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 מבוא .1

 בזאת   מזמינה  ,("המזמינה"  ו/או   "מכללה"ה  )להלן:  )ע"ר(  צפת  האקדמית  המכללה 1.1

 למעבדה  מכשור     של  והתקנה   לאספקה  פומבי  מכרז   עבור  הצעות   להגיש  מתמודדים 

  במסמכי   למפורט   בהתאם  והכל  לתשתיות  חיבור  לרבות  במפרט,   כהגדרתם  , רפואית

 או  "המכרז"   "הציוד"/"המוצר",  "השירותים",  בהתאמה:  )להלן,  נספחיו  על  המכרז

 .(המכרז" "מסמכי

 זוכים  מספר  ייתכנו  "רפואית  מעבדה  מכשור  של  והתקנה  "לאספקה  במכרז   כי  יודגש 1.2

 באתר  ותחזוקה  אחריות  שנות  3  וכוללת  מוצע  מוצר  ברמת  הינה  הזכייה  יחיד.  זוכה  או

 . המכללה

 עבודות  התקדמות  תלוי  דחייה,  תתכן.  2022עד סוף חודש מאי    נדרשת  מוצרים  אספקת 1.3

 הבינוי.

  אופציה   עם  שנים  )שלוש(  3  של  לתקופה  הינה  זה  מכרז  תחת   לרכישות  ההתקשרות 1.4

 תקופת " )להלן: שנים( חמש 5 עד  )בסה"כ נוספת שנה של תקופה )שתי( 2 לעוד להארכה

   "(.ההתקשרות

  מחויב  אליה ותחזוקה  אחריות  שירות תקופת לעיל, הקבועה ההתקשרות תקופת אף על 1.5

  . הציוד התקנת ממועד   לפחות שנים מחמש תפחת לא הזוכה, המציע

  ידי   על  הזוכה/ות  כהצעה/ות  תיבחר   הצעתו/ם   אשר  המציע/ים  עם  ההתקשרות  תנאי 1.6

 קבועים  "(המכרזים  ועדת"  -ו  "הזוכה  המציע"  )להלן:  מכללהה  של  המכרזים  ועדת

 (,"סכם ההו/או "  "ההתקשרות  הסכם"  )להלן:  ז'  כנספח   המצורף  ההתקשרות  בהסכם

 התמורה  המכרז.  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  המהווים  השירות,  ואמנת  השירות  מפרט

 הקבוע  בנוסח   תוגש  אשר   הזוכה  המציע  של   הכספית  להצעתו  בהתאם  תהא  הזוכה  למציע

 "(.המציע הצעת"  )להלן: –  ו'  בנספח

 מחייבות  אלו  כמויות  ואין  בלבד  הערכה  הינם  הכמויות  כתב  במפרט  הכמויות  כי  מובהר 1.7

 יכול  מכללהה  ידי  על  בפועל  השירותים  ו/או  המוצרים  הזמנת  היקף  לפיכך,  .מכללהה  את

 המצוין. מההיקף גבוה או כלל( שירותים הזמנת  אי כדי )עד נמוך להיות

 אשר  בתוספות  ו/או  בשינויים  ו/או   בהודעות  להתעדכן  המציע  של  הבלעדית  באחריותו 1.8

 )להלן:  www.zefat.ac.il  בכתובת:  מכללה ה  של   האינטרנט  באתר  לעת  מעת  יפורסמו

 "(. המכרזים אתר"  ו/או  "האינטרנט אתר"

  ומסמכי  ההסכם  הינו  המחייב  הנוסח  בלבד,  תמצית  ומהווה   כללי  פרק  הינו  זה  פרק 1.9

   המכרז.

 זאת   עם  יחד  .10  ירושלים  ברחוב  הממוקם   כי"ח  בית   בבניין  יותקן  שיסופק  הציוד 1.10

 אחרות   במעבדות  גם  המוצרים את   התקיןול  הזמיןל   הזכות את  לעצמה שומרת  מכללה ה

    .המכללה של  דעתה שיקול לפי   והכל  ,במכללה הקיימות

http://www.zefat.ac.il/
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  ו/או   בשלבים  להזמין  ו/או  כלל  השירותים  את  להזמין  שלא  רשאית  מכללהה   כי  יובהר 1.11

  ו/או  ארגוניות  ו/או  תקציביות  סיבות  בגין  המכרז  היקף  את  לצמצם  ו/או  בחלקים

   הבלעדי. דעתה שיקול פי  על  והכל אחרות, ו/או   מנהליות

 את  להגדיל   הזכות   את  לעצמה   שומרת   מכללהה  ההתקשרות,  בהסכם   האמור  על   בנוסף 1.12

  העבודות   היקף  ממלוא   50%  עד  של  בשיעור  במכרז  הזוכה   הספק   עם  ההתקשרות   היקף

   .במכרז הזוכים לתעריפים בהתאם  המכרז, ע"פ

 הם  כאשר   המכרז  מסמכי  כל  את  להגיש  נדרש  זה,  למכרז  הצעה  להגיש  יבחר  אשר  מציע 1.13

 . זה בקובץ סדרם פי  ועל  ,העתקים  ובשני כרוכים

 ולצרף   והצעתו"  המציע  "פרטי   בפרק   הנדרשים   הפרטים  מלוא  את   להשלים  המציע  על 1.14

 ספק,  הסר  למען  המכרז.  להוראות  בהתאם  הנדרשים  המסמכים  מלוא  את  להצעתו

 לתיבת  המכרז  מסמכי  כל  את  המכילה  המעטפה  להכנסת  האחריות   כי  ומודגש  מובהר

 .בלבד  המציע על מוטלת המכרזים

  ומחובתו   לכך   שנדרש  מקום  בכל  החתימה,  מורשי  באמצעות  לחתום,  המציע  אחריות ב 1.15

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

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

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

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

 .המכרז

  הקשור   רלוונטי  מידע  וכל  ההסכם  ותנאי  המכרז   תנאי   לבדיקת  אחראי  יהיה  המציע 1.16

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

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

 מכללה ה  תהא  השונים,  המכרז  במסמכי  האמור  לגבי  בהירות  אי  או/ו  סתירה  של  במקרה 1.17

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

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

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

 . כך בשל מכללהה  כלפי

 או/ ו  להם  להוסיף  או /ו  המכרז  מסמכי  את  לתקן  הזכות  את   לעצמה  שומרת  מכללהה 1.18

   .ההצעות הגשת  למועד   עד שלב בכל  לעדכנם

 וההחלטה  שהיא,  הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מחויבת  איננה  מכללהה 1.19

 . הבלעדי דעתה לשיקול נתונה  הזוכה ההצעה על

 שמסר  במידע  שישנו  שינוי  כל  אודות   שהות  כל  ללא  מכללהה   את  לעדכן  מתחייב  המציע 1.20

 .הזוכה  ההצעה בדבר  החלטה  לקבלת עד  בהצעתו

 . ולהפך נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון המופיעים ביטויים 1.21

 נצרת. ב  המשפט  לבית  נתונה  לו,  המצורף  ולהסכם  זה  למכרז  הקשור  בכל  השיפוט  סמכות 1.22
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 . ההשתתפות דמי בתשלום כרוכה אינה במכרז השתתפות 1.23

 וקבועים  סופיים  הינם  המוצעים  ההנחה  אחוזי  ו/או  השירותים  אספקת  בגין  יריםהמח 1.24

 מובהר   המכללה.   באתר  מלאה  והדרכה   התקנה  לרבות  העלות  מרכיבי  כל   את   וכוללים

 למוצרים  המציע מחירי למוצרים. הקבלה מבחני גמר עד תשלום כל יאושר לא כי בזאת

  מע"מ. למעט השירותים  ו/או  המוצרים  על שיחולו, או החלים, היטל או מס כל כוללים

   להלן: כמפורט ,נוסף תחרותי להליך המכללה זכות  עם פומבי מכרז  הינו המכרז 1.25

  תחרותי   הליך  עריכת  על  להחליט  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  המכרזים  ועדת 1.25.1

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

  מרכיב  הינו:   משוקלל   )ציון   אחריה   הבאה/ות  ההצעה/ות  לבין  ביותר   הגבוה 

 . איכות( מרכיב + מחיר

  נוסף,  תחרותי  הליך  עריכת  על  לעיל  התנאי  בהתקיים  מכרזים,  ועדת   החליטה 1.25.2

  שתקבע   במועד  להגיש  רשאים  הם  כי  הרלוונטיים,  למציעים  הועדה  תודיע

  למחירים   ביחס  המכללה  עם  המטיבה  משופרת  סופית   מחיר  הצעת  הוועדה,

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

   זה. בהליך הסופית  כהצעתו הראשונה

  במועד  המכרזים  לתיבת  בלבד  המציע  ידי  על  תוכנס  הסופית,  המחיר  הצעת 1.25.3

  המכללה.  ע"י שימסרו ובשעה

 90  חלוף  לאחר  ההצעה.  להגשת  האחרון  המועד  למן  יום  90  למשך   תקפה  תחשב  ההצעה 1.26

  הודעה   למתן   עד   בתוקף  לעמוד  הצעתו  תמשיך  מהצעתו,   מציעה  בו  חזר  ולא  היה  יום,

 המציע.   ידי  על אחרת

 התנאים  לכל  המציע  מצד  הסכמה  ועניין  דבר  לכל  מהווה  לבקשה,  הצעה  הגשת  עצם 1.27

 ולהלן.   לעיל המפורטים  וההוראות

 תאריכים  ריכוז טבלת .2

 ושעה  תאריך הליך 

 13:00  השעה עד 27/1/22 והבהרות   שאלות להגשת  אחרון מועד

  באתר ]יפורסמו הבהרה לשאלות  תשובות למתן מועד
 13:00  השעה עד 31/1/22 בלבד[ המכללה  של האינטרנט

 13:00  השעה עד 14/2/22 המכרזים  בתיבת  הצעות  להגשת  אחרון מועד

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

 האינטרנט.   באתר הודעה  כך על תפרסם  והיא הבלעדי  דעתה לשיקול 
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 זה  למכרז  נספחים רשימת .3

 מהמכרז:  נפרד בלתי  חלק מהווים להלן הנספחים
 

 תוכן תיאור נספח

 ודרישות  תכולה מפרט   א' נספח

 רפואית  מעבדה  מכשור – דרישות מפרט ( 1א') נספח

 ב'  נספח
  מאתר קובץ להוריד )יש למעבדה רפואי מכשור –  לקוחות רשימת

 המכללה( 

   המציע הצהרת   ג' נספח

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

 כדין 

 רו"ח  אישור   ד'  נספח

 מכרז  ערבות   ה'  נספח

 כללים  פרטים  מחיר  הצעת  –  מחיר הצעת    ו'  נספח

 המכללה(  מאתר קובץ להוריד  )יש למעבדה רפואי מכשור מחיר הצעת ( 1) ו'  נספח

 הסכם    ז'  נספח

  א' נספח
    להסכם

 ביטוח  דרישות נספח

  ב'  נספח
 להסכם 

 ע וצ בי ערבות
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 במכרז  להשתתפות סף תנאי .4

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

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

 כלל.  תידון ולא  תיפסל

 כלליים:  סף תנאי 4.1

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

   מסוגו. תאגידים לגבי

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

 מכוחו.  והתקנות  1976

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

 הסדר  בעריכת  נמצא   ו/או   נגדו  נכסים  כונס   צו  הופעל  ו/או  פירוק  בהליכי   אינו   המציע  4.1.4

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

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

  בהתאם   ה'(  נספח כ   המצורף  בנוסח)  אוטונומית   בנקאית  ערבות   להצעתו   צירף  המציע 4.1.5

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

 . ההצעה במסגרת המוגשת

 מקצועיים:  סף תנאי 4.2

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

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

 מקצתם. או  חלקם  הסף,  בתנאי  לעמוד  מנת  על שהוא,  סוג  מכל  קשורה  חברה  ממיזוג,  כתוצאה

  הצעתו  לתוקף  המוגדר  הזמן  פרק  אורך  לכל  הסף  תנאי  בכל  לעמוד  נדרש  המציע  כי  בזאת,  מובהר

 ההתקשרות.  תקופת כל למשך  וכן  המציע של

 רפואית: מעבדה מכשורל סף תנאי 4.2.1

  יח'   2   הפחות   לכל   למכרז,  המענה   הגשת  מועד  ועד  1/2018  מ  החל   מכר,  המציע  4.2.1.1

  תעשייה  אקדמיה/מחקר,  למוסדות   זה,  במכרז  ידו   על  המוצע   מוצר  מכל

  אוניברסיטאות,  יכללו:  אקדמיה/מחקר  ההגדרה  תחת  חולים.  בתי  כימית,

  הנ"ל   כל  .קליניות  מעבדות  ,מחקר  מעבדות   מחקר,  מכוני  אקדמיות,  מכללות

 אחרות.   במדינות מכירה נתוני על להסתמך   אין בלבד. בישראל

  בנספח   המפורטות  הטכניות  הדרישות   בכל  עומדים  המציע  שהציע  המוצרים 4.2.1.2

 (1')א

  אחזקה  שירותי  הדרכה,  תמיכה,  הנותנתבארץ    והדרכה  שירות   מחלקת  למציע 4.2.1.3

המפורטות    SLAועומד בדרישות ה    זה  במכרז  ידו  על   המוצע   לציוד  ותחזוקה

 (. ז' להסכם ההתקשרות )נספח 4.11בס"ק 
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 הסף  בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ואישורים מסמכים .5

  את   הצעתו  עם   להגיש  המציע   על  המקצועייםו  הכלליים   הסף   בתנאי  המציע  עמידת  להוכחת 5.1

