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 מכרז ההוראות ותנאי   -'מסמך א

 

 הזמנה להציע הצעות  .1

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

  אספקת והרכבת קונסטרוקציית פלדה   -בניית מדרגות חירום הכוללים בין השאר  הסף להגיש הצעה ל

המכינות   למבנה  גם  המתחברת  המשטרה"המכונה  "  "בית  החירום )להלן:  צפת  "(מדרגות  הכל    ,בעיר 

 ."(השירותים)להלן: " החוזהו  , התכניותכמפורט במכרז זה על נספחיו לרבות המפרט הטכני

 מבוא .2

ללא  לשירותים הנדרשים  הצעות  הציע  דרש לנ  תוכניות מדרגות החירום.מפורטים    (1)בנספח א' .2.1

 כל שינוי במפרטים. 

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

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

מהזוכה   .2.3 להזמין  הבלעדית  הזכות  את  לעצמה  שומרת  ההמכללה  נוספות  מסגרות  זהות  עבודות 

 שנים ממועד הודעת הזכייה במכרז זה. 5עד   לאורך תקופה של, בתכולתן למפורט במכרז זה

ולוגיסטיקה במכללה  והתקנת מדרגות החירום  אספקת   .2.4 או מי  תעשה בתאום עם סמנכ"ל בינוי 

  06עד  מדרגות החירום  את    התקין"(. על הזוכה יהיה להמתאם מטעם המכללה)להלן: "מטעמו  

 .מיום ההזמנהימי עסקים 

 .  רשאי להציע הצעה, מציע אשר עומד בכל תנאי הסף באופן מצטבר .2.5

הנוגע  .2.6 ועדכני  רלוונטי  ישראלי  תקן  כל  פי  על  דין,  כל  להוראות  בהתאם  יסופקו   השירותים 

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

הצ .2.7 להגיש  יבחר  אשר  הם מציע  כאשר  המכרז  מסמכי  כל  את  להגיש  נדרש  זה,  למכרז   עה 

 . ועל פי סדרם בקובץ זה, כרוכים ובשני העתקים

להצעתו את   על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו" ולצרף .2.8

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

 . מוטלת על המציע בלבד נסת המעטפה המכילה את כל מסמכי המכרז לתיבת המכרזיםלהכ

להשלים את    אחריות המציע לחתום, באמצעות מורשי החתימה, בכל מקום שנדרש לכך ומחובתוב .2.9

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

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

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

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

לרבות  ,  וכל מידע רלוונטי הקשור למכרז  החוזההמציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי   .2.10

טענת אי ידיעה    הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור והוא מוותר על כל

 .  או אי התאמה/או טעות ו/ו

המכללה רשאית    או אי בהירות לגבי האמור במסמכי המכרז השונים, תהא/במקרה של סתירה ו .2.11

א הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  ולבחור  הנכון  הנוסח  של/ת  העדיף  יפורשו    או  וכן  המכרז,  מסמכי 
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את זכויות המכללה. הגשת הצעה    או אי הבהירות באופן המרחיב את חובות המציע או /הסתירה ו

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

המכרזה .2.12 מסמכי  את  לתקן  הזכות  את  לעצמה  שומרת  ו/ו  מכללה  להם  להוסיף   או/או 

 .  לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת ההצעות

וההחלטה .2.13 שהיא,  הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מחויבת  איננה   המכללה 

 . על ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי

שמסר  .2.14 במידע  שישנו  שינוי  כל  אודות  שהות  כל  ללא  המכללה  את  לעדכן  מתחייב   המציע 

 .קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכהבהצעתו עד ל

 . ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפך .2.15

 נצרת.המצורף לו, נתונה לבית המשפט ב  חוזהסמכות השיפוט בכל הקשור למכרז זה ול .2.16

לעיון באתר   .2.17 יהיו פתוחים  תחת הספרייה "מכרזים"    www.zefat.ac.ilהמכללה  מסמכי המכרז 

   "( הנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב.אינטרנטאתר ה)להלן: " 

 השתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום דמי ההשתתפות.  .2.18

 במכרז זה זוכה אחד בלבד.   -הזכייה במכרז לא תפוצל בין מספר מציעים, קרי   .2.19

לרבות    שירותיםוכוללים את כל מרכיבי הוקבועים  ירים בגין אספקת השירותים הינם סופיים  המח .2.20

מחירי המציע למוצרים  .  ופינוי אשפה לאתר מורשה  ניקוי השטח לאחר ההתקנה,  התקנה מלאה

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

   , כמפורט להלן:עם זכות המכללה להליך תחרותי נוסף המכרז הינו מכרז פומבי .2.21

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף וזאת  .2.21.1

בוה ביותר לבין  , או פחות, בין ההצעה עם הציון המשוקלל הג15%בהתקיים פער של  

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

תודיע   .2.21.2 נוסף,  תחרותי  הליך  עריכת  על  לעיל  התנאי  בהתקיים  מכרזים,  ועדת  החליטה 

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

ס מחיר  הצעת  הוועדה,  למחירים שתקבע  ביחס  המכללה  עם  המטיבה  משופרת  ופית 

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

 כהצעתו הסופית בהליך זה.  

ובשעה  .2.21.3 במועד  המכרזים  לתיבת  בלבד  המציע  ידי  על  תוכנס  הסופית,  המחיר  הצעת 

 שימסרו ע"י המכללה.  

ועניין הסכמה מצד המציע לכל התנאים וההוראות עצם הגשת הצעה לבקשה, מהווה לכל   .2.22   דבר 

 המפורטים לעיל ולהלן. 

 המכללה.  רכושה הבלעדי והמלא של  ינםה  מכרזכל מסמכי ה .2.23

 .מציע יחתום בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של מכרז זה, ויצרף חותמת וחתימה מלאה להצעה .2.24

 
  

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

 תאריך  הליך

יבוצע באופן פרטני ממועד פרסום    –סיור מציעים )חובה( 
המכרז ועד המועד האחרון להגשת שאלות והבהרות הרשום 

 מטה.

יש לתאם מועד לסיור בטלפון מס'  
04-6927726   

 13:00עד השעה   18/9 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות 

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

 13:00עד השעה   20/9

 13:00עד השעה  20/10 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 

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

 האינטרנט.דעתה הבלעדי והיא תפרסם על כך הודעה באתר 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

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

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

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה. המציע רשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי   .4.1

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

 והתקנות מכוחו. 

, אשר היקפה  ךואיל  2019  עבודות דומות, משנת(  לוש)ש  3מוכח בביצוע של לפחות  ן  המציע בעל ניסיו .4.2

עד למועד  ם  הסתיין  ואשר ביצוע₪ )לא כולל מע"מ(    100,000  לא יפחת מן  הכספי של כל אחת מה 

 הגשת ההצעות במכרז. 

