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 חתימת המציע )מורשה חתימה(+ חותמת:__________________                     תאריך:___________________       

 
 

 /פ'02/2016ע"ר מס'  עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 , ירושלים26המכללה ברח' יעקב שרייבום קמפוס 

  שלום רב, 

  ,מדפסות, סורקיםמכונות צילום ואספקה, הרכבה והתקנת תי למתן שירוהזמנה להגשת הצעות 

 ומתן שירותי תחזוקה כל השירותים הנלווים שיוצבו במכללה, לרבות ת ניהול ומערכ

 /פ'(02/2016 )מס'מכרז פומבי 

 

 

 נהמזמי"( המזמין"" או המכללה")להלן:  ע"ר עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים .1

, לרבות הצבת מכונות צילום והדפסה למשתמשי המכללה שירותי למתןהצעות  בזאת

לשם קבלת מוצר ושירותי תחזוקה כל השירותים הנלווים  כולל סטודנטים וסגל המכללה

בהזמנה זו ובנספח הטכני המצ"ב כנספח א' למסמכי ההזמנה כמפורט מודפס ו/או סרוק 

, לפי "המכרז"או   "העבודות/""השירותים"או  "המכשירים"/"המכונות/""הציוד")להלן: 

בקמפוס המכללה  המזמיןמשתמשי לטובת  ,כל כמפורט במכרז זה, על נספחיוה(, והעניין

, 3מכונה אחת בקמפוס הר חוצבים ברח' המדע וכן הצבת  , ירושלים26שברח' יעקב שרייבום 

  ."(המזמין יאתר)להלן: "ירושלים 

נותן תיבחר )להלן: "התקשרות המזמין עם המציע שהצעתו עבור מתן השירותים  .2

למכרז זה. ההתקשרות בהסכם תהא  'כנספח ז"(, תהיה בהסכם בנוסח המצורף השירותים

התקשרות של קבלן עצמאי ולקוח ובשום שלב לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין נותן 

  .המזמיןהשירותים ו/או בין מי מעובדיו או המועסקים על ידו, לבין 

3.  

המצ"ב , והמפרט הטכני השירותים מפרטבירותים מצוי והש הציודתיאור מדויק של   .3.1

ובהסכם המצ"ב כנספח ז'  "(מפרט השירותיםלמסמכי המכרז )להלן: " כנספח א'

 . "(ההסכםלמסמכי המכרז )להלן: "

בהתאם למפרט הטכני כאמור מכונות הציוד והשירותים שיספק המציע הזוכה יכללו   .3.2

אשר הינה אחת מהמערכות  הול משתמשיםגביה וניויהול מערך המדפסות נמערכת וכן 

אשר תוצע או מערכת ניהול אחרת שוות ערך   sentinelאו  safcom  ,pcounterהבאות : 

כל המכונות תהיינה  ."(ניהולהמערכת ")להלן:  ובלבד שאושרה ע"י המזמיןע"י המציע 

 מחוברות ויתממשקו למערכת הניהול.  

, אחת מהמכונות המוצעות על ידו כלהצעתו את מסמך נפרד שיצרף להמציע יפרט על גבי  .3.3

מערכת  ואת לרבות מפרט טכני מלא, בהתאמה למפרט הטכני המצ"ב בנספח א', וכן

 לעיל המוצעת על ידו.  3.2בהתאם לסעיף ניהול ה

 יבחןשלהלן, המזמין  16במסגרת בחינת הליך בחינת ההצעות במכרז זה, כאמור בסעיף   .3.4

הטכני, לרבות מערכת הניהול והאפשרות לחיבור  את התאמת הצעת המציע למפרט

 והתממשקות המכונות למערכת הניהול. 
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 חתימת המציע )מורשה חתימה(+ חותמת:__________________                     תאריך:___________________       

 
 

הזמנה זו מהווה מכרז פומבי ויחולו עליה הוראות חוק חובת המכרזים  -סיווג המכרז .4

 . 2010-ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע 1992-התשנ"ב

 והביצוע תקופת ההתקשרות .5

חודשים )להלן:  60 תקופה שלשך תהיה למעם נותן השירותים קופת ההתקשרות ת   .5.1

, ההתקשרות בין הצדדיםיהא רשאי להאריך בלבד "(. המזמין תקופת ההתקשרות"

יום לפני תום תקופת  10 -בהודעה בכתב שתימסר לנותן השירותים לא יאוחר מ

חודשים  36-ובסה"כ בחודשים כל אחת,  12 בנותתקופות נוספות לשלוש ההתקשרות, 

של "( עד לסך תקופת האופציהתהיינה להלן: " )כל אחת מהתקופות לעילנוספים, 

 שנים, הכל בהתאם להוראות ההסכם המצ"ב למסמכי המכרז.שמונה 

יום מראש  30למרות האמור לעיל, המזמין יוכל להפסיק את ההתקשרות בהודעה של   .5.2

לא פיצוי ולנותן השירותים לא תהא כל בהתאם למפורט במסמכי המכרז, ללא הנמקה וב

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

 תנאי סף .6

תנאי הסף  כל, במועד הגשת ההצעה על בעצמםרשאים להשתתף במכרז מציעים העונים 

 המפורטים להלן, הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.

 תנאי סף כלליים: .6.1

ות ותדפיס עדכני של תמצית מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגד .6.1.1

הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי 

החתימה מטעם התאגיד המציע. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת 

למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של 

 תאגיד אחר.

 רשה התקפה למועד הגשת הצעה זו;צירוף תעודת עוסק מו .6.1.2

המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  .6.1.3

, וכן 1976 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

הנדרשים לפי החוק הנ"ל ולחתום על תקפים על המציע להמציא את כל האישורים 

 למסמכי המכרז. ב' כנספחתצהיר המצ"ב 

מאספקת  מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(, 2-למציע מחזור כספי שנתי שלא פחת מ .6.1.4

בכל אחת משלוש השנים האחרונות שירותים בדומה לשירותים נשוא מכרז זה, 

על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף (. 2015, 2014, 2013)

 למסמכי המכרז.  כנספח ג'צורף המחזור הכספי השנתי בהתאם לנוסח המ

 

המזמין מבהיר בזה כי המחזור הכספי האמור לעיל עולה על כפל ההיקף הכספי 

 השנתי המוערך לביצוע ההתקשרות שבמכרז וזאת בשל הנימוקים שלהלן :

נדרשת השקעה הינו תחום בו  במפורט במכרז זהמכונות צילום ומדפסות, תחום  .1

, י שההחזר עליו נעשה במשך מספר שניםראשונית משמעותית בציוד קפיטל

 פיננסי.  סיכוןעל מנת למנוע  לחוסן הפיננסיהספקים נדרשים לפיכך 
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 חתימת המציע )מורשה חתימה(+ חותמת:__________________                     תאריך:___________________       

 
 

המזמין הינו גוף אקדמי הדורש תמיכה במערכות מורכבות, לשרתים שונים  .2

דבר , לרבות שירותים מקווני רשת, בקמפוס המכללה בירושליםומאובטחים 

 ים עם מערכות מסועפות.המתאים לגופשל הספק המצריך מערך 

, ₪ 10,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בסך של  .6.1.5

 , בנוסח המצ"ב31.10.2016שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום 

 למסמכי המכרז. 'דכנספח 

 .9המציע השתתף בסיור מציעים כמפורט בסעיף  .6.1.6

 ש"ח. 500בסך של דמי ההשתתפות במכרז זה,  שילםהמציע  .6.1.7

 

 : ותמקצועיתנאי סף נסיון ודרישות  .6.2

שירות של ( לקוחות 3) שלושהלפחות להמציע  סיפקהאחרונות שנים החמש במהלך  .6.2.1

 במפרט הטכני Bו/או  Aדגם מכדוגמת המכונות  מכונות 10לפחות  ותחזוקתהצבת 

לכל  ( ברצף 3לפחות שלוש שנים )במשך )לכל לקוח( וזאת המצורף לנספח א' לעיל 

 .לקוח

 מורשיםטכנאים  5לפחות הניתן ע"י ושירותי מעבדה ותחזוקה מערך שרות  למציע .6.2.2

 בפריסה ארצית.

, יצרף המציע 2.6.2 -6.2.1הסף הקבועים בסעיפים להוכחת עמידת המציע בתנאי 

 .למסמכי המכרז ה'תצהיר כמפורט בנספח 

 

רים, המלצות ומסמכים לבקש פרטים, אישולקבל ו/או , ת, אך לא חייבתרשאי נההמזמי

, ובחינת עמידתו בתנאי הסף שלעיל מן המציע במסגרת בדיקת הצעתוחלופיים  אואחרים 

לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים 

 שניתנו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים, לרבות הממליצים.

 

 במסגרת הליכי המכרז:  לוח זמנים .7

בין  25.07.2016עד ליום  2016.0721.מיום  תשלום דמי השתתפות
  0080:-0015:השעות 

 

המכללה בקמפוס  –)חובה(  סיור מציעים
  בירושלים

 10:00בשעה ( 24.07.2016)  ראשוןיום 
בחדר ישיבות מרצים נפגש בבוקר.

 בקמפוס המכללה.
 

 0021:עד השעה  (31.07)ראשון יום  מועד אחרון לשאלות הבהרה

 12:00עד השעה  (07.08ראשון )יום  מועד אחרון להגשת הצעות למכרז 

 31.10.2016יום עד  תוקף הצעה וערבות הצעה 
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 חתימת המציע )מורשה חתימה(+ חותמת:__________________                     תאריך:___________________       

 
 

במקרה של סתירה בין התאריכים המופיעים בסעיף זה לבין תאריכים אחרים המופיעים *( 

 במסמכי המכרז קובעים התאריכים המופיעים בסעיף זה.

כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד המזמין רשאי לשנות *( 

 האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.

 דמי השתתפות במכרז .8

ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט שכתובתו:   .8.1

www.jct.ac.il ' מכרזים'-' מידע כלליתחת הקישור' >. 

אשר לא יוחזרו בשום  ₪ 500השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות על סך   .8.2

 ., ולמציע לא תהא כל טענה כלפי המזמין בעניין זהמקרה

מזומן בלעיל  7את דמי ההשתתפות במכרז במועדים ובזמנים הנקובים בסעיף ניתן לשלם  .8.3

", )ע"ר( אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי מכללהלפקודת: ")למוטב בלבד( או המחאה 

 ,מנהלת רכש ומכרזים, חדר מלחקת כספים ורכש -ההנהלהבמשרדי  ,בימים המפורטים

עזריאלי מכללה של , רמת בית הכרם, 26שרויבוים יעקב שברח'  הגב' ענבל אליהו,

בכתובת המייל -או 026588012טלפון לבירורים: . אקדמית להנדסה ירושלים

inbale@jce.ac.il. 

 

 סיור מציעים והליך הבהרות .9

מקום  12:00בשעה  24.07.2016 ראשון ביום קמפוס המכללה,במציעים יתקיים סיור  .9.1

 , בית הכרם, ירושלים.26חדר ישיבות מרצים במכללה שברח' יעקב שרייבום  -המפגש

 תתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה.במועדו, הינו תנאי להש מציעיםבסיור ה השתתפות .9.2

מציע רשאי להפנות למזמינה שאלות ו/או בקשות כל ם יהיה מציעיבמהלך סיור ה .9.3

. לאחר הסיור, תפיץ המזמינה תשובותיה בפרוטוקול בכתב לכל המשתתפים להבהרה

 (.סיור מציעים" פרוטוקול" :)להלן

 חתוםל שנשלח, כשהוא , ככסיור מציעים" על המציע יהיה לצרף להצעתו את פרוטוקול .9.4

והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכי המכרז  -על ידו 

 המקוריים.

 הבהרות הליך .10

כל מציע נדרש ללמוד ולבדוק את תנאיה של הזמנה זו על כל מסמכיה, נספחיה,  .10.1

 המפרט ושאר מסמכי החוזה.

רשאי כל אדם לפנות  12:00בשעה  31.07.2016החל מיום פרסום המכרז ועד ליום  .10.2

ולהעלות כל  tenders@jce.ac.ilלמזמינה  בכתב  בלבד באמצעות דואר אלקטרוני 

בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא 

 .02-6588012קבלת הפנייה בטלפון שמספרו: 

http://www.jct.ac.il/
http://www.jct.ac.il/
mailto:inbale@jce.ac.il
mailto:inbale@jce.ac.il
mailto:tenders@jce.ac.il
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נייתו את מס' המכרז, שמו, כתובת וטלפון ליצירת קשר עימו, מס' על הפונה לציין בפ .10.3

 פקס, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת.

מציע שלא יפנה באופן האמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות,  .10.4

 סתירות או אי התאמות במסמכי ההזמנה. 

ינה או מי שהמזמינה רק תשובות, הבהרות או החלטות שיישלחו בכתב על ידי המזמ .10.5

הסמיכה אותו לכך, יחייבו את המזמינה. הודעה או תשובה שלא תינתן בכתב כאמור, 

 לא תיצור כל מניעות, השתק או ויתור כלפי המזמינה ולא תחייב אותו. 

   .המועד האמור לעילהמזמינה אינה מתחייבת לענות לפניות שיתקבלו אצלו לאחר  .10.6

כאמור לעיל, בכתב בלבד, יהוו חלק בלתי נפרד  שאלות ותשובות ההבהרה שימסרו, .10.7

 ממסמכי המכרז. 