 : הבאים המסמכים

  במרשם  רישום  תעודת  העתק  המציע  יצרף  -  4.1.1  סף   בתנאי  עמידתו  הוכחתל 5.1.1

  אם   מורשה.  עוסק  תעודת  של   העתק  או  ,מסוגו  תאגידים  לגבי  דין  כל  עפ"י  המתנהל

  על  גם  מידע  המכיל  החברות  מרשם  עדכני  חברה  נסח  יצרף  תאגיד,  הינו  המציע

  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  המעיד  אישור  המציע  יצרף  כן  כמו  .שעבודים

 . 1976- התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות חוק

  על  המעיד  שומה  מפקיד   אישור   המציע  יצרף  -   4.1.2  סף  בתנאי  עמידתו  להוכחת 5.1.2

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

  המפורט  תצהיר  על  עו"ד,  בפני   המציע,  יחתום  -   4.1.3  סף  בתנאי  עמידתו  להוכחת 5.1.3

 ג'   בנספח

 ד'.  נספח בנוסח רו"ח אישור המציע צרףי -4.1.4 סף  בתנאי עמידתו להוכחת 5.1.4

  לנוסח   בהתאם  בנקאית  ערבות  לצרף  המציע   על   -   4.1.5  סף   בתנאי  עמידתו   להוכחת 5.1.5

 ה'.   בנספח

  תצהיר   על  עו"ד,  בפני  המציע,  יחתום  -  4.2.1-4.2.3  סף   בתנאי  עמידתו  להוכחת 5.1.6

   ג' בנספח המפורט

  את   הבהיר  ו/או  השלים  לא  אשר  המציע   הצעת  את  לפסול  המכרזים  ועדת  של  בסמכותה 5.2

 . בנושא אליו מכרזים ועדת פניית  לאחר זאתו  הצעתו עם   בקשר הנדרשים  הפרטים

 נוספים  תנאים .6

  הפרק   תחת   האינטרנט  מאתר  המכרז  מסמכי  את  להדפיס  נדרש  הצעה  להגיש  המעוניין  מציע 6.1

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

  הסתייגויות   ו/או  הערות   כל  וללא  ידו  על  חתומים  כשהם  המכרז  מסמכי  כל  את  יגיש   המציע 6.2

  חתימה  מורשה  )שהינו  המציע   נציג  על  בלבד.  בעט  תיעשה  החתימה  .כלשהם  שינויים  ו/או

  המציע  חותמת  בצרוף  תיבות  בראשי  וההסכם  המכרז  מסמכי  כל  על  לחתום  המציע(  מטעם

  כל  על  זה  ובכלל  ,והבנתם  המסמכים  לקריאת  כהוכחה  עמוד  כל   תבתחתי  שקיימת(  )ככל

  יש   מלאה,  חתימה  נדרשת   בהם   במקומות  הכלל.   מן  יוצא  ללא  להצעה  שצורפו   המסמכים

   המציע.  חותמת בצרוף  מלאה  חתימה  לחתום

  ז'   נספחכ  המצורף  ההתקשרות  הסכם  את  להצעתו  לצרף  המציע  על  -  ההתקשרות  הסכם 6.3

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

  ההסכם. של האחרון בעמוד לכך המיוחד במקום התאגיד/העסק

  ההצעה   ההליך.  במסגרת  אחדים  גופים  ו/או  תאגידים  מספר  בידי  המוגשת  הצעה  תתקבל  לא 6.4

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

 להליך.   הצעות  המגישים אחרים
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 הצעה ערבות .7

מערך ההצעה   5%שיעור שלא יפחת מ  ב  אוטונומית  בנקאית  ערבות  כתב  לצרף  יש  להצעה 7.1

  'ה  כנספח המצורף הנוסח פי על סייג, ו/או תנאי בכל מוגבלת אינה אשר ,לא כולל מע"מ

 הדרישה.   ממועד ימים 10 בתוך תשולם אשר "(,הערבות" )להלן: המכרז  למסמכי

  האחרון   המועד  לאחר   יום   90   למשך   הפחות,  לכל  ,בתוקף  תהא  ההצעה  לקיום  ערבות 7.2

  המציע  יידרש  לצפוי,  מעבר  תארך  הזוכה  ההצעה  בחירת  אם  והיה  ההצעות,  להגשת

  תינתן  כך   על  הודעה   היותר.  לכל  יום  60   בת  נוספת  בתקופה  הערבות  תוקף  את  להאריך

 , מכללהה  ידי  על  לכך  ויידרש  במקרה  הערבות  תוקף  את  להאריך  מתחייב  והמציע  בכתב,

 הדרישה.   מיום ימים  )חמישה( 5 בתוך

 הערבות:  חילוט  תנאי 7.3

  על   להורות  רשאית  תהיה  המכרזים  ועדת  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי 7.3.1

  ומוערך   קבוע  מוסכם  כפיצוי  חלקה,   או  כולה  מציע  של   הצעה  ערבות  חילוט

  ביטול   לרבות  אחרים,  לסעדים   המכללה  זכויות  ביתר  לפגוע  מבלי  וזאת  מראש,

  הזדמנות   למציע  שנתנה  אחרי  זאת  כל  אחרת,  הצעה  וקבלת  ההצעה  קבלת

 מאלה:  אחד בו התקיים אם טענותיו, את  להשמיע

 כפיים.  ניקיון בחוסר או בתכסיסנות בעורמה, המכרז  במהלך נהג הוא 7.3.2

 מדויק.  בלתי  מהותי מידע  או  מטעה מידע  המכרזים לוועדת  מסר הוא 7.3.3

  ההצעות   להגשת  האחרון  המועד  חלוף  לאחר  למכרז  שהגיש  מההצעה  בו  חזר  הוא 7.3.4

 במכרז.

  שהן   במכרז  הקבועות  ההוראות  לפי  פעל  לא  הוא  במכרז  כזוכה  שנבחר  לאחר 7.3.5

 הזוכה.  עם המזמינה  של התקשרות   ליצירת תנאי

 של  בזכותה  לפגוע   מבלי  זאת  למכללה, מראש  וקבוע   מוסכם כפיצוי  תחשב לעיל  הערבות  7.4

 דין. כל פי על  נוסף  פיצוי תבועל  המכללה

 ההצעה:  ערבות את חזרה לקבל רשאי יהיה מציע 7.5

  של   הודעתה  מתן  לאחר  ההצעות,   כל  נדחו  אם   או  במכרז   כזוכה  נבחר   לא  אם 7.5.1

 בעניין.   המכללה

  ביצוע   בערבות  כנדרש,  הומרה,  האמורה  והערבות  במכרז,   כזוכה  נבחר  הוא  אם 7.5.2

  חודשים   40  של  לתקופה   מע"מ,  לפני  הזוכה   ההצעה  מערך  10%  ל  השווה  ךבס

 הזכייה.   הודעת מיום
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 המכרז  לגבי והבהרות פניות .8

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

 ארבל  צפי   הגב'  ידיל  לעיל,   2  בסעיף   המוגדר  למועד  עד   שיישלח  בלבד,  אלקטרוני  דואר

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

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

    .הסף על המציע הצעת את לפסול  הזכות את  המכללה לעצמה שומרת  – לעיל האמור

 . מטעמו הפונה שםו המציע שם את  תכלול פניה כל 8.2

 בלבד:  הבא בפורמט ,Word בקובץ  יוגשו למכרז  המציע שאלות 8.3

 שאלה  קיים   נוסח סעיף  עמוד  מס"ד 

     

 בסעיף   דלמוע  עד  ,האינטרנט  באתר  פרסום  באמצעות  ההבהרה,  לשאלות   תשיב  מכללה ה 8.4

 לעיל.  2

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

 הצעות.  להגשת

 חלק   על  לענות  רשאית  והיא   אליה   שיופנו  שאלות  על  לענות  מתחייבת   אינה  מכללה ה 8.6

 . מסוימות שאלות  על חלקי באופן לענות או מהשאלות

 בקשר  מכללהה  ע"י  ייערכו  אשר  תוספת   ו/או  עדכון  ו/או   תיקון  ו/או  שינוי  ו/או  הבהרה  כל 8.7

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

   המידע.  קבלת-אי  בעניין מכללהה כלפי טענה כל תהא לא  ולמציע

 מכללה ה  ביוזמת  בין  ההצעות,  להגשת  האחרון  המועד  לפני  למכרז,   תוספת  אוו/  שינוי  כל

 ויחייב  דעתה, שיקול לפי ,מכללהה  ע"י ייעשה מציעים, של הבהרה  שאלות  בעקבות  ובין

 המציעים.  את

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

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

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

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

 .המכרז ומתנאי  המציע מהצעת

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

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

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

 המכרז  במסמכי  מטעמה  והבהרות  תיקונים   בצעל  הזכות   את   לעצמה   שומרת   המכללה  8.10

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

   הפוטנציאלים. מהמציעים 

mailto:safia@zefat.ac.il
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 פורסמה   אם  אלא  המכללה,  של  הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 8.11

 האינטרנט.  באתר

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

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

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

 המכרז.  במסמכי התאמה אי אוו/ סתירה בהירות, אי בדבר כלשהן

   ההצעה גשתה .9

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

 נלווה.  וחומר  המקורית המכרז חוברת

  במכרז זה.המציע יצרף קטלוגים או לינק לקטלוג של המוצרים המוצעים על ידו  9.2

  כולל  לא  ,בש"ח  ידו  על  המוצעים  הפתרון  ממרכיבי  אחד  כל  לגבי   במחיר  לנקוב  המציע  על 9.3

 זר:  במטבע הצעתו  להגיש בחר והמציע  היה מע"מ.

  המועד   ביום  הידוע  הזר  המטבע  שער  יהיה  ההצעות  להשוואת  הקובע  השער 9.3.1

  בו  אחר  אחרון  מועד  ביום  או  לעיל  2  בסעיף  כאמור  ההצעות  להגשת  האחרון

 מהשניים.  המאוחר  ההגשה. מועד ונדחה  במידה   המכללה נקבה

  הרכש   הזמנת   הוצאת  ביום  הידוע   הזר   המטבע   שער   –   לחיוב   הקובע   השער 9.3.2

 הזוכה.  למציע מהמכללה 

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

 מכללהה  הנהלת   משרדי ב  המצויה   המכרזים   לתיבת  הסגורה   מעטפהה  את  יכניס   המציע  9.4

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

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

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

  ההצעות להגשת אחרון המועד .10

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

   לדיון. תובא ולא

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

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

 המאוחרת   בהודעה  שנקבע  המועד  ייחשב  האחרון,  המועד  דחיית  על  המכללה  הודיעה

  במסמכי  מקום  ובכל  ועניין  דבר  לכל  זה,  במכרז  האחרון"  כ"מועד  המכללה,  של  יותר

 המכרז.
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 הזוכה  ההצעה בחירת  הליך .11

 :המכרז  במסגרת שתוגשנה הצעות  לבחינת קריטריוניםה  להלן

 איכות  -  30%

 מחיר  -  70%

 

 נדרש: מינימלי  לקוחות  המלצות  ציון  .11.2.3  בסעיף   המופיע  הדרוג  לפי  יקבע  האיכות   מרכיב

 ההצעה. לפסילת יביא לקוחות,  המלצות לסעיף  נק' 70 מ פחות של ממוצע ציון נק'. 70

 

 11.4 בסעיף מפורטה  לפי יקבע המחיר רכיבמ

 

 ראשון  שלב 11.1

  כנדרש  המסמכים  כל  לקיומם  בדיקה  ותיערך  תיפתחנה,  המציעים  מעטפות 11.1.1

  לשיקול  בהתאם  לפסול,  רשאית  המכללה  הסף.  בתנאי  המציע  עמידת  ותיבדק

  צורפו  שלא  הצעה  כל  ו/או  הסף,  תנאי  בכל  עמדה  שלא  הצעה  כל  הבלעדי,  דעתה

  מפרטי   יותר  או   אחד  פרט  כי  יתגלה  אם   ו/או  הנדרשים  המסמכים   כל  אליה 

 מלא.  לא ו/או נכון  לא מידע כלל ההצעה

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

  הכל  אסור,  באופן   לתקנה  ו/או  מהצעתו  בו   לחזור  למציע  אפשרות  מתן  בכך  יהיה 

   מכוחו. הבאות והתקנות  המכרזים  חובת  לחוק בכפוף

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

 איכות:  דרוג 11.2.1

  משקל קריטריון
 בנקודות

 הפתרון:  / המענה איכות 

  נמכרוש זה, במכרז המציע אשר המכונות  דוגמת ,מכונות כמות

 למוסדות  למכרז, המענה הגשת מועד ועד 1/2018  מ החל

 ההגדרה  תחת חולים.  בתי כימית,  תעשייה אקדמיה/מחקר,

  מכוני אקדמיות, מכללות אוניברסיטאות, יכללו: אקדמיה/מחקר

  בלבד. בישראל הנ"ל  כל קליניות. מעבדות מחקר, מעבדות מחקר,

 מכונה לכל .אחרות במדינות מכירה נתוני על להסתמך אין

 ,הנדרשות  הסף בתנאי הנדרשות המכונות   2 ל  מעבר שנמכרה,

    נק'. 50  של למקסימום עד  נקודות 10 התינתנ 

50 

 המלצות:

  וחוות הלקוחות  עם מכללהה  שיחות סמך  על הינו  זה לסעיף הציון 

  את לעצמה שומרת מכללהה .הלקוח  באתר ביקור ו/או  דעתם

  לקוחות  לאילו  וכן  הספק  לקוחות מתוך לבקר מי  ואת  אם הזכות

  רצון  שביעות יבחנו  בשיחות  ההמלצות. קבלת  לשם לפנות

 הבאים:   בנושאים הלקוחות

 והכוונה הדרכה שרותי מתן וזמינות איכות .א

 בעיות לפתירת הספק זמינות .ב

   תקלות תיקון – השוטף  שרותה ורמת איכות .ג

  המוצר מאיכות רצון שביעות .ד

  נמוך( )ציון 1 בסולם ציון יינתן מעלה 'ד -א' מהנושאים אחד לכל

 גבוה(.  )ציון 5 עד

  0-100 של  לסולם ינורמל אשר הציונים לכלל פשוט ממוצע יבוצע

 לקוחות". "המלצות ציון  ויקבע

  ציון  .נק' 70 נדרש: מינימלי לקוחות המלצות של ממוצע ציון

  לפסילת יביא  לקוחות, המלצות לסעיף נק'  70 מ  פחות של ממוצע

   ההצעה.

