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 GS07/22מכרז פומבי מס' 

 מנהלי 
 כללי  .1

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

בניית אולפן  והדרכה ל  להספקה, התקנה, יישום, הטמעההעומדים בתנאי מכרז זה, הצעות  

ירוק( )אולפן  מכרזהכל  ,  צילום  במסמכי  המפורטים  ולדרישות  לתנאים    : )להלן  בהתאם 

 . "(הפתרון" ו/או "המערכת"

המערכתזוכה  ה .1.2 של  ותחזוקה  להקמה  אחראי  ההתאמות  מקצ  יהיה  כל  כולל  לקצה  ה 

וב מסמכי  שאר  והשילובים הנדרשים על מנת לעמוד בדרישות המפורטות במפרט הטכני 

   . המכרז

ה  .1.3 ביצוע  בסיום  ולאחר  מערכתיתהטמעה  אינטגרציה  קבלה,  תועברנה    ,הפעלהו   בדיקות 

הכולל    (As Made)עדות ותיעוד  ותינתן הדרכה ותיק    המערכות לתפעול שוטף של המכללה 

 .  תר נהלי עבודה והתמצאות מפורטתיהיבין 

ממועד אישור מבחני    באתר המכללה   אחריות   )שלוש( שנות  3הינה  אחריות הנדרשת  תקופת   .1.4

   .  מכללהמתאם מטעם ההקבלה ע"י ה

למכללה שמורה הזכות להאריך את תקופת האחריות בתקופות נוספות בנות שנה כל אחת  

 .  במכרז זה מפורט בהצעת המציע הזוכהבהתאם לתעריף הבתמורה לתשלום 

ו/או    בגין  יריםהמח .1.5 לחוד(  או  )ביחד  הפתרון  מרכיבי  ההנחה  כל  אחוזי  ו/או  השירותים 

  . וצרי החומרה, תוכנה, תשתיות ועבודהוכוללים את כל מ וקבועים  המוצעים הינם סופיים  

השנים, לרבות תקופת    3תוקף המחירים כמאור יהיה לאורך כל תקופת ההתקשרות בת  

( ההמשך  תקופת    2התקשרות  את  להאריך  המכללה  ובחרה  במידה  נוספות(,  שנים 

   . ההתקשרות הראשונה

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

   .  השירותים למעט מע"מ

   : , כמפורט להלןעם זכות המכללה להליך תחרותי נוסף המכרז הינו מכרז פומבי .1.6

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

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

 .  לבין ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוגהינו ציון מחיר + ציון איכות( 

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

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

, קיים פער ממוצע של עד  בעלת הציון הכולל הגובה ביותרהמציעים שבין הצעתם להצעה  

שתקבע הוועדה,  ובתנאי שעמדו בתנאי הסף של מכרז זה[, כי הם רשאים להגיש במועד    15%
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  . הצעת מחיר סופית משופרת המטיבה עם המכללה ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה

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

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

   . במועד ובשעה שימסרו ע"י המכללהלתיבת המכרזים 

  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות .1.7

 .  להצעתם

שהיא, יחד  אחרת  המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  או כל הצעה   .1.8

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

 .  הבלעדי

סיים  יתחייב ל הוכרזה כהצעה הזוכה ע"י ועדת המכרזים של המכללה,  הצעתו  אשר  מציע   .1.9

  3  עלא יעלה  כולל הדרכה ואישור מבחני קבלה בתוך פרק זמן שלקה וההתקנה  פ האסאת  

    . מהמכללה הרכש  הזמנת קבלת מיום חודשים( שהלו)ש

  לרבותמסמך התכולה,  הדרישות המפורטות בתהיה רשאית לשנות את רשימת  המכללה   .1.10

או להפחית מדרישות אלה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והיא תודיע על כך ו/להוסיף  

המכללה  מראש בקבצי   .  באתר  להתעדכן  המלאה  האחריות  מוטלת  בלבד  המציעים  על 

 .  השאלות ותשובות ובהבהרות המכללה אשר יפורסמו באתר המכללה

דעתההזכות  מכללה  ל .1.11 שיקול  פי  על  כולן  את  או  הצעה  כל  אינה  ו   דיהבלע  לדחות  היא 

   . מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר

התנאים   .1.12 לכל  המציע  מצד  הסכמה  ועניין  דבר  לכל  מהווה  לבקשה,  הצעה  הגשת  עצם 

 .  המפורטים לעיל ולהלן  וההוראות

הבהר ה  מכללה .1.13 וקבלת  המערכת  של  הדגמה  לבקש  הזכות  את  לעצמה  לגבי  שומרת  ות 

 .  הפתרון המוצע
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 תנאי סף  מוקדמים  .2

 :  מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלןהעל 

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

 .  1976  -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

   . 11בהתאם למפורט בסעיף המציע ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה  .2.2

יצרני .2.3 ו/או אינטגרטור מורשה מטעם  ו/או מפיץ מורשה  יבואני   המציע הינו משווק    ו/או 

 .  הציודים אותם מציע המציע במענה למכרז

ביצע    :  ניסיון .2.4 )המציע  פרויקטים של  3לפחות שלושה  ירוק(    תאריךמ  החל ,  בניית אולפן 

 .  עד מועד הגשת המענה למכרז זהו 1.1.2019

תחזוקה .2.5 הכולל  :  יכולת  שירות,  למתן  ואחזקה  שירות  מערך  טכנאים    צוותלמציע 

 . ישיר )לא קבלני משנה(ידי המציע באופן  -המועסקים על 

מציע אשר לא יעמוד באחד מתנאי    .  שת ההצעההתנאים מעלה הינם תנאי סף הכרחיים לעצם הג

 . הצעתו תפסל –הסף המוזכרים מעלה 

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

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

שכל מסמך, אישור או כל נייר אחר יהיו בעלי תוקף למועד    דלה ובלבפרק זמן שיקבע על ידי המכל

 .  ולא לאחר המועד שנקבע האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות

  



 
 

 34מתוך  6עמוד 

 

 טבלת ריכוז תאריכים   .3

   : להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז

 עד השעה  תאריך  פעילות

 13:00 18.9.22 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 15:00 20.9.22 למענה המכללה לשאלות הבהרה מועד אחרון  

 13:00 20.10.22 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים  

 

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

 .  המכרז, יגברו המועדים המצוינים בטבלה

 

 פניות והבהרות לגבי המכרז  .4

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

ניתן להעביר שאלות בכתב    .  (3סעיף  )  טבלת ריכוז תאריכיםעד למועד האחרון המפורט ב