 

 ביטוחים .11

 הספקלקיום ביטוחים על ידי  מזמינהשומת לב המציעים מופנית לדרישות הת 11.1

לחוזה  9בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לרבות בסעיף שיזכה במכרז 

 "(הספק ביטוחי ראישו)להלן: " להסכם נספח א'בלרבות האמור  (נספח ז'ההזמנה )

 (., בהתאמה"הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: "

 11.1כאמור בסעיף הביטוח  והוראותביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הספק 11.2

 .זה לעיל ולהלן

הוראות הביטוח  ו דרישותגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את מ 11.2.1

בזאת כי קיבל  ומצהירואן במל המכרזלפי מסמכי  השירותיםואת מהות 

 לעיל כמפורטממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

 .ולהלן

 המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מתחייב ההצעה מגיש 11.2.2

וכתנאי  מתן השירותיםיאוחר ממועד תחילת  לא המזמינה בידי ולהפקיד

המקורי( כשהוא חתום חו )בנוס הספקאישור ביטוחי  נספח א'לתחילתן, את 

 .י הספקמבטחכדין על ידי 

 בכפוף כי הספק מתחייב, כאמור הביטוחים עריכת אישור להמצאת בנוסף 11.2.3

 .הנדרשות הביטוח מפוליסות העתקים לה ימציא בכתב המזמינה לדרישת

הביטוח יש  והוראותבזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות  מובהר 11.2.4

ות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת להעלות במסגרת פניה להבהר

ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח והוראות הביטוח. 

 לגרום עלולים( נספח א', כי שינויים ביחס לאישור קיום הביטוחים )מובהר

 .ההצעה לפסילת
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אישור  'נספח אשל אי המצאת  במקרהען הסר ספק מובהר בזה, כי למ 11.2.5

 לרבותן על ידי מבטחי המציע )בנוסחו המקורי(, , חתום כדיהספקביטוחי 

, תהא הספקכדין על ידי  החתומ, מנזקים פטור הספק רתהצה (1) נספח א'

את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי  מהספקרשאית למנוע  מזמינהה

 .כנדרש, מים"ל החתוהנ יםהצגת האישור

של  במקרהכי  לעיל, מובהר בזה, 9.5.7ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  בנוסף 11.2.6

לעיל,  9.5.7בסעיף  כאמור(, נספח א') הספקאישור ביטוחי  נספחאי המצאת 

 את לבטל/או ו החוזה את שהפר כמי בספק לראותרשאית  מזמינהתהא ה

 .במכרז הספק של זכייתו

כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  יודגש 11.2.7

 והצהרת אישור המהווים, המציע של וחותמת בחתימה אלאהמבטחים 

 התנאים, הנוסח לגבי הסתייגות להם ואין מבטחיו עם בדק כי המציע

 .הנדרשים הביטוחיים והכיסויים

 

 ערבות בנקאית 12

ערבות בנקאית המציע יש להגיש מלאה, מפורטת חתומה ומאושרת, בצירוף  הצעתאת  12.1

מהווה הכי ההזמנה למסמ ש"ח בנוסח המצ"ב כנספח ד' 10,000אוטונומית בסך של 

 לפסילת ההצעה.חלק בלתי נפרד מהזמנה זו. אי צירוף ערבות למסמכי ההצעה יגרום 

והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמין וטרם ניתנה הודעת  במידה 12.2

 יהא המזמין רשאי לחלט את הערבות הבנקאית לטובתו.  –הזכייה 

יתמשכו מעבר למועד הנ׳׳ל רשאי המזמין  וקביעת ההצעה הזוכה ככל שהליכי המכרז  12.3

הארכת הערבות בהתאם והמציע יאריך אותה בהתאם לדרישה. אי מילוי  לדרוש

דרישה זו יהווה עילה לחילוט הערבות ע״י המזמין והמציע מוותר על כל טענה כנגד 

 המזמין.

 

 המסמכים אותם יש לצרף להצעה   13

חתומים בראשי תיבות  - ט טכניהמפרמפרט השירותים ומסמכי המכרז, ובכלל זה  13.1

בתחתית כל עמוד ועמוד על ידי המציע, וכן חתימת מורשה חתימה מטעם המציע על 

 גבי נספחי המכרז והחוזה.

  כנספח ו'.המצורף  בנוסח הצעת המציע חתומה 13.2

למכרז חתומים על ידי המציע בכל עמוד,  'נספח זכהמצ"ב  עותקים מהסכם 2 13.3

 ת ע"י עו"ד כדין. וכשהחתימה בסוף ההסכם מאושר

 .להזמנההרצ"ב  אישור המציע 13.4

 תעודת התאגדות.  להצעתויצרף  -מציע שהוא תאגיד 13.5
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 למועד הגשת הצעה זו. התקפה יצרף להצעתו תעודת עוסק מורשההמציע  13.6

אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים  אישור, וכל אישור תקף בדבר ניהול ספרים 13.7

 .1976 – מס(, תשל"וציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום 

 למסמכי המכרז. כנספח ב'המצורף  הנוסחעל  תצהיר חתום כדין בפני עו"ד 13.8

למסמכי  כנספח ג'בהתאם לנוסח המצ"ב  אישור רו"ח על היקף של הכנסות שנתי 13.9

 המכרז. 

 למסמכי המכרז. כנספח ד'המצ"ב  לנוסחבהתאם  ערבות בנקאית אוטונומית 13.10

למסמכי  'הכנספח י עו"ד על הנוסח המצורף בפנתצהיר ניסיון המציע חתום כדין  13.11

 המכרז.

 ע"י המזמין, חתומים על ידי המציע.  שהופץ, ככל עותק מפרוטוקול סיור מציעים 13.12

ע"י המזמין, חתומים על ידי  שהופץ, ככל עותק מפרוטוקול שאלות ותשובות הבהרה 13.13

 המציע. 

  המזמין. במשרדיששולמו על ידי המציע  אישור תשלום דמי השתתפות 13.14

מסמך המפרט את כל אחת מהמכונות המוצעות על ידו, לרבות מפרט טכני מלא,  13.15

 3.2בהתאמה למפרט הטכני המצ"ב בנספח א', וכן ואת מערכת הניהול בהתאם לסעיף 

 לעיל המוצעת על ידי המציע. 

 

המציא עם הצעתו מסמך, אישור,  לאהמזמין רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע, אשר 

ייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למזמין תוך רישיון או כל נ

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

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

נוספים או חלופיים על אלה מהמציע מסמכים  או לקבל רשאית לדרושועדת המכרזים 

 המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

, אך לא חייבת, לפסול הצעה שלא צורפו לה מלוא המסמכים ועדת המכרזים רשאית

 המנויים לעיל. 

 

 הצעת המחיר 14

עלות את , למסמכי ההזמנה כנספח ו'המצ"ב  המציעעל גבי נספח הצעת המציע יציין  14.1

)הצעת  בנספח ו'כמופיע  , בהתאם לתצורת המוצראותה הוא מציע בלבדת המונה פעימ

 . )המפרט( למסמכי ההזמנה ובנספח א'המציע( 

כמות הפעימות אשר  בגין מתן מלוא השירותים הינה התמורה שיקבל המציע הזוכה 14.2

עלות פעימה לשל המציע הצעת המחיר במכפלת נשוא מכרז זה  במכונותיבוצעו 

פעולת . "(התמורה)להלן: " נספח ו'כפי שיציע המציע על גבי ורת המוצר בהתאם לתצ
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עבור סריקה ומשלוח פקס תחשב ל'פעימה'.  ו/או משלוח פקס  צילום ו/או הדפסה

  לא ייחשבו לפעימה, והמזמין לא יחוייב בגינם.סגל המנהלה 

 תיםשיספק נותן השירו כל השירותיםהתמורה בגין מלוא תכלול את  התמורה כנ"ל 14.3

ותהיה  בפרט ובנספח "מהות השירותים"במסמכי המכרז בכלל  לאמורבהתאם 

התמורה היחידה אותה יהיה המציע הזוכה זכאי לקבל בגין אספקת השירותים נשוא 

 מכרז זה על ידו.

 המציע הזוכההתמורה שיקבל מובהר בזאת כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  14.4

בקשר עם מערך מכונות הצילום  תנו על ידי המציעתכלול את כל השירותים שיינ, כנ"ל

לרבות אספקת מכונות הצילום והמדפסות, , והמדפסות כמפורט במסמכי המכרז

ל העמדות הנדרשות, תיקונם, מתן שירותי תמיכה ותחזוקה, אספקת מוצרים לכ

וכן ניהול ותפעול מערכת  'מדפסות והתקנים בעת הצורך, אספקת טונרים וכדו החלפת

ל והבקרה של המשתמשים, וכל אשר יידרש לניהול תקין של כל נושא מערך הניהו

 .עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושליםההדפסה בקמפוסים של 

ידוע לו שהמציע הזוכה לא יהיה זכאי לקבל כי בנספח הצעת המציע  יאשרמציע ה 14.5

ו מי ו/א המזמיןשל אין כל התחייבות וכי  תמורה חודשית קבועה ו/או חד פעמית

 .מטעמו לכמות מינימלית של צילומים באמצעות המכונות נשוא המכרז

 

 אמות המידה 15

 אמות המידה לבחירת המציע הזוכה, הינן כדלקמן:

למסמכי  נספח ו'בהצעת המציע )ההצעה הזולה ביותר  .%70 -סה"כ הצעת מחיר 15.1

ושאר  בטבלאות הנ"לבעמודה השניה כמפורט תקבל את מלוא הנקודות  ההזמנה(

 הצעות ידורגו ביחס אליה.ה

 .רכיב האיכות( %30-נקודות בטבלה שלהלן שווים בערכם ל 100) %30 -רכיב האיכות 15.2

 נושא קריטריון נקודות

 

40 

ממליצים לקוחות ושיחות עם /או בהתאם למכתבי המלצה וניקוד 

לפי שיקול דעת רלוונטיים לאופי וסוג השירותים הנדרשים למכללה, 

 ונה הקודם של המכללה עם מי מהמציעים.לרבות ניסיהמכללה, 

 

 

ו/או שיחות  המלצות

 לקוחותעם 

 

20 

תחזוקה ושירותי השרות והמערך ב למספר הטכנאים בהתאםניקוד 

טכנאים  15 שלו , כאשר למציע של המציע בפריסה ארציתמעבדה ה

או יותר יקבל את מלוא הניקוד ויתר המציעים יקבלו ניקוד באופן 

  .טכנאים 15אים של כל מציע ביחס ל יחסי למספר הטכנ

 טכנאיםהכמות 

 לשבמערך השרות 

 המציע
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לצורך מתן ניקוד איכות ועדת המכרזים רשאית בעצמה ו/או באמצעות נציגים מטעמה  15.3

לבקש מהמציעים הבהרות שונות, לקיים שיחות ובדיקות עם לקוחות קודמים של 

זה המזמין עצמו  ובכלל, למסמכי ההזמנה( בנספח ה')לאו דווקא אלו שיפורטו  המציע

 המציע. טים של ככל שהיה לקוח של המציע, וכן לבקר בפרוייק

נקודות מתוך ניקוד האיכות כמפורט  70-קבל מעל לירק מציע ש -ניקוד איכות מזערי 15.4

. המחיר"( יעבור לשלב בדיקת הצעת ניקוד האיכות המזעריבטבלה שלעיל )להלן: "

ויעבור רק מציע אחד בחינת איכות זו, יהיה רשאי המזמין להוריד את דרישת  במידה

  נק' נוספות. 5האיכות ב 

 

 הזוכה ההצעה בחירת אופן 16

 הליכי המכרזים וועדת תקיים מהמציעים אחד כל של המשוקלל הציון וקביעת בחינת לצורך

 :להלן כמפורט ומיון בדיקה

 ,במכרז להשתתפות הסף בתנאי עומד המציע האם המכרזים ועדת תבחן ראשית, 16.1

 הסף. בתנאי עומדים שאינם מציעים ותפסול

ה מקצועית ומדות בתנאי הסף יעברו להליך של בדיקהצעות שיימצאו כשירות וע 16.2

יבחן האם כל המכונות אשר יוצעו ע"י המציע במסגרתה המזמין )או נציג מטעמו( 

מאושרות יהול נבעלות מאפיינים המאפשרים חיבורן והתממשקותן למערכות 

למערכת הניהול והתממשקות יבחן האם החיבור או לחילופין  לעיל 3כהגדרתן בסעיף 

 

מציע שסיפק שירותים למוסדות להשכלה גבוהה ושנכללו בניסיון  20

ושפורטו  )בהתאם לתנאים בסעיף האמור 6.2.1המציע בתנאי סף 

( יקבל ניקוד נוסף בהתאם בטבלה בנספח ה' למסמכי המכרז

 : כלהלן למרכיב זה

 5 -מוסד אחד יון עם ניס

 13 –שני מוסדות ניסיון עם 

 20 -שלושה מוסדות ויותר ניסיון עם 

 

 

ניסיון המציע עם 

מוסדות להשכלה 

)המוכרים  גבוהה

  ע"י המל"ג(

שנכללו בניסיון 

המציע בהתאם 

 6.2.1לתנאי סף 

 

20 

 

שירותי הצבת מכונות צילום מציע במתן שנות וותק הניקוד בהתאם ל

( 20)מתוך נק'  20יקבל   יםשנ 10מעל יע עם ניסיון של מצ. והדפסה

 שנות ניסיון, לא כולל , יקבל המציע ניקוד יחסי 5-10בין לפי רכיב זה, 

 ניקודשנים לא יקבל  5-מציע בעל ותק של מתחת ל .שנות ניסיון 10ל 

 .לפי רכיב זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניקוד ברכיב זה.ניקוד.

 וותק המציע

100 

 נקודות
 

 סה״כ
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 מאושרתושוות ערך על ידי המציע מאושרת מבחינת המזמין כרת המוצעת האח

 לעיל. 3כ'מערכת ניהול שוות ערך מאושרת' כהגדרתה בסעיף 

ובהליך הבדיקה המקצועית האמור הצעות שיימצאו כשירות ועומדות בתנאי הסף  16.3

 יעברו להליך של בדיקת הצעת המחיר ובדיקת מרכיב איכות ההצעהלעיל,  16.2בסעיף 

 וקביעת ניקוד איכות. 

