרישה לעניין הרישיונות

מוסכמים עליו, והוא מתחייב לבצע בדקדקנות  ,  והם נהירים לו,  והתוכניות על כל הוראותיהם

של  רצונה  לשביעות  העבודות  הצעהמכללה    את  המפרט,  פי  על  להתחייבויותיו  תו  בהתאם 

 . ויתר מסמכי המכרז  הסכם זה למכרז,

דר .4.7 כל  היטב  לו  ידועות  העשויים  כי  והנושאים  התנאים  וכל  לשירותים  בנוגע  המזמין  ישות 

כל   את  לבצע  לו  לאפשר  מנת  על  מתאימים  מצאם  וכי  ידו  על  השירותים  מתן  על  להשפיע 

 עפ"י הסכם זה ועפ"י המכרז ונספחיו במלואן ובמועדן.  והתחייבויותי 

תם וקיבל כל  כי קרא ובדק את כל הוראות המכרז, המפרט ההסכם ונספחיהם, הבין את מהו .4.8

הבהרה והסבר שהתבקשו על ידו בקשר עם מתן השירותים על ידו, והוא מתחייב לבצע את  

 התחייבויותיו בכפיפות מלאה לכל האמור בהם.
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כי התמורה הנקובה בהסכם זה ותנאי    וכי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות וניסיונ .4.9

 עפ"י ההסכם. ומילוי כל התחייבויותיהתשלום מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת בגין 

לפי הסכם זה בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים    ו כי יבצע את התחייבויותי  .4.10

 בדבר לרבות המפקח מטעם המזמין וכל אדם אחר שימונה מטעם המזמין. 

שיועסקו .4.11 העובדים  ידו  כי  מקצועיים    על  עובדים  יהיו  מטעמו  ובהתקנות  הפרויקט  בביצוע 

וכי העבודות יבוצעו  במפרט  הניסיון הנדרשים  ו  יומנים ובעלי הידע הכישורים ו/או הסמכותומ

 המכללה. באופן הטוב ביותר ולשביעות רצונה המלא של 

ובהר כי הרישיונות ו/או ההיתרים והסמכות הדרושים בגין העבודות יסופקו  י למען הסר ספק  .4.12

 . על ידי הספק ועל חשבונו

לו   .4.13 ידוע  כי  בו    אשר   המכללהכי העבודות תבוצענה במתחם  הספק מצהיר  פעיל  מוסד  הינה 

ה  את  המשמשים  פעולותיה  בתחומי  פעילות  היום  שעות  ובכל  יום  מידי  ,  מכללה מתקיימת 

 עובדיה, מבקריה, באיה והסטודנטים בה, והוא מתחייב בנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה

מניעת הפרעות וסיכונים מכל מין  לשם  כל האמצעים הדרושים  ב, לנקוט  הםעל נספחי  ובמכרז

או לכל אדם ורכוש ובכלל זה מניעת כל הפרעות למהלך התקין של הפעילות    מכללהוסוג שהם ל

 ובתחומה   מכללההשוטפת ב

לבצע  הספק  מתחייב    א סיבה שהיכל  מ  עמו  חליט המכללה לסיים את ההסכםת ו  כי במידה .4.14

,  הנדרש כולל תוצרים ותיקי תיעוד  עביר את כל המידעלה חפיפה לגורם שהמכללה תחליט עליו ו

ל   למעט מידע אשר הינו סודי או מהווה סוד מסחרי   תמורה וזאת ללא תמורה נוספת מעבר 

 ההתקשרות עמו בהתאם לקבוע בהסכם זה. לספק בתקופת  מהששול

באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעיני בעל מקצוע, בעצמו ועל חשבונו, את כל   אהספק ייש .4.15

 ירותים ומאפייניה.היבטי אספקת הש

 הספק נותן הסכמתו לאמור במפרט ולקנסות הנובעים מהפרתו.  .4.16

 אופן אספקת השירותים .5

ובכפוף לקבלת    השירותים יסופקו על ידי הספק החל מיום חתימת חוזה זה על ידי המכללה .5.1

 . הזמנת רכש מאושרת מהמכללה

 השירותים יתבצעו בהתאם לאמור במפרט וביתר מסמכי המכרז.   .5.2

מת .5.3 כנספח  הספק  המצורפת  הזוכה  הספק  להצעת  בהתאם  השירותים  את  לבצע  (  1) 'וחייב 