 . לייצור עבודות הפרזול  על קבלני משנהך  נסמ למציע מסגריה וצוות ייצור והתקנה משלו והוא אינו   .4.3

המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה ההסכמים   .4.4

 אספקת השירותים.  הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך

המציע יזכה  בתפקוד כל אחד מהם ככל ש לפגוע    ות ו לא מתנהלות תביעות שעלוליכנגד המציע ומנהל  .4.5

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

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של   .4.6

 המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי". 

 .   7התאם לאמור בסעיף ב, כתב ערבות בנקאית אוטונומית להצעתו לצרף על המציע  .4.7

 .  9המציע השתתף בסיור מציעים פרטני, כמפורט בסעיף   .4.8
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 מסמכים ואישורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף .5

הכללייםלהוכחת   .5.1 הסף  בתנאי  המציע  הצעתוו  עמידת  עם  להגיש  המציע  על  את    המקצועיים 

 : המסמכים הבאים

תעודת רישום במרשם המתנהל עפ"י    המציע העתקיצרף    -  4.1  סף  בתנאי  עמידתו  הוכחתל .5.1.1

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

. כמו כן יצרף המציע  נסח חברה עדכני מרשם החברות המכיל מידע גם על שעבודיםיצרף  

גופי עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  המעיד  ציבוריים,  אישור  ם 

 . 1976-התשל"ו 

ביצע עבודותיצרף המציע    –    4.2  סף  בתנאי  עמידתו  להוכחת .5.1.2 , החל  פרטי הלקוחות להם 

₪ )לפני    100,000של  מינימלי  בסך  מדרגות חירום מברזל  של אספקת והתקנת    ,2019משנת  

 . מע"מ( לשנה

אישור רו"ח  ומלווה בחתום ע"י עו"ד תצהיר יצרף המציע  - 4.3  סף בתנאי עמידתו  להוכחת .5.1.3

 . 4.3תנאי סף לתמיכה בעמידתו של המציע ב

אי    –   4.4  סף   בתנאי  עמידתו   להוכחת .5.1.4 ועל  מינימום  שכר  תשלום  על  תצהיר  המציע  יצרף 

 )נספח ג'(.  העסקת עובדים זרים שלא כדין

תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני  צרף המציע  י  -  4.5-4.6  סף  בתנאי להוכחת עמידתו   .5.1.5

בהליכי    יםנמצא  םאינומנהלו    מציעוהומנהלו,    דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציעעורך  

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

 על המציע לצרף ערבות בנקאית בהתאם לנוסח בנספח ד'.  - 4.6להוכחת עמידתו בתנאי סף  .5.1.6

הגשת ההצעות  האחרון להנדרשים להיות תקפים במועד  רים  ו/או האישועל כל הרישיונות    כייובהר   .5.2

 .ובמשך כל תקופת ההתקשרות

5.3. " )להלן:  המכללה  של  המכרזים  ועדת  של  המכרזיםבסמכותה  לא  ועדת  אשר  למציע,  לאפשר   )"

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

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

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

(, ו/או לפנות למציע בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו והכל כפי  במכרז זה להגשת ההצעות

 שתמצא לנכון.  

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

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

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

  קביעת ההצעות המשתתפות:  – שלב ראשון .6.1

 המכללה תבחן את עמידותם של המציעים בתנאי הסף. 

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

משקל   קריטריון
 בנקודות

 ניסיון:

הלקוחות ( א המציע    מספר  ביצע  חירוםעבודות  להם  מדרגות  של  סך  ב  התקנת 

)ל  00,0001של  מינימלי   ועד מועד    /19/11מתאריך    , החלללקוחמ(  "מע   פני₪ 

   .הגשת המענה למכרז

40 

 המלצות: (ב

רשימה   להעביר  המציע  לעל  הלקוחות  פרטי  העבודות  הם  עם  את  ביצע 

 המפורטות בסעיף א' מעלה. 

דעתם.   וחוות  הלקוחות  עם  המכללה  שיחות  סמך  על  הינו  זה  לסעיף  הציון 

 שביעות רצון הלקוחות בנושאים הבאים: בשיחות יבחנו 

 עבודת הפרזול והצביעה איכות   (1

 מהירות תגובה, לקיחת אחריות  –לאחר ביצעו העבודה טיפול בתקלות  (2

 הלקוח המעריך.   /התנהלות עסקית מול המשתמש (3

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

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

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

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

 לא נרשמו כלקוחות. 

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

 תהיה רלוונטית לסעיף זה. בלבד דעתה של המכללה 

60 

 

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

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

 100 x  ההצעה המשוקללת הנמוכה ביותר שהוגשה 

 ההצעה המשוקללת הנבדקת                   

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

 המחיר אינו סביר.  

 בחירת הזוכה/ים –רביעי שלב  .6.4

תדרג את ההצעות. המציע שהצעתו תקבל את הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר )מחיר  המכללה  

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

   .חלופי
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 ערבויות  .7

 ערבות הצעה: .7.1

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

מותנית, מאת בנק  (. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי  6')ובנוסח המופיע במסמך אעל שמו  

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

 לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. . המכללה תהיה רשאית₪ 5,000

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

תהא רשאית לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת. היה והמציע לא המציא  

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

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

 ערבות ביצוע:  .7.2

ימי עסקים מיום הודעת    5התחייבויותיו על פי החוזה ימסור הזוכה למכללה בתוך  להבטחת   (1)

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

של  בנקאית   כולל מע"מ(  מערך 10%בשיעור  )לא  של המציע  הזוכה  . הערבות תהיה  הצעתו 

. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, ותעמוד  חוזהב' ל  נספחבהתאם לנוסח המופיע ב

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

 הזוכה מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונה. 

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

 .בלבד מציע/הזוכהה

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

 :של ולכיסוי להבטחת  הערבות לעיל, תשמש האמור

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

 .החוזה מתנאי תנאי כלשהו של

 או עלולה להוציא או/ו  שהמכללה הוציאה למציע הקשורים והתשלומים ההוצאות כל .ב

 .זה חוזה  עם בקשר בהם או להתחייב לשלם

 .ביתר למציע שולם אשר סכום כל .ג

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

במספר אחת ולהיפרע או  ההוצאות בגין מתוכו פעמים,  ההפסדים,   והתשלומים הנזקים, 

 .כאמור

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

 .לעיל כאמור המקורי לסכומה הערבות סכום הערבות, את מימוש

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

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

 



 

 29מתוך  8עמוד 

 

 הגשת ההצעה  .8

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

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

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

שים  וחתמת כל הגורמים הדרתוך כדי ההמכרז,    המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים במסמכי .8.2

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

על נספחיו, בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ובחותמת ושם מלא בסוף   החוזההמציע יחתום על   .8.3

 .  החוזה

   . מדה או תוספות כלשהןוקבועים ללא הצ  יהיו מחירים סופיים   הסופית   המחירים שיפורטו בהצעה  .8.4

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

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

 או בכל דרך אחרת לא יתקבל. רשום 

דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  המכללה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול   .8.7

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

 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. 