  6927726-04  : מס' טלפון,  il. ac. safia@zefatבלבד למכללה  לידי הגב' צפי ארבל,  במייל 

זה   במכרז  בלבדנמסר  המייל   קבלת  אישור  טלפונית  .  לצורך  נוסף  מידע  כל  יינתן    . לא 

   . המכללה לא תענה על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה

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

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

 .  מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות

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

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

אודות"/"מכרזים" "יש להיכנס ל    il. ac. zefat. www  :  המכללה בכתובתהאינטרנט של  

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

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

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

 .  ייעשה על ידי המכללה, לפי שיקול דעתה, ויחייב את המציעים

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

ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעותוזאת לאיש  ידם, הובנו  על  כי הללו אכן התקבלו    . ור 

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

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

   . בכתב/בדוא"ל על ידי נציג המכללה

 

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


 
 

 34מתוך  7עמוד 

 

 עה תהליך הגשת ההצ .5

המדיה המגנטית תכיל את   .  נפרד לכל מעטפה  Disk on key  ההצעה תוגש בעברית, בצירוף .5.1

בכל מקרה של סתירה בין הנוסח בקבצים האלקטרונים לבין  ,  Excelבפורמט  קבצי ההצעה  

   . הנוסח המודפס, יקבע הנוסח המודפס

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

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

דעת שיקול  עפ"י  ההצעה  של  לפסילתה  לגרום  עלולים  ואף  נכתבו  של לא  הבלעדי    ה 

 .  המכללה

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

לכ המציע  המופיעיםמצד  וההוראות  ההתניות  התנאים,  ונספחיו    במסמכי  ל  המכרז 

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

 .  בנספחים למכרז זה

האקדמית צפת המכללה  לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת  את מעטפת המכרז יש להכניס   .5.4

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

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

 .  המכרזים של המכללה

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

במקרה זה יאריך המציע, בהתאמה, את תוקף הצעתו    .  מועד ההגשה האחרון שפורסם  לפני

 .  מכרז זה בסעיפי ואת תוקף הערבות כאמור

 

 להצעהנדרשים מסמכים  .6

 :  על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים

 .  11בהתאם למפורט בסעיף  כתב ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית,  .6.1

מס ערך מוסף, בהתאם לחוק    הכנסה וחוקניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס  י  אישור .6.2

 .  1976  -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 .  נספח ב' - חתומה על ידי המציע ועו"ד המציע המציע  הצהרת .6.3

 

הספק יוסיף ויפרט בנספחים, לפי שיקול דעתו, כל מידע או מרכיב רלוונטי נוסף שברצונו   .6.4

במסמ ישירה  התייחסות  לו   אין  אם   גם  המענה  כרזמ ה  כילהציע,  מטבלת  הפניה  תוך   ,

 .  מכרזמהסעיף הרלבנטי לנספח המתאים ב
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 בחירת הזוכה   .7

 .  פי המסמכים שהוגשו  - בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז על - 1שלב 

   לפחות   נק'  75המלצת לקוחות  איכות כללי וציון  ציון    :  תנאי הכרחי נדרש]  קביעת ציון איכות  –  2שלב  

    . נק'[ 100 מתוך

 השוואה כספית של הצעות המחיר  – 3שלב 

   (30%( וציון האיכות )70%הצעת המחיר )  : ציון שקלול – 4שלב 

 : ]A[ קביעת ציון מרכיב המחיר .7.1

ציון באופן יחסי  שאר ההצעות תקבלנה  ו  100תקבל את הציון    ,הנמוכה ביותרהכוללת  ההצעה  

   . להצעה הנמוכה ביותר

 .  נק' ממרכיב המחיר 90 – התכולה המבוקשתעלות הפתרון לפי  .7.1.1

( שנות אחריות 3עלות לכל שנת תחזוקה ואחריות נוספת, מעבר לשלוש )   :  עלות תחזוקה .7.1.2

 .  נק' ממרכיב המחיר 10 – ותחזוקה הכלולות במחיר המוצרים

 : [Q]  קביעת ציון מרכיב האיכות .7.2

  30%אפשריות, אשר יהוו    ודותנק  100סה"כ    .  המפורטים מטהציון האיכות יורכב מהפרמטרים  

[  Q]איכות    ר תקבל ציוןאשהצעה    .  נק'  75  :  נדרש  ליציון מרכיב איכותי מינימ  .  מהציון הכולל

 . נק' תפסל 75הנמוך מ 

( פרויקטים 3פרויקט נוסף, מעבר לשלושה )על כל    .  נקודות  30  –  רלוונטי לפרויקט   ניסיון  .7.2.1

( הסף  בתנאי  בתחום  2.3  ס"קהרשומים  ירוק((,  )אולפן  צילום  אופלן    החל ,  הקמת 

נק' עד למקסימום   10עד מועד הגשת המענה למכרז זה, יקבל המציע  ו  1.1.2019  תאריךמ

   . נק' 30של 

בש  .  נקודות  70  –המלצות   .7.2.2 הספק  עבד  ו/או  עובד  עמם  לקוחות  השנים המלצות   לוש 

   . פח למכרז זה(האחרונות )ע"פ רשימה אותה יעביר הספק כמופיע בנס

חוות דעתה   –השנים האחרונות    3מובהר בזאת כי חברות אשר עבדו עם המכללה במהלך  

המכללה   לקוחות"של  "המלצת  ציון  את  זה    .  תקבע  בסעיף  כי  בזאת  ציון    - מובהר 

  75פחות מ  המלצות לקוחות  הצעה עם ציון  נקודות,    100מתוך    75מינימום נדרש הינו  

    . תפסל -נקודות 

 :  [Tקביעת ציון סופי ] .7.3

T = 0. 7*A + 0. 3*Q 

 ה
 . ( הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכהTההצעה בעלת הציון )
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 זכות עיון בהצעות  .8

הצעת המציע תיחשב כזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך, כי אם   .8.1

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

בשל טענה לסוד מסחרי או לסוד מקצועי, יציין    רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו .8.2

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

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

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

₪   500  ע"ס  העיון בהחלטותיה של ועדת המכרזים, לרבות הצעת הזוכה, כרוך בתשלום   .8.3

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

 

 שמירת זכויות  .9

לכל   שמורות  המכרז  במסמכי  צפתהזכויות  האקדמית  יהיו  מכללה  לא  במכרז  והמשתתפים   ,

 .  רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה

 

 הוצאות המכרז  .10

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

 .  ציעעל המ

 