 של עבר/הווה ללקוחות לפנות הבלעדית הזכות שמורה המכללל

 כלקוחות. נרשמו לא אלו אם גם המציע,

 חוות  ,עברב  מכללה ה  עם  עבד  והמציע  במידה   כי   בזאת  מובהר

 זה.  לסעיף רלוונטית תהיה בלבד  המכללה של דעתה

50 

 100   .איכות ציון סה"כ
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 הכספית  ההצעה דרוג 11.3

  ציון ו  במידה   ורק   אך  מתחרה,  כהצעה   המכללה   ע"י  תאושר  הכספית  ההצעה 11.3.1

 . נק' 70  מעל היה   הלקוחות  המלצות

  כל   בתחתית   הרשומה  החישוב  לשיטת  בהתאם  יבוצע  הכספית  ההצעה  ניקוד  11.3.2

  הנמוכה   הכספית  ההצעה  ככלל,  ההצעה.  בנספח  התמחור  סעיפי  משלושת  אחד

  הכספיות   ההצעות  נקודות.ה  100  מירב  את  תקבל  מוצע  וצרמ   לכל  ביותר

  לפי   ,וצרמ  לכל  הנמוכה  הכספית  להצעה  בהשוואה  יחסי  ניקוד  יקבלו  האחרות

   הבאה: הנוסחה

 ציון
 כספי

 מוצרל
= 

  מוצרל בש"ח  ביותר הזולה המחיר הצעת
 במכרז  מהמציעים מי ע"י שהוצעה

  
 מוצר ל בש"ח הנבדקת המחיר הצעת

 

 הזוכה ההצעה בחירת 11.4

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

 .מוצר סוג לכל זוכה  יוגדר לכך

  הבאה: מהנוסחה המורכב סופי משוקלל ציון יקבע  מוצר לכל 11.4.2

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

 

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

  ידורגו   (,מוצר  )לאותו  ההצעות  שאר  וכל  הראשון  במקום  וידורג  זה  מוצרל  הזוכה

 קיבלו.  שהם הסופי  המשוקלל לניקוד בהתאם ואחרי

  כהגדרתו   אישה",  בשליטת  ל"עסק  עדיפות  תינתן  בהצעות  שוויון  של  במקרה 11.4.4

  רו"ח   אישור  שהוגשו  ובלבד   ,1992-תשנ"ב  המכרזים,  חובת  לחוק  ב'2  בסעיף

  "עסק   מטעם  הצעה  תוגש  ולא  במקרה  זה.  חוק  עפ"י  כנדרש   רלבנטי,  ותצהיר

  במקרה   לקבוע,   למזמינה,  והבלעדי   המוחלט   הדעת  שיקול  נתון   אישה",  בשליטת

  האם או (,Best & Final) נוסף  התמחרות  הליך  לערוך  האם בהצעות,  שוויון של

 למזמינה.   היתרונות מירב את להשיג מנת על  אחר באופן  לנקוט

 ההצעה תוקף .12

  תקופה   תום   לאחר   לעיל.   2  בסעיף  המפורט  למועד   בהתאם  בתוקף  תהיה  המציע  הצעת 12.1

 את   להאריך   המציעים   מן   לבקש  המכללה   רשאית   יסתיים,   לא  הזוכה  בחירת   הליך  אם  זו,

 התקופה  עם  ביחד  ובסה"כ  יום  )שישים(  60   עד  של  נוספת  לתקופה  הצעותיהם  תוקף

 תוקף  את  להאריך  רשאי  מציע כל  יהיה  זה  ובמקרה  יום(,  םשמוני ו )מאה  180  הראשונה:

  ע"י  תשלח  כאמור  בקשה  הצעתו.  ביטול   על   למכללה   להודיע   או   לבקשה   בהתאם  הצעתו

 בדוא"ל.  ו/או בכתב  המכללה
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  ע"י  למכללה  תשלח  ההצעות,  ביטול  על  או  ההצעות  תוקף  להארכת  הסכמה  על  הודעה 12.2

 וזאת   לעיל  דוא"ל  באמצעות  לעיל  8.1  בסעיף  כאמור  זה  למכרז  הקשר  איש  לידי  המציע,

 לבטלה.  או הצעתו תוקף את  להאריך   המציע נתבקש שבו  מהרגע עבודה ימי שני  בתוך

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

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

 המכללה.  כלפי תביעה או  טענה כל לו  תהא לא  לעיל, 12.2

 המכרז  במסמכי העיון זכות .13

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

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

 ויזכה. במידה   הצעתו  את לראות

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

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

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

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

 מקצועי. 

 המכרזים   ועדת   בלבד.  המכרזים  ועדת  של  תהא  סעיפים  חיסיון   על  הסופית  ההחלטה 13.3

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

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

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

 בנדון. החלטה כל בגין המכללה כנגד תביעות או דרישות

 ברור   מקצועי,  ו/או  מסחרי  סוד  מהווה  ממנה,  חלק  או  הצעתו,  כי  ציין  והמציע  במידה 13.4

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

   לכך. בקשר סותרת טענה יטען לא והמציע 

  בנקאי   שיק  יצורף  כאמור  לעיון  לבקשה  בתקנות.  לקבוע  בהתאם  למציע  נתונה  העיון  זכות 13.5

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

 עמוד.  לכל אג' 50 צילום: או  סריקה עלות בכך.

 במכרז  כזוכה שיוכרז  מציע התחייבות .14

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

 כדלקמן:  ביצוע

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

  10%  ל   השווה  ךבס  התחייבויותיו  לביצוע  אוטונומית,  בנקאית  ערבות  במכרז,  הזכייה
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 ערבות "  )להלן:  להסכם  'ב  נספחכ   המצורף  בנוסח  , מע"מ  כולל  לא  הזוכה  הצעתו  מערך

   הערבות.  של צילום  יתקבל לא "(.ההסכם ביצוע

 כל   במשך  ההתקשרות  הסכם  חתימת  ממועד  החל  בתוקף  תהא  ההסכם  לביצוע  הערבות 14.2

   ההתקשרות. תקופת מתום ימים  )תשעים( 90  ובחלוף ההתקשרות  תקופת

 המצורף  בנוסח ביטוח עריכת אישור  מכללהל  להמציא הזוכה המציע על - ביטוח  עריכת 14.3

   (.סכםלה א'  )נספח ההתקשרות הסכםל

 המכרז  ביטול  או המכרז היקף שינוי .15

  כלפי   כלשהי  התחייבות  בבחינתן,  או  הצעות,  בקבלת  או  המכרז,  פרסום  בעצם  יהיה  לא 15.1

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

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

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

 הסף  בדרישות  עומדות   אינן   ו/או  תכסיסניות  גרעוניות,  ,ו/או מעבר לתקציב המכללה

 וכיוצא   תקציב  בעיות  הזמנים,  בלוחות  צפוי  בלתי  משיבוש  כתוצאה  ו/או  המכרז,  ו/או

 הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה.  באלה.

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

 האלה:  מהמקרים אחד בכל גם המכרז

  מהמחיר סביר בלתי או מהותי באופן גבוה  או נמוך  במחיר הן   שהוגשו ההצעות  15.3.1

 המבוקשים. לשירותים וסביר  הוגן  כמחיר למכללה שנראה

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

 כובל.  הסדר ליצור בניסיון פעלו

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

  מי  כלפי  ו/או  המכללה  כלפי  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  כל  במכרז  מהמציעים

 מטעמה. 

 שני   כשיר בחירת .16

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

 "(. השני  הכשיר " )להלן: שני  במקום

 לא  עמו   ההתקשרות  ו/או  לב  בתום  שלא  ינהג   ו/או   המכרז   בדרישות  הזוכה  יעמוד  לא   אם 16.2

 שתחילתה   בתקופה  המכללה  רשאית   שהיא,   סיבה  מכל   יפה  תעלה  לא   או   לפועל   תצא

 להתקשר  הבלעדי,  דעתה  שיקול  עפ"י  הזוכה,  עם   ההתקשרות  הסכם  על  חתימתה  מיום
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 השני,   הכשיר  של  ולהצעתו  ההתקשרות  להסכם  המכרז,  לתנאי  בהתאם  השני,  הכשיר  עם

   הזוכה. המציע עם במקום

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

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

 וחלקיו.  דרישותיו תנאיו, כל על למכרז

 מסמכים בין עדיפות .17

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

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

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

  באופן   המכללה  תכריע  אחר,  מקרה  בכל  המכרז.  למסמכי  עדיפות  תינתן  המכרז,  נספחי

   סופי.

  ו/או   בעיתונות   פורסמה   אשר  במודעה   האמור   בין  התאמה  אי   או  סתירה  של   מקרה   בכל 17.3

  המעודכן  בנוסחם  המכרז  מסמכי  לבין  מהמציעים  מי  בידי  המצויים  המכרז   במסמכי

 האחרונים.   יגברו  ,האינטרנט באתר הקיימים האחרון

 נוספות  הוראות .18

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

 חלקם  השירותים,   את   להזמין  זכאית   המכללה  וכי   כלשהו,  בהיקף  שירותים   הזוכה/ים

 למכרז  הצעה   בהגשת  צרכיה.  ועפ"י   הבלעדי   דעתה   שיקול  עפ"י  אחר,   ספק   מכל   כולם  או

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

 בכלל. שירותים יוזמנו לא בהם

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

 נתונים   בו  שנמסרו   ככל  זאת,  עם  יחד  המכרז.  פרסום  במועד  המכללה  של  והערכתה

 למלוא   מתחייבת  המכללה  ואין  בלבד  אומדנה  ו/או  הערכה  בגדר  הינו  המידע  כמותיים,

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

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

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

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

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

 באחריות  הינה  המכרז,   במהלך  המכללה  ע"י  לידיו  יימסר  או  שנמסר  מידע  על  המציע

 הפסד   ו/או  אובדן  נזק,  של  סוג  לכל  באחריות  תישא  לא  המכללה  כי  מובהר,  בלבד.  המציע
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  ו/או   במישרין  כאמור,  מידע  על הסתמכות  עקב  מטעמו  למי  ו/או  מהמציעים  למי  שייגרם

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

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

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

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

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

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

 הצעתו.   את לפסול רשאית המכללה תהיה הצעתו, השלמת  לשם  המכללה

 לקבל  בכדי  המציע,  אל  ההצעות  והערכת  בדיקת  במהלך  לפנות  הזכות  שמורה  למכללה 18.6

 להתעורר  עלולות  אשר  בהירויות-אי   להסיר  בכדי  ו/או  להצעתו,  השלמות  ו/או  הבהרות

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

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

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

   המכללה. קבעה  אותם

 להוסיף  ההתקשרות,  הסכם  זה   ובכלל   המכרז   מסמכי   את  לשנות  רשאי  אינו  המציע 18.8

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

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

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

  ו/או   לוואי  במכתב  ו/או  המסמכים  בגוף  תוספת  באמצעות  נעשו  אם  בין  להוסיף,  במפורש

  כאילו   פיה,  על  ההתקשרות  בעת  או  בהצעה  הדיון  בעת   בחשבון  יובאו  לא  אחרת,   דרך  בכל

 המכללה.   דעת שיקול עפ"י  ההצעה,  של לפסילתה לגרום עלולים  ואף נכתבו, לא

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

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

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

 לב.

 המציע   מהצהרות  הצהרה  כי  אחרת,   בדרך  ובין  המציע  באמצעות  בין  למכללה,  התברר 18.11

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

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

 הזכייה.