 

 מציעיםסיור  .9

יבוצע לא  ו  סיור מציעים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. סיור המציעים יהיה פרטני

לתאום סיור  . יש ליצור קשר  להעיל  3כאמור בסעיף    מועד אחרון להגשת שאלות והבהרותהיאוחר מ

  . safia@zefat.ac.ilדוא"ל או באמצעות  6927726-04בטלפון 

 

 שאלות והבהרות .10

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

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

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

לצד כל שאלה   יצוין  השאלות    הסעיף במסמכי המכרז אליו מתייחסת השאלה.  - בשאלות המציעים 

   פורסמו באתר המכללה.התשובות לשאלות יו

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

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

וע מן האמור לעיל, מוסמכת המכללה לינתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי המכרז ו/או  מבלי לגר 

 לתקן טעויות שנפלו במכרז, באמצעות הודעה אשר תפורסם באתר המכללה. 

 

mailto:safia@zefat.ac.il
mailto:safia@zefat.ac.il
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 תנאי תשלום .11

 לא תשולם כל מקדמה שהיא. .11.1

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

 באופן תקין ולשביעות רצונו המלאה. 

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

   קבלת אישור המתאם מטעם המכללה. 

 

 תוקף ההצעה .12

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

לא תעלה  תם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר  רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצע המכללה תהא  

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

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

 

 פתיחת ההצעות  .13

 המכרז. מעטפות  משתתפי המכרז לא ישתתפו בפתיחת  כיהר בזאת מוב
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 מפרט  –  (1) 'א מסמך

 

 חוברת מצורפת באתר המכללה 

 

 דגשים:

  באופן הבא: המדרגות מקשרות .1

 לחצר האחורית    1בין קומה  •

 ולגג המבנה  2לקומה   1ובין קומה  •

 ובין החצר האחורית למבנה "ארזים" הסמוך.   •

 המדרגות בנויות ממתכת בהתאם למפרט המצוין בתוכנית ובכתב הכמויות.  .2

 בלבד.  מתכת מגולוונת וצבועה בתנור .3

 . ברגים בלבדבהתאם לתכנון, חיבור המדרגות יעשה ע"י  .4

  2ולוונת+ ( יצבעו בשכבת יסוד למתכת מגיאושרו מראש  -תיקוני ריתוך וצבע )במידה וידרשו .5

 שכבות של פוליאור תואם גוון המדרגות. 

 RAL 7012–גוון המדרגות  .6

מחיר המדרגות כולל את כל העבודות הנדרשות, כולל הובלה הרכבה במקום וכן עבודות בטון   .7

 לביסוס במידה ויצטרכו. 

 יש להגיע לסיור במקום לוודא דרכי גישה טרם מתן הצעה. .8

 מפלסים בשטח. יש לערוך תאום בין התכניות למידות ו .9

לא תשולמנה מקדמות, התשלום לאחר סיום העבודה וההרכבה בהתאם לתנאי תשלום המפורטים   .10

 . מכרז זהב
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הצהרת המציע  -( 2מסמך א' )

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

לגבי   .1 דין  עפ"י  המתנהל  במרשם  דין  עפ"י  בישראל  רשום  המציע  מורשה.  עוסק  או  תאגיד  הינו  המציע 
מסוגו  1976  –"ותשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים   האישורים   בכל  מחזיק ו  תאגידים 

 והתקנות מכוחו. 

ואילך, אשר היקפה הכספי    2019דומות, משנת)שלוש( עבודות    3המציע בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות   .2
₪ )לא כולל מע"מ( ואשר ביצוען הסתיים עד למועד הגשת ההצעות   100,000של כל אחת מהן לא יפחת מ  

במכרז.

 למציע מסגריה וצוות ייצור והתקנה משלו והוא אינו נסמך על קבלני משנה לייצור עבודות הפרזול.  .3

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

יזכה   .5 ככל שהמציע  מהם  כל אחד  בתפקוד  לפגוע  תביעות שעלולות  לא מתנהלות  ומנהליו  המציע  כנגד 
במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק. 

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

.  למכרז  7בהתאם לאמור בסעיף , צרף ערבות בנקאית אוטונומיתהמציע  .7

  למכרז. 9המציע השתתף בסיור מציעים פרטני, כמפורט בסעיף   .8

ירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים  אנו מצה  .9
לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות  

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

 תיאום עם משתתפים אחרים.וללא  צעה זו מוגשת ללא כל קשר אנו מצהירים בזה כי ה .10

 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.   .11

ה על ידכם חוזה מחייב בינינו  אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלת  .12
 . ן המכללהלבי

שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות  ככל   .13
, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי  והתצהירים  במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה

לחתימתנו על הצעה זו. חוזהאין כל מניעה על פי כל דין או 

____________________________________  חתימת המציע: 

____________________________________  כתובת המציע:

____________________________________  טלפון ופקס:

____________________________________ מספר עוסק מורשה: 

____________________________________  :תאריך

אישור עו"ד

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

ה  08EM/22מס'   מטעם  מכללה  עבור  מורשים  הינם  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת  צפת,  האקדמית 
על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור,   )שם המציע( לחתום    _____________
שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה לאחר שהבהרתי להם  

 את משמעותה . 

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

 

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

 כתב הצהרה והתחייבות המציע: .1

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

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

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

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

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

 המחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ.  .1.4

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

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

 

 __________________  _____________________ 

 חותמת חברה וחתימה          שם מלא    

 

 פרטי המציע:   .2
 

 

 ____________ _ מס' תאגיד: ___  _________ : __________________החברהשם 

 _________ _____ : ___________________________ למשלוח דואר רשום כתובת

 תפקיד:______________ שם איש קשר למכרז זה: _______________________   

 ________________ __ : ____________________של איש הקשר למכרז זה דוא"ל

 טלפון נייד: ______________________   טלפון: _________________________

 

 ____________ ____________: ________ת מורשה חתימה בחברהחותמת וחתימ
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טופס הצעה 

  

 

הערות: 

1. על המציע לבקר במקום בליווי המזמין לפני מתן הצעת המחיר כדי לעמוד על אופן ההרכבה במקום 

2. העבודה בסעיף 1-3  הם פאושלים, הכמויות המצוינות בתיאור הן הערכה בלבד לנוחות המציע. 