 גשת הצעה וערבות ביצוע ערבות ה .11

מערך הצעתו    5%בשיעור של לפחות   על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית אוטונומית  

   .  31/12/2022ערבות ההצעה תהיה בתוקף עד ליום  . הכוללת למכרז )ללא מע"מ(

י  זה,  ייבחר למתן השירותים עפ"י מכרז  וטרם מועד  מציע אשר  לזכייתו  עביר למכללה, כתנאי 

מערך הצעתו הזוכה לא כולל    10%השווה ל  ערבות ביצוע בסכום  חתימת המכללה על ההסכם,  

    .חודשים מיום הודעת הזכייה  18הערבות תהיה תקפה ל  . מע"מ

  לנוסח   בהתאם  ,  ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת המכללה  כל הערבויות הינן מסוג

 . לא תתקבל ערבות צד ג'  . הערבות תהא של הזוכה עצמו . המצורף למכרז זה  הקבוע בנספח 

 

 ילוט  / שחרור הערבות ח .12

ערבות  ה .12.1 את  לחלט  רשאית  תהא  במכללה  נקבעה  ההצעה,  הצעתו  כי  למציע  הודיעה  אם 

 :  במכרז, והמציע כזוכה

 .  השלים את כל החתימות הנדרשות בהסכם ובמכרזלא  (1

 ערבות  –מסמכים שנקבעו בו  את ה   מכללההסכם ההתקשרות אך לא המציא לחתם על   (2

 . בנקאית, פוליסת ביטוח וכו'

 .  חזר בו מהצעתו (3

 .  לא עמד בהתחייבויותיו (4
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 .  הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה 

תחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למכללה, זאת מבלי לפגוע בזכותה של  ההצעה  ערבות   .12.2

 .  לפיצוי נוסף על פי כל דיןהמכללה  

 :  מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות .12.3

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

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

 .  זהכנדרש במכרז 

 

 חתימת חוזה התקשרות  .13

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

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

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

יתר המסמכים והנספחים  או לא השלים את  /במקרה בו הזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות ו 

כאמור לעיל ובמועד הקבוע לעיל, תהא המכללה רשאית לבטל לאלתר את קבלת הצעתו ולפנות  

ין והוא מוותר בזאת  ילכל מציע אחר וזאת מבלי שתהא לו זכות כלשהי לערעור ו/או להתנגדות בענ 

  וסעיף   11סעיףרעור ו/או התנגדות כאמור, זאת בנוסף לזכותה של המכללה כמפורט בעל כל זכות ע

 .  לעיל 12

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

 .  יידרשו על פיהם במועד חתימת ההסכם

 

 התקשרות  .14

למי   .14.1 מ  מהמצעיםלאחר שתימסר  כלל    ,זכתה  כי הצעתו  המכללה הודעה  את  הזוכה  יגיש 

 .  האישורים והנספחים הנדרשים לפי תנאי מכרז זה

וקיום כל התחייבויותיו של הספק כאמור בהסכם   ורה לאספקת השירותים למכללהבתמ .14.2

הזכייה,  הצעת  ב   ראמוכהתמורה    ת א   פקסזה על נספחיו, במלואן ובמועדן, תשלם המכללה ל 

 .  מותנה בקבלת הזמנת רכש מאושרת מאת המכללהאשר ביצע בפועל, הטמעות בהתאם ל

הזכייה .14.3 במחירון  רשומים  אינם  אשר  מוצרים  לספק  מוחלט  איסור  היחידי    .  חל  הגורם 

מחלק הינה  לאספקה  חדשים  מוצרים  ותעריפי  מוצרים  לאשר  של המוסמך  הרכש  ת 

לשהו ללא אישור  כפתרון מוצר חדש ו/או אספקת/הטמעת מקרה של כל ב . המכללה בלבד

לפי דעת  , אם בכלל,  ייקבע  רתוחזר חשבונית החיוב לספק ומחיר המוצ  – מחלקת הרכש  

 .  איש הרכש בלבד ולספק לא יהיו עוררין על כך

רק כנגד תעודת משלוח חתומה ע"י המתאם מטעם המכללה וכנגד  ונית  בשחא  יצופק י סה .14.4

 . תוחזר חזרה לספק ולא תכובדחשבונית ללא הזמנת רכש   .  הזמנת רכש מאושרת בלבד
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 :  הבהרות .15

המכללה איננה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי וכן היא שראית   .15.1

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

לבטל את  מכללה רשאית  היה התמשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,   .15.2

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

 .  בתור

  . ימים קלנדרים מיום קבלת הזמנת הרכש  45לסיים את ביצוע העבודות בתוך  הספק יתחייב   .15.3

שנים    3  -פק אחריות לעמידה בביצועי התשתית והמערכות להספק, בהצעתו, מתחייב לס  .15.4

 .  מתאם מטעם המכללהואישור ה מיום סיום ההתקנה

ימי עבודה   7  -לא יאוחר מ, המתאם מטעם המכללהלאישור  SOW -הספק יגיש את תיק ה  .15.5

 .  זמנת הרכש מהמכללהלאחר קבלת ה

ההזמנה ולא להתקשר עם  תהיה רשאית, גם לאחר קביעת הזוכה  לחזור בה מן  ה  מכללה .15.6

אף אחד מן המציעים לרבות המציע שהצעתו נקבעה כזוכה  ושלא לחתום על חוזה כלל,   

והנימוקים לה   כך; הודעה על החלטה כאמור  זכאי לפיצוי כלשהו בשל  יהיה  לא  המציע 

 .  יימסרו  לספק, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין

 .  לפעילות המכללה העבודות יבוצעו על פי לוחות הזמנים בהתאם .15.7

מחירי הפריטים הינם קבועים וסופים  ויכללו את כל העבודות הנדרשות לביצוע,  לרבות   .15.8

   . עבודות פרוק והתאמה

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 נון,       מנכ"ל -שלומי בן

 המכללה האקדמית צפת  
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 ( SOWה )מפרט תכול -  נספח א'

 : הצורך  .1

  לתלמידי  ותרגול  למידה  לצורך  נגישה   דיגיטלית  ספריה   ויצירת  הרצאות  של   הקלטה .1.1

 . לציבור בתשלום התכנים את להעמיד אפשרות עם,  המכללה

זום  קונפרנס  לפלטפורמות,  חי  שידור  -  מקוונות  הרצאות  ביצוע .1.2   לשרתי  וכן  ('וכו  )וובקס, 

 . וכו' FACEBOOK ,YOUTUBE כמו מדיה

 .  מסמך זה מתייחס לאולפן ככלי ליצירת התכנים בלבד .1.3

   שיטת הפעולה .2

, הבקרה חייבת להיות מתוכננת לתפעול של אדם מפעיל מיומןב חדר בקרה לאולפן מאויש   .2.1

  אחד.