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

  או   הנדרש,  השירות  של  בסטנדרטים  עמד   לא  כי  ונמצא  שירותים,  כספק  המכללה,  עם

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

 הגיש   כי  ונמצא  המכללה  של  קודם  למכרז  הצעה  הגיש  אשר  מציע   לחלופין,  או  עבודתו,
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 פה   בעל  או  בכתב  טיעון  זכות  למציע  תינתן  אלה  במקרים  שקרית.  הצהרה  ו/או  הצעה

 המכללה.   של הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף וזאת  הסופית, ההחלטה  מתן לפני 

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

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

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

  ביטול   של  במקרה  לרבות  אלה,  הוצאות  בגין  המכללה  מאת  שיפוי  ו/או  פיצוי  לכל  זכאי

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

 ממנו.  חלק כל או לעיל האמור בשל  המכללה

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

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

 ההצעות. הגשת  ו/או  הכנת לצורך  שאינו

  או  הנובעים  ולעניינים  לנושאים  הקשור  בכל  והייחודית  הבלעדית  השיפוט  סמכות 18.15

 .נצרתב המוסמכים המשפט  לבתי תהא זה למכרז  הקשורים

 המציע.   ע"י למכללה  שנמסרו הנתונים עפ"י  בדוא"ל, תשלחנה הודעות 18.16

 
 
 
 
 
 
 
 ה, כ ר ב ב

 
 נון בן שלומי

 מכרזים  ועדת ויו"ר מנכ"ל
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   ודרישות ה תכול  מפרט -  'א נספח
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 רפואית  מעבדה מכשור דרישות מפרט –  (1א')  נספח

 

 .אחרת  צוין  אם  אלא  ההצעה,  הגשת  במעמד  הכרחיות  הינן  זה  בפרק  מוצריםל  הרשומות  הדרישות  כל

 הנדרשים. המסמכים את ולצרף הסעיפים  כל את  למלא חובה •

  גבי  על  יוגשו  אלה  כל  ,המכשירים  של  הטכני  והמפרט  הברושורים  את  להצעה  לצרף  חובה •

 .בלבד מגנטית מדיה

  ואימונואסייס כימיים מאבחנים משולבות. מכונות של אופציה להציע ניתן כי בזאת מובהר •

  .ותשתיות שטחב חסכון  לצורך לחבר ניתן

 לכללית.  שתן מכשירי גם נ"ל ל לחבר ניתן כן כמו •

• SLA  נספח ז'(   להסכם 4.11מפורט בסעיף  -נדרש( 

 

 זה  בפרק המכשור  נדרש להן הבדיקות אורית .1

 ושתן   בדם כימיה .1.1

 אימונואסייס -אימונולוגית  בשיטה בדיקות .1.2

 דם  ספירת .1.3

 כללית  שתן בדיקת .1.4

1.5. HBA1C  ותלסמיה 

 דם  סוגי .1.6
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  קליניות דרישות - נדרש מכשור .2

 ושתן: בדם לבדיקות  כימי  ןואבח כשירמ .2.1

 כללי: 

 כימי  מאבחן הרפואית  הטכנולוגיה סוג

 גוף  בנוזלי כימיים אנליטים  של כמותית מדידה המכשיר  ייעוד

   מבוגרים/ילדים לבדיקות  היעד  אוכלוסיית

 פונקציונאליות:

  הקליניות הפונקציות  פירוט

  הנדרשות והאפליקציות

 מהמכשיר 

  הביוכימיה  בתחום  בדיקות  מגוון  של  אוטומטי  ביצוע

  ובשיטת   ספקטרופוטומטרית  בשיטה   ובשתן   בדם

ISE .לאלקטרוליטים   

Random access  ועד   הדיגום   מרגע   אוטומטי   וביצוע  

   תוצאה. קבלת

  בתהליכי   בעיות  ועל  הדגימה  איכות  על  התראות  קיום

 והמדידה.   הדיגום

  תאריכי  אצווה,  )מס'  נתונים  לניהול  תוכנה  קיום

   ובקרים. כיילים  ראגנטים, של תפוגה(

 פנימית  איכות בקרת לניהול  תוכנה קיום

 לשימוש  מוכנים ראגנטים

  הנדרשים  החיבורים  סוג  פירוט

 למחשב   חיבור

 מיכלים דרך או ישירה מזוקקים  מים אספקת

 למיכל  פינוי   או כללי לביוב  חיבור

 בשעה  בדיקות 300 לפחות  של ביצוע תפוקות 

 כן פנימיים  בקרים

MSDS  לשימוש מאושרים  

 מעבדתי 
 כן

 דם ממבחנות  אוטומטי דיגום

 וקפילרי   ורידי
 אוטומטי  דיגום אפשרי  באם עדיפות חובה. לא

 UPS מדפסת,  ,ברקוד סורק המכשיר  עם הנדרשים אביזרים

 בדיקות  לפנל דוגמא

ALCumin ACE2 

 a1-Antitrypsin 

Ammonia  

Alkaline Phosphatase  

Bilirubin - direct  

ALT / GPT  
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b2-Microglobulin  

Bilirubin  

Amylase  

Calcium  

Cholesterol  

HDL  

AST / GOT  

ASLO 

LDL  

Creatinine  

CK  

C4 

Fructosamine 

 CK-MB  

Ceruloplasmin 

Glucose 

 GGT 

 CRP 

Iron  

Ferritin 

Lactate  

LDH  

Magnesium  

Lipase  

HbA1c  

Phosphorus 

Total Protein 

 IgA 

Protein Urine  

ISE 

 IgG 

Triglycerides 

 Chloride  

IgM 

Potassium  

Urea / BUN 

Sodium  

Uric Acid 

  

Rheumatoid Factor 
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 אימונולוגית בשיטה בדיקותל מכשיר .2.2

 כללי: 

 אימונולוגי  מאבחן   הרפואית הטכנולוגיה סוג

 המכשיר  ייעוד
  ובפלסמה   בסרום   אנליטים  של  כמותית  מדידה

 immunoassay של בשיטה

 מבוגרים/ילדים  לבדיקות  היעד  אוכלוסיית

 פונקציונאליות:

  הקליניות הפונקציות  פירוט

  הנדרשות והאפליקציות

 מהמכשיר 

  בתחום   בדיקות  מגוון  של  אוטומטי  ביצוע

  פלסמה   או  בסרום  והאימונולוגיה  האנדוקרינולוגיה

    .immunoassay של בשיטה

  אוטומטי   ויפעל  Random access  יהיה  המכשיר

  תוצאה. קבלת ועד  הדיגום מרגע

 והמדידה.  הדיגום בתהליכי  בעיות על התראות קיום

  תאריכי   אצווה,  )מס'  נתונים  לניהול  תוכנה   קיום

   ובקרים. כיילים  ראגנטים, של תפוגה(

   פנימית איכות בקרת לניהול  תוכנה קיום

 לשימוש  מוכנים הראגנטים

 בדיקות  של  רחב מגוון

 הנדרשים  החיבורים  סוג  פירוט

 למחשב   חיבור

 מיכלים דרך או ישירה מזוקקים  מים אספקת

 למיכל  פינוי   או כללי לביוב  חיבור

 בשעה   בדיקות 80 לפחות  של ביצוע תפוקות 

 כן פנימיים  בקרים

MSDS  לשימוש מאושרים  

 מעבדתי 
 כן

 דם ממבחנות  אוטומטי דיגום

 וקפילרי   ורידי
 אוטומטי  דיגום אפשרי  באם עדיפות חובה. לא

 המכשיר  עם הנדרשים אביזרים

 

 UPS מדפסת,  ,ברקוד סורק

 

 בדיקות  לפנל דוגמא

Anti-Tg 

Anti-TPO 

Anti TSH-receptor 

FT3 

FT4 
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T3 

T4 

Tg 

TSHACTH 

C-peptide 

Cortisol 

DHEA-S 

Estradiol 

FSH 

Infectious disease 

Insulin 

LH 

PAPP-A 

Progesterone 

Prolactin 

SHBG 

Testosterone 

AFP 

β HCG 

AFP 

CA 125 II 

CA 15-3 

CA 19-9 

CA 72-4 

CEA 

free PSA 

NSE 

total PSA 
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 דם  לספירת רפואי מכשיר .2.3

 כללי: 

 דם  סופר הרפואית  הטכנולוגיה סוג

 דם  ספירת בדיקת ביצוע המכשיר  ייעוד

 מבוגרים/ילדים  לבדיקות  היעד  אוכלוסיית

 פונקציונאליות:

  הקליניות הפונקציות  פירוט

  הנדרשות והאפליקציות

 מהמכשיר 

  5  של   דיפרנציאל  עם  מלאה   דם  ספירת   ביצוע

   פרמטרים

 למחשב   חיבור הנדרשים  החיבורים  סוג  פירוט

 בשעה  ספירות  30  של ביצוע תפוקות 

 כן פנימיים  בקרים

MSDS  לשימוש מאושרים  

 מעבדתי 
 כן

 דם ממבחנות  אוטומטי דיגום

 וקפילרי   ורידי
 כן

 UPS מדפסת,  ,ברקוד סורק המכשיר  עם הנדרשים אביזרים

 בדיקות  לפנל דוגמא

28 Standard diagnostic parameters  

WBC 

RBC 

HGB 

HCT 

MCHC 

MCH 

MCV 

PLT 

RDW-SD 

RDW-CV 

MPV 

PDW 

P-LCR 

PCT 

MicroR 

MacroR  

NEUT% 
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MONO% 

EO% 

BASO% 

LYMPH% 

IG% 
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 כללית   שתן בדיקתל רפואי מכשיר .2.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 כללי: 

 לכללית  שתן הרפואית  הטכנולוגיה סוג

 שתן  בדיקות ביצוע המכשיר  ייעוד

 מבוגרים/ילדים  לבדיקות  היעד  אוכלוסיית

 פונקציונאליות:

  הקליניות הפונקציות  פירוט

  הנדרשות והאפליקציות

 מהמכשיר 

  הספקטרופוטומטר   בטכנולוגיית  שתן  בדיקת  ביצוע

 בסטיק  שימוש על  המבוססת

  הנדרשים  החיבורים  סוג  פירוט

 

 למחשב   חיבור

 

 בשעה  שתן בדיקות 30  של ביצוע תפוקות 

 כן פנימיים  בקרים

MSDS  לשימוש מאושרים  

 מעבדתי 
 כן

 המכשיר  עם הנדרשים אביזרים

 

 מדפסת   ברקוד, סורק

 

 בדיקות  לפנל דוגמא

leukocytes blood 

glucose 

protein 

ketones 

bilirubin 

nitrite 

pH 

urobilinogen 

and specific gravidity 
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 ותלסמיה  HBA1C-ל רפואי מכשיר .2.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 כללי: 

 המוגלובין  של אוטומטית אלקטרופורזה הרפואית  הטכנולוגיה סוג

 המכשיר  ייעוד
  ההמוגלובין  מולקולות  של כמותית וקביעה  הפרדה

   השונות

 מבוגרים/ילדים/ילודים  לבדיקות  היעד  אוכלוסיית

 פונקציונאליות:

  הקליניות הפונקציות  פירוט

  הנדרשות והאפליקציות

 מהמכשיר 

  ההמוגלובין מולקולות של אוטומטית אלקטרופורזה

  ושל ( Hba1c) סוכרת של במחלות  המשתתפות

   (HbA2, HbF)  תלסמיה

 דגימות.  של רציפה  הטענה 

  של  ובתצורה מספרית תתקבל המדידה תוצאת

 כרומטוגרמה. 

  כיילים ראגנטים, של  נתונים  לניהול  תוכנה קיום

   ובקרים.

   פנימית איכות בקרת לניהול  תוכנה קיום

 לשימוש  מוכנים הראגנטים

 הנדרשים  החיבורים  סוג  פירוט

 וכמותם 
 למיכל  פינוי   או כללי לביוב  חיבור

 בשעה   בדיקות 20 לפחות  של ביצוע תפוקות 

 כן פנימיים  בקרים

MSDS  לשימוש מאושרים  

 מעבדתי 
 כן

 דם ממבחנות  אוטומטי דיגום

 וקפילרי   ורידי
 כן

 -- המכשיר  עם הנדרשים אביזרים
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 דם  לסוגי רפואי מכשיר .2.6

 
 

 

 

  

 כללי: 

 הרפואית  הטכנולוגיה סוג
Hemagglutination  עם כרטיסיות בשיטת beads  

 ג'ל.  כרטיסיות  או זכוכית

 המכשיר  ייעוד
  עם כרטיסיות בשיטת  Rh ו דם סוג לקביעת מערכת

beads ג'ל.   כרטיסיות או  זכוכית 

 מבוגרים/ילדים/ילודים  לבדיקות  היעד  אוכלוסיית

 פונקציונאליות:

  הקליניות הפונקציות  פירוט

  המיוחדות והאפליקציות

 מהמכשיר  הנדרשות

  beads עם כרטיסיות  בשיטת Rh ו  דם סוג קביעת

 . ג'ל כרטיסיות  או זכוכית

 Forward and Reverse בדיקת תכיל כרטיסיה כל

Typing ה ממשפחת אנטיגנים לנוכחות ערוץ וכןRh . 

 אין   הנדרשים  החיבורים  סוג  פירוט

 רלוונטי  לא תפוקות 

 כן פנימיים  בקרים

MSDS  לשימוש מאושרים  

 מעבדתי 
 כן

 דם ממבחנות  אוטומטי דיגום

 וקפילרי   ורידי
 רלוונטי  לא

 המכשיר  עם הנדרשים אביזרים
 לכרטיסיות  ייעודיים וצנטריפוגה 37ºC אינקובטור

 לכרטיסיות  פלסטיק מעמד

 אופציונלי  -קורא כרטיסיות 
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 נספח ב' –  רשימת לקוחות – מכשור מדעי 
 

 המכללה.  מאתר למעבדה" רפואי מכשור – לקוחות "רשימת האקסל קובץ את  להוריד נדרש .1

 הדגמים  סופקו  להם  הלקוחות   רשימת   לרבות  הנדרשים   הנתונים   את  האקסל   בקובץ  מלאל  יש .2

   זה. למכרז המענה הגשת למועד ועד 1/1/18 מתאריך החל זה במכרז המוצעים

 מוצע. מכשור סוג לכל שונים ממליצים  2 לפחות לרשום יש .3

 נדרש:  האקסל  מילוי לאחר .4

 המכרז.  מעטפת בתוך Disk On Key גבי על פתוח אקסל כקובץ ולהגישו לשמור .4.1

 המכרז.  למעטפת ולצרפו חתימה  מורשה וחתימת חותמת  לצרף האקסל, את להדפיס .4.2
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 המציע הצהרת - 'ג נספח

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

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

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

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

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

 חי".  כ"עסק ולהתקיים  להמשיך המציע

   במכרז. 4.2  בסעיף המפורטים  המקצועיים הסף  תנאיב עומד המציע .5
  אנו   כי  בהתאם,  הצעתנו  את  והגשנו   המכרז  במסמכי  האמור   כל  את  הבנו   כי  בזאת  מצהירים   אנו .6

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

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

  את   לבצע  עצמנו   על  מקבלים  אנו  וכי   במכרז  הנדרשים  התנאים   בכל  עומדים   אנו   כי   מצהירים   אנו .7
   המכרז.  שבמסמכי לתנאים בהתאם ההתחייבויות

 אחרים. משתתפים עם תיאום  וללא קשר כל ללא  מוגשת זו הצעה  כי בזה מצהירים אנו .8

  במסמכי  למפורט  בהתאם  הכול  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתנו  .9
 המכרז.