לצורך דירוג רכיב המחיר, מציע שהצעתו הכספית המשוקללת תהיה הנמוכה ביותר,  16.4

 (  ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו.70%יקבל את מלוא הניקוד ברכיב המחיר ) 

תהיה רשאית וועדת שלעיל,  15.1כמפורט בסעיף לצורך קביעת ניקוד האיכות  16.5

 גיש חוות דעתו לוועדת המכרזים. מטעמה אשר יו/או אחרים  המכרזים למנות יועץ

 מקסימום מתוך, נקודות 70 -מ יפחת שלה האיכות רכיב ניקוד אשר הצעהיובהר כי  16.6

 .תפסל -"( המזערי האיכות ניקוד: "להלן) לעיל 115. בסעיף כמפורט קודותהנ 100

ניקוד האיכות  של משוקלל ציון לפי המציעים את המכרזים ועדת בשלב הסופי תדרג 16.7

( וניקוד המחיר המשוקלל )שמשקלו המשוקלל 30%)שמשקלו המשוקלל יעמוד על 

 (. 70%יעמוד 

 של בסיכום הנקודות מירב את תקבל אשר ההצעה על להכריז רשאית מכרזים ועדת 16.8

 הצעה כל לבחור שלא להחליט או זוכה כהצעה המחיר הצעת וניקוד האיכות ניקוד

 . שלהלן 17 בסעיף כמפורט מ"מו וךלער או המכרז ולבטל שהיא

 לא או חדש מכרז לפרסם או זה מכרז לבטל רשאית המזמינה כי יובהר ספק הסר למען 16.9

 .כלשהו גורם עם בהסכם להתקשר

 

 ניהול משא ומתן 17

 הצעותיהם אשר מציעים 3 לפחות עםאת הזכות לנהל מו"מ  הלעצמ תשומר נההמזמי 17.1

הצעות בלבד או  3, וככל שיוותרו ביותר בוההג( איכות+  מחיר) המשוקלל הציון בעלות

 . מתחת לכך אם ההצעות אשר יוותרו

היה וינוהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן ההצעות הכספיות הסופיות, במסגרתו יהיו  17.2

המציעים כנ"ל רשאים להגיש הצעות כספיות סופיות, במעטפות סגורות, ללא זיהוי 

על ידי המכללה. ככל שלא תוגש הצעה שמי, לתוך תיבת המכרזים עד למועד שיקבע 

 –סופית עד למועד שייקבע על ידי המזמינה, תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע 

 הצעתו הסופית.

לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד  17.3

 משא ומתן עם המציעים.

ותיהם הראשונות והסופיות של ק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעהמזמינה תבדו 17.4

המציעים, ולאחר שקלול ציון האיכות, תינתן החלטתה; המזמינה רשאית להחליט על 
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בחירת ההצעה המיטיבה עמה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל 

 את המכרז.

 אופן הגשת ההצעות 18

ינוי, מכל סוג ומין בזאת כי המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שמובהר  18.1

 במסמכי המכרז, לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו.שהוא, 

לכל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים, או כל  לא יהיה תוקף 18.2

הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך 

 והם אף עלולים לגרום לפסילת ההצעה. –אחרת 

מזמין רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו להן המסמכים הדרושים להוכחת ה 18.3

 הסף ו/או כל מסמך אחר הנדרש לצירוף. התקיימות תנאי 

, ולצרף אליה את למסמכי ההזמנה נספח ו'יש להגיש אך ורק על גבי  את הצעת המחיר 18.4

לצרף  מסמכים שישה"רשימת סעיף ,  וכן לצרף המסמכים המופיעים בכי המכרזמסמ

, לרבות הערבות הבנקאית, כשכל המסמכים והנספחים חתומים על ידי שלעיללהצעה" 

צילום  מכונותהמציע בכל עמוד ועמוד, וזאת במעטפה שעליה יירשם "הצעה לאספקת 

  .", ללא ציון סימני זיהוי של המציעתחזוקה שרותי ומתן מסמכים, מדפסות וסריקת

"הצעה שעליה יצוין במעטפה סגורה   12:00בשעה  1607.08.20ההצעה תוגש עד ליום       18.5

את ההצעה, על כל מסמכיה, יש  זיהוי חיצוני. ללא "לשירותי הצבת מכונות צילום

מחקת כספים  ,נהאשר נמצאת במשרדי המנהלה של המזמי המכרזיםלהכניס לתיבת 

 , רמת בית הכרם, ירושלים.26ברח' יעקב שרייבום  ורכש,

 עד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון כלל. הצעה שתגיע לאחר המו 18.6

לצורך מכרז זה, רק הכנסה פיזית של ההצעה לתיבת המכרזים כאמור וקבלת אישור  18.7

נציג המזמין אודות המועד והשעה בה הוכנסה ההצעה לתוך תיבת המכרזים, תיחשב 

 כהגשת ההצעה.

ל דרך אחרת שאינה בפקס או בדואר אלקטרוני, או בדואר ישראל ו/או בכ הצעה שתגיע 18.8

הכנסה פיזית של ההצעה לתוך תיבת המכרזים של המזמין עד המועד והשעה  לעיל, לא 

תובא לדיון. עצם משלוח ההצעה אינה מהווה מסירה כשלעצמה, אלא אם ההצעה 

 הוכנסה לתיבת המכרזים כמפורט בהליך זה.

 תוקף ההצעה 19

מהמועד האחרון להגשת יום  120ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך מציע  19.1

 ההצעות. 

 -במידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמין וטרם הודעת הזכייה  19.2

 יהיה המזמין רשאי לחלט את ערבות ההצעה לטובתו. 

מציע שזכה במכרז מכרז המתן הודעת זכיה בימים ממועד  120במהלך מקרה שבו ב 19.3

ימו או בשל היעדר שביעות רצון של המזמין יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות ע

להכריז על בעל תהא רשאית ועדת המכרזים , ממתן השירותים של המציע הזוכה
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בא שני" וב כשירכ" )בשקלול רכיב האיכות וגובה הצעת המחיר(ההצעה הבאה אחריה 

שלישי" לכל מקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני לא  ככשיר"אחריו 

הוכרז הכשיר השני או הכשיר השלישי, לפי העניין,  על מכל סיבה שהיא.יצא לפו

 כזוכה, יחולו עליו כל הוראות מסמכי המכרז החלות על הזוכה.

והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה יחייבו גם את הזוכה השני  כל הכללים 19.4

 בהתאמה לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש, תקופת ניסיון וכיו"ב.

 ל זכייה ומימוש ההתקשרותהודעה ע 20

המזמין למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמין הודיע  20.1

 על ההסכם עימו ועד בכלל.

מציעים,  מספר בין השירותים הזמנת המזמין רשאי לפצל מובהר כי ספק הסר למען 20.2

 מציע, אומהצעת ה בחלק רק לבחור לבחור במציע שונה ביחס לכל אחד מהקמפוסים, 

 לערוך או/ו להרחיבו או/ו לצמצמו או/ו המכרז את לבטל או כלשהי לבחור בהצעה שלא

והמוחלט  הבלעדי דעתו אחר למתן השירותים, לפי שיקול עם להתקשר או חדש מכרז

 של המזמין. 

הזוכה יחתום מול המזמין על גבי שני עותקים מההסכם המצ"ב למסמכי המכרז,  20.3

 מים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכייה. י 7בחתימות מלאות תוך 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הזוכה במכרז יהיה להמציא למזמין את המסמכים  20.4

 ימים ממועד מתן ההודעה על הזכייה: 7-, תוך לא יאוחר מהבאים

אישור עריכת ביטוח חתום על ידי מבטח, בנוסח המצ"ב  20.4.1

 להסכם.  כנספח א'

שתהיה צמודה למדד  ₪ 30,000ות ביצוע בגובה ערב 20.4.2

המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על ההסכם, ותהא 

תקפה מיום קבלת הודעת הזכייה ועד תום תקופת 

ההתקשרות לפי ההסכם, לרבות תקופת האופציה, בנוסח 

 להסכם.  ב'כנספח המצ"ב 

לעיל,  20.4קוב בסעיף לא נחתם הסכם, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד הנ 20.5

 –לא צירף ערבות לביצוע חתומה ואישור קיום ביטוח במועד הנקוב לעיל  הזוכהו/או 

תהא ועדת המכרזים רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו ולבטל את 

 זכייתו של מציע זה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמין על פי כל דין.

תוחזר לזוכה הערבות הבנקאית  -ים האמורים לעיל התקבל מלוא המסמכרק עם  20.6

 שהוגשה על ידו יחד עם הצעתו, כאמור לעיל. 

 האומדן למכרז ונפקויותיו 21

במכרז זה נערך אומדן של שווי ההתקשרות נשוא המכרז )להלן: ה״אומדן״(, אשר  21.1

יופקד כאשר הוא סגור במעטפה בתיבת המכרז, טרם המועד האחרון שנקבע להגשת 

 במכרז.ההצעות 
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מזכויות המזמין על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, המזמין יהיה  לגרועמבלי  21.2

הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, לנקוט בכל פעולה  אתלבחון רשאי 

שהיא המותרת על פי כל דין, במצטבר או לחילופין, על פי שיקול דעתו הבלעדי 

/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם פעולה והמוחלטת ולמציע לא תהיה כל טענה ו

 כאמור.

או בלתי סביר בין ההצעות שהוגשו )הן במחיר בהן התגלה פער משמעותי  בנסיבות 21.3

למזמין כמחיר הוגן וסביר לשירותים  שנראהגבוה( לבין האומדן ו/או מהמחיר  אונמוך 

שרה על נסיון המזמין ו/או המסגרת התקציבית שאו בהסתמךנשוא מכרז זה, וזאת 

, רשאי המזמין לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, לקבלת השירותים

 במצטבר או לחילופין, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט:

בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין  בדיקהלבצע  21.3.1

האומדן לבין ההצעה הכספית הנמוכה ביותר )מבין 

 שנדרש.ההצעות הכשרות(, לרבות עריכת שימוע, ככל 

לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף  21.3.2

 .המשמעותיקיומו של הפער 

לפסול כל הצעה שהפער בינה לבין האומדן הוא פער  21.3.3

 משמעותי.   

 לבטל את המכרז. 21.3.4

 עיון במסמכי המכרז 22

עדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  22.1

)ו( לתקנות חובת המכרזים  38תאם לקבוע בתקנה הזוכה בה ההצעה ובמסמכי

ובהתאם להלכה הפסוקה,  2010 -התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע )

 ש"ח. 500תמורת תשלום בסך של 

–כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן  מציע הסבור 22.2

ציעים אחרים , יציין במפורש חלקים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למ

בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה 

משמעי, ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה -באופן ברור וחד

 פיזית.

סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת  שלאמציע  22.3

 רים, אם יוכרז כזוכה במכרז.ההצעה לעיון מציעים אח

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו  22.4

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות  גםכסודיים 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

סופי בדבר מתן זכות עיון , מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הספקלמען הסר  22.5

למציעים והיקפה הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים שהוצע על ידו לא יהוו 
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או סוד עסקי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור  סוד מסחרי

 בסעיף זה.

 סמכויות ועדת המכרזים 23

אצל  המוסמכת םהמכרזי תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה 23.1

 המזמין.

-ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל 23.2

פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את 

הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי -הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי

 נפרד מן ההצעה.

המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או  לועדת 23.3

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע 

 בתנאי המכרז.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו  23.4

את אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, וז

 בין המציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

לב או הצעה שמניתוח -רזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תוםועדת המכ 23.5

שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים 

 מבוררים, ברורים ומוצקים.

המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף דת וע 23.6

 מסעיפי המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של  23.7

מך מי מן המציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מס

אשר יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי בנקים 

 ודו"חות כספיים.

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול 23.8

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין רשאית להרחיב או לצמצם את  ועדת המכרזים 23.9

לרבות במקרה שההצעות ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, 

וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקול יהיו בלתי סבירות,  המתקבלות

 דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

שתוגש לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי  הצעהכל  23.10

 חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין.  זכות

 הצעות מרובות או משותפות 24

המציע יגיש הצעה אחת בלבד. המזמין לא יתחשב בהצעות שונות של אותו מציע אשר הוגשו 

 תפות למשפר מציעים ו/או תאגידים.בשמות שונים. כמו כן, לא תותר הגשת הצעות משו
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 סבירות בלתי הצעות 25

סוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא רשאי המזמין יהיה

 מהמחיר המזמין או של הפנימי באומדן שנקבע ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

 כמחיר למזמין שנראה מהמחיר או ת,קודמו בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמין שהוצע

 שהוצע. מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן

 הצעות צולבות 26

המציע מצהיר כי הצעתו עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים וכי במידה ויתעורר חשד  

 סביר שלא כך הדבר, שומר לעצמו המזמין את הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים שיירשמו.

 ו מותניתהצעה מסויגת א 27

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול  27.1

 או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי.הצעה מסויגת 

י דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את מציע הסבור כ 27.2

וישיב ת פנייתו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והמזמין ישקול א השגותיו

 לעיל. 9, הכל בהתאם לקבוע בסעיף לכל המשתתפים במכרז

 זכייה הודעת או זכייה ביטול 28

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה לבטל זכותהאת  לעצמו שומר המזמין 28.1

 ידי על שהוקצב הזמן פרק ההסכם תוך על חתם לא המציע 28.1.1

 המזמין.