3. כל העבודה תעשה בהתאם לפרטי האדריכלות והקונסטרוקציה 

4. יש להזמין את המזמין ואת הקונסטרוקטור לאשר את שלבי העבודה לפני התקדמות לשלב הבא. 

 RAL 7012 5. כל העבודה תהיה צבועה בתנור בגוון

 

חותמת וחתימת המציע: ___________________  

  

כמותיח' מידהתאורסעיף
 מחיר ליח

 לא כולל מע"מ

סה"כ מחיר

 לא כולל מע"מ

1

אספקת והרכבת קונסטרוקציית פלדה מורכבת מפרופילים מקצועיים 

מגולוונים בגילוון חם. כל החיבורים בשטח יהיו בברגים, למעט ריתוך 

העמודים לפלטקות היסוד, אותם יש לצבוע בצבע עשיר אבץ. המחיר כולל 

התחברות לבטון קיים ו/או למבנה קיים.

כמות מוערכת כ- 7 טון

1קומפ'

2
אספקת והרכבת פח מרוג 5+1

כמות מוערכת כ- 50 מ"ר- יש לוודא כמויות בתוכניות
1קומפ'

3
אספקת והרכבת מעקות לפי פרטי האדריכל.

כמות מוערכת כ- 50 מ"א- יש לוודא כמויות בתוכניות
1קומפ'

4
אספקה והתקנת שער ברוחב 1.2 מ' ובגובה 1.2 מ')בחיבור בין המדרגות 

למתחם ארזים( השער מחומר מגלוון צבוע בתנור.
1קומפ'

5

פתיחת פתח אור בקיר בטון בעובי כ- 30 ס"מ במידות 120/230 ס"מ

הניסור כולל פינוי החומר למקום מאושר.

את הניסור יש להתחיל 10 ס"מ מתחת לפני הריצוף הקיים, כדי לאפשר 

הרכבת סף שיש בעובי 5 ס"מ.

2יח

6

אספקה והתקנת דלת פלדה משוריינת ברוחב 110 ס"מ כולל משקוף בניה 

מגולוון. הדלת והמשקוף צבועים בתנור בגוון שמנת 1013 

כולל: ידית בהלה ,תקנית של חב' ייל- או ש"ע, לאישור המזמין

סוגר הידראולי לדלתות במשקל של עד 120 ק"ג , צילינדר נעילה עם פרפר.

העבודה כוללת ביטון משקופים ותיקוני שפכטל וצבע בקירות.

2יח

7
אספקה והתקנת ספי שייש/ אבן בעובי 5 ס"מ בפתחים

עיבוד חזית חלק+ פזה מינימלית+ אף מים, הסף יבלוט
2יח

1קומפ'פתיחת פתח ברוחב 130 ס"מ במעקה המחבר את המדרגות לבנין ארזים.8

סה"כ לא כולל מע"מ

סה"כ מחיר  מחיר ליח
כמות יח' מידה תאור סעיף

 לא כולל מע"מ לא כולל מע"מ

אספקת והרכבת קונסטרוקציית פלדה מורכבת מפרופילים מקצועיים 

מגולוונים בגילוון חם. כל החיבורים בשטח יהיו בברגים, למעט ריתוך 

1 קומפ' העמודים לפלטקות היסוד, אותם יש לצבוע בצבע עשיר אבץ. המחיר כולל  1

התחברות לבטון קיים ו/או למבנה קיים.

כמות מוערכת כ- 7 טון

אספקת והרכבת פח מרוג 5+1
1 קומפ' 2

כמות מוערכת כ- 50 מ"ר- יש לוודא כמויות בתוכניות

אספקת והרכבת מעקות לפי פרטי האדריכל.
1 קומפ' 3

כמות מוערכת כ- 50 מ"א- יש לוודא כמויות בתוכניות

אספקה והתקנת שער ברוחב 1.2 מ' ובגובה 1.2 מ')בחיבור בין המדרגות 
1 קומפ' 4

למתחם ארזים( השער מחומר מגלוון צבוע בתנור.

פתיחת פתח אור בקיר בטון בעובי כ- 30 ס"מ במידות 120/230 ס"מ

הניסור כולל פינוי החומר למקום מאושר.
2 יח 5

את הניסור יש להתחיל 10 ס"מ מתחת לפני הריצוף הקיים, כדי לאפשר 

הרכבת סף שיש בעובי 5 ס"מ.

אספקה והתקנת דלת פלדה משוריינת ברוחב 110 ס"מ כולל משקוף בניה 

מגולוון. הדלת והמשקוף צבועים בתנור בגוון שמנת 1013 
2 יח 6

כולל: ידית בהלה ,תקנית של חב' ייל- או ש"ע, לאישור המזמין

סוגר הידראולי לדלתות במשקל של עד 120 ק"ג , צילינדר נעילה עם פרפר.

העבודה כוללת ביטון משקופים ותיקוני שפכטל וצבע בקירות.

אספקה והתקנת ספי שייש/ אבן בעובי 5 ס"מ בפתחים
2 יח 7

עיבוד חזית חלק+ פזה מינימלית+ אף מים, הסף יבלוט

1 קומפ' פתיחת פתח ברוחב 130 ס"מ במעקה המחבר את המדרגות לבנין ארזים. 8

סה"כ לא כולל מע"מ

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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 סיון וממליצים ינ  -( 4מסמך א' )

 

 ניסיון:

₪ )לפני    100,000ך מינימלי של  בניית מדרגות חירום בס  – פרזול  מספר הלקוחות להם ביצע המציע עבודות  

 לקוחות שונים.  : _______________ ועד מועד הגשת המענה למכרז 1/1/19מע"מ( ללקוח מתאריך  

 

 ממליצים: 

 

 תיאור העבודה  איש קשר  שם הלקוח 
)ללא   כספי  היקף 

 מע"מ( של העבודה  
 טלפון נייד 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 __________                 __________          _________________ 

 וחותמת  חתימה   מלא  שם       תאריך      
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 ( 5מסמך א' )

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

 

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

  08EM/22גשת הצעה למכרז פומבי מספר  "( במסגרת ההמציעהנני עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן: "
 "(.  המכללה"( אשר פורסם על ידי המכללה האקדמית צפת )להלן: "המכרז)להלן: "

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע.
ו "הורשע"  אליו,  זיקה"  "בעל  המונחים  זה,  בסעיף    -בתצהירי  כהגדרתם  משמעותם  ישראל"  לחוק  2"תושב  ב)א( 

ציבוריים, התשל"ו עסק גופים  וכי אני מבינ/ה  1976-אות  לי משמעותם של מונחים אלה  כי הוסברה  . אני מאשר/ת 
 אותם.