  מחייב   חוזה  ידכם  על  ובקבלתה  זו   בהצעתנו   לראות  חייבים,   לא   אך  זכאים,  תהיו  כי   מסכימים  אנו .10
 לבינכם.   בינינו

  והסמכויות   המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  אנו  הרי  תאגיד  ידי  על  מוגשת  שההצעה  ככל .11
  בשם   לחתום  זכאים   אנו  כי   ,והתצהירים  ההצעה  מוגשת  בשמו  התאגיד   במסמכי  הקבועות
 זו.  הצעה  על  לחתימתנו הסכם או דין כל פי על מניעה כל  אין  וכי  זו הצעה על  התאגיד

 
 
 

 מורשה:_______________  עוסק מס' המציע:______________________  וחותמת חתימה

 

 

 עו"ד אישור
 

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

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

  מטעם   מורשים  הינם  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת  צפת,  האקדמית  מכללהה   עבור  07LC/21  מס'  מכרז

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

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

 משמעותה.  את להם

 __________          ____ ____ ______          _________________ 
 וחותמת  חתימה   הדין עורך שם               ך תארי     
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 כדין  שלא  זרים עובדים  העסקת אי  ועל מינימום שכר תשלום  על המציע תצהיר  -  (1)'ג נספח

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

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

  התקנות,   הכנסה,  מס  פקודת  פי  על  לנהל  שעליה  והרישומים  החשבונות  פנקסי  את  מנהלת  החברה
  שהוצאו   והכללים  הצווים   התקנות,  מוסף,  ערך  מס   חוק   פי  ועל  מכוחה   שהוצאו   והכללים  הצווים 
  העסקאות   על  מוסף   ערך   מס  למנהל  ולדווח   הכנסותיה   על  שומה  לפקיד  לדווח  נוהגת  היא  כי  מכוחו,
  ציבוריים   גופים   עסקאות   בחוק   כהגדרתו   מורשה,  מפקיד  תוקף -בר   אישור  ומצ"ב  מבצעת   היא   אותה 

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

 . מלנהלם פטורה
   הנכונה( במשבצת  X  ולסימון )למילוי .2

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

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

1987.    

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

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

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

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

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

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

 ________________ 
 חתימה  + המצהיר שם

 עו"ד אישור

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

  מורשים   הינם  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת  צפת,  האקדמית  מכללה ה  עבור  07LC/21  מס'  מכרז  במסגרת
  התאגיד   החלטת  מכוח  התאגיד,  בשם  אלה  מסמכים  על  לחתום  המציע(  )שם   _____________  מטעם

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

 __________                 __________          _________________ 
 וחותמת  חתימה   הדין  עורך שם                תאריך      

  



 

 56מתוך   33עמוד 

 LC07/21 מס' מכרז

 רו"ח  אישור –  'ד נספח

 

 , לכבוד

 צפת  האקדמית  המכללה

 

 חשבון רואה אישור  הנדון:

 

  __________________, בחברת חשבון   כרואה משמש והנני  ________________ שמי .1

 "(. המציע" :)להלן _________________ ח"פ/ת"ז

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

 הבאים: 

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

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

 נושים. 

 

 

 

 

  ____________  ____________   _____________ 
 וחותמת   חתימה   רו"ח  שם       תאריך  
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 הצעה  ערבות  - 'ה נספח

 לכבוד 

 צפת  האקדמית  המכללה

 צפת  ,11 ירושלים רח'

 

 _____________________  מס' ערבות הנדון:

  סכום   כל   לסילוק   כלפיכם   בזה  ערבים  אנו   (,07LC/21  מס'  במכרז  _____________)המציע   לבקשת

 תדרשו   אשר  "ח(ש  ____________________________  )במילים:  ₪  _________  לסך  עד

  עבור   הוצא   אשר  07LC/21  מס'   מכרז   עם  בקשר   "( החייב"  )להלן:  מאת:__________________

 . צפת האקדמית  המכללה

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

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

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

 החייב.

 הוצאתה.  מיום יום  120 עד  בתוקפה  תישאר זו  ערבות

   להסבה. או להעברה  ניתנת אינה הערבות

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

 .__________________________ 

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

 הערבות. 
 

 

 

 

 

 

 ____________________  __________________  ____________________ 

הבנק  וחותמת  חתימות                        החותמים שמות                                      תאריך  
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 LC07/21 מס' מכרז

   כללים פרטים מחיר הצעת – 'ו נספח

 

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

 המציע: והתחייבות הצהרה כתב .1

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

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

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

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

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

 מע"מ.  כוללים אינם בהצעה  המחירים .1.4

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

 . המכללה  ע"י  הקבלה מבחני אישור מיום  תחילתה אשר חודשים

 

__________________    _____________________ 

 וחתימה  חברה  חותמת         מלא  שם   

 

  המציע: פרטי .2
 

 ____________ _ ___ תאגיד:  מס'  _________ __________________ :החברה שם

 _________ _____ ___________________________  : רשום דואר למשלוח כתובת

 תפקיד:______________    _______________________  זה: למכרז קשר איש שם

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

 ______________________   נייד:  טלפון  _________________________ טלפון:

 

 ________________________________   :בחברה חתימה מורשה תוחתימ  חותמת



 

 56מתוך   36עמוד 

 

 LC07/21 מס' מכרז

  למעבדה  רפואי  מכשור מחיר הצעת  –  (1) 'ו נספח

 

 המכללה. מאתר "למעבדה רפואי מכשור  – מחיר הצעת" האקסל קובץ את  להוריד נדרש .1

  לא  בש"ח  המוצע  המחיר  ואת  המוצעים  למוצרים  הנדרשים  הנתונים  את  האקסל  בקובץ  מלאל  יש .2

 המכללה. באתר ותחזוקה אחריות חודשי 36 יכלול המחיר מע"מ. כולל

 נדרש:  האקסל  מילוי לאחר .3

 המכרז.  מעטפת בתוך Disk On Key גבי על פתוח אקסל כקובץ ולהגישו לשמור .3.1

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

 

 

 

 

 _______________________  : המציע וחותמת חתימה        
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 07LC/21 מס' מכרז

 

 

 ' ז נספח

 

 

 

 

 הסכם
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 הסכם
 2022  ________  בחודש ____, ביום בצפת ונחתם נערך אשר

  בין

 צפת  האקדמית  המכללה

 צפת  ,11 ירושלים מרחוב

 580362937 ע.ר.

 "( המכללה " )להלן:

 אחד;  מצד

 לבין

 ___________ ____________ ________ 

 מרחוב___________________________ 

 _____________________  ח.פ.

 "(הספק " )להלן:

 שני;  מצד

  )להלן:   מכללהב  רפואית  למעבדה  ציוד  של  לאספקה  07LC/21  מס'  פומבי  מכרז  פרסמה  מכללהוה   הואיל

  על   המכרז  במסמכי  למפורט  בהתאם  והכל   "(,השירותים "  ו/או  "המוצרים"  ולהלן  "המכרז"

 השירותים.   למתן  הצעות  להגיש מתמודדים מכללהה  הזמינה ובו  ("המכרז" )להלן: נספחיו

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

 ;במכרז יםמוצר או  מוצרל  הזוכה כהצעה  מכללהה  של המכרזים ועדת

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

 ;בתנאיהם לעמוד  התחייבותו  ואת זה  ולהסכם למכרז א'

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

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

  השירותים  בביצוע  עוסק  הוא  כי  מצהיר  והוא  מכללהל  השירותים  את  לספק  מעוניין  והספק  והואיל

  הידע,  בעל  הוא   וכי   מכללהה  עבור  השירותים  את  לבצע  דין  כל  פי  על  רשאי   הוא  וכי  הנדרש  מהסוג

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

  והסכם   המכרז  להוראות  בהתאם  מכללהה  של   המלאה  רצון   ולשביעות   השירותים  לביצוע   הדרוש

 זה;

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

 זה; בחוזה המפורטים ובתנאים באופן בהיקף, האמורים,

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

  קבלני   בסיס  על  מכללהל  שירותיו   המעניק   עצמאי   מקצוע  כבעל  פועל  הספק  כאשר   אלא  למעביד,

 מכך;  והמשתמע המתחייב כל על

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

 זה;

 כדלקמן:  הצדדים בין והותנה הוסכם הוצהר לפיכך
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 כללי  .1

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

  והועלו  המכרז  במהלך שניתנו ותשובות שאלות/ההבהרות לרבות 07LC/21 מכרז מסמכי .1.2

 זה.  מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים המכללה של האינטרנט לאתר

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

 . ביטוח דרישות – 'א  נספח

 ביצוע.  ערבות - ' ב נספח

  ובעל   בישראל   המערכת   יצרן  מטעם   מורשה  משווק   ו/או   המערכת  יצרן  הינו  הספק .1.4

 זה.  במכרז המבוקש ןהפתרו   ליישום הדרושות הסמכות ה

  )להלן:   חודשים  36  למשך  הפחות  כלל  הינה  מערכתה  תחזוקת  לצורך  ההתקשרות  תקופת .1.5

 את  להאריך  הזכות  שמורה  למכללה  ,("האחריות  תקופת"  ו/או   " ההתקשרות  תקופת"

  המחיר   להצעת  בהתאם  תקופה   כל  חודשים   12  בנות   נוספות  בתקופות   ההסכם  תוקף

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

 הנדרשת  האחריות  תקופת  תום  עד  יחולו  האחריות  רותיילש  הספק  התחייבות  הבלעדי.

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

 לכן.   קודם לסיומה  לעיל כאמור ההסכם תקופת

  הוא   וכי  ונספחי   על  זה  והסכם  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  הבין  כי  מצהיר  הספק .1.6

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

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

  אלה  לרבות  תקן,  לרבות  דין,  כל  ולדרישת   להוראות  בהתאם  השירותים  את  ספקי  הספק .1.7

 ותנאים  מינימום  שכר   לתשלום  הקשורות   הוראות   ולרבות  בעבודה,   לבטיחות   הקשורות 

 הספק.  לעובדי  סוציאליים

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

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

  מסמכי  ו/או  זה   הסכם   להוראות   בכפוף  ,המכללה  מטעם  המתאם  של  ואישורו  בתאום

  ו/או  נזק  כל   בגין   אחראי  יהיה   הספק  יהיה   דין,   כל  פי   על  מאחריותו,  לגרוע  מבלי  .המכרז

  ו/או   למכללה  לשירותים,  הקשורות  העבודות  ו/או  השירותים  ביצוע  עקב  שיגרמו   אובדן,

 דין. כל פי על  בגינם לפיצוי  זכאי הנפגע ואשר  לרכושו, ו/או אדם לכל

 יש   היצרן,  של  המורשה  הנציג  ו/או  המשווק  ו/או  היצרן  בהיותו  כי   בזאת,  מצהיר  הספק .1.9

  מיומנים   אנשים  צוות  וכן  מערכתה   לתחזוקת  המתאימים   כליםה  ובאפשרותו  ברשותו  והיו
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  ההתקשרות   תקופת   כל  למשך  זה,   בהסכם  האמורים  השירותים  מתן   לשם  ומקצועניים 

 הם. ינ ימב  המאוחר לפי האחריות,  תקופת כל ךולמש האופציה( תקופת )לרבות

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

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

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

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

 ההתקשרות תקופת .2

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

 "(.המקורית ההתקשרות תקופת"  )להלן: במכללה והתקנתם

  תקופת   את  להאריך  האופציה  נתונה  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  בלבד,  מכללהל .2.2

 תקופת"   )להלן:  אחת  כל  חודשים  12  בנות  נוספות  תקופות  2- ל  המקורית  ההתקשרות

  ההתקשרות   )תקופת  הכוללת  ההתקשרות   תקופת  מקרה  שבכל  ובלבד  "(ההארכה

  בתקופת   הכל.  בסך  חודשים  60  על  יעלו  לא  במצטבר(  ההארכה  ותקופות  המקורית

 אחרת.  ובכתב  במפורש נקבע כן אם אלא זה חוזה  תנאי יחולו  ההארכה

 הספק והתחייבויות הצהרות .3

 כדלקמן:   המכללה  כלפי ומתחייב מצהיר הספק

 הכישורים,  מלוא  בעל  הוא  כי  זה,  הסכם  עפ"י  ההתחייבויות  לבצע   ובאפשרותו  ביכולתו  כי .3.1

  לצורך   הנדרשים  מיומן  אדם  כוחו   הניסיון  והאחרים,  הכלכליים  הטכניים  האמצעים  הידע,

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

 רצונה.   ולשביעות  המכללה

  תקופת   במשך   בידיו  ויהיו   ויש  דין,  לכל  ובכפוף  רשות   כל  הוראות  עפ"י   פועל   הוא  כי .3.2

  לביצוע   הדרושים   והביטוחים  ההיתרים  הרישיונות,   האישורים,   ות רההתקש

 לקבלתם.   חשבונו, על יפעל הוא -נוספים  ידרשו ואם זה, הסכם  עלפי התחייבויותיו

  ידו   על   שימוש  יעשה  בהם  ולחומרים  לתוכנות  לציוד  הקשור  בכל  כי  מתחייב  הספק .3.3