המפרט   לרבות  לנספחיו  במכרז  הקבועות  ההוראות  לכל  ביעילות    -למכרז,  במומחיות, 

 .  וקב"ט המכללה ובמועדים הנדרשים, ולהישמע להוראות נציג המכללה
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אשר אינם סודיים או    במהלך כל תקופת ההסכם, הספק מתחייב להציג כל נתון ו/או מסמך .5.4

 מהווים סוד מסחרי בקשר לביצוע השירותים אשר יתבקש על ידי נציג המכללה.  

בהתאם להוראות  ומתן שירותי תחזוקה ואחריות  והתקנת וילונות  לאספקת  הסכם זה הינו   .5.5

שאינה    מכללההמפרט, ואין בו להקנות לספק כל זכויות נוספות. הספק לא יבצע שום עבודה ב

 קשורה בביצוע השירותים כהגדרתם במפרט ללא אישור מראש ובכתב של נציג המכללה.  

לעסקה,   .5.6 הרלוונטיים  הנתונים  כל  את  בדק  זה  בהסכם  התקשר  בטרם  כי  מצהיר  הספק 

הסתייגות   לו  אין  כי  ומצא  והמשפטיים,  הביטחוניים  הארגוניים,  התכנוניים,  הכלכליים, 

לן מצהיר כי לא יבוא בכל טענה למכללה וכי אין לו מניעה  כלשהי מתנאי התקשרות זו. הקב

 משפטית להתקשר בהסכם זה.

ככל שיוטלו קנסות על המכללה בגין עניין הקשור ונוגע לפעילות אשר חובה על הספק לבצעה,   .5.7

 הספק יחויב בתשלומם. 

הוראות  .5.8 לפי  לפעול  וידאג  והציוד  החומרים  בטיחות  עובדיו,  לבטיחות  אחראי  יהיה    הספק 

 מטעם המכללה.  המתאם 

עובד   .5.9 הרחקת  בקשת  כל  לגבי  מיידי  באופן  המכללה  נציג  להוראות  להישמע  מתחייב  הספק 

 משטח המכללה. 

הספק מצהיר כי ידוע לו כי המכללה רשאית לדרוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי החלפת כל   .5.10

ובד בעל  עובד מטעמו, הספק מתחייב כי יפעל להחלפת כל עובד בהתאם לדרישת המכללה בע 

 לפחות אותם הכישורים המקצועיים.  

 התמורה .6

  את   לספק  המכללה  תשלם,  זה  הסכם  הוראות  פי  על  הספק  התחייבויות  כלל  קיום  כנגד .6.1

הודעת    לקבוע במכתב   בהתאם  במכרז והכל  הציע הספקש  המחיר  להצעת  בהתאם  הסכומים

 "(.התמורהפיצוי מוסכם )להלן: " כל בניכוי לספק, הזכייה

  יכלול ,  השונות  ובטבלאות  בסעיפים  השונים  המחירים  פריטי  לרבות,  ספקה  של  בהצעתו  המחיר .6.2

  ביצוע ,  רק  לא  אך ,  לרבות  תנאיו  כל  על  המכרז  את  למלא  ספקל   הנדרשות  הפעולות  כל  את

  מסים,  הסעות ,  ערבויות,  ביטוח,  אדם  כוח  הוצאות,  מכונות  אחזקת,  חומרים,  ציוד,  העבודות

 .  שיחולו ככל

 . כלשהם נוספים לתשלומים או /ו הוצאות  להחזר או/ו  נוספת לתמורה זכאי יהיה  לאספק ה .6.3

 הספק יעביר את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת ספק הנהוגים במכללה.  .6.4

מובהר, כי כל מס, אגרה, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד   .6.5

 יחולו על הספק וישולמו על ידו.  על השירותים נשוא הסכם זה, לרבות אגרות רישוי,
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 אופן התשלום .7

ידו בהתאם  -הספק יגיש למכללה, חשבוניות מפורטות לרבות פרטים בגין השירותים שניתנו על  .7.1

 להסכם זה.  