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

 (במקום המתאים Vסמן )

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

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

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

 (במקום המתאים Vסמן )

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

 . 2002באוקטובר   31, אשר נעברו אחרי יום 1991

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

יום   אחרי  נעברו  מתן 2002באוקטובר    31אשר  למועד  שקדמה  בשנה  הייתה  לא  האחרונה  ההרשעה  אך   ,
 המשתתף במסגרת המכרז. ההצעה של

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 
 

 ________________ 
 שם המצהיר + חתימה

 
 

 אישור עו"ד
 

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

ה  08EM/22מס'   מטעם  עבור  מורשים  הינם  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת  צפת,  האקדמית  מכללה 
על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור,   )שם המציע( לחתום    _____________

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

 

 __________                 __________          _________________ 

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

 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 מס' _____________________  הנדון: ערבות 

 

₪ )במילים:    5,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך    _______לבקשת _____________

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

מכללה האקדמית  של ה  08EM/22"( בקשר עם מכרז מס'  החייב מאת:__________________ )להלן: " 

 צפת.

 

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

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

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

 ועד בכלל.עד לתאריך: ________ ערבות זו תישאר בתוקפה 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 

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

 .__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________  __________________  ____________________ 

 חתימות וחותמת הבנק       שמות החותמים                            תאריך                        
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 מסמך ב' 

 

 חוזה 

 

 2022אשר נערך ונחתם בצפת ביום ____, בחודש ________  

 

 

 בין

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11מרחוב ירושלים 

 580362937ע.ר. 

 "( המכללה )להלן: "

 מצד אחד; 

 

 לבין

______________________ __________ 

 _________________ _ מרחוב__________

 __ ________ ח.פ. ___________________ 

 רשום: ____________________  מציעמס' 

 "(ספק ה)להלן: "

 מצד שני; 

 

 

פומבי מספרו   הואיל:      פרסמה מכרז  "  08EM/22  המכללה  והתקנת  ל"(  המכרז)להלן:  ייצור, אספקת 

"(, מדרגות החירום)להלן: "מבנה המכללה הידוע בשם "בית המשטרה"  במדרגות חירום ממתכת  

 ;"(השירותים)להלן: "על כל נספחיו  זה חוזהלרבות המפרט הטכני וספחיו  על נכמפורט במכרז  

 

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

ובתנאים   במועדים  והכל  המכללה  דרישת  לפי  בצפת,  המכללה  באתרי  למכללה  השירותים 

 זה על נספחיו;   חוזההמפורטים ומוגדרים במסמכים המכרז ונספחיו וב

 

מצהיר כי הוא עוסק בשירותים המבוקשים,    ספקירותים, והשמעוניין לספק למכללה את ה  ספקוהואיל:    וה

וכי הוא בעל הידע, הניסיון והמיומנות לביצוע השירותים במלואם ובמועדם, הכל כמפורט במכרז  

 זה על כל נספחיו;  חוזהעל נספחיו וב 

 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
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 כללי  .1

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

 זה.  חוזהלרבות ההבהרות שניתנו מהווים חלק בלתי נפרד מ 08EM/22 מסמכי מכרז .1.2

 זה: חוזההמסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מ .1.3

 . דרישות ביטוח – 'נספח א 

 ערבות ביצוע.    - ' נספח ב

 . ברשות הספק מסגרייה אשר בה ייוצרו מדרגות החירום .1.4

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

על כל נספחיו, וכי לא יציג כל תביעות או דרישות    חוזהלכל האמור במסמכי המכרז לרבות ב

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

י  .1.6 לה  ספקהספק  בהתאם  השירותים  אלה  את  לרבות  תקן,  לרבות  דין,  כל  ולדרישת  וראות 

ותנאים   מינימום  שכר  לתשלום  הקשורות  הוראות  ולרבות  בעבודה,  לבטיחות  הקשורות 

 סוציאליים לעובדי הספק. 

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

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

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

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

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

 הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. 

בהיותו   .1.8 כי  בזאת,  מצהיר  החירוםיצרן  הספק  ובאפשרותו  מדרגות  ברשותו  והיו  יש  כלים  ה, 

ל המדרגות  המתאימים  והתקנת  מיומנים  בניית  אנשים  צוות  מתן  ומקצועניים  וכן  לשם 

ולמשך    )לרבות תקופת האופציה(  זה, למשך כל תקופת ההתקשרות  חוזה השירותים האמורים ב 

 כל תקופת האחריות, המאוחר מביניהם. 

כלפי צד שלישי, לרבות לסגל  המכללה  הספק יפצה וישפה את המכללה, בשל כל חבות בה תחויב   .1.9

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

 רמו למכללה ו/או לשוהים בה בקשר לשירותים הניתנים על ידי הספק.  שייג

 

 הסבת החוזה  .2

הספק רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור    אין .2.1

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

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

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

והתחי מאחריותו  הספק  את  פוטרת  האמורה  ייההסכמה  והספק  החוזה,  לפי  שא  יבויותיו 

 המבנה באי כוחם ועובדיהם. מעשה של מבצעי  - באחריות מלאה לכל מעשה או אי
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 חוזה ההיקף  .3

לרבות המצאת  מדרגות החירום במבנה "בית המשטרה"  אספקת והתקנת  וראות החוזה חלות על  ה

 כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין  ארעי, הנחוץ לשם כך. 

 

 

 למזמין  שירותיםה הספקת .4

, בהתאם להצעת המחיר האחרונה אשר ניתנה על  שירותיםלמכללה את ההספק מתחייב לספק   .4.1

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

 . החוזהליתר הוראות 

אשר  וספקה אשר יצוינו בגוף הזמנת רכש  אותאריכי ה   המפרט  לפי  שירותים  הספק יספק את ה .4.2

מכללה. הספק לא יבצע עבודה כלשהי ללא קבלת הזמנת  מחלקת הרכש של ה תונפק לו על ידי  

 מאת המכללה.רשמית רכש 

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

, תהווה  המתאם מטעם המכללה ה ע"י  חתומ חשבונית עסקה    / . רק תעודת משלוח  הקבלה בלבד

". הספק  ן המתאם מטעם המכללהלשביעות רצומדרגות החירום הותקנו  אישור למסירה, קרי "

 אישור זה לחשבונית החיוב.  יצרף עותק חתום של

הדרישות  המסמכים וימלא אחר כל  זה, את כל  חוזההספק יעביר למכללה, מיד לאחר חתימת  .4.4

 במכללה. מדרגות החירום תקנת והסידורים הנוגעים לה

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

במפעל הספק בטרם  מדרגות החירום המוזמנות  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את   .4.6

שיידרש.  ן אספקת כפי  ליקויים,  תיקון  ביצוע  מהספק  ביקור    ולדרוש  תערוך  והמכללה  ככל 

ותא התקנה  בטרם  זה  לתקינות  בדיקה  הספק  מאחריות  יפחית  לא  שזה  הרי  ההתקנה,  שר 

 ואיכות ייצור והתקנת המדרגות על פי הנדרש בהסכם זה. 