  בכפוף   שימוש  בהם  יעשה  והוא  הנהוגים,  הבטיחות  כללי  פי  על  יהיו  ההתקשרות  במסגרת

   מוסמכת. רשות של תקן ו/או דרישות כל ועפ"י  דין לכל

 הנדרש   זה  ובכלל   ונספחיהם  המכרז  ,זה  הסכם  להוראות  בהתאם  העבודות   את   יבצע   כי .3.4

  לביצוע   ישמשו  או/ו  יותקנו  אשר  והתוכנה  החומרה  כל  כי   מתחייב  הספק   .במפרט

  או / ו  ההיתרים  או/ו  הרישיונות  כל   להם   ויהיו   למפרט  בהתאם  יהיו  המוזמנים  השירותים

 .הנדרשים והטיב  האיכות או/ו ההסכמות 
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  דין   כל  עפ"י  הנדרשים  תוהרישיונו  מקצועיים  ומיומנויות  ניסיון  מקצועי,  ידע  בעל  הינו  כי .3.5

  ביצוע   לשם  הנדרש  אחר  דבר  וכל  ציוד  מיומן,  אדם  כוח  בידיו  כן  כמו  במפרט,  הנדרש  ועפ"י

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

 גבוהה.   מקצועית

 העבודות,  פירוט   את   זה   ובכלל  המפרט   את   ובדק   עיין   קרא   כי  בזה   ומאשר   מצהיר   הספק .3.6

 , SLA–  הנדרשת  השירות  רמת  ,וההסמכות  ההיתרים,  ,הרישיונות  לעניין  הדרישה  את

  והוא  עליו,   מוסכמים   ,לו  נהירים  והם   ,הוראותיהם  כל   על  והתוכניות  הכמויות  כתב

 בהתאם  המכללה  של  רצונה   לשביעות   העבודות   את  בדקדקנות   לבצע   מתחייב 

 . המכרז מסמכי ויתר  זה  הסכם למכרז,  תוהצע המפרט, פי על  להתחייבויותיו

  העשויים  והנושאים התנאים וכל  לשירותים בנוגע המזמין דרישות כל היטב לו ידועות כי .3.7

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

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

 וקיבל   מהותם  את   הבין  ונספחיהם,   ההסכם   המפרט   המכרז,  הוראות   כל  את  ובדק   קרא   כי .3.8

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

 בהם.  האמור לכל מלאה  בכפיפות התחייבויותיו את

 זה   בהסכם  הנקובה  התמורה  כי  ווניסיונ  המוקדמות  בדיקותיו  יסוד  על  שוכנע  הוא  כי .3.9

  עפ"י   והתחייבויותי  כל  מילוי  בגין  הוגנת  תמורה  ומהווים  דעתו  את  מניחים  התשלום  ותנאי 

 ההסכם. 

 הגורמים   כל   עם  מלא  ותיאום  פעולה   בשיתוף  זה   הסכם  לפי  והתחייבויותי   את   יבצע   כי .3.10

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

 מקצועיים  עובדים  יהיו  מטעמו  ובהתקנות  הפרויקט  בביצוע  ידו  על  שיועסקו  העובדים  כי .3.11

  העבודות   וכי  במפרט  הנדרשים  הניסיון  ההסמכות  ו/או  הכישורים  הידע  ובעלי  ומיומנים

 המכללה.  של המלא  רצונה ולשביעות ביותר הטוב באופן יבוצעו 

  העבודות   בגין  הדרושים  וההסמכות  ההיתרים  ו/או  הרישיונות  כי  ובהרי  ספק  הסר  למען .3.12

 . חשבונו ועל הספק  ידי  על  יסופקו

  בו  פעיל  מוסד  הינה  אשר  המכללה  במתחם  תבוצענה  העבודות כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  הספק .3.13

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

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

  וסיכונים   הפרעות  מניעת  לשם  הדרושים  האמצעים  כלב  לנקוט  ,הםנספחי  על  ובמכרז  זה

  למהלך   הפרעות  כל  מניעת  זה  ובכלל  ורכוש  אדם  לכל  או  מכללהל  שהם  וסוג  מין  מכל

 ובתחומה   מכללהב השוטפת  הפעילות של התקין 
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 לבצע   הספק  מתחייב   א שהי  סיבה  כל מ  עמו   ההסכם  את  לסיים  המכללה   חליט תו  במידה   כי .3.14

  ותיקי   תוצרים  כולל  הנדרש  המידע  כל  את  עבירלהו   עליו  תחליט  שהמכללה  לגורם  חפיפה

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

 זה.  בהסכם לקבוע בהתאם עמו  ההתקשרות בתקופת לספק  מהששול תמורהל

  חשבונו,   ועל   בעצמו  מקצוע,  בעל  בעיני   לבדוק   והבלעדית  המלאה  באחריות   א ייש  הספק .3.15

 ומאפייניה.  השירותים אספקת היבטי כל את

 מהפרתו.  הנובעים ולקנסות במפרט  לאמור הסכמתו  נותן הספק .3.16

 השירותים אספקת אופן .4

  ובכפוף   המכללה  ידי  על  זה  חוזה  חתימת  מיום  החל  הספק  ידי  על  יסופקו  השירותים .4.1

 . מהמכללה מאושרת רכש הזמנת לקבלת

   המכרז. מסמכי וביתר במפרט לאמור  בהתאם יתבצעו השירותים .4.2

 (1)' ו  כנספח המצורפת  הזוכה הספק להצעת בהתאם  השירותים  את  לבצע מתחייב הספק .4.3

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

   .המכללה וקב"ט המכללה  נציג  להוראות ולהישמע הנדרשים, ובמועדים

  סודיים   אינם  אשר  מסמך  ו/או  נתון  כל  להציג  מתחייב  הספק  ההסכם,  תקופת  כל  במהלך .4.4

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

  שירות   ומתן  למעבדה  רפואי   מכשור  של  התקנהו  אספקה   שירותי  למתן  הינו  זה  הסכם .4.5

 שום  יבצע   לא   הספק   נוספות.  זכויות  כל  לספק  להקנות   בו   ואין   המפרט,  להוראות   ובהתאם

 מראש  אישור  ללא  במפרט  כהגדרתם  השירותים  בביצוע  קשורה  שאינה  מכללה ב   עבודה

   המכללה. נציג של ובכתב

 לעסקה,   הרלוונטיים  הנתונים  כל  את  בדק  זה  בהסכם  התקשר  בטרם  כי  מצהיר  הספק .4.6

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

  לו   אין   וכי  למכללה  טענה  בכל  יבוא   לא  כי  מצהיר   הקבלן   זו.  התקשרות  מתנאי   כלשהי

 זה. בהסכם להתקשר משפטית מניעה

  הספק   על   חובה  אשר   לפעילות  ונוגע   הקשור   עניין   בגין  המכללה  על   קנסות   שיוטלו   ככל .4.7

  בתשלומם. יחויב הספק לבצעה,

  הוראות   לפי  לפעול  וידאג  והציוד  החומרים  בטיחות   עובדיו,  לבטיחות  אחראי  יהיה  הספק .4.8

   המכללה.  מטעם המתאם

  עובד   הרחקת  בקשת  כל  לגבי   מיידי  באופן   המכללה  נציג  להוראות  להישמע   מתחייב  הספק .4.9

 המכללה.  משטח
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  הבלעדי   דעתה  לשיקול  בהתאם  לדרוש  רשאית  המכללה  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  הספק .4.10

 לדרישת   בהתאם  עובד  כל  להחלפת  יפעל  כי  מתחייב  הספק  מטעמו,  עובד  כל  החלפת

  המקצועיים.  הכישורים אותם  לפחות בעל בעובד  המכללה

 (SLA)  שירות אמנת .4.11

                           .המערכות  לכל   והאופציות   ההסכם  ופת תק   בכל  אחריות  לתקופת  מתחייב  ספקה      4.11.1

  המכללה   ע"י   קבלה  מבחני   לאישור  בכפוף  המוצר  מסירת  ממועד  תחל   האחריות

  ידו  על  שתסופק  מערכת  שכל  אחראי  יהיה  ספקה  .( "האחריות  תקופת"  :)להלן

  הפרעה   ללא  ותקינה  שוטפת  בצורה  ותפעל  ואביזריה  רכיביה  כל  על  תקינה  תהיה

   .כלשהן מגבלה ו/או

  על  ,מערכת  כל  של  התקינה  הלפעולת   אחראי  יהיה  ספקה   האחריות  תקופת  במהלך      4.11.2

  יעוץ  ,תמיכה  וכן  ותיקונים  תחזוקה  שירותי  ,נוסף  תשלום  ללא   , ויספק  ביה,רכי  כל

   .והאופציות ההסכם בתקופת למשתמשים  והדרכה

     תיקונים  ,והדרכה טכנית  התמיכ  ו לויכל   המכללה  בשטח נונתיי  התחזוקה  י שירות    4.11.3

  הדרושים   חלפים  אספקת  ,היצרן  הוראות   לפי  מונעים  טיפולים  שבר,  תיקוני

  טכניות   ביקורות  ,תקין  לתפעול  השבתה  לשם  או  תקין  במצב  המערכת  לשמירת

  . המכללה  מצד  תמורה  או   תשלום  תוספת  ללא  והכל  ,למערכת  תוכנה  ועדכוני

  ביצוע   לשם  הדרושים  והחלקים  החומרים  ,העבודות  כל  את  כולל  השירות

   .התחזוקה

  וערבי   'ו  ובימי  08:00-19:00  השעות  בין  ה'  'עד  א  ימיםב  יינתנו  התחזוקה  שירותי    4.11.4

   . 08:00-13:00 השעות בין חג

טופלו  י   בבוקר  11:00  השעה   עד  שתתקבלנה  :קריאות   שירות   לקריאות  תגובה  זמני    4.11.5

  קריאת   ספק,ה  אצל  הקריאה  קבלת   ממועד   שעות  4  ךובתו  עבודה  יום   באותו ויתוקנו  

  חריאו  ולא  העבודה  יום   באותו  ד תמי  תיענה   ,מערכת  השבתת   של  במקרים  שירות

  עד  ותטופל  ,העבודה  יום   לסוף   סמוך  תגיע  אם   גם  ,הקריאה  קבלת מ  שעות   3  -מ

   .התקלה  לסיום

  מעת   שעות  (ושמונה  ים)ארבע  48  מקסימום  תוך  תקלה  כל  לתקן  מתחייב  הספק   4.11.6

   ישראל.  וחגי שבתות למעט ת,השירו קריאת  קבלת

  בתוך   תתוקן   לא  במערכת  והתקלה  במידה  חלופית  מערכת  לספק  ערוך  יהיה  ספקה    4.11.7

  במקרה   המערכת.  לבדיקת  הטכנאי  מהגעת  ,שעות  (ושמונה  רבעים)א  48  מקסימום

  לזו  דומה  או   זהה   ברמה   חלופית  מערכת   המכללה   לרשות  להעמיד   ספקה  מתחייב   זה

   .מיידי ובאופן  זה הסכם  נשוא  המערכת של
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 קנסות מנגנון  4.12

  לדרישות   בהתאם  שירות  מתן  למועדי  בקשר  התחייבויותיו  את  הספק   מילא  לא  4.12.1        

  דעתה לשיקול  פוףבכ וזאת  הקנסות מנגנון   את להפעיל  המכללה רשאית  זה, מסמך

 לה המכל של הבלעדי 

     מהחשבונות   המכללה  ידי  על  יקוזזו  השירות  בתקני  עמידה  אי  בגין  הקנסות  4.12.2       

 : הקנסות מנגנון את המפרטת טבלה להלן  השוטפים.

  אי בגין הכספי הפיצוי גובה נדרשת  שירות רמת השירות  מרכיב

 השירות ברמת עמידה

  לסיוע קריאה

  השעה עד  טלפוני

 בבוקר  11:00

  ארבע  תוך טלפוני מענה

 עבודה  יום באותו שעות

 לרמת  מעבר שעה לכל ₪ 150

 הנדרשת   השירות

תיקון תקלה של   

 מערכת  השבתת

  3  ובתוך  עבודה יום  באותו

 הקריאה   קבלת מרגע  שעות

 איחור  יום לכל ₪ 1,000

  תקלה כל תיקון 

 משביתה  שאינה

  ממועד שעות 48 תוך

 הקריאה 

 איחור  יום  לכל ₪ 500

  לדרישת   בהתאם  הספק  ע"י  שולמוי   השירות   בתנאי  עמידה  אי  בגין  הקנסות   4.12.3       

    הביצוע. ערבות מדמי יחולטו   - אחרת  המכללה,

 התמורה .5

 את  לספק  המכללה  תשלם  ,זה  הסכם   הוראות  פי  על  הספק  התחייבויות   כלל  קיום  כנגד .5.1

 במכתב   לקבוע   בהתאם  והכל  במכרז  הספק   הציעש  המחיר   להצעת  בהתאם   הסכומים 

 "(.התמורה" )להלן: מוסכם פיצוי כל בניכוי  לספק, הזכייה  הודעת

 ,השונות  ובטבלאות  בסעיפים  השונים  המחירים  ימוצר  לרבות  ,ספקה  של  בהצעתו  המחיר .5.2

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

  , ערבויות   ,ביטוח  , אדם  כוח  הוצאות  , מכונות  אחזקת   ,חומרים  ,ציוד  ,העבודות  ביצוע

   .מ"מע  תוספת ללא  ,שיחולו ככל מסים ,הסעות
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  נוספים   לתשלומים  או/ו  הוצאות  להחזר  או/ ו  נוספת  לתמורה  זכאי  יהיה  לא  ספקה .5.3

  .כלשהם

 במכללה.  הנהוגים  ספק לפתיחת הנדרשים המסמכים כל את  יעביר הספק .5.4

  יחולו   אשר  או  החלים  שהוא,  סוג  מכל  חובה,  תשלום  או  היטל  אגרה,  מס,  כל  כי  מובהר, .5.5

  על   וישולמו  הספק  על  יחולו  רישוי,  אגרות  לרבות  זה,  הסכם  נשוא  השירותים  על  בעתיד

 ידו. 