 .  הפעלה עצמית של המרצה או אדם לא מיומן אחר מתוך חלל האולפן המצולם .2.2

  דגשים .3

,  המצלמות  את  יכלולהחדר    .  "רמ   30.5  של  בשטחהינו  (  האולפן  להלן )  המצולם  החדר .3.1

   .ירוק רקע , אורח למחשב  חיבור  עםדיום יסופק ע"י המכללה( ו)פ  פודיום, מסכים, תאורה

יכלול את מחשב הבקרה, מחשב החדר    .  "רמ  20.5  בשטח שלהינו  ד  המיוע  הבקרה  חדר .3.2

לכל הציוד סגור בתוך    U20כ    שירות, מיקסר שמע, ומערכת כריזה / תקשורת, מסד ציוד

   . חדרון משנה מאוורר עם יכולת גישה נוחה לשירות אך מבודד לרעש שהציוד מפיק

 ומטה  K4  ברזולוציית יעמוד הציוד  כל .3.3

  יפנה   המרצה(,  לעמידה  עדיפות)  שולחן  מאחורי  ישוב  או  עומד  כשהמצולם  יעשו  הצילומים .3.4

 תלמידים  להצגת  או  עצמי  כחיווי  שישמש  65"   מסך  יהיה  זה  קיר  על( ,  הדלת  קיר)  למצלמה

 .  טקסטים/   מצגת להקרנת כפרומפטר  או  מרוחקים

 אנשים בישיבה.  3, אפשרות לצלם עד  הפריים המצולם יהיה גוף מלא וחצי גוף .3.5

 המחשה  אמצעי .4

 תיבה וכמסך הצגה )מצולם( כ כלוח שישמש 75"  לפחות  של מגע מסך .4.1

 פודיום  על  17"  כ של קטן מגע מסך .4.2

 חינוך  MOOCלמטרות אולפן להקמת דרישות אפיון .5

 ( מצורף שרטוט)בחלל קיים (  כרומה)הקמת אולפן ירוק  .5.1

 (. מסד ציוד בתוך חדר בקרה) הקמת וציוד חדר בקרה צמוד .5.2

 . מצורף ציוד אולפן ע"פ מפרט .5.3

ההצעה חייבת לכלול חיווט אינטגרציה מסירה והדרכה ככל הנדרש על לפעולה עצמאית   .5.4

 מלאה. 

בתקופת האחריות, במהלך שלושת החודשים הראשונים לאחר מסירת    -ותחזוקה    שירות .5.5

ל   אינטגרטור,בחלוקה  ברמת  איש מקצוע מוסמך  נוכח  יהיה  לשימוש    הגעות   3-2המתקן 

 ,  שעות ש"ע בחודש, לפחות 10בחודש, או בהתאם לדרישות המשתמשים עד  

הספק/הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה בטובין ובאתר המזמינה תוך    - מועד תיקון תקלות   .5.6

 .מועד קבלת הודעת המזמין על התקלהמ שעות (ולא יותר מיום עסקים אחד 48
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 . שנה נוספתכל למלאות + תמחור אחריות   םשנתייאחריות מלאה לתקופה של   .5.7

פתוחות בהיקף  :  באחריות המכללה  -תשתיות חשמל בסיסיות   .5.8 עד הקיר, תעלות    חשמל 

 . האולפן

בסיסיות   .5.9 תקשורת  המכללה  -תשתיות  בלבד  :  באחריות  בקיר  פתוחות  ,  נקודות  תעלות 

  )פורטים במסד(. POE ,1GB 24 האולפן, מתג רשת  בהיקף

 .מטר 3הניתן לפריסה/הסרה מהירה לעומק של כ קיר מצולם ירוק + ציפוי רצפה בירוק  .5.10

 בתמחור נפרד ,  עם תקן אש כולל התקנה,  (לא ספוג)  קירות  3חיפויים לספיגה אקוסטית ב   .5.11

 . מהציוד

 מחשוב ציוד .6

 : הבאים םהמינימליימחשב ניתוב מדיה בעל הנתונים  .6.1

 ארז תצורת מסד מ .6.2

 ליבות פיסיות   16עבד מ .6.3

 64GBכרון מינימלי יז .6.4

 BIT 8GB 256כרטיס מסך  .6.5

 VMIX PRO  כנת אולפןות .6.6

   SDI 4K 12G יסותכנ 4 .6.7

 HDMI 4K  כניסת .6.8

 לפחות  "QHD 27 תפעולמסכי  2 .6.9

 כולל מתקון קיר מתכוונן , "4K 32 סכי התמצאות מדיהמ 2 .6.10

 וכפתורים הניתנים לתכנות  T-BAR הכולל VMIX פנל בקרה לתכנת .6.11

 :  הבאים  המינימליםמחשב שירות כללי בעל הנתונים  .6.12

 I9/I7  מעבד •

 16GBכרון מינימלי יז •

  4BIT 128GB כרטיס מסך •

 לפחות  QHD 27" מסך •

 ס"מ עם גישה אחורית נוחה גלגלים ודלת זכוכית  80עומק    25U מסד תקשורת .6.13

 לשני מחשבים לפחות   3KVAאל פסק  .6.14

 צילום ציוד .7

באיכות .7.1 עם    K4  מצלמה  יציאותקבועה  מתאימה,  זום   SDI/HDMI/NDI עדשת 

 . K4 ברזולוציית

באיכות .7.2 רובוטית   SDI/HDMI/NDI יציאותלפחות,    1"   חיישן,  K4  באיכות  מצלמה 

 . K4 ברזולוציית

  במצלמה רובוטית עם ג'ויסטיק לשליטה עדינה בתנועה, החלפת שליטה IP פנל שליטה  .7.3

 . בחשיפה סיבובייםבמצלמה ע"י לחיצה בודדת, כפתורי שליטה 
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וידאו באיכ  .7.4   להעברת מחשב נייד מרצה מפודיום ללא צורך)  לפחות  HDות  משדר / מקלט 