בהתאם    לאה המן  ולבצע התקנת   על חשבונו בלבדמדרגות החירום  הספק מתחייב להוביל את   .4.7

 .  למפרט הדרישות והתוכניות אשר מהוות חלק בלתי נפרד מהמכרז

, שבירה, תיקון  , קדיחהאחראי לבצע עבודות חפירה, ביטון  ה הספק בלבד יהימובהר בזאת כי   .4.8

אחראי    ה . הספק בלבד יהי מדרגות החירוםדרש לצורך התקנת  יוכל עבודה אחרת אשר ת  ופינוי

 ו מעבודתו במידה ונוצרו כאלו. לניקוי השטח ולתיקון פגמים שנוצר

 

 הספק והתחייבויות הצהרות .5

 כל פ"ע הנדרשים רישיונות,  מקצועיים ומיומנות ניסיון,  מקצועי ידע  בעל הנו כי מצהיר הספק .5.1

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

 .גבוהה  מקצועית וברמה דין כל לדרישות בהתאם , ובמועדן

כי  ומנספחי אחד וכל  זה חוזה הוראות כל את ובדק קרא כי מצהיר הספק .5.2   החוזה  את  הבין , 

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

 .בהם האמור לכל  מלאה בכפיפות  החוזה  י "עפ התחייבויותיו את לבצע  מתחייב 
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 החוזה תקופת .6

לצורך   ההתקשרות  והתקנת  תקופת  "הינה  החירום    מדרגותאספקת  )להלן:  אחת  תקופת לשנה 

  12תקופות נוספות בנות  עד לארבע  ב  החוזה , למכללה שמורה הזכות להאריך את תוקף  "(ההתקשרות

תקופה כל  "  חודשים  האופציה)להלן:  התחייבות  "(תקופת  הבלעדי.  דעתה  לשיקול  בהתאם  הכל   ,

 .  במכרזרותי האחריות יחולו עד תום תקופת האחריות הנדרשת ילש  הספק

אישור המתאם מטעם המכללה על סיום התקנת מדרגות  יום  תחל מ   תקופת האחריותמובהר בזאת כי  

 . החירום לשביעות רצון המתאם מטעם המכללה

 

 התמורה .7

ו של המתאם מטעם המכללה,  רצונ  לשביעות,  ובמועדן במלואן ,  הספק התחייבויות  קיום בגין  .7.1

המכללה   הזוכה  ל  בהתאם תמורה  לספקתשלם   המוצרים של בפועל לכמות ובהתאםהצעה 

 .כללהלמ הספק  שסיפק

בכפוף    45שוטף+ של  תשלום בתנאי לספק תשולם התמורה  .7.2 החשבונית,  הוצאת  מיום  יום 

 לאישור המתאם מטעם המכללה.  

  לפי  חוקכ מ "מע אליה  ויתווסף  כדין מס חשבונית כנגד לספק תשולם ממנה חלק  כל  או  התמורה  .7.3

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

 .כאמור מניכוי  פטור בדבר המס  מרשויות אישור  הספק המציא

 

 ערבות ביצוע .8

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

בהתאם לנוסח המפורט בנספח ב'  תהא    .  הערבות₪  20,000  בלתי מותנית, בסךהינה ערבות בנקאית  

 .  לחוזה זה

 

 אספקת תכניות  .9

ואסור    מכללהשל ה  התכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושה וקניינה הבלעדי .9.1

כולם או מקצתם,  ספקל מכללה  אלא למטרת החוזה בלבד. ה  להעתיקם או להשתמש בהם, 

לת העבודה,ספקספק  ביצוע  לצורך  של    ,  עיניו  כראות  הדרוש,  במספר  מהתכניות  העתקים 

  את כל התכניות,  מכללההחזיר לספק לעם גמר ביצוע העבודה, על ה  .תאם מטעם המכללההמ

תאם  לכך ע"י המ  ר להן שברשותו, אם יידרשלרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקש

 . מטעם המכללה

למ   ספקה .9.2 המכללה  יודיע  מטעם  וההוראות תאם  פרטים  תכניות  עבודה,  תכניות  תכניות,    על 

למהלך התקין והסדיר    הדרושות או שידרשו, לביצוע העבודה בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע

 וב בגמר העבודה והשלמתה.או לעיכ של ביצוע העבודה והתקדמותה ולא יגרום לאיחור

תאם  , והממכללהה  באתר  ספקהעתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי ה .9.3

המכללה   ידמטעם  על  שהורשה  אדם  שעה  ווכל  בכל  בהם  ולהשתמש  לבדוק  רשאי  יהיה   ,

 על הדעת.  מתקבלת
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 סימון ומדידות .10

חייב   .10.1 העבודה    -הספק  בביצוע  שיתחיל  את    - לפני  הגובה, לבדוק  והממדים    קווי  המספרים 

הבדיקה יסמן הספק את    שנקבעו בתכניות ובהוראות בכתב של המתאם מטעם המכללה. לאחר

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

ויישא באחריות יחולו על   מהמתאם מטעם המכללה    גמורה לדיוק סימונם. הוצאות הסימון 

 הספק. 

הסימונים   .10.2 של אחד  בסימונו  דיוק  אי  או  שגיאה  ע"י  - נמצאו  נבדקו  המתאם מטעם   אף אם 

שנעשו כבר מתוך    יהא הספק חייב לתקן זאת, או את חלקי העבודה  -   מי מטעמוהמכללה או  

והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המתאם מטעם    דיוק או שגיאה כאמור, על חשבונו של הספק -אי

   המכללה.