צירוף   .7.2 תוך  בחלקה(  או  )בשלמותה  לתשלום  ויאשרה  החשבונית  את  יבדוק  המכללה  נציג 

ו/או    , יחזירה לספק לצורך תיקונה הערותיו. לא אישר נציג המכללה את החשבונית או חלקה

 . לאחר אישורה תועבר החשבונית לביצוע התשלום. תיקון העבודה

או   .7.3 לחשבוניות  נוספים  פרטים  בקבלת  החשבוניות  אישור  את  להתנות  רשאי  המכללה  נציג 

עיכובים   בגלל  המכללה  כלפי  טענות  או  דרישות  תהיינה  לא  ולספק  החשבוניות,  בהוכחת 

 התחייבו כתוצאה מכך.בתשלום אשר 

 יום מיום הוצאת החשבונית המזכה בתשלום.    45תנאי תשלום התמורה הם שוטף + .7.4

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

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

 על פיו. והתקנות שהותקנו 

 מעביד  –היעדר יחסי עובד  .8

 הספק מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי. .8.1

עובדיו בלבד .8.2 יהיו  ידי הספק  על  יישא בכל התשלומים, ההוצאות    והוא העובדים שיועסקו 

הכנסה,  והמיסים, בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס  

ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, כפי  

שיקבעו וישתנו מעת לעת ולא תהיינה לספק או לעובדים מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק  

על ידי המזמין והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד  

 מעבידו מטעם המזמין.  כלפי

היה ומכל סיבה שהיא, תתקבל דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה בטענה עובד או עובדים של   .8.3

לפצות   הספק  מתחייב  אז  כי  בנפרד,  ובין  הספק  עם  ביחד  בין  המזמין,  עובדי  הינם  הספק, 

ן  ולשפות את המזמין, מיד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמזמי 

ההוצאות   כל  לרבות  כזו,  וקביעה  קביעה  כל  עם  בקשר  גוף  ו/או  אדם  לכל  לשלם  יידרש 

המשפטיות הקשורות לנ"ל. המכללה תיתן הודעה בגין התביעה ו/או הדרישה לספק והזדמנות  

 סבירה להתגונן.  

 יצועערבות ב .9

ה תוך  להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ימסור הספק למכלל .9.1

מערך הצעתו   10%בסך השווה ל  ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית    7

 .  להסכם זהוסח המצורף כנספח  הזוכה של הספק )לא כולל מע"מ( בנ 
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תהיה בתוקף למשך שנתיים. מובהר כי לאחר סיום ההתקנה ואישורה ע"י המכללה  ערבות  ה .9.2

בערבו הביצוע  ערבות  את  הזוכה  המציע  של  יחליף  בשיעור  בדק  ההתקשרות    5%ת  מערך 

 חודשים מיום.  36לתקופה של 

מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן בכל   בכל מקרה בו הספק יפר ו/או לא יקיים התחייבות  .9.3

לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם    ,מקרה בו המזמין רשאי על פי דין וע"פ הסכם זה

ולחלט לפירעון  הבנקאית  הערבות  את  להציג  רשאי  המזמין  יהא  הערבות   מהספק,  סכום 

מאת   בכתב  דרישה  פי  על  לחילוט  ניתנת  תהא  הבנקאית  הערבות  חלקו.  או  כולו  הבנקאית 

את דרישת  המכללה, שתימסר לבנק מוציא הערבות הבנקאית, ומבלי שהמכללה תידרש לנמק  

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

ערבות   .9.4 למכללה  הספק  ימציא  המכללה,  ידי  על  חלקה,  או  כולה  הבנקאית,  הערבות  חולטה 

)שבעה( ימים    7בנקאית לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית המקורית וזאת תוך  

 נקאית. מיום חילוטה של הערבות הב

מובהר בזאת, כי אין ולא יהיה, במתן הערבות הבנקאית ו/או בחילוטה, כולה או חלקה, על ידי   .9.5

המכללה, כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  

או  ו/או כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד אחר הנתונים למכללה על פי הסכם זה ו/

 על פי כל דין. 