 התשלום אופן .6

  ידו - על  שניתנו  השירותים  בגין   פרטים   לרבות  מפורטות  חשבוניות  למכללה,  יגיש  הספק .6.1

   זה. להסכם בהתאם

  צירוף   תוך  בחלקה(  או  )בשלמותה  לתשלום  ויאשרה  החשבונית  את  יבדוק  המכללה  נציג .6.2

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

 התשלום.  לביצוע  החשבונית  תועבר אישורה לאחר

  או   לחשבוניות   נוספים   פרטים   בקבלת  החשבוניות   אישור  את  להתנות  רשאי  המכללה  נציג .6.3

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

 מכך. כתוצאה התחייבו אשר בתשלום

   בתשלום. המזכה החשבונית  הוצאת  מיום יום  45+ שוטף הם  התמורה תשלום תנאי .6.4

  על   בתוקף   אישור  בהמצאת  מותנה  התמורה  תשלום  אחר,  מקום  בכל  באמור  לפגוע  מבלי .6.5

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

 פיו.   על שהותקנו והתקנות  1976

 מעביד  – עובד יחסי היעדר .7

 עצמאי. כספק  פועל  הוא זה הסכם  פי על  התחייבויותיו בביצוע כי בזאת מצהיר הספק .7.1

  ההוצאות   התשלומים, בכל  יישא והוא  בלבד  עובדיו  יהיו  הספק  ידי  על  שיועסקו  העובדים .7.2

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

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

 של  זכויות  כל  מטעמו,  לעובדים או לספק  תהיינה  ולא  לעת  מעת  וישתנו שיקבעו  כפי  אחר,

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

 המזמין.  מטעם מעבידו  כלפי עובד של זכויות 

 עובדים  או  עובד  בטענה  המכללה   כנגד   תביעה   ו/או  דרישה   תתקבל  שהיא,   סיבה   ומכל   היה .7.3

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

  הכלל,   מן יוצא ללא  סכום,  כל  על  הראשונה,  דרישתו  לפי  מיד המזמין,  את  ולשפות לפצות
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 כל   לרבות   כזו,   וקביעה   קביעה   כל  עם   בקשר   גוף  ו/או  אדם  לכל  לשלם  יידרש  שהמזמין 

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

   להתגונן. סבירה והזדמנות לספק

 יצועב ערבות .8

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

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

   .זה להסכם  כנספח  המצורף  וסחבנ  מע"מ( כולל  )לא הספק  של  הזוכה הצעתו

  תקופת   תום  ממועד  יום  )שישים(  60  לחלוף  עד  בתוקף  תעמוד  הבנקאית  הערבות .8.2

 הוארכה,   ההתקשרות  ותקופת  המזמין   ידי  על   האופציה   מומשה  המקורית.   ההתקשרות 

 המוארכת.  ההתקשרות תקופת תום  לאחר יום 60 של לתקופה ההסכם ערבות תוארך

  וכן   זה,  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו   התחייבות   יקיים   לא   ו/או  יפר   הספק  בו   מקרה   בכל .8.3

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

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

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

 תידרש  שהמכללה  ומבלי  הבנקאית,  הערבות  מוציא  לבנק  שתימסר  המכללה,  מאת  בכתב

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

 החילוט. 

  ערבות   למכללה  הספק  ימציא  המכללה,  ידי  על   חלקה,  או  כולה  הבנקאית,  הערבות   חולטה  .8.4

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

 הבנקאית.  הערבות  של חילוטה מיום ימים

 חלקה,  או  כולה  בחילוטה,  ו/או  הבנקאית  הערבות  במתן  יהיה,  ולא  אין  כי  בזאת,  מובהר .8.5

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

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

 דין.  כל פי  על ו/או זה הסכם פי

 מהוצאתה,  לרבות  הימנה,  הנובעות  ו/או  הבנקאית  בערבות  הכרוכות  ההוצאות  כל .8.6

  הספק   על  במלואן  תחולנה  לעיל,  כאמור  מחידושה  ו/או  מגבייתה   תוקפה,  מהארכת

 ידו.  על ותשולמנה

 של   במקרה   הספק  של   להתחייבויותיו  תקרה  או  הגבלה  לשמש  כדי  הערבות   בגובה  אין .8.7

 מימושה. 

 כל   את  מילא   שהספק   לכך  בכפוף  לספק  המכללה   ידי  על  תוחזר   הבנקאית  הערבות  .8.8

 ובמועדן.  במלואן מועד, לאותו עד חל קיומן שמועד זה הסכם פי  על התחייבויותיו
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 ושיפוי  אחריות .9

 שהם   סוג  מכל  אובדן  ו/או   פגיעה  ו/או  נזק  כל  בגין  האחריות   את  עצמו  על   מקבל  הספק .9.1

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

 מעשה   עקב  כלשהם,  שלישיים   צדדים  או  אדם  גוף  כל  וגם  מטעמו,  ולמי   לעובדיו  לספק,  וכן

  ביצוע   כדי  תוך  מטעמו  או  מכוחו  שבא  מי  כל  או  שליחיו  עובדיו,  הספק,  של  מחדל   או

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

  שתחויב   סכום  כל  על  המכללה  את  לפצות  מתחייב  הוא  וכן  דין,  כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על

   לעיל. המפורטים לנזקים בקשר לשלם

  לעיל   כאמור  שנגרמו  אובדן   או  נזק   כל  ולהיטיב   ולהשלים  נזק  כל  לתקן  מתחייב  הספק .9.2

  רשאי   המזמין  יהא  כן  שיעשה  ועד   קרותם,  לאחר  סביר  במועד  או  מיד  וזאת  10.1  בס"ק

  פי   על   ובין  תשלומים  עיכוב  או  קיזוז  של  בדרך  בין  מהספק,  ולהיפרע  במקומו  זאת  לעשות

 וחוק.   דין כל

  התביעה   שעילת  נזקים  לגבי  הספק  מאחריות  לגרוע  כדי  בו  יהיה  לא  זה  הסכם  של  סיומו .9.3

 זה.  מהסכם  נובעת  בגינם

  הוא   אם  בין  הספק,  בו  חב  זה  הסכם  פי  שעל  חיוב  בגין  סכום  כל  לשלם  המכללה  חויבה .9.4

 או  מבטח   של  או  שלישי  צד  של  או   המכללה  של  עובד  או  הספק  עובד  של  מתביעתו  נובע

  לה   שנגרם  נזק  כל  הספק  מאת  מלא  ופיצוי   לשיפוי   זכאית   המכללה  תהא  אחר,  מקור  מכל

  טרחת   ושכר  משפטיות  הוצאות  לרבות  הוצאותיה,  כל  בתוספת  סכום  אותו  בגובה  כאמור

  אלה   סכומים  לה  יחזיר  והספק  האמור,  בגין  לתביעה  בקשר  לה  שיהיו  סבירים  דין  עורך

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

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

 חלוט.  לפס"ד  ובכפוף  בפשרה  ולהתפשר

 לו  ותאפשר  זה סעיף פי על תביעה ו/או דרישה כל על ובכתב מראש לספק תודיע המכללה .9.5

 מפניה.  להתגונן

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

 זה. בהסכם הקבועות האחריות למגבלות  כפופה השיפוי חובת .ב

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

 זכויות העברת .10

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

  הסכמת   לכך  נתקבלה  אם  אלא   חלקו,  או   כולן  פיו,   על  התחייבויותיו  ו/או  זכויותיו   את  ו/או  זה
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  או   בבעלות  שינוי   זה,  סעיף  לעניין  ידיה.  על  שיקבעו  לתנאים  ובכפוף  ובכתב,  מראש  המכללה,

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

 וויתור  עכבון קיזוז, .11

  לא מגיע(  )אם  לספק  ממנו  שיגיע אחר  סכום  מכל  ו/או  מהתמורה  לקזז  רשאי  יהא המזמין .11.1

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

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

  ו/או   עקב  ו/או  הספק  של  מחדל  או  מעשה  מחמת  ו/או  הוצאה  הפסד,  נזק,  כל  בגין  וכן

  נוספת   זכות  בכל  פוגע  אינו  לעיל  האמור   כי  במפורש,  בזאת  מובהר  זה.  הסכם  ביטול  מחמת

   דין. כל פי על  ו/או זה  הסכם פי על למזמין  המוקנית אחרת ו/או

  הכלול   עיכוב  ו/או  ניכוי  לקיזוז,  המתייחס  סעיף  בכל  אחרת  האמור   אף  ועל  מקרה,  בשום .11.2

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

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

  לספק   השייכים  מיטלטלין  כל  בידיה   לעכב  רשאית  תהיה  המכללה  כי  בזה  מוסכם .11.3

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

 סודיות  על שמירה .12

 כרטיסים,   מחשב,  פלטי  עבודה,  תכניות  תכניות,  לרבות  שהוא,  סוג  מכל  מסמכיםה  לכ .12.1

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

  המכללה,   רכוש  הם  -  זה  הסכם  פי-על  והתחייבויותי  ביצוע  לשם   פיקי  או  חזיקי  או  נהלי

  ספק ה   .ובכתב  מראש  המכללה  ברשות  אלא  למכללה מחוץ  גורם  שום  לידי  יועברו לא  והם

  למילוי   דרוש  והדבר  ובמידה  אם  אלא   למכללה,   הנוגע  כאמור  מידע   כל  לאחר   גלהי  לא

  פי ל   למכללה  עת  בכל  המסמכים  את  מסורי  אווה  דין  ולפי  זה   הסכם  לפי  והתחייבויותי 

 כל   את   למכללה  ספק ה  מסורי  כלשהי  מסיבה  הסכם ה  סיום  ועם  הראשונה,  הדרישת

  או  סודי  עסקי  במידע  מדובר  שלא  ובלבד המכללה  של  דרישתה  עפ"י האמורים  המסמכים

 . הספק של מסחרי סוד

 של   סיומו או פקיעתו  לאחר גם בתוקפה  תעמוד ,כאמור ,סודיות על הלשמיר  התחייבות ה .12.2

 . שהיא סיבה מכל ,זה הסכם

 והיתרים  תרישיונו .13

  האחריות   תקופת  ו/או  ההסכם  של   תוקפו  תקופת   כל  במשך  בידיו   יהיו   כי   מתחייב  הספק .13.1

 המתחייבים   ההסמכות  ,אישורים  ,היתרים  ,הרישיונות  כל  ההסכם  להוראות   בהתאם

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

  והוא   התקשורת  משרד  של  אחוד  כללי  רישיון  ו/או  התוכנה  או/ו  החומרה  עם  בקשר

 . האחריות  או/ו  ההסכם תקופת  כל לאורך בתוקף יהיה  האמור שכל לדאוג מתחייב 
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  או /ו   החומרה  לרבות  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  שיותקן  הציוד   כל  כי  מתחייב  הספק .13.2

  הרישיונות   או/ו  ההיתרים  או/ו   התעודות  כל  ועם   מתאים  תקן  תו  בעלי  יהיו  התוכנה

 יגיש  החומרה  ציוד  או/ו  התוכנה  התקנת  בטרם  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  הספק  .הנדרשים

  או / ו  הרישיונות  כל  עם   והתוכנה   החומרה   לציוד   ביחס  מפרט  המכללה  מטעם  לממונה

 החומרה   בהתקנת  יחל  ובכתב  מראש  הממונה  אישור  קבלת  לאחר  ורק   הנדרשים  ההיתרים

 . התוכנה  או/ו

  ו/או   הרישיונות  בקבלת  הכרוכות  והאגרות  ההוצאות  בכל  ישא   הספק  כי  בזאת  מובהר .13.3

 .הנדרשים ההיתרים

 הסכםה הפרת ו/או ביצוע אי .14

 זה.  בהסכם  ויסודיים  עיקריים  תנאים   הם  סעיפיהם  תתי  כל  על  3-14  בסעיפים  האמור .14.1

 .פקהס  בידי  ההסכם  של  היסודית להפרתו  תחשב  -  לעיל  היסודיים  מהתנאים  איזה  הפרת

 הסכם  להוראות  בהתאם  כראוי  מתבצעים   אינם   ,םחלק  או  םכול   ,השירותים  ומתן   במקרה .14.2

  ידי   על   לכך   ששיידר  הזמן   פרק   בתוך  תיקון  הטעון  את  לתקן  פק הס  על  יהא  ונספחיו,   זה

 זה   הסכם  להביא  המכללה  רשאית  תהא  זאת   יעשה  שלא  ככל  ,רצונה  ולשביעות   המכללה 

 . סיומו על

 השירותים   על  לספק  תשלם  המכללה  לעיל,  כאמור   ההתקשרות  תופסק  שבו   במקרה .14.3

 בפועל.  ההתקשרות  תום   מועד  עד ידו על  שסופקו

  למערכות  אחריות או שירות מתן להמשך הספק יידרש לא ,ל " כנ התשלום השלמת לאחר .14.4

 . אחר ספק מכל  השירות מתן  את  להעביר רשאית תהא והמכללה למרכיביהן או

 הסכם   להביא   המכללה   רשאית  תהיה  הבאים,   מהמקרים  אחד  בקרות  לעיל,  האמור  אף   על .14.5

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

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

  חרף   ההפרה  תוצאות   את  תיקן  ולא  יסודית  הפרה  ההסכם   את   הספק  הפר  אם .א
  לתיקון  המכללה   שהקציבה  התקופה  ובתוך  המכללה,  מן  שקיבל  התראה

 בהתראתה. 