יתדות הסימון והסימונים    הספק יהא אחראי לאספקתם ולאחזקתם התקינה והמדויקת של כל .10.3

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

   או יחזירם למצבם הקודם על חשבונו והוצאותיו. בהם, יחדשם הספק

ידי סילוק    בביצוע העבודה,  כן ישא הספק באחריות מלאה לשגיאות ותקלות .10.4 על  שתיגרמנה 

   בהם. הסימונים האמורים, קלקולם, שינויים או פגיעה

ההוצאות הכרוכות בביצוע    עבודות המדידה והסימון יבוצעו או יאושרו על ידי מודד מוסמך. כל .10.5

שתימסרנה לביצועו של הספק, תהיינה על חשבון    עבודות המדידה והסימון במסגרת העבודות 

 ככלולות במחירי היחידות שימסרו לביצוע על ידי הספק.  הספק, ורואים אותן

 

 פינוי פסולת מן האתר עם גמר העבודה ובמשך ביצוע העבודה .11

והפסולת .11.1 החומרים  עודפי  את  העבודה  מאתר  לזמן,  מזמן  יסלק  פסולת    הספק  פינוי  לאתר 

על ידי הרשויות המוסמכות, ומיד זו  ינקה הספק את אתר  עם גמר העבודה    שאושר למטרה 

כל  ויסלק ממנו את  שיירי החומרים, הפסולת מכל  העבודה  סוג שהוא    המתקנים הארעיים, 

והעבודה האתר  את  וימסור  כאמור,  מאושר  פסולת  פינוי  ומתאימים    לאתר  נקיים  כשהם 

   .מי מטעמולמטרתם ולשביעות רצונו של המתאם מטעם המכללה או 

וכתנאי לתשלום,   תשלום החשבון )ביניים או סופי(  הספק ימציא למתאם מטעם המכללה לפני .11.2

לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המוסדות    אישורים והעתקי חשבוניות המוכיחים כי אכן פינה

 שהוצאה מן האתר.  המוסמכים, את הפסולת

ידי  ,11.1"ק  לא מילא הספק אחר הוראות ס .11.3   , תאם מטעם המכללה המ  במועדים שנקבעו על 

ה בכל  רשאית  מכללהתהא  ישא  והספק  הספק  חשבון  על  בביצוע    לבצען  ההוצאות הכרוכות 

לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לספק מאת    תהיה רשאית לגבותן או  מכללהההוראות וה

 וכן תהא המכללה רשאית לגבותן מהספק בכל דרך אחרת.   בכל זמן שהוא,  מכללהה
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 שינויים  .12

לנכון, על עשיית שינויים בעבודההמתאם מטעם המכללה רשאי להורות בכל עת   ובכל חלק    שימצא 

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

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

 קטנתן;הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או ה .12.1

 השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות; .12.2

 הכמויות;  שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת .12.3

 שינוי גובהי המפלסים, המתארים והממדים של העבודה ופרטיה; .12.4

  הוספה פריטים מכל סוג שהוא הדרושים להקמת העבודה; .12.5

 הזמנים לביצוע.עבודה ולוח  תכולת ההגדלה או הקטנה של  .12.6
 

 הצדדים  יחסי .13

היחסים בין הספק לבין המכללה יחשב הספק  זה,    חוזהמוסכם בין הצדדים כי בכל הקשור ל  .13.1

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

הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הספק הינם עובדי הספק בלבד   .13.2

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

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

 המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה. 

מוסכם בזאת כי בכל מקרה שתוגש תביעה כנגד המכללה על יד ימי מעובדיו של הספק, ישפה   .13.3

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

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

 
 וסעדים  הפרות .14

  תרופה  לכל צד כל מזכות לגרוע או ליתר כדי זה חוזהב במפורש הנקובים וסעד תרופה בכל  אין .14.1

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

  זכות ל  ע וויתור יהווה לא  מסוים במקרה החוזה פי על זכותו על מטעמו מי או  המזמין  מצד ויתור  .14.2

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

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

 . החוזהזה בשל כל הפרה יסודית, על פי כל דין או   חוזההמכללה רשאית לבטל  .14.3

נגד הספק או מי מטעמו    החוזהבנוסף רשאית המכללה להביא לביטול   .14.4 באם הוחל בהליכים 

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

 יום. 30בוטלו תוך 

המכל .14.5 תהא  יסודית  הפרה  הספק  הפר  את  באם  לבטל  רשאית  את    החוזה לה  ולחלט  לאלתר 

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

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

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

 על פי כל דין. 

ע"י המכללה יעשה באמצעות הודעה לספק בכתב בלבד, והביטול ייכנס לתקפו    החוזה ביטול   .14.6

 במועד שתקבע המכללה בהודעה. 



 

 29מתוך  23עמוד 

 

 

 למוצר  האחריות תקופת .15

כללה  למ הספק ימציא ,  לספק התמורה  יתרת  לתשלום  וכתנאי כללהלמ המוצר אספקת  במועד .15.1

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

  :להלן(אישור קבלת מדרגות החירום מאת המטעם מטעם המכללה    ממועד  החל חודשים  36  של

 "(. תקופת האחריות"

  הנובע,  במוצר שיתגלה פגם כל ולתיקון התקינה פעילותו,  איכותו,  המוצר לטיב אחראי הספק .15.2

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

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

המלאהנרצו  ולשביעות המכללה  המ  של קריאה לכל ולהיענות,  ו  מטעם    האמור  לצורךתאם 

 .כאמור הקריאה ממועד שעות 48 תוך  המאוחר  לכלכללה המ לאתר ולהגיע ,  עילל

מטעם המ רשאי ,  ובמועדה במלואה,  לעילמור  כא,  התחייבותו אחר הספק  מילא  לא .15.3 תאם 

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

 הוצאותיו מלוא את  למזמין ישלם והספק,  הספק חשבון  על,  בעצמו השינוי או/ו התיקון  את

 של המתאם מטעם המכללה.  בכתב הראשונה  דרישתו עם מייד  כאמור

  כתוצאה  נובע  במוצר  הקלקול או/ו והפגם במידה תחול לא  זה בסעיף כאמור  הספק אחריות  .15.4

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

 אחריות  .16

הספק יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא,   .16.1

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

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

תקנת מדרגות  ל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מהשליחיו ו/או כ

 או בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה.  החירום 

הספק יפצה את המכללה ו/או את הניזוק )ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו למי מהם.   .16.2

שב מי  ואת  שלוחיה  עובדיה,  המכללה,  את  ומראש  לחלוטין  משחרר  מכל  הספק  מטעמה  א 

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

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

הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה   .16.3

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

, וכן לנזקים שיגרמו ממעשה או מחדל  תקנת מדרגות החירוםשייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ה

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

המכל תתבע  אם  זה.  חוזה  פי  על  הספק  התחייבויות  בביצוע  ו/או  בעקיפין,  עובדיה  ו/או  לה 

שלוחיה, ו/או מי שבא מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הספק לסלק את  

התביעה כנגדן או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין שביצועו לא  

 עוכב. 