 (. בכבלול

 . ללא צורך בהתקנות במחשב אורח NDI IP קבלת אות ממחשב מרצה גם באפשרות של .7.5

מתממשק למחשב שרות בחדר בקרה ולמחשב אורח  תומך עברית מלא,    19"  טלפרומפטר .7.6

 . תאימהמ ם+ חצובה פודיו

 שמע ציוד .8

 בכל ערוצי המיקסר בתכנת הניתו  ASIO  לקבלת USB  מיקסר שמע דיגיטלי ממשק .8.1

 בלבד MKH416 ים, מסוג סנהייזרי מיקרופונים קונדנסר תלו 2 .8.2

יכולת הרחקת אנטנות המקלט במידת  עם    מיקרופונים דש אלחוטיים סנהייזר בלבד   2 .8.3

 . הצורך

 לפודיום  (עיפרון)מיקרופון דק  .8.4

 וג מוניטורים אולפניים ז .8.5

 אזניות איכותיות  .8.6

 XLR  יציאות  4כניסות /  8קופסת חיבורי שמע באולפן לפחות  .8.7

 מיקרופון גמיש שולחני לכריזה לאולפן + רמקול כריזה באולפן  Talk Back מערכת .8.8

8.9.  Talk Back In-Hear אלחוטי 

 תאורה ציוד .9

 Key Fill  תאורת אולפן+    Greenה  תאורה מתאימה לשטח האולפן, הארה אחידה של  

Back  מלאה לעבודה בצמצם  F5.6  ללא    לפחות(GAIN  ,)בסיס  LED   בלבד, בסיס טמפ' צבע  

K5600  ,CRI  ומעלה.   80של 

 : מינימום

 גריד תליה לפנסים .9.1

 פנסים קדמיים  4 .9.2

 3200K + 5600K – פנסי עדשה  2 .9.3

 ך ירוק פנסי שטיפה למס 3 .9.4

 קבועים.  Presets אפשרות שמירת -כל הפנסים ב  DMX פנל שליטה .9.5

 אמצעי תליה לפנסים מגריד כולל כבלי אבטחה  .9.6

 : יוד כללי נדרשצ .10

שבאולפןק .10.1 הפריטים  של  החיבורים  כל  את  הכוללת  האולפן  בקיר  חיבורים    ופסת 

HDMI/SDI/ .'רשת וכו 

ובדופן אולפן מציג פלט נבחר ממערכת תלוי מגריד    "45-55  מסכי התמצאות טאלנט  2 .10.2

 ניתוב 

 משועבד ללחיצת הקלטה במערכת ניתוב  -מחוץ לדלת אולפן  ON-AIR חיווי .10.3

  לשימוש כלוח אלקטרוני ולאנוטציות על מצגות, כולל עגלה מתאימה, פלט  86"   מסך מגע  .10.4

 .המסך כמקור למערכת ניתוב 
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 ציעהצהרת המ -  נספח ב'
הח"מ לאחר   מצהירים  אנו  נספחיו   כל  על  את החוזה  לרבות  כל מסמכי המכרז  זהירה את  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו 

 :  ומתחייבים בזה כדלקמן
כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, המציע הינו תאגיד המאוגד לפי הדין הישראלי ובידיו   .1

 .  1976 -התשל"ו

 .  במכרז  11בהתאם למפורט בסעיף יום ההצעה המציע ימציא ערבות בנקאית להבטחת ק .2

המציע הינו משווק ו/או מפיץ מורשה ו/או אינטגרטור מורשה מטעם יצרני ו/או יבואני הציודים אותם מציע המציע  .3
 במענה למכרז.  

עד מועד הגשת ו  1.1.2019  תאריךהחל מבניית אולפן ירוק,  ( פרויקטים של  3לפחות שלושה )ניסיון:  המציע ביצע   .4
 המענה למכרז זה.  

ידי המציע באופן -טכנאים המועסקים על  צוותלמציע מערך שירות ואחזקה למתן שירות, הכולל  :  יכולת תחזוקה .5
 .  ישיר )לא קבלני משנה(

אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור   .6
מכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה  במסמכי ה

 .  ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי   .7
   .  מנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרזאנו מקבלים על עצ

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

 .  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי  .9

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

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

 .  לחתימתנו על הצעה זו

 
 

 _________ ______ : מ. מס' ע______________________ :  החברה שם

 ____________________________________  :  חתימת המציע

 ____________________________________  :  שם מלא של החותם

  

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

מ עו"ד,   ,_____________________ הח"מ,  את   .  ר.  אני,  )מחק  לחוד   / יחד  חתימתם  כי  מאשר   ,____________
מסמכי על  להלן,  המפורטים  ה"ה  של  מס'    , המכרז  המיותר(  מכרז  במסגרת  המוגשים  וההסכם  של    07GS/22ההצעה 

מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על  ה
מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם 

 .  חתמו על ההצהרה מעלה לאחר שהבהרתי להם את משמעותה 
 

 

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

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

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

   . "(המכללה "  :  כללה האקדמית צפת )להלן"( אשר פורסם על ידי המ המכרז"  :  )להלן  07GS/22מספר  
 .  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע

"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף    -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" אליו, "הורשע" ו
של  מעותם  אני מאשר/ת כי הוסברה לי מש  .  1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2

 .  ה אותםנ /מונחים אלה וכי אני מבין

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

 (במקום המתאים Vסמן )

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

 . 2002באוקטובר  31אחרי יום 

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

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

 (במקום המתאים Vסמן )

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

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

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

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

 .  המכרז
 
 

 .  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת
 
 

__ ______________ 
 שם המצהיר + חתימה 

 אישור עו"ד

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

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

מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים  של ה  07GS/22במסגרת מכרז מס'  

ה בשם  אלה  מסמכים  על  לחתום  המציע(  )שם    _____________ החלטת  מטעם  מכוח  תאגיד, 

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

 .  מעלה לאחר שהבהרתי להם את משמעותה 

 
 __________                 __________          _________________ 

  חתימה וחותמת    שם מלא        תאריך      
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 סיון וממליציםי נ -  'דנספח 
 
 

  
עמדת שליטה וצפייה    פרויקטים של מערכות מבוססות שו"ב ביטחון עם לפחותמספר    -ניסיון המציע   .1

רויקט  פכאשר  ,  עד מועד הגשת המענה למכרז זה ו  1.1.2019  תאריךהחל מאחת, אותם ביצע המציע  

עד מועד הגשת  ו   1.1.2019תאריך  החל מ בניית אולפן ירוק,  ( פרויקטים של  3שלושה )יכלול לכל הפחות  

 .  בחוברת המכרז[ 2.3]תנאי סף מס'  המענה למכרז זה 

 