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

  על   או  לעסקיו   קבוע,   לבין  זמני   בין  הכל   נאמן,  או   מפרק  נכסים,  כונס   ימונה   אם .ג
  זכויותיו   על  עיקול  יוטל  או  נגדו,  הליכים  הקפאת  צו  יינתן   או  הספק,  של  נכסיו 
 יום. 45 בתוך העיקול הוסר ולא מנכסיו מהותי נכס על  או המכללה כלפי

 מלבד  הביטול,  בגין  סעד   או  תרופה  לכל  פק הס  זכאי   היהי  לא  המכללה  ידי  על  הסכםה   בוטל .14.6

  תמורתה   אשר  המכללה  הזמנת  פי  על  בפועל,  ויד  על  שסופק  השירות  בגין  התמורה  תשלום

 . פקהס  מן למכללה  המגיעה  זכות כל  ובקיזוז זה הסכם  סיום במועד שולמה טרם
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 בלעדיות  העדר .15

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

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

 כך.  עקב דרישה או טענה כל לו תהה ולא

 ביטוח .16

  לערוך   הספק  מתחייב  דין  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  הספק  מאחריות  לגרוע  מבלי .16.1

  הביטוח"(  "דרישות  )להלן:  א'  בנספח  המפורטים  הביטוחים  את  חשבונו  על  ולקיים

  מוניטין,   ובעלת  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  זה,  מהסכם  נפרד  בלתי  כחלק  המצורף

 העבודות. ביצוע תקופת משך לכל  אלו,  בביטוחים כמבוטח המזמין את להוסיף ומתחייב

  אישור   המכללה  לידי  להמציא  הספק   מתחייב  לכך  מקדמי  וכתנאי  העבודות  תחילת  לפני .16.2

  ידי   על   חתום  כשהוא  זה,  להסכם  א'  לנספח  בהתאם  לעיל  המפורטים  הביטוחים  עריכת  על

   מבטחיו.

 זה   בהסכם   האמור   לבין   הביטוח   עריכת  באישור   האמור   בין  התאמה  אי  של  מקרה   בכל .16.3

  להוראות   להתאימו  מנת  על  האישור  לשינוי  לגרום  הספק  מתחייב   המכללה,  ולדרישת

 זה.  הסכם

  לביטוחים   כלשהם  משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  הספק  ולדעת  היה .16.4

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

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

  ביטוחי   לעניין  מטעמה  הפועלים  ו/או  המכללה  את  לכלול  המבוטח  שם  יורחב  ו/או  רכוש

  מיחידי   אחד  כל  עבור  בנפרד  הביטוח  נערך  כאילו  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  חבויות,

 המבוטח. 

  המכללה   ידי  על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  הינם  לפיהם  מפורש  תנאי   יכללו  הספק  ביטוחי .16.5

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

   ולא   יבוטלו,  ולא  יצומצמו,  לא  הספק  ביטוחי  כי  המבטח  מתחייב  לפיו  תנאי  בביטוחים

 מראש.  יום  30,  המכללה  לידי  רשום בדואר כך על כתובה הודעה תימסר אם אלא

  מי   ו/או  המכללה  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  לא  כי  מצהיר,  הספק .16.6

  אלמלא  עבורו  לשיפוי   זכאי   שהיה  או  עבורו,  לשיפוי  זכאי  שהוא   נזק   בגין   מטעמה

 פוטר  והוא  זה,  הסכם   פי  על   ידו  על  הנערכות  בפוליסות  הנקובה  העצמית   ההשתתפות

 לעיל.   כאמור נזק  לכל מאחריות המכללה את בזאת

  דמי   את   ובמועדם  במלואם  ולשלם  הביטוחים  תנאי  כל  את  בקפדנות  לקיים  מתחייב  הספק .16.7

 הביטוח. 



 

 56מתוך   51עמוד 

 של  מקרה  בכל  לעיל.  המפורטות  הביטוח  פוליסות  של  עותק  הספק  יעביר  המכללה  לבקשת .16.8

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

 זה.  הסכם להוראות  להתאימם מנת  על הביטוחים לשינוי

  ו/או  הביטוח  אישור  בהמצאת  הספק,   ביטוחי  בעריכת  אין  כי   בזאת  ומוסכם  מוצהר .16.9

  ו/או   המכללה  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  הספק  ידי  על  הפוליסות  העתקי  בהמצאת

  פי   על   מאחריותו  הספק  את  לפטור  כדי  ו/או  למוסכם  התאמתם  בדבר  אישור   להוות

 דין.  כל פי  על ו/או ההסכם

  המכללה   תהא  זה,  הסכם  פי  על  לערוך  עליו  אשר  הביטוחים  את  הספק  יבצע  לא  אם .16.10

  לרבות   הביטוח,  דמי  את  ולשלם  הספק  תחת  הביטוחים  את  לערוך  חייבת, לא  אך  רשאית,

 סכומים   לנכות  רשאית  תהא  והמכללה  הצמדה,  הפרשי  ו/או  ריבית  השוטפות,  הפרמיות

 בכל מהספק  לגבותם רשאית  תהא וכן שהוא  זמן בכל לספק  ממנה  שיגיע סכום מכל אלה

 הביטוחים  לעריכת  שהיא  כל  חבות  המכללה   על  להטיל  כדי  לעיל   באמור   אין   אחרת.  דרך

 עריכת  אי  או  עריכת  בדבר  המכללה  נגד  טענה  כל  על  בזה  מוותר  והספק  הספק,  עבור

 והיקפם.  טיבם כאמור, הביטוחים

  הינם   המכללה  לידי  האישור  והמצאת  הביטוחים  עריכת  כי  הצדדים   בין  ומוסכם  מותנה  .16.11

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

 ההסכם.  של יסודית   כהפרה יחשבו במועד

 

 וייצוג  בוררות הודעות, .17

  זו   זכות  בכתב.  לספק  הודעות   להודיע  רשאים  בלבד,  והם   המכללה,  של  החתימה  מורשי .17.1

 . יהיו אם החדשים החתימה  למורשי מועברת

 . זה הסכם ברישת  והמכללה  המפעיל  כתובת לפי  רשום בדואר  או ביד  ימסרו הודעות .17.2

 תופסק  אם  _______________________.  הספק  מול  שוטפת  לעבודה  המכללה  כוח  בא .17.3

  דעתה  שיקול  לפי  המכללה   מטעם  אחר   כוח   א ב  ימונה  אחרת,  סיבה   מכל  עבודתו  יפסיק   או

 .בלבד

 של   הפנימי  המבקר  של  להכרעתו  תובא   היא  הצדדים,  בין  כספית  מחלוקת   ותהיה  במידה .17.4

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

 .החלטתו

 מצדם  רכוויתו  יחשב  לא  הממנ  חלק  או  זה  הסכם  עפ"י  זכותם  את  הצדדים  מימוש  אי  .17.5

 לנכון.  שימצאו  פעם בכל זכותם את לממש
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 בזה  נתונה   זה,  הסכם  של  הפרתו   או/ו  יישומו   בפרשנותו,   הקשור  עניין  בכל   השיפוט  סמכות .17.6

 בלבד.  נצרת  בעיר המוסמך המשפט לבית

  יהיו   זה  הסכםל   בקשר  ההודעות  כל   זה.  להסכם  במבוא  כאמור  הנן  הצדדים  כתובות  .17.7

  לעיל,   הרשומות  הכתובות  עפ"י  רשום   בדואר  הצדדים  לאחד  תשלח   אשר  הודעה  כל  בכתב.

 ביד,  שנמסרו   הודעות  הדואר.   בבית   מסירתה  לאחר   שעות  72  לו  נמסרה  כאילו   תיחשב

 מסירתן.   עם מיד בתעודתן  שנתקבלו כהודעות יחשבו

 

 

 החתום: על  באנו ולראיה

 

 
 ____________________________   _____________ __________ ______ 

 הספק               צפת  האקדמית כללההמ
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 ביטוח  דרישות - ההתקשרות להסכם א' נספח

  "( האישור  מבקש"  )להלן  צפת  ,11  ירושלים מרחוב  צפת,  האקדמית  המכללה  לידי  להמציא הספק  על
 להלן:  המפורטים הביטוחים את הכולל  )אק"ב( ביטוחים קיום אישור

 
  רכוש ביטוח א.

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

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

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

 
 שלישי צד כלפי  אחריות ביטוח .ב

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

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

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

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

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

  המוצר חבות  ביטוח           ג.
 נזק   ו/או   אובדן  בגין  דרישה,  ו/או  תביעה  עקב  הישראלי  הדין  פי  על  ספקה  של  אחריותו  בגין .1.1

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

  האישור   מבקש   בין  ההסכם  חתימת  תחילת   מיום  רטרואקטיבית  תחולה   בעל   הינו  הביטוח .1.2
 ההסכם.  נחתם  בטרם החל  העבודה ביצוע אם אף  המציע,  לבין

 . (309)  האישור  מבקש כלפי שיבוב  זכות על  ויתור כולל הביטוח .1.3
  לסעיף   ובכפוף  הקבלן,  מחדלי  ו/או  מעשי  בגין  האישור   מבקש  את  לשפות  מורחב  הביטוח .1.4

 . (321)  (304)  (302)  צולבת אחריות 
 (. 328)  עבורו או האישור מבקש ע"י שנערך אחר ביטוח  לכל ראשוני, ביטוח הינו  זה ביטוח .1.5
 (.332)  חודשים 12  של מורחבת גילוי תקופת כולל הביטוח .1.6
 הביטוח.  לתקופת ובמצטבר למקרה  ₪, 2,000,000. - האחריות: גבולות  .1.7

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

   ומבטחיו: הספק לב לתשומת
  הממונה  ע"י כנדרש חריג כיסוי/ביטול  קוד בסוגריים מופיע  הנ"ל  בביטוחים דרישה  כל יד על
  שלא בדרישה הספק.  של באק"ב הספק של המבטח יציין  אותו  וחסכון,  ביטוח ההון  שוק על

 בפוליסת זה חריג כיסוי/ביטול לכלול  יש אך  באק"ב, לציינה  שלא ניתן בצידה, קוד מופיע
 המבוטח(. לטובת הפוליסה  של  )הרחבה הספק של הביטוח
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 (DD/MM/YYYY) האישור  הנפקת תאריך    ביטוחים  קיום אישור

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

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

  המכללה  שם:
 צפת  האקדמית

 נדל"ן ☐ שם:

  שירותים☒

 מוצרים  אספקת☒

 ______  אחר:☐
  

   של והתקנה אספקה
  מעבדה מכשור
 רפואית

                                 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 ______  אחר:☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

 מען:  צפת  ,11 ירושלים   מען:

 כיסויים
 הביטוח  סוג

  גבולות לפי חלוקה
  סכומי או אחריות

 ביטוח

  מספר
 הפוליסה 

  נוסח
  ומהדורת 
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

  האחריות/ גבול
 ביטוח  סכום

  וביטול  בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 מטבע  סכום  ד'   לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

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

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

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

 מבקש  לטובת   תחלוף   על  ויתור 
  לתביעות   כיסוי  -315  האישור, 
  בגין   נוסף   מבוטח  -321  המל"ל, 

 מבקש -המבוטח   מחדלי או מעשי
  האישור   מבקש   -322  האישור, 

  - 328  זה,  בפרק  ג'  כצד  ייחשב
 מבקש  רכוש-329  ראשוניות,

 ג'  כצד ייחשב   האישור
  אחריות

 מעבידים
  ויתור -309  שיפוי, הרחבת  -304 ₪ 20,000,000   ביט  

  מבקש לטובת תחלוף על
  היה  נוסף מבוטח   -319  האישור,

  מעובדי מי  של כמעבידם וייחשב
 ראשוניות  - 328  המבוטח,

  ויתור -309  שיפוי, הרחבת304  - ₪ 2,000,000   ביט   מוצר חבות
  מבקש לטובת תחלוף על

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

 עקב  עיכוב/שיהוי  -327האישור,
 , ראשוניות -328 ביטוח, מקרה

 חודשים( 12)   גילוי  תקופת -332
 *: (ג' בנספח המפורטת הרשימה מתוך  השירות קוד את לציין יש  האישור, למבקש  המבוטח בין בהסכם   המפורטים לשירותים )בכפוף, השירותים פירוט

 ציוד מכירת/רכישת/השכרת  046

 הפוליסה*  ביטול/שינוי

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

 האישור  חתימת 

 המבטח:



 

 56מתוך   56עמוד 

 

   ההתקשרות להסכם  ב' נספח

 ביצוע  ערבות

 לכבוד 

 צפת  האקדמית  המכללה

 צפת  ,11 ירושלים רח'

 

 _____________________  מס' ערבות הנדון:

  כלפיכם   בזה  ערבים  אנו  צפת(,  קדמיתהא  המכללה  של  07LC/21  מס'   במכרז  _____________)הזוכה  לבקשת

  תדרשו   אשר  ש"ח(  ________________  )במילים:  ₪  _________  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק

 .07LC/21 מס' מכרז עם  בקשר "(החייב" )להלן: מאת:__________________

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

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

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

 בכלל.   ועד  הוצאתה  מיום  חודש 40   ל בתוקפה  תישאר זו  ערבות

   להסבה. או להעברה  ניתנת אינה הערבות

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

 .__________________________ 

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

 

 

 ____________________  __________________  ____________________ 

 ק הבנ וחותמת  חתימות                        החותמים שמות                                      תאריך