כנדרש,  בוצעה לא וההדגמה השרות הדגמת מהמציע נדרשה 28.1.2

 ידי המזמין. על אושרה לא או

ו/או  לתחילת ביצוע העבודות בהתחייבויותיו עמד לא המציע 28.1.3

 בהצעתו. לו התחייב הזמנים לוחל

 לתחילת ביצוע העבודות בהתחייבויותיו עמד לא המציע 28.1.4

 בהצעתו. לו התחייב הזמנים בלוח

המציע )כגון מידע ממקבלי שירות  על מידע קיבל המזמין 28.1.5

 היה תוכנה, אשר שהתקשרו עמו(, ההצעה, או אחרים

 בדבר ההחלטה לפני בידיו היה החלטתו, אילו על משפיע

 בהתקשרות. המציע זכיית

 במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים 28.1.6

 לוחות הזמנים שנדרשו. פי העבודות על לביצוע

 שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה לא יובהר כי המזמין 28.2

 זכייה שבוטלה. בהקשר להודעת או על בהסתמך
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של ביטול זכייה המזמין שומר לעצמו את הזכות להתקשר עם מציע שהצעתו במקרה  28.3

דורגה הבאה בתור או לבטל את המכרז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי 

 המכרז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

תוך  ,זמנה טרם תסתיים במכרז זוכהה המזמינה לבין שבין החוזית ההתקשרות אם 28.4

, וביטולו החוזה הפרת, כגון) שהיא סיבה מכלוזאת  ,יום ממועד מתן הודעת זכיה 120

 לבחור( חייבת לא אך) תהא המזמינה רשאית '(,וכדו אחרת סיבה מכל החוזה ביטול

תנאים הקבועים ואשר יסכים להתקשר ב בתור הבאאשר הצעתו דורגה כ במציע תחתיו

 .במכרז זה ובהתאם להצעתו

 

 ביטול המכרז  29

בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המזמין לבטל את הליך המכרז עפ"י דין, המזמין שומר לעצמו 

 את הזכות לבטל את הליך המכרז, כאשר: 

שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ועומדות בציון האיכות המזערי רק  29.1

 כמפורט במכרז. 

עדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת וו 29.2

 ההצעה הזוכה. 

התברר לוועדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  29.3

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות 

פרט או ממסמכי הליך המכרז, או במסמכים, או שהושמטו נתונים מהותיים מהמ

 שאלה בוססו על נתונים שגויים, או חלקיים. 

חל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המזמין, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים, את  29.4

 ביטול המכרז. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן  29.5

 רה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז. המהווה הגבל עסקי או עבי

המכרז על מנת להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב את בטל רשאית לם וועדת מכרזי 29.6

 כל רשות מרכזית של המדינה. ו/או הכללי באוצר

 כללי  30

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים  30.1

 שמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.בלשון זכר, מ

אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכרעה זו  המזמין 30.2

 נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין

 המזמין רשאי לבוא בדברים עם הספק הזוכה לשינויים, שיפורים או תיקונים בהצעתו. 30.3
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חר שחתם על ההסכם המצ"ב למכרז המזמין ייחשב כמי שהתחייב כלפי הזוכה רק לא 30.4

ג' על ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או  זה כמסמך

 לא יחייבוהו באופן כלשהו. -החלטה אחרת של גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמין 

 

 

 בכבוד רב,

 ע"ר עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים 
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 אישור המציע

 

___________, נושא ת.ז.  -___________, נושא ת.ז. _____________, ואנו, הח"מ, ____

______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור 

 בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 שם:__________________.

 חתימה: _______________.

 ____.תאריך: ___________

._____________________ 

 חתימה

 :2מורשה חתימה 

 שם:__________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _______________.

._____________________ 

 חתימה

 

 אישור רו"ח/עו"ד

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי 

_, הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם המציע, וכי הנ"ל חתמו ביום _______

 בפניי.

 

במקרה שהמציע הינו תאגיד, אני הח"מ ___________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע 

כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים 

שלה לצורך חתימה על הצעה זו הם____________ נושא  נגדו וכי מורשי החתימה

___________ נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי על -ת.ז.______________ו

הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם 

 להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 
 באתי על החתום, ולראיה

 

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח                     
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 ומפרט טכני מפרט שירותים - 'נספח  א
 

נדרש המציע הזוכה במכרז )להלן: "נותן השירותים" או "הספק"( שלהלן מפרט השירותים  .1

 "(:המזמין" או "המכללה)להלן: "ע"ר  ושליםלעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירליתן 

הצבת מכונות צילום והדפסה למשתמשי המכללה, לרבות סטודנטים וסגל ההצעות יכללו  .2

לשם קבלת מוצר מודפס ו/או סרוק ושירותי תחזוקה כל השירותים הנלווים המכללה כולל 

 המכללה. השירותים יינתנו לסטודנטים, סגל ההנהלה ולסגל המרצים של להלן כמפורט

 השירותים יכללו: .3

  לצילום, הדפסה מחלקתיות ואגפיותמכונות  -מסמכיםוהעתקת אספקת מכונות להפקת ,

 .עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושליםלמשתמשי 

 המונה פעימות 200את  יעברו ולא לחלוטין חדשים יהיו ,להם הנלווה והציוד מכונותה כל 

 .המכונה ובדיקת לכיול הנדרשות

 מחודשות מכונות אינן ידו על המסופקות המכונות כי מתחייב המציע Refurbish . , 

 שנים לפני מועד הצבתן  1.5תהיינה חדשות עם מועד יצור שלא יעלה על  ונותמכה

היצרן למשך תקופת ההתקשרות מול ובחוזה שירות באחריות במכללה ותהיינה 

 .המכללה

 יכלול את האפשרויות הבאות: צילום  ות )כמפורט במפרט הטכני להלן(המשולבונות המכ

 .בהתאם למפרט הטכני להלן מסמכים, מדפסת, פקס וסורק

 כרטיס עובד.י "הפעלה עגם באופציה  תמכועל ידי המציע י ותהמשולב ונותהמכ 

 ארונות ניידים על גלגלים ו/או מעמדים מקוריים  ו/אועם שולחנותיסופקו  ונותהמכ

יותקן מנעול הנועל את הארונית בה יאוחסנו  ונהמככמו כן לכל ו .כחלק ממבנה המכשיר

 דפי הצילום.

  ,ע"ג כל מכונה שתסופק ידביק המציע מדבקה ובה מצוין מס' המכונה, מועד הצבה

 למוקד שירות. פון טלהוראות הפעלה ומס' 

 לחשמל ולרשת יבוצע על ידי המציע, בתיאום ופיקוח של המכללה. ונותחיבור המכ 

 בעומס הנדרש, ויוסיף  ותעומד ןשאינ ונותמכ ות אותקינ ןשאינ ונותהמציע יחליף מכ

 במקומות ברחבי המכללה  אשר יידרשו לכך. ונותמכ

  )וכן על המכונות המשולבות והמדפסותעל מערכת ההדפסה )שרתי ומערכת אחסון 

 לעמוד בעומס עבודות הדפסה כך שיימנע עיכוב בקבלת הדפסות.

  צוגה של סטטוס כל אחת מהמדפסות )מדפיסה, אינטרנטית המכילה תניהול מערכת

 פנויה, תקלה( וכן אפשרות לקבלת מספרי המונה.

  לנציגי המכללה תהיה גישה אל מערכת הניהול וכן אפשרות למחוק הדפסות ולאתחל את

 התור.
 וביצוע תחזוקה  המזמין יאתרטיפול בתקלות במערך מכונות הצילום והמדפסות ב

 ג' להסכם.המצורפת בנספח בהתאם לאמנת השירות  שוטפת

  תחזוקה הכוללת אספקה והחלפה של כל הרכיבים הנדרשים כולל אספקת מתכלים לכלל

טונרים , תנורים, גומיות, סנסורים נייר, לרבות:  המזמין יאתרהמכונות נשוא מכרז זה ב
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יהיו רכיבים מקוריים ומאושרים ונות במכמובהר בזאת כי כל הרכיבים שיחולפו  .וכו'

 יצרן המכשירים בלבד.ע"י 

    .רכיבים נוספים אותם נדרש להחליף באופן שוטף, על פי הנחיות יצרן המדפסות 

 .החלפת מכלולים ע"פ דרישת היצרן לפי כמות מונה והדפסה 

 אחזקה מונעת, לרבות ניקוי, שימון וכל פעולה אחרת הנדרשת על פי הנחיות היצרן. 

 בשיטת  ניהול מערכתיתממשקו לו תחברוכל המכונות אשר יוצעו ע"י המציע יsafcom  ,

pcounter  אוsentinel או מערכת , גביה וניהול משתמשים, לניהול מערך המדפסות

 .ניהול אחרת שוות ערך אשר תוצע ע"י המציע ובלבד שאושרה ע"י המזמין

 במקומות שיתאומו מול המכללה. ת טעינת כרטיסים לטובת הסטודנטיםמכונו 2 העמדת 

    ויעבור על כלל הציוד המותקן  ביוםלפחות פעמיים יגיע לקמפוס המכללה  הזוכהמציע ה

לטובת הכנסת נייר למגירות , בדיקת טונרים והחלפתם בעת הצורך , בדיקות שגרתיות 

 ישלח דו"ח בדיקה ותקינות .חודש לווידוא תקינות הציוד , בסוף כל 

 תהליכי עבודה לשרות הסטודנטים 

בי במכללה המחוברים לדומיין וכן  מהתקנים ניידים, דרך השירות יתאפשר, ממחש .א

 .  Wifiרשת ה 

 תהליך ההדפסה יתבצע כדלקמן: .ב

המשתמש ידפיס אל מדפסת אחת המוגדרת כהדפסה ש/ל או אל מדפסת  .1

 המוגדרת צבע 

 הפרוסה בקמפוס המשמשת את הסטודנטים  עמדת ההדפסהכל המשתמש ייגש ל .2

 .או קוד  RFIDדי כרטיס על י ויכניס את פרטי הזהות שלו.

 למשתמש תוצג רשימת ההדפסות שלו. .3

רק לאחר בדיקה ואישור אמצעי התשלום )חוקי  או הצילום יתבצעוההדפסה  .4

ובתוקף(, החיוב בפועל יהיה רק עבור הדפסות שנעשו בפועל, אם הדפים 

שהודפסו בפועל היו פחות ממספר הדפים המקורי בקובץ שנשלח )עקב תקלה או 

 . אחרת( החיוב יהיה רק עבור הדפים שהודפסוכל סיבה 

במכשיר החיוב יוצג הסכום בו יחויב המשתמש נכון לכל רגע, כמו כן יהיה  .5

סטטוס המציין מתי המכשיר פעיל, מתי המכשיר מחכה  לכרטיס או סיים את 

 פעולתו.

מעבר בין משתמשים או עבודות הדפסה יסגור את החיוב וידרוש שימוש מחדש  .6

 ום.באמצעי תשל

 החיוב ינותק עם הוצאת אמצעי התשלום, ללא השהיית זמן. .7

, מכל סיבה שהיא, תגרום לניקוי שארית או הצילום הפסקת פעולת ההדפסה .8

 למניעת חיוב שגוי של הסטודנטים הבאים בתור. –העבודה במדפסות ובשרת 

כל מדפסת שתותקן חייבת להתאים לתשתית התוכנה )הדרייבר שנבחר ונדרש  .ג

מערכות המחשוב המשמשות את משתמש הקצה וכד'( שהוכנה מראש. אין להתקנה ב

 להחליף את הדרייבר הנבחר במהלך שנת הלימודים האקדמית.
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על המערכת לאפשר, באמצעות פרמטר חיצוני, קביעת משך זמן השהייה מקסימלי  .ד

שעות. בתום זמן  24של הדפסה בתור ההדפסה הציבורי. הזמן הנהוג כיום הוא 

קסימלי, במידה וההדפסה לא הודפסה, היא תמחק. בנוסף, על המערכת ההשהיה המ

 למחוק באופן אוטומטי כל הדפסה שהודפסה, מיד בתום ההדפסה.

 
 

 תהליכי עבודה לשרות סגל המנהל והמרצים 

השירות יתאפשר מעמדות הסגל במכללה המחוברים ברשת תקשורת לדומיין ייעודי   .1

(Active Directory).  

המשתמש ידפיס אל מדפסת אחת המוגדרת כהדפסה סה יתבצע כדלקמן:תהליך ההדפ .2

 ש/ל או אל מדפסת המוגדרת צבע 

 המערכת תזהה כל משתמש לחוד וכל הדפסה המשויכת לאותו משתמש.   .3

( או  RFIDהמשתמש ייגש לעמדת ההדפסה ויזדהה באמצעות כרטיס עובד ) מגנטי או  .4

 הקשת קוד על גבי צג מגע 

 מת ההדפסות שלו.למשתמש תוצג רשי .5

להדפסות וצילומים לפי משתמש או קבוצת   (Quota) המערכת תאפשר מתן מגבלות .6

 משתמשים .

כל מדפסת שתותקן חייבת להתאים לתשתית התוכנה )הדרייבר שנבחר ונדרש להתקנה  .7

במערכות המחשוב המשמשות את משתמש הקצה וכד'( שהוכנה מראש. אין להחליף את 

 שנת הלימודים האקדמית.הדרייבר הנבחר במהלך 

על המערכת לאפשר, באמצעות פרמטר חיצוני, קביעת משך זמן השהייה מקסימלי של  .8

שעות. בתום זמן ההשהיה המקסימלי,  24הדפסה בתור ההדפסה. הזמן הנהוג כיום הוא 

במידה וההדפסה לא הודפסה, היא תמחק. בנוסף, על המערכת למחוק באופן אוטומטי 

 מיד בתום ההדפסה. כל הדפסה שהודפסה,
 

 
 תקופת הערכות

ימים מיום  30לא יאוחר מ המציע מתחייב שכל מכשירים המשולבים והציוד הנלווה להם, יסופקו 

 מחתימה על ההסכם.

ערכות והצבת המכשירים בכל רחבי המכללה יבוצע על ידי צוות מלווה להתקנה מטעם התהליך ה

המכללה הממונה על ביצוע ההתקשרות עם המציע, אשר יהיה אחראי לתאם מראש מול נציג 

 המציע.

באחריות המציע להציב את המכשירים במקום אותו קבעה המכללה , לחברם לחשמל וכן לנקוט 

 בכל ההליכים המתאימים על מנת שהמכשיר המשולב אשר הוצב יפעל באורח תקין וללא תקלות.