 . הספק יהא אחראי כלפי המכללה וכלפי צד ג' בגין חבות המוצר .16.4

יהא   .16.5 ל הספק  שיגרמו  וסוג שהוא,  מין  נזק, מכל  ו/או  פגיעה  ו/או  אובדן  לכל  מדרגות  אחראי 

ו/או  החירום או לאזור העבודות בת קופת החוזה, בשל מעשה או מחדל רשלניים של הספק 
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עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, והוא מתחייב לתקנם, ללא דיחוי, הכול על מנת  

 ן ולשימוש מלא. להחזיר את האמור למצבן התקי

 ביטוחים .17

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים   .17.1

  בלתי  כחלק  המצורף"(  ביטוח  דרישות)להלן: "  'א  בנספחביטוחים המפורטים  העל חשבונו את  

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

 .העבודות  ביצוע  תקופת משך לכל , אלו בביטוחים כמבוטח

לידי   .17.2 לכך מתחייב הספק להמציא  וכתנאי מקדמי  על    המכללהלפני תחילת העבודות  אישור 

 תום על ידי מבטחיו.  להסכם זה, כשהוא ח'  אלנספח    עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת  ב .17.3

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

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל   .17.4

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

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

את   לכלול  לעני   המכללההמבוטח  מטעמה  הפועלים  לסעיף  יו/או  בכפוף  חבויות,  ביטוחי  ן 

 נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. אחריות צולבת כאילו 

וכי    המכללהביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   .17.5

על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי   יכלל בביטוחים  המכללההמבטח מוותר  . כמו כן 

א יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר  תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ול

 יום מראש. 30 ,המכללההודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

ו/או מי מטעמה   המכללההספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   .17.6

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

מאחריות    המכללהליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את  הנקובה בפו

 לכל נזק כאמור לעיל. 

דמי   .17.7 את  ובמועדם  במלואם  ולשלם  הביטוחים  תנאי  כל  את  בקפדנות  לקיים  מתחייב  הספק 

 הביטוח. 

יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי    המכללה לבקשת   .17.8

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

 הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת   .17.9

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

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

הינם תנאים   המכללהמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי  .17.10

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

 ה יסודית של ההסכם.יחשבו כהפר
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 וקיזוז עכבון, גבייה .18

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

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

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

 

 בוררות .19

   .כדין בוררות הסכם מהווה זה חוזה .19.1

  הצדדים   בין  שיוסכם בורר יפסוק,  בו הכרוך כל או ביצועו,  פרשנותו,  זה חוזה בדבר מחלוקת בכל .19.2

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

 .ומחייבת

  לנמק  ויחויב הפרוצדוראלי מהדין משוחרר יהא  אולם ,  המהותי הדין מן משוחרר יהיה לא  הבורר .19.3

 .בכתב פסיקתו 

 

 שיפוט סמכות .20

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

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

 

 שונות .21

  הצדדים  כל  ידי  על וייחתמו  בכתב  ייעשו אם  רק  תקפים יהיו  זה  חוזהל  תוספת  או  שינוי ,  תיקון .21.1

 .זה חוזה ל

 ר כוויתו או זכות אותה על  ר כוויתו הדבר יראה  לא ,  פיו על  מזכויותיו  זכות זה חוזה ל צד  אכף לא .21.2

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

 .במפורש הדבר בו  נאמר אם אלא , אחר עניין על כחל

  והעניינים  הנושאים  לגבי הצדדים  בין  והממצה המלא  החוזה  את מבטא  נספחיו  על  זה  חוזה  .21.3

 .בו הנדונים

  בכל ,  חוזהל  הצדדים את לחייב מוסמכים,  העניין לפי,  מהצדדים אחד כל בשם,  בחתימתם מ"הח .21.4

 .זה חוזה  מכוח התחייבויותיהם

 

 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 

 ____________________________   ___________________ 

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

ח  ו ט י ב ת  ו ש י ר  ד
 

מרחוב ירושלים  המכללה האקדמית צפת ו/או חברות בנות ו/או חברות בשליטתה, על הספק להמציא לידי 
, בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה"( אישור קיום ביטוחים )אק"ב(  מבקש האישור)להלן "  , צפת7

 הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: 
 

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

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

   (.314)בזדון, וכן פריצה פרעות, נזק 
מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך  

 הביטוח כאמור במלואו. 
 

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות  1 .    לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין, בגין אובדן 
 (.  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
   זיהום תאונתי פתאומי, .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין   .2.4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  (321( ) 304) הספק 
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .8
 ₪  , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  000,0002,. -גבולות האחריות:  .9
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 ביטוח חבות המוצר   .ד

העלולים  בגין אחריותו של היצרן על פי הדין הישראלי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אובדן ו/או נזק   .1
ו/או גוף כלשהו לרבות המועצה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של היצרן   להיגרם לכל אדם 

 ו/או עובדיו. 
לבין   .2 האישור  בין מבקש  ההסכם  חתימת  מיום תחילת  רטרואקטיבית  תחולה  בעל  הינו  הביטוח 

 המציע, אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם. 
 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .3
בגין מעשי ו/או מחדלי היצרן, ובכפוף לסעיף אחריות    מבקש האישורהביטוח מורחב לשפות את   .4

 . (321( )304( )302)צולבת 
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .5
 (.332)חודשים   12קופת גילוי מורחבת של  הביטוח כולל ת .6
 ₪  , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  000,0002,. -גבולות האחריות:  .7

 
 ביטוח חבות מעבידים  ה.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
   לתשומת לב הספק ומבטחיו:

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

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

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

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

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

 אישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי ב
מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטחמבקש האישור*

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

 חברות בשליטתה

 נדל"ן ☐שם: 

 שירותים ☒

אספקת מוצרים ☒

______ אחר: ☐
ייצור, אספקה והתקנת  
שילוט ברחבי המכללה  

משכיר      ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

______ אחר: ☐

ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ: 

מען: , צפת7ירושלים  מען: 

כיסויים 
סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

ביטוח

מספר  
הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
הפוליסה 

תאריך  
תחילה 

תאריך  
סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'   מטבע  סכום 

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

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

צולבת,    -₪302 4,000,000ביטצד 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 שרכוש 
האישור ייחשב כצד ג' 

אחריות 
מעבידים 

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

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

אחריות 
מקצועית 

דיבה, -303אובדן מסמכים,  -2,000,000₪301ביט
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(

ויתור על -309הרחבת שיפוי,   -2,000,000₪304ביטחבות מוצר 
-321תחלוף לטובת מבקש האישור, 

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

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

 חודשים(
*: (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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ע  ו צ י ב ת  ו ב ר  ע

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 _____________________ מס'  הנדון: ערבות 

₪ )במילים:    20,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך    _______לבקשת _____________ 

אלף  עשר חדשיםים  מתאריךשקלים  להלן  כמפורט  תדרשו    (,  אשר   _________

האקדמית  מכללה  של ה  08EM/22"( בקשר עם מכרז מס'  החייב מאת:__________________ )להלן: " 

 צפת.

 

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

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

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

 ועד בכלל.עד לתאריך: ________ ערבות זו תישאר בתוקפה 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 

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

 .__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________  __________________  ____________________ 

 חתימות וחותמת הבנק       שמות החותמים                       תאריך                            
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