כל ההוצאות הכרוכות בערבות הבנקאית ו/או הנובעות הימנה, לרבות מהוצאתה, מהארכת   .9.6

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

 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה של מימושה.  .9.7

ת הבנקאית תוחזר על ידי המכללה לספק בכפוף לכך שהספק מילא את כל התחייבויותיו  הערבו .9.8

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

 אחריות ושיפוי  .10

הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם באופן   .10.1

או לרכוש שייגרמו למכללה, לעובדיה ולכל מי מטעמה וכן לספק,  ישיר או עקיף לרבות לגוף ו/ 

לעובדיו ולמי מטעמו, וגם כל גוף אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של  

הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו במתן  

התחייבויות הספק על פי הסכם זה או על פי  השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת  

לנזקים   בקשר  לשלם  שתחויב  סכום  כל  על  המכללה  את  לפצות  מתחייב  הוא  וכן  דין,  כל 

 המפורטים לעיל.  

הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל בס"ק   .10.2

ה כן יהא המזמין רשאי לעשות זאת  וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם, ועד שיעש  10.1

 או עיכוב תשלומים ובין על פי כל דין וחוק. במקומו ולהיפרע מהספק, בין בדרך של קיזוז
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סיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם   .10.3

 נובעת מהסכם זה. 

זה חב בו הספק, בין אם הוא נובע    חויבה המכללה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם .10.4

מתביעתו של עובד הספק או עובד של המכללה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור  

אחר, תהא המכללה זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה  

סבירים  אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין  

שיהיו לה בקשר לתביעה בגין האמור, בתוספת הצמדה והספק יחזיר לה סכומים אלה מיד  

לאחר שהמכללה תגיש לו דרישה ובה פירוטה הוצאות שנגרמו לה כאמור, בכפוף לכך שתינתן  

לספק הודעה מידית בדבר הדרישה ו/או התביעה והזדמנות סבירה להתגונן ולהתפשר בפשרה  

 ט. ובכפוף לפס"ד חלו 

לו   .10.5 ותאפשר  זה  סעיף  פי  על  ו/או תביעה  דרישה  כל  על  ובכתב  תודיע לספק מראש  המכללה 

 להתגונן מפניה. 

 במקרה של תביעה חובת השיפוי של הספק תהא בכפוף לפס"ד חלוט.  .א

 חובת השיפוי כפופה למגבלות האחריות הקבועות בהסכם זה. .ב

 משפט סבירות בלבד. חובת השיפוי בגין הוצאות משפט תהינה בגין הוצאות  .ג

 העברת זכויות .11

הספק לא יהא רשאי לשעבד, להעביר ו/או להמחות לאחר או לאחרים, בשום דרך שהיא, הסכם זה  

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

זה, שינוי בבעלות או בשליטה, בין במישרין  לתנאים שיקבעו על ידיה. לעניין סעיף    מראש ובכתב, ובכפוף

 ובין בעקיפין בספק, דינה כדין העברת זכויות. 

 קיזוז, עכבון וויתור  .12

לא   .12.1 מגיע(  )אם  לספק  ממנו  שיגיע  ו/או מכל סכום אחר  לקזז מהתמורה  רשאי  יהא  המזמין 

  בהכרח ע"פ הסכם זה אלא גם מכוח התקשרויות אחרות ו/או נוספות מול המזמין, כל סכום 

המגיע למזמין על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין כל  

נזק, הפסד, הוצאה ו/או מחמת מעשה או מחדל של הספק ו/או עקב ו/או מחמת ביטול הסכם  

זה. מובהר בזאת במפורש, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית  

 ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  למזמין ע

בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב הכלול בכל   .12.2

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

 )אם עליו לשלם( על פי הוראות הסכם זה. 

רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים לספק והמצויים  מוסכם בזה כי המכללה תהיה   .12.3

 בתחומה, וזאת עד להשלמת מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין. 
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 שמירה על סודיות  .13

הכ .13.1 כרטיסים,    מסמכיםל  מחשב,  פלטי  עבודה,  תכניות  תכניות,  לרבות  שהוא,  סוג  מכל 

נהל  י   ספקים מכל סוג שהוא אשר הספרי/תיקי ציוד, רישומים, דיסקטים וקבצי נתונים אחר

והם לא  הם רכוש המכללה,    -הסכם זה  פי  -על  ופיק לשם ביצוע התחייבויותיי חזיק או  יאו  

ובכתב מראש  ברשות המכללה  מחוץ למכללה אלא  גורם  שום  לידי  היועברו  גלה  י לא  ספק  . 