ועד    1.1.2019  הריני להצהיר בזאת כי בצעתי ______ פרויקטים כאמור לעיל מתאריך  .2

 .  מועד הגשת המענה למכרז זה

 

לעיל והתואמים    1פורטים בסעיף  לפרויקטים המ  שמות ממליצים מהם ניתן לקבל חוות דעתלהלן   .3
 בחוברת המכרז  2.3 לכל הפחות את דרישות תנאי סף

  
 טלפון נייד  הפרויקט שבוצע  איש קשר  שם הלקוח 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
פרטיהם  רשם  המציע  ואין  למציע  בעבר  שהיו  נוספים  ללקוחות  לפנות  הזכות  שמורה  למכללה 

   . מעלהברשימה 
 
 
 
 
 

 __________                 __________          _________________ 
 חתימה וחותמת    שם מלא        תאריך      
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 הצעת מחיר -  'הנספח  
 

המוצרים/שירותים, למעט  על  וההיטליםכוללת את כל המיסים החתומה המצ"ב הצעת המחיר  .א

מאתר המכללה, למלאו כנדרש, להדפיסו,  ((1)נספח ה')יש להוריד את קובץ האקסל    .  מע"מ

  . + חותמת ולצרפו למעטפת המכרז  על הקובץ המודפס לחתום

שורה ותאור מפורט הכולל מחיר ברמת    הכולל אקסל    Disk On Keyמצורף על ידנו    –בנוסף   .ב

 . "אקסל"( : )להלן מק"ט של כל מוצר/שרות/רישוי בפתרוןמלא לרבות 

לעיל, למכללה שמורה הזכות להגדיל או להקטין את התכולה בפועל    ב'  בהתאם לאמור בסעיף .ג

 .  והתשלום יהיה בהתאם למחירים המוצעים ע"י המציע ברמת מק"ט

הזכות .ד שמורה  קשורים    למכללה  לא  ו/או  הקשורים  מוצרים,  של  נוסף  רכש  לבצע  הבלעדית 

או במחיר נמוך    המכרז  יבהתאם למחיר   הזוכה  ע עם המצי  שרותקכל תקופת ההת  למכרז, לאורך

 . מהם

 

 

 

 

 

 חותמת וחתימת המציע ______________________ 
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 כתב כמויות והצעת המציע  –( 1נספח ה')

 

האקסל,   קובץ  את  להוריד  יש  המכללה  מאתר  אקסל  קובץ  להוריד  יש 

(", למלאו כנדרש, להדפיסו, לחתום על הקובץ  1המסומן בשם "נספח ה)

 .  למעטפת המכרזהמודפס + חותמת ולצרפו 
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 פרטי המציע   –( 2נספח ה')
 

 המציע

  :  שם המציע

מספר מזהה )מס'  
    : חברה/שותפות(

  : סוג התארגנות )חברה, שותפות(

  : תאריך התארגנות

  :  שמות בעלים / שותפים

  :  שמות מורשי החתימה

  :  שם המנהל הכללי

  : כתובת המציע )כולל מיקוד( 

  :  במשרדמספרי טלפון 

  :  כתובת דוא"ל

 איש הקשר למכרז 

  :  שם איש הקשר למכרז

  :  טלפון נייד

  :  כתובת דוא"ל
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 ערבות הצעה -נספח ו'  
 

 _____________  : תאריך

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 ערבות מס' _____________________ כתב  : הנדון

 

סכום    אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל(  "המבקש"  :  להלן)  __________________על פי בקשת   .1

₪____________ של  לסכום  עד  דרישתכם,  ₪  ___________________________  :  מיליםב  לפי 

מכרז פומבי  להגיע לכם מאת המבקש, בקשר עם השתתפות ב  , המגיע או עשוי("סכום הערבות"  :  להלן)

   . "("המכרז : )להלן 07GS/22מס' 

ימים  (  7)  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד גובה סכום הערבות לא יאוחר משבעה .2

 .  ("הדרישה מכתב" : להלן) בסוף כתב ערבות זהלכתובתנו המצוינת ממועד קבלת דרישתכם בכתב, 

שלא    תוקפה לגבי יתרת הסכוםערבות זו ניתנת למימוש בשיעורין באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מ  .3

הערבות לא יעלה   חולט, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך התשלומים מכוח

 .  על סכום הערבות

לנמק    ערבות זו היא בלתי מותנית, ואנו מתחייבים לשלם את הסכומים לפי ערבות זו מבלי שיהא עליכם .4

אופן בכל  להוכיחה  או  דרישתכם  את  לבסס  הסכום  או  תשלום  את  תחילה  לדרוש  או  האמור    שהוא 

 .  מהמבקש

 .  לערבות זו כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשרהמכרז  הרינו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי  .5

 .  ___________ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקף עד ליום   .6

 .  אנו לא נהיה רשאים לבטל ערבות זו מכל סיבה שהיא .7

 . ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו .8

 .  על ערבות זו וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה יחולו דיני מדינת ישראל .9

 

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

 

 _______________________  : פקס מס'  __________________________

 

 

 

 ____________________ 

 וחותמת הבנק  החתימ     
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 הסכם - 'זנספח 
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 הסכם 
 

 2022אשר נערך ונחתם בצפת ביום ____, בחודש ________  

 

 בין 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11ירושלים  רחובמ

 580362937 . ר. ע

 ( "המזמיןו/או "  "המכללה "  : )להלן

 מצד אחד; 

 ביןל

 ___________________ 

 מרחוב___________________________ 

 _____________________  . פ. ח

 "( ספקה"  : )להלן

 מצד שני; 

 
אולפן צילום )אולפן  אספקת והתקנת  ל  07GS/22  פרסמה מכרז פומבי מספרוהמכללה           :  הואיל

  : על כל נספחיו )להלן  ל כמפורט במכרז ובהתאם להסכם זהו, הכ"(המכרז"  :  )להלן   ירוק(

 (;"יםרותיהש"" ו/או  המערכת"

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

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

 הכל כמפורט במכרז על נספחיו ובהסכם זה על כל נספחיו;

ונקב       :  והואיל הזוכה,  כהצעה  הספק  בהצעת  בחרה  השירותים  והמכללה  את  יספק  הספק  כי  ע 

לגבי   שוטף  תיעוד  ויספק למכללה  דרישת המכללה,  לפי  בצפת,  למכללה באתרי המכללה 

ה המוצרשירותים  אספקת  בתכונות  והכל  ,  יםושינויים  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך 

 במועדים ובתנאים המפורטים ומוגדרים במסמכים המכרז ונספחיו ובהסכם זה על נספחיו; 