הדרכות לעובדי המכללה באחריות המציע לבצע בדיקות תקינות של המכשיר,להציב צוות ל

ולהציב מדריכים מומחים מטעם המציע, למשך שני ימי עבודה מרגע השלמת ההצבה בכל קומה 

 /מחלקה, אשר ילוו את עובדי המכללה בכל בעיה ושאלה.

ההדרכות מטעם המציע יכללו את הנושאים הבאים: הדרכת עובדי המכללה לאופן השימוש ו/או 

 קון תקלות שכיחות.התפעול של המכשיר, זיהוי ותי
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המציע יתלה מעל כל מכשיר משולב דף הסבר והנחיות בסיסי בשפה העברית לגבי אופן השימוש 

 במכשיר.

 

 אופן הגבייה

באמצעות ישירות בין הספק לסטודנטים. הסטודנטים ישלמו הגבייה מציבור הסטודנטים תתבצע 

בתשלום מזומן במרכז או אי נטען ע"י כרטיס אשרה או כרטיס עם שבב (  RFID)  כרטיס חכם

 .כגון במנהל הסטודנטים  ,בתיאום עם המכללה ,במיקום נגישה שימצא  השירות

)כולל מכונת טעינה אחת  מכונות טעינת כרטיסים לטובת הסטודנטים 3המציע יעמיד לפחות 

המכללה לא תישא בכל אחריות לתשלום תמורה בגין שימוש  .קמפוס הר חוצבים( -במיני

 ם במכונות הספק.הסטודנטי

 

לסגל המכללה ייעשה ע"י חשבונית חודשית מרכזית בצירוף ע"י הספק שינתן שירות ההגבייה מ

 ולפי פעימות מונה. פלט ממערכת ניהול המדפסות דו"ח

 

 

 אחריות

 ככלל כל מכשיר שיוצב ע"י המציע, יהיה רכושו ובאחריותו הבלעדית.

 .תקופת ההתקשרות מול המכללההמכשירים יהיו חדשים ובאחריות היצרן למשך 
 

המציע יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק שיגרם למכונה ו/או לציוד הנלווה. אין המכללה אחראית 

לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למכונות או למתקנים של המציע בין בשימוש לא נכון או חבלה 

 או כל נזק שיגרם בכל דרך אחרת.

וכוללת את המכונה על כל רכיביה ואביזריה, כולל חלקים  הינה מלאה ונותלמכאחריות המציע 

נעים, חלקי מתכת, גומי ופלסטיק. בעת תקלה במכשיר והציוד הנלווה לו הנמצא באחריות המציע 

והמקושר לפריטים אחרים שאינם באחזקתו, הטכנאי יעשה כל הנדרש על מנת להביא את הפריט 

פריטים שאינם באחזקת המציע, אך משפיעים על ותוכנות ב Driversלמצב עבודה, כולל התקנת 

 התקלה. )לדוגמה : במכונות צילום המחוברות לרשת(.

המכללה תהיה רשאית לדרוש והספק יהיה מחויב להחליף כל מכונה אשר שיעור התקלות בה 

 גורם, לפי שיקול דעת המכללה, לפגיעה במתן השירות לסגל המכללה או לציבור הסטודנטים. 
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 הנלווה והציוד המכונותשל  יטכנ מפרט
 

 כללי

  המכשירים המוצעים ע"י המציע יהיו מכונות משולבות דיגיטליות )פקס, סורק, מכונת צילום

 ומדפסת( כמפורט בנספח זה.

 גרם , הספק יספק דפים מסוג זה בלבד. 80 המכונות המשולבות יתמכו בנייר ממוחזר 

 המכונות בכל צדדית דו להדפסה אפשרות. 

 יאפשרו הדפסה ברשת כולל אפשרות שימוש בכל אפשרויות המיון וההדפסה דו  המכונות

 צדדית.

 הדפסות ניהול בקרת במערכת תמיכה . 

 

 

   Aדגם  -משולבת צילום והדפסה כונה מ

 . PPM 50במהירות של לפחות  A4והדפסה צילום 

 .דף 100של  מעקף + הזנת דף סה"כ  1000לפחות הזנת נייר 

  .לפחות 600X600 DPIשל  רזולוציה

 .דופלקס בהדפסה וצילום

 .לפחות דפים 100של  הזנה בעל פידר

  .לפחות GB 1של  פנימי זיכרון

  .צבעונית למייל ולכונן רשתסריקה 

 

   Bדגם  -משולבת צילום והדפסה כונה מ

  .PPM 50במהירות של לפחות  3Aוהדפסה צילום 

 .דף 100 של מעקף + הזנת דף סה"כ  1000לפחות הזנת נייר 

  .לפחות 600X600 DPIשל  רזולוציה

 דופלקס בהדפסה וצילום.

 .לפחות דפים 100של  הזנה בעל פידר

  .לפחות GB 1של  פנימי זיכרון

 .צבעונית למייל ולכונן רשתסריקה 

 

 

   A4)צבעוניו  לבן שחור( Cדגם  -מחלקתית דפסת מ

 . PPM 35במהירות של לפחות A4מדפסת  

 .דף 50של  מעקף דף + הזנת 500לפחות הזנת נייר 

 .600X600 DPIשל  רזולוציה

 .צדדית דו הדפסה

 לפחות . GB 256של  פנימי זיכרון

 . USBמובנה +  רשת קישוריות כרטיס

   D  דגם -משולבת צילום והדפסה מכונה 
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 .+(- 2%+ העתקים בדקה  )אפשרות סטייה של  60מהירות צילום  

  .A3-צילום 

 .דף 100של  מעקף + הזנת דף סה"כ  2000לפחות הזנת נייר 

 .וחירור שידוך + קיפול ,עברית / אנגלית שידוך הכולל ) פינישר( גימור  יחידת

 העתקים. 999צילום רצוף עד 

 .600X600 DPIשל  רזולוציה

 .400%-50%הקטנות והגדלות של 

 .לפחות דפים 100של  הזנה בעל דופלקס פידר

  .לפחות GB 160דיסק קשיח של 

 .לפחות  GB 1של  פנימי זיכרון

  .סריקה יחידת

 Network TWAIN, Scan to Email, Scan to Folders (SMB or FTP), 

 .צדדי דו צילום

 

  E מדפסת מדגם 

 . PPM 35במהירות של לפחות A4מדפסת  

 .דף 50דף + הזנת מעקף של  500הזנת נייר לפחות 

 .600X600 DPIרזולוציה של 

 הדפסה דו צדדית.

 לפחות . GB 256זיכרון פנימי של 

  USB.קישוריות כרטיס רשת מובנה + 

 

 הצבת המכונות ברחבי הקמפוס לפי דגם המכונה:

 

 סגל המכללה:

 

 כמות דגם מכונה אזור הצבה בקמפוס

 B 1 מסדרון מנהלה )לשכה(

 A 1   מסדרון מרצים א'

 A 1 מסדרון מרצים ב'

 A 1 מדור רישום

 A 1 מרכז לסטודנט

 D 1 מדור בחינות

 A 1 חדר מרצים )מן החוץ(
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 סטודנטים:

 

 כמות דגם מכונה אזור הצבה בקמפוס

 B 1 ספריה

3מתחם מעבדות מ    A 1 

C 1 

151-150מחשבים   תכית  A 1 

 A 3 מתחם הדפסה לסטודנט

C 1 

 E 1 מעבדת תוכנה

 E 1 מעבדת אלקטרוניקה

רד(מיני קמפוס הר חוצבים )קמפוס נפ  A 1 

 

  טבלה מרכזת

 כמות דגם מכונה

A 11 

B 2 

C 2 

D 1 

E 2 

 

 
 מספר פעימות מודפסות בשנה החולפת אצל המזמין: אומדןלנוחיות המציעים, להלן פירוט  .4

 פעימות בשנה. 1,000,000סגל המכללה: כ  -

 פעימות בשנה.  1,000,000כ   :סטודנטים )הערכה ואומדן משוער בלבד( -

 

 הינהבלבד ו אומדן מייצגתלעיל המפורטת וכמות המכונות כמות הפעימות קפי יודגש כי הי

 לצורך אינדיקציה.

 

 פעימות בהיקף כלשהו.תשלום עבור המזמין אינו מתחייב ל
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 תצהיר הספק -ספח ב' נ

 

(, באמצעות מורשי )להלן: "המציע"                                 , ח.פ                             אני החתום מטה  

                                  ז..ת,                                -, ו                                 ז..ת,                              חתימה ה"ה 

לעונשים הקבועים  יםהיה צפוינלומר את האמת וכי  נוכי עלי נולאחר שהוזהר____________, 

 בכתב כדלקמן: יםעשה כן, מצהירנאם לא  בחוק

 אני תושב ישראל. .1

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, והננו רשאים לחתום  .2

 כדין על גבי הצעתנו, מסמכי המכרז ונספחיהם.

המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא  .3

 בעריכת הסדר עם נושיו.

יע הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה עובדי המצ .4

 בישראל שיהיה בתוקף.

ידי -הריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשואות החוזה, לא יועסקו על .5

 המציע עובדים זרים. 

המציע ו/או בעל שליטה בו ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות  .6

ונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשב

, )להלן: "בעל זיקה"( )להלן: 1976 –והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

"(, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים"

, ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור 1987-חוק שכר מינימום, השתמ"ז

, ואם הורשעו 1981-נים(, התשנ"אהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוג

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -ביותר משתי עבירות

 ההרשעה האחרונה.

כמו כן, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין  .7

הקיימים במדינת ישראל ביחס להעסקת עובדים, לרבות הסכמים 

חבה וחוקי המס, ולרבות החוקים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הר

 הבאים: 

 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט; 

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א; 

 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו; 

 1950-חוק חופשה שנתית, התשי"א; 

 1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד; 

 1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו; 

 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג; 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג; 
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 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( התשי"א; 

 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח; 

 1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג; 

 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה; 

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב . 

 

 על החתום ______________, ת.ז. ____________

 

 חתימה ______________, תאריך ____________

 

 אישור

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע 

המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו  ,______ת.ז. __                     בפני 

הצהיר בפני על נכונות  -לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 __________________                           

 עו"ד
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 נספח ג' 

 שנתי ה ההכנסות אישור רו"ח היקף מחזור

 

 

 

 

 לכבוד

 )ע"ר( עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 
אני הח"מ רו"ח __________________ כתובת ____________________________ 

המבקר את  _________________ שמספרו ת.ז./ח.פ.  ______________ )להלן: "המציע"(, 

, לא 2015-ו 2014, 2013 ע בכל אחת מהשניםמאשר בזאת, כי מחזור ההכנסות השנתי של המצי

, לא פחת תחזוקה שרותי ומתן מסמכים, מדפסות צילום וסריקת מכונותכולל מע"מ, מאספקת 

 לכל שנה, לא כולל מע"מ.  ₪ 2,000,000מסך של 

 

 ולראיה באתי על החתום

 

_____________              __________________    

 חתימה וחותמת רו"ח                          תאריך                  
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה –נספח ד' 

  לכבוד

 )ע"ר( מס' __________ עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 _______, _______רח' 

 )להלן: "המזמין"(

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: ערבות מס' ________________________

 

_____________ )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק עפ"י בקשת________

"(, בקשר הערבותש"ח  )להלן: "סכום  10,000כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של 

 שרותי ומתן מסמכים, מדפסות צילום וסריקת מכונות לאספקתלהזמנה להגשת הצעות מחיר 

 תחזוקה.

  

ימים מעת קבלת דרישתכם  7, תוך ערבותהכל סכום את אנו מתחייבים לשלם לכם  .1

הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה 

לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום 

 הערבות מאת המבקש.

א נהיה רשאים הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו ל אנו לא נהיה רשאים לבטל .2

להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה 

 במפורש ומראש על כל טענה בקשר לכך.

עד  בכתב וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו 31.10.2016 הערבות תהיה בתוקף עד ליום .3

 מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 רשאית להסב את הערבות לצד שלישי. המזמין לא יהא .4

 

 בכבוד רב,        

 בנק........................         

 סניף......................        
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 נסיון המציע -נספח ה'

 

י לאחר שהוזהרתי כי על ,                                , ת.ז. / ח.פ                             אני החתום מטה  

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

( לקוחות שירות של 3במהלך חמש השנים האחרונות סיפק המציע לפחות לשלושה ) .א

במפרט הטכני המצורף  Bו/או  Aמכונות כדוגמת המכונות מדגם  10הצבת ותחזוקת 

 ( ברצף  לכל לקוח.3במשך לפחות שלוש שנים )לנספח א' לעיל )לכל לקוח( , וזאת 

 

על המציע למלא על גבי הטבלאות שלהלן פרטים אודות לקוחות קודמים המעידים על  .ב

 . להזמנה 6.2הקבוע בסעיף עמידתו בסעיף ב' לעיל ובתנאי הסף 

 

שם הלקוח ופרטי איש 
עדכני נייד קשר )טלפון 

 ושם(
 
 
 
 

לקוח נא לפרט האם ה
הוא מוסד להשכלה 

 גבוהה *

תקופת 
אספקת 

השירותים 
)תחילה וסיום 
מדויקים: יום, 

 חודש ושנה(

תיאור השירותים 
שסופקו בפרוייקט 

)לרבות מספר המכונות 
המקבלות שירות אצל 

הלקוח; מיקום אתר 
 הלקוח(

מס' 
משתמשים 
 אצל הלקוח

תוכנה מערכות 
 לניהול וגבייה

שהותקנו אצל 
 הלקוח

     

     

     

     

 

בניסיון המציע מוסדות אלו מציע שסיפק שירותים למוסדות להשכלה גבוהה ושכלל ערה: * ה

 להזמנה.  15.2יקבל ניקוד איכות נוסף בהתאם לסעיף  6.2.1העומדים בתנאי סף ולעיל בטבלה 
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טכנאים מורשים בפריסה  5למציע מערך שרות ותחזוקה ושירותי מעבדה הניתן ע"י  .ג
 ארצית.