לפי    והתחייבויותילאחר כל מידע כאמור הנוגע למכללה, אלא אם ובמידה והדבר דרוש למילוי  

הראשונה, ועם    הפי דרישת ל בכל עת למכללה    המסמכים  מסור אתיא  ווהולפי דין  זה    הסכם

עפ"י דרישתה    למכללה את כל המסמכים האמורים  ספקמסור הימסיבה כלשהי    הסכםסיום ה

 . של המכללה ובלבד שלא מדובר במידע עסקי סודי או סוד מסחרי של הספק

  הסכם   של   סיומו  או  פקיעתו   לאחר  גם  בתוקפה  תעמוד  ,כאמור  ,יותסוד  ה עללשמיר   התחייבות ה .13.2

 . שהיא סיבה מכל, זה

 והיתרים  תרישיונו .14

האחריות   .14.1 תקופת  ו/או  ההסכם  של  תוקפו  תקופת  כל  במשך  בידיו  יהיו  כי  מתחייב  הספק 

  כל   י"עפ  המתחייבים  ההסמכות,  אישורים,  היתרים,  הרישיונות  כל  ההסכם  להוראות  בהתאם

 עם  בקשר  רישיונות  או/ו  עסק  רישיון  זה  ובכלל  זה  הסכם  י"עפ  השירותים  מתן  עם  בקשר  דין

  שכל   לדאוג  מתחייב  והואו/או רישיון כללי אחוד של משרד התקשורת    התוכנה  או/ו   החומרה

 . האחריות או/ו  ההסכם תקופת  כל  לאורך  בתוקף  יהיה  האמור

  התוכנה  או /ו  החומרה  לרבות  זה  הסכם להוראות  בהתאם  שיותקן הציוד  כל  כי  מתחייב  הספק .14.2

  הספק.  הנדרשים  הרישיונות  או/ו  ההיתרים  או/ו  התעודות  כל  ועם  מתאים  תקן  תו  בעלי  יהיו

  המכללה   מטעם  לממונה  יגיש  החומרה  ציוד  או/ו  התוכנה  התקנת  בטרם  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר

  לאחר  ורק  הנדרשים  ההיתרים  או/ו  הרישיונות  כל  עם  והתוכנה  החומרה   לציוד  ביחס  מפרט

 . התוכנה או/ו החומרה  בהתקנת יחל ובכתב מראש   הממונה אישור קבלת

 הסכםהפרת ה ו/אוביצוע אי  .15

סעיפיהם הם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם זה. הפרת תתי  על כל    3-14  האמור בסעיפים .15.1

 . פקתחשב להפרתו היסודית של ההסכם בידי הס  -איזה מהתנאים היסודיים לעיל 

זה    הסכםכראוי בהתאם להוראות  אינם מתבצעים  ,  םאו חלק  ם, כולבמקרה ומתן השירותים .15.2

לכך על ידי המכללה    ששיידרלתקן את הטעון תיקון בתוך פרק הזמן    פקונספחיו, יהא על הס

 ., ככל שלא יעשה זאת תהא רשאית המכללה להביא הסכם זה על סיומוולשביעות רצונה

במקרה שבו תופסק ההתקשרות כאמור לעיל, המכללה תשלם לספק על השירותים שסופקו   .15.3

 על ידו עד מועד תום ההתקשרות בפועל. 

  או   למערכות  אחריות  או  שירות  מתן  להמשך  הספק  יידרש  לא,  ל" כנ  התשלום  השלמת  לאחר .15.4

 . למרכיביהן והמכללה תהא רשאית להעביר את מתן השירות מכל ספק אחר
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תהיה רשאית המכללה להביא הסכם זה הבאים,  בקרות אחד מהמקרים  על אף האמור לעיל,   .15.5

במקרה כזה, תהיה זכאית המכללה    ספק,לידי סיומו לאלתר ובלבד שתינתן על כך הודעה ל

 ובכל תנאי שתמצא לנכון: שתבחר ההסכם לכל מי למסור את ביצוע 

אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את תוצאות ההפרה חרף התראה  .א

 שקיבל מן המכללה, ובתוך התקופה שהקציבה המכללה לתיקון בהתראתה. 