התחייבויותיההו :  והואיל את  להסדיר  מעוניינים  ההסכמות    ם צדדים  את  ולהעלות  וזכויותיהם, 

 ביניהן על הכתב בהסכם זה להלן; 

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

 לספק על פי התעריפים המוסכמים בין הספק למזמין, כמפורט בהסכם זה; 

 

 

 

 :  והותנה בין הצדדים כדלקמן הוסכם לפיכך הוצהר
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 כללי 

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

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

 .  נפרד מהסכם זה

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

 .  אישור קיום ביטוחים – 'נספח א  .1.3.1

 .  ערבות ביצוע   - ' נספח ב .1.3.2

ומוסמך על ידי  על ידו במכרז  ת  והמוצעת  ומורשה של המערכ   מתקין/ מטמיעהספק הינו   .1.4

 .  רותים למערכתייצרן המערכת למתן ש

לצורך קבלת קריאות ומתן סיוע    17:00  עד  08:00  לספק מוקד טלפוני הפועל בין השעות .1.5

  . ראשוני לשאלות ופתרון בעיות

סיום מבחני הקבלה לכלל המערכות אשר הוטמעו  מיום  שנים    3- להינה  תקופת ההתקשרות   .1.6

הספק   ההתקשרות"   :  )להלןע"י  תוקף  "(תקופת  את  להאריך  הזכות  שמורה  למכללה   ,

, "(תקופת האופציה"  :  לן)לה  חודשים כל תקופה  12ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות  

רותי האחריות יחולו עד תום  יהתחייבות הספק לש  .  הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

, Productionבמצב    העלאת המערכת לאווירוזאת מיום במכרז  תקופת האחריות הנדרשת  

 . גם אם תגיע תקופת ההסכם כאמור לעיל לסיומה קודם לכן

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

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

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

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

ותנאים   מינימום  שכר  לתשלום  הקשורות  הוראות  ולרבות  בעבודה,  לבטיחות  הקשורות 

 .  סוציאליים לעובדי הספק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 שימוש בציוד בניגוד להנחיותיהם;  

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

צועניים  ומקוכן צוות אנשים מיומנים    מערכת כלים המתאימים לתחזוקת ההובאפשרותו  

)לרבות תקופת    לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות

 . מבניהםולמשך כל תקופת האחריות, המאוחר  האופציה(
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, מכל סיבה שהיא, יודיע  היצרןהיות מטמיע ו/או נציג  הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק ל .1.11

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

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

 . את כל המידע הטכני הדרוש

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

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

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

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

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

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

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

 בציוד בניגוד להנחיותיהם; 

 אספקת המערכת  .2

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

הספק לא יבצע עבודה כלשהי ולא    .  מכללהמחלקת הרכש של האשר תונפק לו על ידי  ורכש  

 .  מאת המכללהרשמית יספק מערכת כלשהי ללא קבלת הזמנת רכש 

תעודת משלוח .2.2 על  במכללה  מנהל מחלקת המחשוב  יחתים את  / חשבונית עסקה    הספק 

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

המחשוב במכללה או מי מטעמו, תהווה אישור למסירה, קרי "המערכת נמסרה, הותקנה,  

הופעלה באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש במערכת לשביעות  

 .  אישור זה לחשבונית החיוב הספק יצרף עותק חתום של . רצונם"

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

במכללה, לרבות דרישות תוכנות, אביזרי  תקנת המערכת  הדרישות והסידורים הנוגעים לה

 .  וכל שאר הפרטים הטכניים הדרושים להתקנת וקישור המערכת  הדפסה/ המחשה

 .  תאום ההתקנה יבוצע מול מנהל המחשוב במכללה .2.4

 . בהתאם לאמור במכרז מכללה תסופק ותותקן בהמערכת  .2.5

 

 הדרכה ותמיכה  .3

 .  הספק ידריך את צוות המכללה בהפעלת ותחזוקת המערכת ברמת המפעיל .3.1

ה .3.2 ספרות  כל  את  המערכת  עם  יספק  עם   ה,פעל ה הספק  העבודה  שיטות  של  מלא  ותיעוד 

 .  המערכת והרכיבים המשויכים אליה

 .  אחריותהספק יספק תמיכה מקצועית מלאה לאורך כל תקופת ה  .3.3
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 שירות תחזוקה למערכת  .4

ואישור מבחני    Productionהעלאה לאוויר במצב  תחל ממועד  שנים,    3של  תקופת אחריות   .4.1

 .  הקבלה

,  הספק אחראי לפעולתה התקינה של המערכת על כל רכיביהבמהלך תקופת האחריות יהיה   .4.2

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

  . תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ טכני והדרכה למשתמשים

הכל  ו   עדכוני גרסאות נתן באתר המכללה ויכלול תמיכה טכנית והדרכה,  י שירות התחזוקה י .4.3

   . ללא תוספת תשלום או תמורה מצד המכללה

 . בהתאם לאמור במכרז : זמני תגובה לקריאת שרותמתן השרות ו .4.4

 

 ערבות ביצוע .5

ערבות ביצוע  עביר למכללה, כתנאי לזכייתו וטרם מועד חתימת המכללה על ההסכם,  י הספק  

חודשים    18  תקפה ל הערבות תהיה    .  מערך הצעתו הזוכה לא כולל מע"מ  10%השווה ל  בסכום  

     . מיום הודעת הזכייה

מסוג הינן  הערבויות  לטובת  כל  מותנית  בלתי  אוטונומית  בנקאית    בהתאם   ,המכללה   ערבות 

לא תתקבל ערבות צד    .  הערבות תהא של הזוכה עצמו  .המצורף למכרז זה  לנוסח הקבוע בנספח

 .ג'

 ביטוחים .6

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

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

 :  המפורטים להלן

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

 .  כמפורט בנספח הביטוחים צד שלישיביטוח  .6.2

 .  , בנוסח כמפורט בנספח הביטוחיםחריות מקצועיתוביטוח אביטוח חבות המוצר   .6.3

 ביטוח חבות מעבידים בעלת תוקף טרם תחילת העבודות במכללה  .6.4

הביטוחים יכללו תנאי על פיו הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח,   .6.5

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

ימים מיום חתימת החוזה להמציא   14ה מצד המכללה, מתחייב הספק, תוך  ללא כל בקש .6.6

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

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

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

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

שנים   שבע  למשך  מקצועית  אחריות  בביטוח  המשולב  המוצר  חבות  ביטוח  את  לרכוש 

 .  לפחות
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כוש הספק פוטר בזאת במפורש את המכללה ו/או את הבאים מטעמה, מכל אחריות לנזק לר .6.7