 
_   ______הינו: המציע של מעבדה התחזוקה ושירותי השרות והרך מעמספר הטכנאים ב .ד

 .נא למלא()
 

   .נא למלא() שנות וותק במתן שירותי הצבת מכונות צילום והדפסה_ _____מציע __ל .ה
 

 

 

 מי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ש

_____________                      _____________ 

 חתימת המצהיר                    שם המצהיר           

 

_________  , מאשר/ת בזאת, כי ביום _______ , מ.ר. _____________ אני הח״מ, עו״ד

 ______________ , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס׳ ___________ מר/גב׳ הופיע בפני,

ו/או המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא 

 ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.יעשה/תעשה כן יהיה/תהי

_____________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 המציע הצעת  –ספח ו' להזמנה נ

 
 תאריך______

 
 שלום רב, 

 
 צילום וסריקת מכונות לאספקתהנדון: הצעת הספק להזמנה להציע הצעות מחיר 

 (/פ'201602/מכרז מס' ) תחזוקה שרותי ומתן מסמכים, מדפסות
 

עזריאלי מכללה  יאנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה ליד

"( את הצעתנו המצ"ב במסגרת בקשת המזמין "המזמין –)להלן  )ע"ר( אקדמית להנדסה ירושלים

ומערכת  תחזוקה שרותי ומתן מסמכים, מדפסות צילום וסריקת מכונות לאספקתלקבל הצעות

כמפורט  המזמין יאתרבאלו, לצורך הקמת מרכזי הדפסה וצילום ארגוניים  לניהול רכיבים

 ואנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן: בהזמנה,

 

קראנו בעיון ובדקנו בקפדנות את כל המסמכים המצורפים להזמנה, לחוזה, על כל מסמכיו  .1

אם המזמין יבחר  –ונספחיו )להלן: "מסמכי ההצעה"(, הבנו את תוכנם, ואנו מתחייבים 

 לבצע את העבודות בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. –להתקשר עמנו בחוזה  

לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף  ידוע .2

 ו/או לשנות את המסמכים הקיימים. המכרזמסמכים נוספים למסמכי 

וכתב הכמויות כוללים את כל התיאורים,  נחה דעתנו כי מסמכי ההצעה לרבות המפרט .3

הכמויות, התנאים והפרטים האחרים הדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל 

 העבודות המתוארות בה.

לפני הגשת הצעתנו זו בחנו היטב את מסמכי ההצעה, הבנו את כל צרכי המזמין ודרישותיו,  .4

העבודות, ביקרנו במקום המיועד לביצוע לרבות כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע 

ההתקנות, בדקנו היטב את דרכי הגישה האפשריות אל המכשור, לרבות תשתיות המזמין 

שעלינו להתחשב בקיומן במסגרת ביצוע העבודות ומתן השירותים, באופן שלא יפגע בתפקודן 

שויים להשפיע של כל מחלקות המזמין ו/או בפעילות המזמין וכל יתר התנאים והגורמים הע

 על ביצוע העבודות ומתן השירותים.

קיבלנו מנציגי המזמין  המציעים בו נטלנו חלק והליך ההבהרות הקבוע במכרזבמסגרת כנס  .5

 ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת.

לקחנו בחשבון את כל האמור במסמכי ההצעה, לרבות כל המידע המפורט במפרט, וכל נתון  .6

ביצועי, תפעולי או עסקי לצורך מתן הצעתנו זו ולביצוע מכלול התחייבויותינו על פי מסמכי 

 ההצעה, לרבות החוזה. 

של מוסכם עלינו כי כל מידע אשר נמסר במסגרת מסמכי ההצעה, ניתן על פי מיטב ידיעתו  .7

המזמין, אולם בכל מקרה החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע העבודות בהתאם 

לנדרש מוטלים על המציע באופן בלעדי. אין במסירת המידע כאמור על ידי המזמין כדי 
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להטיל עליו אחריות כלשהי ו/או לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבות כשלהי מהתחייבויותינו 

 במסגרת מסמכי ההצעה.

והמכרז יחד עם כל המסמכים שיש לצרף פים בזה להצעתנו את כל מסמכי ההצעה אנו מצר .8

את כל אחת מהמכונות המוצעות על הכולל מסמך , לרבות להזמנה 12להצעה כמובא בסעיף 

, לרבות מפרט טכני מלא, בהתאמה למפרט הטכני המצ"ב בנספח א', וכן ואת מערכת ינויד

 . ינות על ידהמוצע להזמנה 3.2הניהול בהתאם לסעיף 

אנו מתחייבים כי המחירים הנקובים בהצעתנו כוללים את כל ההוצאות, כל התשומות, כל  .9

העלויות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ומתן השירותים במלואם, לרבות 

הוצאות תקורה והנהלה. כלל המחירים הנקובים בכתב הכמויות או בכל מקום אחר כוללים 

קבענו לעצמנו, והינם מחירים סופיים, וממלאים את כל דרישותינו ואת כל רווח הוגן ש

הדרוש לביצוע כל העבודות ומתן כל השירותים ולמילוי כל אחת מהתחייבויותינו לפי כל אחד 

 ממסמכי ההצעה. 

אנו מאשרים כי לא נציג כל תביעה ולא ניטען כל טענה לכל תוספת, בכל ענין הקשור לעבודות  .10

להם וכי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל טענה לכל תוספת למחירי היחידות מכל ולכמויות ש

סוג שהוא ולא נטען לכל תוספת למחירי היחידות מכל סיבה, לרבות עקב אי הבנה או אי 

ידיעה שלנו או עקב הפסקות בעבודה או עקב הארכת זמן ביצוע, אלא אם מצוין בחוזה 

 במפורש אחרת. 

ים הנקובים בהצעתנו יהיו נכונים וסופיים וללא כל שינוי. בנוסף, אנו מאשרים כי המחיר .11

בכפוף להוראות החוזה, לא תהיה לנו כל עילה או תביעה לשינוי מחירים לרבות מחירי הציוד 

 בגין שינויים כל שהם.

דעתו הבלעדי, לצמצם את היקף -פי שיקול-אנו מאשרים כי ידוע לנו שהמזמין רשאי, על .12

בודות ו/או הפרויקט, ו/או להחליט לבצעו בשלבים. כפועל יוצא מן האמור השירותים ו/או הע

לעיל, מוסכם במפורש כי המזמין רשאי להורות לנו לצמצם את שירותינו ו/או להקטינם ו/או 

דעתו הבלעדי של המזמין, ואנו מאשרים ומצהירים כי אין -פי שיקול-להפחיתם בהתאמה, על

רישה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי המזמין, בכל החלטה לנו ולא תהא לנו כל טענה ו/או ד

 שיקבל המזמין כאמור.

מחיר זה הינו קבוע ומוסכם מראש ולא ישתנה בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות שינויים  .13

בשערי החליפין של מטבעות חוץ, שינויים במחירי חומרים, מלאכות ושכר, מדד תשומות 

 ת, הטלת מסים, היטלים, מכסים וכיו"ב. הבניה, שינויים בשיעורי הריבי

אנו מתחייבים להתחיל במתן השירותים בתאריך שיקבע על ידי המזמין, לבצע את העבודות  .14

תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות 

על ידי המזמין, אנשי סגל, מרצים, הנהלה, סטודנטים ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע 

ימים קלנדריים ובכל  14ולהשלים את עבודתנו לשביעות רצונו המלאה של המזמין תוך עד 

 מקרה לא יותר מכך. )להלן: "תקופת הביצוע"(. 

הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אנו בעלי הידע, הניסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על  .15

זו באיכות הגבוהה ביותר, ברשותנו )או מנת לבצע את כל העבודות הכלולות בהצעתנו 
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שבכוחנו להשיג, במועדים ובכמויות הדרושים( את כל הציוד, וכוח האדם הדרוש על מנת 

לבצע ולהשלים את העבודות בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח 

יבויות הזמנים הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא את כל התנאים וההתחי

 המוטלות עלינו. 

מתאריך ימים  120אנו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך תקופה של  .16

לפי המאוחר  -הגשתה למזמין או ממועד אחרון להגשת הצעות כפי שנמסרה לנו על יד נציגיו 

לנו כי יותר, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע 

 החליט לקבל הצעתנו זו. 

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: .17

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם  .א

נמסרו לנו בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו     

 מתחייבים להשתמש בהם למטרה זו בלבד.

כימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ידוע לנו ואנו מס .ב

מהעבודות, או לפצלן בין  או איזו הצעה שהיא, והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק

מספר מציעים, או לא למסרן כלל לביצוע, וזאת מכל סיבה הכול לפי שיקול דעתו 

 טענה בקשר לכך. המוחלט ואנו מוותרים בזאת על כל

נו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי ידוע לנו וא .ג

המזמין להביא בחשבון כל גורם ושיקול שיראה בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש 

הסברים כלשהם לגבי שיקוליו, לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות 

 נגדם.

ה או תביעה מכל סוג אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דריש .ד

שהוא נגד המזמין או נגד מי מנציגיו ו/או שליחיו בקשר להצעתנו זו או בקשר 

להוצאות שהוצאו עבור הכנתה, בין אם תתקבל ובין אם לא, בין אם  המזמין ימסור 

לביצוע רק חלק מהשירותים ו/או יפצלם בין מספר מציעים ובין אם המזמין יחליט 

 ים לביצוע,  וזאת מכל סיבה שהיא.לא למסור כלל את השירות

ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו לשינוי מחיר  .ה

היחידה הנקוב בכתב הכמויות, בסעיפים אשר הכמות בהם תגדל או תקטן בכל אחוז 

 שהוא, או שיבוטלו לחלוטין ולא יבוצעו כלל על פי החלטת המזמין או המנהל.

מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי  ידוע לנו ואנו .ו

 שיקול דעתו, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, בכפוף לתנאי ההסכם.

אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל תנאי הסף אשר נדרשו במכרז וכי נוכל לעמוד בכל  .18

 ספחיהם.ההצהרות וההתחייבויות המופיעות במסמכי ההצעה ובנ

אנו מצהירים כי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו, לא תקנה לנו זכות לשינוי  .19

כלשהו במחיר ו/או בלוחות הזמנים, ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלפי 

 המזמין עקב כך. 
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ל גבי הצעה זו הצעתנו זו  מוגשת אך ורק בשמנו או בשם תאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין ע .20

 )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח(.

 האמור והמוצהר לעיל ולהלן בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד, אם המציע הוא פרט. .21

אנו מאשרים כי ידוע לנו שהמציע הזוכה לא יהיה זכאי לקבל תמורה חודשית קבועה ו/או חד  .22

מטעמו לכמות מינימלית של צילומים  ו/או מי המזמיןפעמית וכי אין כל התחייבות של 

 באמצעות המכונות נשוא המכרז.

 

 הצעת המחיר המוצעת: .23

שלהלן, תכלול את אספקת שירותי הפקת  בטבלת הצעת המחירצעת המחיר יובהר כי ה

שירותי  שיוצבו במכללה, לרבות המסמכים, אספקת מכונות צילום וסריקת מסמכים, מדפסות

ובהתאם למפרט ם והמפורטים במסמכי המכרז שלהלן כל השירותים הנדרשיתחזוקה ו

 במסגרת ההתקשרות שבנידון.השירותים ולמפרט הטכני )נספח א' למסמכי ההזמנה( 

 

 הצעת המחיר טבלת 

 

 סטודנטיםלשרות 
 

המשקל שינתן  פירוט

להצעת המחיר 

ברכיב גובה הצעת 

המחיר על פי סעיף 

 להזמנה. 14.1

 מחיר בש"ח

 כולל נייר

 ()כולל מע"מ

  A4 32.5%עלות פעימת מונה שחור/לבן 

  5% דו צדדי A4עלות פעימת מונה שחור/לבן 

  A3 1.25%עלות פעימת מונה שחור/לבן 

  1.25% דו צדדי A3עלות פעימת מונה שחור/לבן 

  A4 5%עלות פעימת מונה צבע 

  A3 1.25%עלות פעימת מונה צבע 

  1.25% עלות סריקה

  1.25% עלות משלוח פקס

  1.25% עלות כרטיס הדפסה
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 מכללהשרות לסגל ה
 

המשקל שינתן  פירוט
להצעת המחיר 
ברכיב גובה הצעת 
המחיר על פי סעיף 

 להזמנה 14.1

 מחיר בש"ח

 כולל נייר

 )כולל מע"מ( 

  A4 40%פעימת מונה שחור/לבן  עלות

  5% דו צדדי A4עלות פעימת מונה שחור/לבן 

  A3 2.5%ור/לבן עלות פעימת מונה שח

  2.5% דו צדדי A3ות פעימת מונה שחור/לבן על

 ללא עלות  ללא עלות  -סריקה ומשלוח פקס 

   
 
 

במסגרת השירות לסגל סריקה ומשלוח פקס פעימה תחשב כל פעולת צילום ו/או הדפסה.  .24

 לא ייחשבו לפעימה, והמזמין לא יחוייב בגינם.המכללה 

אשר יבוצעו במכונות  הפעימותשירותים יקבל, הינה בלבד כמות ידוע לנו כי התמורה שנותן ה .25

יהיה נותן  להנשוא מכרז זה במכפלת עלות הפעימה בהתאם לסוגה. תמורה זו תהיה היחידה 

מערך ניהול והפעלת השירותים זכאי לקבל בגין כל השירותים שיינתנו על ידו בקשר עם 

לרבות אספקת מכונות הצילום מכונות הצילום והמדפסות כמפורט במסמכי המכרז, 

מתן שירותי תמיכה ם לכל העמדות, חומרים מתכלים, לרבות נייר, והמדפסות, אספקת 

וכן  'והתקנים בעת הצורך, אספקת טונרים וכדו ציוד , החלפתם מדפסותתיקון ותחזוקה

הקבוע בנספח א'  SLA-שירות עפ"י הניהול ותפעול מערכת הניהול והבקרה של המשתמשים, 

וכל אשר יידרש לניהול תקין של כל נושא מערך ההדפסה בקמפוסים של סמכי המכרז למ

 .עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 פרטי המציע הינם כדלקמן: .26

  שם הספק

  מספר תאגיד

  כתובת מלאה )כולל מיקוד(

  מס' טלפון במשרדי החברה

  מס' פקס במשרדי החברה

  מספר עוסק מורשה
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 באנו על החתום: ולראיה

 : ______________ חתימת הספק וחותמת

 ______________ ______________  : ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה           שם החותם                תפקיד החותם            
 אצל המציע           
     ______________  ______________ ______________ 

 חתימה          שם החותם                תפקיד החותם            
 אצל המציע           

 אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ עו"ד/רו"ח _________________ )מ.ר. ________( מאשר בזאת כי ביום 

_________ חתמו בפני על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה, ה"ה 

_ המוכרים לי באופן אישי, שהינם רשאים לחתום ולהתחייב _________________________

 בשמו של ___________________ ]המציע[, וחתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין.