 פי כל דין ו/או הסכם זה.  -אם נשלל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש מהספק על .ב

כונס נכסים, מפרק או נאמן, הכל בין זמני לבין קבוע, לעסקיו או על נכסיו  אם ימונה   .ג

של הספק, או יינתן צו הקפאת הליכים נגדו, או יוטל עיקול על זכויותיו כלפי המכללה  

 יום. 45או על נכס מהותי מנכסיו ולא הוסר העיקול בתוך 

עד בגין הביטול, מלבד  לכל תרופה או ס  פקהיה זכאי הס י על ידי המכללה לא    הסכםבוטל ה  .15.6

בפועל, על פי הזמנת המכללה אשר תמורתה טרם    ועל יד  השירות שסופקתשלום התמורה בגין  

 . פקזה ובקיזוז כל זכות המגיעה למכללה מן הס  הסכםשולמה במועד סיום 

 העדר בלעדיות  .16

רשאית על פי  מובהר בזה כי לא ניתנת לספק כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי המכללה תהא  

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

 לו כל טענה או דרישה עקב כך.

 ביטוח .17

הספק יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, למכללה ו/או מי   .17.1

כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי  מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא  

מטעמו.  הספק יפצה את המכללה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה  

כזו,   דרישה  ו/או  תביעה  לכל  בקשר  בהן  עמד  שהמכללה  ההוצאות  כלה  לרבות  המכללה,  של 

 תביעה כזו.אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני 

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על   .17.2

"( המצורף כחלק בלתי נפרד  דרישות ביטוח)להלן: "  'אבנספח  חשבונו את הביטוחים המפורטים  

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

 בוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.כמ

לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי המכללה אישור על עריכת   .17.3

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

לבין האמור בהסכם זה ולדרישת    בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח   .17.4

 המכללה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה. 

הנ"ל   .17.5 לביטוחים  כלשהם  משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  הספק  ולדעת  היה 

ר  מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדב
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ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם  

המבוטח לכלול את המכללה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות  

 צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

וכי  ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש ל .17.6 פיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה 

המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המכללה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי  

לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה  

 ם מראש. יו  30  כתובה על כך בדואר רשום לידי המכללה,

הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה   .17.7

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

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

 ק כאמור לעיל. נז

דמי   .17.8 את  ובמועדם  במלואם  ולשלם  הביטוחים  תנאי  כל  את  בקפדנות  לקיים  מתחייב  הספק 

 הביטוח. 

אי   .17.9 לעיל. בכל מקרה של  פוליסות הביטוח המפורטות  יעביר הספק עותק של  לבקשת המכללה 

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

 חים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. הביטו 

ו/או בהמצאת   .17.10 ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח  בעריכת  אין  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר 

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

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

אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא המכללה רשאית, אך   .17.11

לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות,  

ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והמכללה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה  

ספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי  ל

בזה על כל   להטיל על המכללה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר 

 . טענה נגד המכללה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם

הביטוחים והמצאת האישור לידי המכללה הינם תנאים  מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת   .17.12

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

 כהפרה יסודית של ההסכם. 
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 וייצוג  הודעות, בוררות .18

 בכתב. זכות הודעות לספק להודיע בלבד, רשאים המכללה, והם של החתימה מורשי .18.1

 אם יהיו.  החדשים החתימה למורשי מועברת זו

 הסכם זה. והמכללה ברישת המפעיל כתובת לפי רשום בדואר או ביד ימסרו הודעות .18.2

 _______________________. אם הספק מול שוטפת לעבודה  המכללה כוח בא .18.3

 המכללה אחר מטעם כוח בא סיבה אחרת, ימונה  מכל  עבודתו יפסיק או  תופסק 

 ד. דעתה בלב שיקול לפי

 המבקר הפנימי להכרעתו של תובא הצדדים, היא בין כספית מחלוקת ותהיה במידה .18.4

 חייב לנמק הפרוצדורלי, ויהיה לא המהותי, אך לדין כפוף יהיה  המכללה. הבורר של

 החלטתו.  את

מצדם לממש   רכוויתולא יחשב    האי מימוש הצדדים את זכותם עפ"י הסכם זה או חלק ממנ  .18.5

 את זכותם בכל פעם שימצאו לנכון. 