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

 .  לנזק בזדון

, לא יהיה  בנספח א להסכם זהמוסכם בזאת במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורטים   .6.8

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

 .  זה ו/או על פי כל דין הספק על פי חוזה

בכל ביטוח רכוש   .  הספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים ו/או משלימים לצורך ביצוע עבודתו .6.9

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

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

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

   . ו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחלפי

  המכללה יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי    הספקביטוחי   .6.10

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

לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא    קהספבביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי  

 .  יום מראש  30 ,המכללהאם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

כנגד    הספק .6.11 ו/או תביעה  ו/או דרישה  כל טענה  לו  כי לא תהיה  מי  / והמכללה  מצהיר,  או 

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

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

 .  מאחריות לכל נזק כאמור לעילהמכללה את 

מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי    הספק .6.12

 .  הביטוח

ביטוחי   .6.13 בעריכת  אין  כי  בזאת  ומוסכם  והספקמוצהר  הביטוח  אישור  בהמצאת  או  /, 

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

מאחריותו על פי ההסכם   הספקלהוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את  

 .  ו/או על פי כל דין

לידי   .6.14 כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור  בין הצדדים  ומוסכם  הינם    המכללהמותנה 

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

 .  במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם

 

 התמורה ותנאי תשלום .7

המערכת המכללה תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית במכרז כנגד  והטמעת    תמורת אספקת

החתומה ע"י מנהל המחשוב  חשבונית מס כחוק, אשר תוגש למכללה יחד עם תעודת המשלוח  

 .  יום 45שוטף +  : של המכללה, בתנאים תשלום של
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 אחריות  .8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  ביצועו לא עוכבדין ש

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

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

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

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

 .  התקין ולשימוש מלא

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

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

 . המשפטיים

מקרה לא יישא אחד הצדדים בחבות כלפי הצד האחר עקב אובדן  בשום    -הגבלת חבות   .8.7

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

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

 

 יחסי הצדדים  .9

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

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

 .  הספק

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

אים, והוא יישא בכל ההוצאות  בלבד והם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המל
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והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן  

 .  בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה

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

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

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

לעיל ישולם לאלתר ומבלי שיהא על המכללה להמתין לפסק דין    3. 9השיפוי האמור בסעיף   .9.4

 .  ו/או לסיומם של הליכים שינקטו מטעם מי מהצדדים

  מקום שיפוט .10

מסכימים והעניינים    הצדדים  לנושאים  הקשור  סכסוך  בכל  המקומית  השיפוט  סמכות  כי 

 . בנצרתלבתי המשפט המוסמכים   אך ורקהנובעים או הקשורים במכרז זה על נספחיו, תהא 

 הפרת הסכם .11

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

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

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

 .  יום  30אלו לא בוטלו תוך 

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

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

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

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

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

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

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

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

 בניגוד להנחיותיהם;  ציוד ו/או שימוש בציוד 

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

 .  לתקפו במועד שתקבע המכללה בהודעה

 
 
 

 :  ולראיה באנו על החתום
 
 
 
 
 

 ____________________________   ___________________ 

 הספק  כללה האקדמית צפת המ
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דרישות ביטוח  –  נספח א' להסכם

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

ביטוח רכוש . א
, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים  הספקוכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של  

, נזקי טבע  (316) המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה  
על(,  313) פגיעה  רכב,  כלי  ידי  על  פגיעה  צינורות,  והתבקעות  נוזלים  טיס, שביתות,  -נזקי  כלי  ידי 

.  (314)פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה 

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

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

.  מטעמוכיסוי לאחריותו של הספק בגין מי  .2
  : הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר .3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי . ד
לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות      . 1

. (322))ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור 
:  הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ     . 2

הרעלה,   .2.1
כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 אומי,  זיהום תאונתי פת .2.3
שלא   .2.4 עליו  ו/או  בו  פעלו  או  פועלים  בשירותו  אחר  אדם  כל  או  שהמבוטח  לרכוש  נזק 

 במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,   
( 307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם   .2.5
.  (315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי   .2.6
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ייחשב  .3 לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  האישור,  מבקש  את  לשפות  מורחב  הביטוח 
 .  (321( ) 304( ) 302)הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

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

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

 עבודות בגובה ובעומק,    .  1. 2
 פיתיונות ורעלים,   .  2. 2
 העסקת נוער כחוק,   .  3. 2
 .  קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח .  4. 2

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

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

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

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

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

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

  30או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  /ביטול הביטוחים הנ"ל ו .4
   . , בדואר רשוםלמבקש האישוריום 

 
 

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

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

 .  הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח()
 

 

 . הנני מאשר כי קיבלתי את האמור לעיל ומתחייב להעביר נספח זה לידיעת מבטחיי 
 

 
 __________________ 

 חתימת הספק 
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים 

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

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

המכללה    : שם
 האקדמית צפת 

 נדל"ן ☐ : שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☒

 ______  : אחר☐
  של והתקנה אספקה

אולפן צילום )אולפן 
 ירוק(

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☒

 ______  : אחר☐

 :  פ. ז/ח. ת :  פ. ז/ח. ת

 :  מען , צפת 11ירושלים   : מען

 כיסויים
 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

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

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

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

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

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

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

אחריות  
 מעבידים

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

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

אחריות  
 מקצועית

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

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

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

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

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

  12תקופת גילוי  ) -332ראשוניות , 
 חודשים(

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

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

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

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

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

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

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

 חתימת האישור  

 : המבטח
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 ערבות ביצוע –  ' להסכםבנספח 
 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 ערבות מס' _____________________  : הנדון

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  ,  ז______________  .  פ/ת.  ח  ________לבקשת _____

אשר    ,(, כמפורט להלןשקלים חדשים_____________________  :  )במילים₪    ________עד לסך  

אולפן  אספקת והתקנת לחוזה "( בקשר עם החייב "  : __________________ )להלן:  תדרשו מאת

 .  07GS/22 ווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי מס'צילום )אולפן ירוק( המה 

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

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

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

 .  האמור מאת החייב

 .  ועד בכללחודשים מיום הוצאתה   ___בתוקפה עד  רתישאערבות זו 

   . הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה

 

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

 

__________________________  . 

 

 

 

 ____________________  __________________  ____________________ 

 חתימות וחותמת הבנק                  שמות החותמים                                            תאריך   
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