 

 ___________  ___________________ __________________ 

 חתימת עורך הדין/רו"ח       חותמת עורך הדין/רו"ח           תאריך       
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הצבת מכונות צילום והדפסה בקמפוס אמתן שירותי חוזה ל -' להזמנה זנספח 

 המכללה

 

 2016_______ שנת ביום ________ לחודש _______ באשר נערך ונחתם 

 

 )ע"ר( עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים : בין

 ("המכללה" או "המזמין" -)להלן   

 

 מצד אחד         

 

 ____________________ : לבין

____________________ 

 ("קבלן"ה אוהספק" " -)להלן    

 

 מצד שני         

 

למתן הצעות  גשתהזמנה לה -מכרז __________במסגרת  המזמיןוהספק פנה אל  הואיל
בקמפוס המכללה למשתמשי המכללה, לרבות הצבת מכונות צילום והדפסה שירותי 

כל השירותים הנלווים לרבות , מערכות ניהולאמצעות מסטודנטים וסגל המכללה, 
אשר יכללו את כל השירותים הנלווים לשם קבלת מוצר מודפס   ושירותי תחזוקה

בקמפוסים השונים של  כללהלטובת משתמשי המושירותי תחזוקה ו/או סרוק 
 , והכל כמפורט במכרז זה, על נספחיו;"(המכרז" או "ההזמנה)להלן: " המכללה

המהווה חלק להסכם זה ו 2כנספח המצורפת ם _______, והצעתו של הספק מיו והואיל 
 ;המזמין, נבחרה על ידי ממנובלתי נפרד 

והספק מצהיר כי הצעתו הוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו בהתאם  והואיל
למסמכי היסוד שלו ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל הספק כדין ואשר אושרה 

 תו לכל דבר ועניין;כדין וכי חתימתם הנ"ל מחייבת או

את העבודה ומצהיר ומתחייב כי בידיו היכולת,  המזמיןוהספק מעוניין לבצע עבור  והואיל
המיומנות, הידע המקצועי, היכולת הארגונית והפיננסית, כוח האדם, הציוד, 
 החומרים והמכשור הנדרשים לצורך ביצוע העבודה, על פי המפרט המצורף להזמנה;

מפרט בפרט כי קרא בעיון את מסמכי ההזמנה, לרבות כל נספחיהם ו והספק מצהיר והואיל
וכי הבין את כל האמור בהם והוא מוכן לבצע את העבודות האמורות על  שירותיםה

פי תנאי חוזה זה, אשר אותם קרא והבין היטב במועדים ובהתאם ללוחות הזמנים 
 המפורטים להלן;

 בביצוע ובקבלת השירותים מאת הספק; מיןהמז ןולאור הצהרות הספק לעיל מעוניי והואיל

 

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד. .2
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 בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא: .3

וסריקה )להלן:  הדפסה ,הצבת מכונות צילוםשירותי  -"  יםהשירות"
המכללה למשתמשי המכללה, לרבות סטודנטים וסגל  יבקמפוס "(המכונות"

ושירותי כל השירותים הנלווים , לרבות מערכות ניהולבאמצעות המכללה, 
אשר יכללו את כל השירותים הנלווים לשם קבלת מוצר מודפס ו/או   תחזוקה

 במפרטבפרט במסמכי המכרז וכמפורט  ושירותי תחזוקה סרוק כמפורט
למסמכי  כנספח א'להסכם זה )וצורף  1כנספח המצ"ב והמפרט הטכני השירותים 

 .והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (ההזמנה

כנציגה  המזמין" מר/ גב' ___________ ו/או מי שיקבע על ידי המזמיןנציג "
בהודעה בכתב שתינתן  והמוסמך לפעול מטעמה, מזמן לזמן,

 .קבלןל

 המוסמכים, לרבות נציג של הספק ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו  -"     הספק"

לרבות כל קבלן משנה ו/או עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל  "קבלןהאו "
 המצוי מכוחו במקום העבודות.

 .וההצעה יהוו חלק מן החוזה בין הצדדיםעל נספחיה למען הסר ספק, ההזמנה  .3.1

 עדיפות בין המסמכים בכל השלבים, במקרה של סתירה, הינה  כדלקמן: .3.2

 ההזמנה להצעת הצעות. .1

 המפרט וכתב הכמויות.  .2

 החוזה )מסמך זה(. .3

 הצעת הזוכה. .4

 

 השירותים  .4

בזה לספק, והספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה לבצע את השירותים  מוסרהמזמין  .4.1
)להלן  מפוסי המזמין המפורטים להלןלעיל וכמפורט בהסכם זה על נספחיו בקכהגדרתם 

 :"קמפוסי המזמין"( 

 המכללה ברמת בית הכרם ירושלים.קמפוס  .4.1.1

 המכללה בהר חוצבים ירושלים. קמפוס  .4.1.2

הספק מתחייב לספק את השירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות, בחריצות  .4.2
של  , והכל לשביעות רצונה מלאההמזמיןובמהירות הראויות ובקצב הנדרש על ידי 

  .המזמין

הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות עובדיו. אף אם יינתן  .4.3
מראש ובכתב להיעזר בקבלני משנה, לא יהיה בכך כדי לפגוע באחריות  המזמיןאישור 

 הספק בכל פעילות ועניין שהם. 

בקמפוסי דו הספק מקבל על עצמו את מלוא האחריות על כלל הציוד שיסופק ויותקן על י .4.4
 . המזמין

לגבי היקף השירותים  ושמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותי למזמין .4.5
להכניס שינויים או  יהיה רשאי המזמיןהנדרשים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

עבודות מיוחדות או תוספות או הקטנות או צמצום או ביטול השירותים, ועל הספק 
 ת הוראה בכתב מנציג המזמין.לבצע זאת מיד עם קבל

יהיה רשאי, בין השאר, לתת לספק הוראות, הנחיות  המזמיןמובהר בזאת, כי נציג  .4.6
 .המזמיןהסכמות ואישורים מטעם 
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 תקופת ביצוע השירותים .5

 60תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים תחל ביום ________ ותימשך לתקופה של    .5.1

מזמין בלבד יהא רשאי להאריך ההתקשרות "(. התקופת ההתקשרותחודשים )להלן: "

יום לפני תום  10 -בין הצדדים, בהודעה בכתב שתימסר לנותן השירותים לא יאוחר מ

 36-חודשים כל אחת, ובסה"כ ב 12תקופת ההתקשרות, לשלוש תקופות נוספות בנות 

"( עד לסך תקופת האופציהתהיינה להלן: " חודשים נוספים, )כל אחת מהתקופות לעיל

 ל שמונה שנים.ש

הספק מתחייב להתחיל במתן השירותים ולבצע את מתן השירותים תוך תאום ושיתוף   .5.2

ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר האספקה, ההרכבה המזמין פעולה מלא עם 

 המזמיןוההתקנה של המדפסות, מכונות הצילום הסורקים ומערכת ניהול עבור 

 .המזמיןה של ולהשלים את עבודתו לשביעות רצונו המלא

יום מראש  60למרות האמור לעיל, המזמין יוכל להפסיק את ההתקשרות בהודעה של  .5.3

בהתאם למפורט במסמכי המכרז, ללא הנמקה ובלא פיצוי ולנותן השירותים לא תהא כל 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

בבעלות הספק ישארו בכל אופן, בתום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, המכונות  .5.4

והוא ידרש לפנותם וכן כל ציוד נלווה שלו מחצרי המזמין ולהשיב לקדמותם את 

 המקומות בהם הוצבו המכונות של הספק, בהתאם להנחיות נציג המזמין.

 

  בגין שימוש סגל המכללה במכונות הספק התמורה .6

פלט הספק ימציא לנציג המזמין חשבונית חודשית בצירוף דו"ח בסוף כל חודש  .6.1

, המזמיןע"י  ויבדק . החשבונית והדו"חממערכת הניהול הסוכמת את כמות הפעימות

התמורה שיקבל זה.  הסכםכמות הפעימות אשר נעשו בכל המכונות נשוא לרבות לעניין 

הינה כמות הפעימות אשר  השימוש של סגל המכללה במכונות הספקהמציע הזוכה בגין 

עת המחיר של המציע לעלות פעימה בהתאם יבוצעו במכונות נשוא מכרז זה במכפלת הצ

)להלן:  להסכם זה 2נספח כהמצ"ב המציע  שמופיע בהצעתלתצורת המוצר כפי 

סריקה ומשלוח פקס לא פעולת צילום ו/או הדפסה תחשב ל'פעימה'. רק "(. התמורה"

  ייחשבו לפעימה, והמזמין לא יחוייב בגינם.

השירותים שיספק נותן השירותים התמורה כנ"ל תכלול את מלוא התמורה בגין כל  .6.2

בהתאם לאמור במסמכי המכרז בכלל ובנספח "מהות השירותים" בפרט ותהיה התמורה 

בגין אספקת השירותים נשוא מהמזמין היחידה אותה יהיה המציע הזוכה זכאי לקבל 

 מכרז זה על ידו.

ה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי התמורה שיקבל המציע הזוכ .6.3

כנ"ל, תכלול את כל השירותים שיינתנו על ידי המציע בקשר עם מערך מכונות הצילום 

והמדפסות כמפורט במסמכי המכרז, לרבות אספקת מכונות הצילום והמדפסות, 

לכל העמדות הנדרשות, תיקונם, מתן שירותי חומרים מתכלים, לרבות נייר, אספקת 

צורך, אספקת טונרים וכדו' וכן תמיכה ותחזוקה, החלפת מדפסות והתקנים בעת ה

ניהול ותפעול מערכת הניהול והבקרה של המשתמשים, וכל אשר יידרש לניהול תקין של 

 .עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושליםכל נושא מערך ההדפסה בקמפוסים של 
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הינה קבועה ומוסכמת מראש ולא תשתנה בעתיד בשל  בהצעת המציעהתמורה הנקובה  .6.4

בה, לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים כל גורם או סי

השונים, שינויים במחירי הציוד ו/או השכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, 

 היטלים, מכסים וכיו"ב.

הזוכה לא יהיה זכאי לקבל תמורה חודשית קבועה ו/או חד פעמית וכי אין כל  .6.5

מו לכמות מינימלית של צילומים באמצעות המכונות ו/או מי מטע המזמיןהתחייבות של 

 נשוא המכרז.

נכה במקור מכל י המזמיןולמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי,  .6.6

, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, קבלןתשלום ל

 אלא אם ימציא הספק אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.

 מע"מ. המפורטים בהצעת המציע כוללים מחיריםהכל  .6.7

 מיום קבלת חשבונית מס כחוק מהספק ימים 60שוטף + התמורה תשולם בתנאי  .6.8

 .המאושרת ע"י נציג המזמין

לספק שום תשלום נוסף,  המזמיןלעיל, לא ישולם על ידי  6.1פרט לאמור במפורש בסעיף  .6.9

השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במהלך מתן 

עפ"י הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם הסכם זה ו/או כל הנובע 

התמורה לספק בגין  ולא לכל אדם או גוף אחר. קבלן, לא לו/או בשל הפסקתם מהם

השימוש של הסטודנטים במכונות יעשה בהתאם לאמור במפרט השירותים והמזמין לא 

 חריות לכך.ישא בכל א

 

 אחריות הספק לציוד .7

אשר יתקין הספק בקמפוסי המזמין יהיו חדשים, תקינים ובאיכות הציוד ו/או המכונות  .7.1
 מעולה.

הספק מתחייב כי הציוד המסופק על ידו נתון תחת חוזה שרות ואחריות היצרן ו/או נציגו  .7.2

במפרט במפרט השירותים ו המורשה בארץ וזאת ועל פי דרישות המזמינה המפורטות

 .להסכם זה 1נספח כהטכני המצ"ב 

היה ויימצא כי סופק על ידי הספק מוצר פגום או בעל ליקוי כלשהוא מתחייב הספק  .7.3

להחליף את הציוד בציוד חלופי תקין וזאת ללא תלות באם היצרן או נותן השרות 

 מטעמו מכיר באחריותו על פגם זה.

ולהחליפו  המזמיןמהציוד הלקוי ולאסוף את  למזמיןבמקרה זה יחוייב הספק להגיע   .7.4

במידת הצורך בציוד תקין חדש, כל זאת באחריותו הבלעדית וללא כל תמורה מצד 

 להסכם זה. בנספח ג'כמוגדר  SLAעל פי אמנת וזאת  המזמין

היה ותמצא אי התאמה בין הציוד המסופק לדרישות המפרט, יהיה הספק חייב להגיע  .7.5

, לאסוף את הציוד הלקוי המזמיןממועד הדיווח ע"י שעות  24-באופן מיידי ולא יאוחר מ

, המזמיןהבלעדית וללא כל תמורה מצד ולהחליפו במידת הצורך, באחריותו  המזמיןמ

להסכם  בנספח ג'כמוגדר  SLAוזאת על פי אמנת ועל חשבונו  מזמיןלולספקם בעצמו 

 זה.