ו .18.6 יישומו  עניין הקשור בפרשנותו,  בזה או  / סמכות השיפוט בכל  נתונה  זה,    הפרתו של הסכם 

 בלבד.  נצרתלבית המשפט המוסמך בעיר  

זה יהיו בכתב. כל    הסכםכל ההודעות בקשר לכתובות הצדדים הנן כאמור במבוא להסכם זה.    .18.7

צדדים בדואר רשום עפ"י הכתובות הרשומות לעיל, תיחשב כאילו  הודעה אשר תשלח לאחד ה

לו   הדואר.  72נמסרה  בבית  מסירתה  לאחר  כהודעות    שעות  יחשבו  ביד,  שנמסרו  הודעות 

 שנתקבלו בתעודתן מיד עם מסירתן. 

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 
 ____________________________   _____________ __________ ______ 

 הספק               כללה האקדמית צפת המ
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 דרישות ביטוח  - נספח א' להסכם ההתקשרות

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

 
 ביטוח רכוש  א.

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

ידי כלי טיס, שביתות,  -נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על (, 313)
רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או   ספקמוסכם כי ה (.314)בזדון, וכן פריצה פרעות, נזק 

 בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

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

 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 במישרין   .2.4

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

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

 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 . (328)שור או עבורו  ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האי .5
 (. 329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 ₪  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  2,000,000גבולות האחריות:  .7
 

  ביטוח חבות המוצר.           ג
בגין אחריותו של הספק על פי הדין הישראלי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אובדן ו/או נזק   .1

העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות המכללה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום  
 שסופק ו/או הותקן על ידי הספק ו/או עובדיו.  

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

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

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

 
 
 
 ביטוח חבות מעבידים  .ד

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

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

 (. 319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הספק   .3
 (. 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

 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪20,000,000 לתובע,  6,000,000גבולות האחריות:  .6
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 כללי לכל הביטוחים  .ה
חזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים  במידה והמבוטח נדרש לה .1

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

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

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

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

 
 

   לתשומת לב הספק 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 הספק באק"ב של הספק. בדרישה שלא מופיע  
קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של  

 רחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(. הספק )ה
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים 

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

 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: ☐
  והתקנת וילונותאספקת 

 למכללה האקדמית צפת 
 

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

 מען:  , צפת 11ירושלים    מען:

 כיסויים
 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

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

טבע,   גניבה    -314נזקי  כיסוי 
ושוד,   רעידת    -316פריצה  כיסוי 

 ראשוניות  -328אדמה, 
 2,000,000   ביט   צד ג'

 
צולבת,    -302 ₪    - 304אחריות 

שיפוי,   ג'  -307הרחבת   - צד 
משנה,   וקבלני    - 309קבלנים 

מבקש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
לתביעות    -315האישור,   כיסוי 

בגין    -321המל"ל,   נוסף  מבוטח 
מבקש  -מעשי או מחדלי המבוטח 

האישור    -322האישור,   מבקש 
זה,   בפרק  ג'  כצד    - 328ייחשב 

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

אחריות  
 מעבידים

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

מבוטח נוסף היה    -319האישור,  
וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  

 ראשוניות  - 328המבוטח,  
ויתור   -309הרחבת שיפוי,  304  - ₪ 2,000,000   ביט   חבות מוצר

תחלוף לטובת מבקש  על 
מבוטח נוסף בגין    -321האישור,  

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

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

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



 

 42מתוך   42עמוד 

 

 נספח ב' להסכם ההתקשרות  

 ערבות ביצוע 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 הנדון: ערבות מס' _____________________ 

קדמית צפת(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  של המכללה הא  01CR/22לבקשת _____________)הזוכה במכרז  מס'  

ש"ח(, אשר תדרשו מאת:__________________    ________________₪ )במילים:    _________כל סכום עד לסך  

 .01CR/22 "( בקשר עם מכרז מס'החייב )להלן: "

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

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

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

 מיום הוצאתה ועד בכלל. משך ____ תישאר בתוקפה ל ערבות זו 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

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

 .__________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 ____________________  __________________  ____________________ 

 תאריך                                      שמות החותמים                        חתימות וחותמת הבנק 

 