ים המצ"ב אמור במפרט השירותבהתאם ל והייקה וחזהתשירותי החלפת המכונות ו  .7.6

  להסכם זה ולנספח ג' להסכם זה. 1כנספח 
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 אחריות .8
הספק יהיה האחראי הבלעדי והיחידי לכל נזק או אובדן שייגרם כתוצאה או עקב  .8.1

השירותים והספקתם למזמין או לעובדיהם או לצד ג' כלשהו או לרכוש, לו הספק 

 .אחראי לרבות נזק שייגרם בידי עובדיו של הספק או כל מי שבא מכוחו

הספק מתחייב לשפות את המזמין בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר בו יישא  .8.2

המזמין, בשל הספקת השירותים נשוא הסכם זה או בקשר עימם. הספק יהיה האחראי 

הבלעדי והיחידי לכל תביעת נזיקין או תביעה אחרת מטעם עובדיו או מי שבא מכוחו, 

המזמין. המזמין, עובדיו והבאים מכוחו לא  אף אם תהיה להם עילת תביעה לכאורה נגד

יישא בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם לספק או לעובדיו או 

 למי שבא מכוחו.

 

 סעיף  ביטוח .9

ומאחריותו לנזקים להם הוא זה  חוזהמסמכי מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי  .9.1

החתימה על הספק לפני מועד  ן, מתחייב ו/או על פי כל דיאחראי בהתאם לאמור לעיל 

המכשירים ו/או ביצוע עבודות ו/או  הצבת המכונותתחילת זה ו/או לפני מועד  חוזה

זה  חוזהנשוא "( השירותים)להלן ביחד ולחוד: מתן השירותים כלשהן בקשר לכך ו/או 

שך כל במעל חשבונו , לערוך ולקיים )המוקדם משניהם( על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו

זה לעניין  חוזהו/או כל תקופה אחרת כמפורט בזה  חוזהנשוא מתן השירותים תקופת 

את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח  ,אחריות מקצועיתביטוח 

  : (או "הביטוחים" )להלן: "ביטוחי הספק" לפעול בישראלמורשית כדין ה

  ;אש מורחב .9.1.1

  ;אחריות כלפי צד שלישי .9.1.2

  ;דיםחבות מעבי .9.1.3

 ;אחריות מקצועית .9.1.4

זה על ידו ו/או מטעמו,  חוזהנשוא מתן השירותים מתחייב, לפני מועד תחילת הספק  .9.2

 חוזהבהתאם לנוסח המצורף ל ביטוחי הספקאישור בדבר עריכת  המכללהלהמציא לידי 

זה,  חוזה"(, המהווה חלק בלתי נפרד מאישור ביטוחי הספק)להלן: " 'נספח אכזה 

  )בנוסחו המקורי(. כמו כן מתחייב הספק כדלקמן: על ידי המבטח כשהוא חתום כדין

ו/או לא תגרע המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  .9.2.1

 . זה חוזהעל פי  הספקהתחייבויות מ

 כאמור לעיל,( 'נספח א) מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישורי ביטוחי הספק .9.2.2

לא יוכל ( נספח א')הספק המצאת אישור ביטוחי  וללאזה  חוזההינה תנאי יסודי ב

 מתן השירותים.בלהתחיל 

 קבלנים כלפי או/ו בגיןבין היתר גם את אחריותו של הספק  יורחבו לכסות י הספקטוחבי .9.3

 לשפות הביטוחים יורחבו( מהאמור לגרוע ומבלי) ובנוסף הספק של מטעמו משנה וקבלני
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 או/ו הספק של רשלני מחדל או/ו מעשה כל בגין עובדיה או/ו מנהליה או/ו המכללה את

 ."(המבוטח יחידי: "להלן) מטעמו מי

הנדרשים בקשר עם מתן השירותים בקשר  ביטוחי הספקחזיק בתוקף את לה הספקל ע .9.4

. בנוסף לאמור לעיל ומבלי זה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה זה,  חוזהעם 

בתוקף כל עוד לא תמה על הספק להחזיק  אחריות מקצועית, ביטוח לגרוע ממנו, את

זה על  חוזהלכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם  תקופת ההתיישנות על פי דין

 נספחיו.

הספק מתחייב לבטח רכוש המובא על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו בקשר עם מתן  .9.5

מתן לצורך על ידי הספק חומרים וכל דבר אחר שהובא ויובא השירותים לרבות ציוד, 

הספק מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הספק לרבות פוליסת אש מורחב השירותים. 

( ייכלל סעיף 'נספח אלנספח אישור ביטוחי הספק ) 1סעיף הנערכת על ידי הספק על פי 

ו/או  המכללהמפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק כלפי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור ים ותלמידי המכללה ו/או סטודנטמנהליה ו/או עובדיה 

 .זדוןבעל זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

מוסכם בזה, כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או ציוד  .9.5.1

ו/או המכשירים ו/או מתן השירותים  המשמש אותו בקשר עם הצבת המכונות

להלן, יחול לגבי כל אובדן  9.15האמור בסעיף לעיל לרבות  9.5ואולם האמור בסעיף 

 .ו/או נזק לרכוש הספק כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו

, כי במידה הספקמתחייב  ,לעיל 9.5וסעיף  9.2בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .9.5.2

, לא יאוחר ממועד המכללהלהמציא לידי כאמור, ולא יערוך ביטוח אש מורחב, 

לתחילת מתן השירותים, מכתב הצהרה בדבר פטור זה וכתנאי  חוזהחתימת 

בהתאם לנוסח "פטור מאחריות  ו/או מנהליה ו/או עובדיה המכללהמאחריות כלפי 

כדין על ידי  כשהוא חתום ("1) 'אכנספח זה ומסומן  לחוזההצהרה", המצורף  -

 . הספק

לנספח  2סעיף פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי  .9.6

ו/או מנהליה ו/או עובדיה  המכללה( תורחב לשפות את 'נספח אאישור ביטוחי הספק )

"( בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או יחידי המבוטח)להלן: "

מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו 

בפוליסת באחריותו של הספק לקבוע,  י המבוטח.נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחיד

 המכללה סטודנטים ו/או תלמידים ו/או אורחיכי  ,במפורש כלפי צד שלישי,הביטוח 

 .הפוליסהייחשבו במפורש כצד שלישי, לעניין 

לנספח אישור עריכת ביטוחי  3סעיף על פי  פוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי הספק .9.7

וייקבע היה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  המכללהפות את ( תורחב לש'נספח אהספק )

"( שייגרמו ביטוח מקרהלעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי )להלן: "

, כי מי מהם נושא עקב עבודתםותוך כדי למי מהעובדים המועסקים על ידי הספק 

 בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.
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לנספח אישור  4סעיף מקצועית הנערכת על ידי הספק על פי פוליסת ביטוח אחריות  .9.8

היה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  המכללה( תורחב לשפות את 'נספח אביטוחי הספק )

חובה מקצועית  הפרתבשל ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 

זאת מבלי לגרוע ובמעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו  ןשמקור

בנוסף לאמור לעיל . ו/או מנהליה ו/או עובדיה המכללהחבות הספק כלפי ביטוח מ

)ששה( חודשים  6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

 .לאחר תום תקופת הביטוח

למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן  .9.9

(, הינם דרישה מינימאלית 'נספח אזה ובאישור עריכת ביטוחי הספק ) חוזהמור בהא

המוטלת על הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות 

ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 

ו מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות ו/א המכללהו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

ו/או לשנותם לרעה יטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ב 9.10

 30הודעה בכתב בדואר רשום  למכללהספק ול שלחאלא אם בתקופת הביטוח, 

לא יהיה תוקף יתחייבו כי  הספק מבטחי יום מראש על כוונתו לעשות זאת.)שלושים( 

 נשלחהאם לא ו/או מנהליה ו/או עובדיה  המכללהשכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול  ל

 .ההודעה ממועד משלוחהימים )שלושים(  30ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה 

כי מי מביטוחי הספק על פי  למכללהבכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ו .9.10

( עומד להיות משונה לרעה 'נספח אנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הספק )הביטוחים ש

לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש  9.10או מבוטל, כאמור בסעיף 

אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השינוי לרעה או הביטול של  למכללהולהמציא 

 הביטוח הקודם, כאמור.

קודמים לכל ראשוניים וורש על פיו ייקבע כי הינם יטוחי הספק ייכללו תנאי מפב .9.11

ו/או או טענה ו/על כל דרישה  יםהספק מוותר יוכי מבטח המכללהביטוח הנערך על ידי 

לחוק  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  .המכללהבדבר שיתוף ביטוחי תביעה 

וכלפי  המכללהי כלפ "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –חוזה הביטוח, התשמ"א 

 זה. חוזהיה בגין השירותים נשוא מבטח

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  .9.12

ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק לרכוש בבעלות  המכללהדרישה ו/או תביעה כנגד 

מורחב", )לרבות בגין  הספק, שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי פוליסת רכוש מסוג "אש

ו/או מנהליה  המכללהההשתתפות העצמית המוטלת על הספק( והוא פוטר בזאת את 

מכל אחריות לנזק כאמור. ו/או סטודנטים ו/או לתמידים ו/או אורחיהם, ו/או עובדיה 

 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

זה )סעיף  9בגין הפוליסות המפורטות בסעיף  לשלם את דמי הביטוחמתחייב  הספק .9.13

(, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי 'נספח אהביטוח( לרבות באישור ביטוחי הספק )

ומבלי , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאחברת הביטוח בקשר להן במועד ו
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סות לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפולי

ה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליסהביטוח, ככל שקיימות 

זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב  חוזהמתן השירותים בקשר עם 

בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי אחריות מקצועית יחזיק  ביטוח הספק כי את

 זה. חוזהשר עם בקעל ידו נעשתה  אשרדין לכל פעילות 

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי  למכללהספק מתחייב להודיע ה .9.14

מעבידים. כן מתחייב הספק  חבות, אחריות כלפי צד שלישי או ועיתצקאחריות מביטוח 

ככל שיידרש לשם  ,הספקככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס  המכללהלשתף פעולה עם 

 .חליט להגישה למבטחיםת המכללהמימוש תביעת ביטוח אשר 

ו/או  המכללהכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את  .9.15

מנהליה ו/או עובדיה בגין כל נזק באחריותו של הספק, אשר ייגרם למי מהם עקב אי 

 הספקהפוליסות על ידי איזו מתנאי מתנאי כיסוי ביטוחי הנובע מאי קיום ו/או מהפרת 

 מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו./או ו

ה הפריקבע בפוליסות כי אי קיום ו/או  נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורב .9.16

הספק, לרבות, אך לא מוגבל, ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ בתום לב של תנאי 

ידי הספק ו/או מי  איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על

ו/או מנהליה ו/או עובדיה  קבלת שיפוי ו/או פיצוי על  המכללהבזכויות  יפגעולא מטעמו, 

 פי ביטוחים אלו. 

הספק לחזור מתחייב  תום תקופת ביטוחי הספק, ממועד ימים (שבעה) 7 - מ יאוחר לא .9.17

הארכת  בגין, לעיל 29.( כאמור בסעיף 'נספח א)ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

תוקפם לתקופה נוספת, הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הספק, 

 בהתאםהינו מחויב בעריכת הביטוחים במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 

 .זה )סעיף הביטוח( 9לאמור על פי סעיף 

תנאי  ההינ כאמור( 'נספח א)" י הספקמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח הספק .9.18

למנוע מן  תהא רשאית המכללהלתחילת ו/או להמשך מתן השירותים ו יםומקד מתלה

לא הומצא  ,כאמור ,כאמור במקרה שהאישורתחילת ו/או המשך מתן השירותים  הספק

 המוסכם כנדרש.מועד ב

בבדיקתם ו/או אי וסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או מ .9.19

או על ו/ המכללהריות כלשהי על חבשינויים, כדי להטיל או/או   לההמכלבדיקתם על ידי 

ו/או לגרוע להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם כדי מי מטעמה ו/או 

. זה או על פי כל דין חוזהשל הספק על פי ו/או מהתחייבויותיו אחריותו בצורה כלשהי מ

 ל מי מהבאים מטעמה.ו/או ע המכללהאו כדי להטיל אחריות כלשהי על 

י הספק כאמור בסעיפים טוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר ספק מובהר כי למען  .9.20

, זה חוזה פי - על הספק התחייבויותו/או לא תגרע מבמועד, לא תפגע לעיל  9.18  –ו 9.2

 מתחייב והספק, הספק על שחל תשלום כל לביצוע, האמור בכלליות לפגוע ומבלי, לרבות



47 
 

 חתימת המציע )מורשה חתימה(+ חותמת:__________________                     תאריך:___________________       

 
 

ו/או המשך  את תחילת וממנ יימנעו אם גם חוזהה פי על התחייבויותיו כל את לקיים

 .במועד האישורים הצגת אי בשל ו/או מתן השירותים הצבת המכשירים ו/או המכונות

לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור )אך לא חייבת(  תרשאי המכללה .9.21

דרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיי

 .זה חוזה)ביטוח( ל 9סעיף נשוא 

, זה חוזהב האמור לבין ('נספח אי הספק )ביטוח אישור בין התאמה אי של מקרה בכל .9.22

( הצורך במידת) אישורי הביטוח לשינוי לגרום הספק מתחייב, בכתב המכללה ולדרישת

, הספק ביטוחי בעריכת אין כי רשמפו בזה מוסכם. זה חוזה להוראות םלהתאימ מנת על

 או/ו מטעמה מי על או המכללה על כלשהי אחריות להטיל כדי, בשינויים או/ו המצאתם

 הספק של אחריותוו/או לגרוע מ לצמצם כדי או/ו למוסכם התאמתם בדבר אישור להוות

 .דין כל פי על או זה חוזה פי על

 וזכותה הביטוח לאישור יחסב המכללה של הביקורת זכות כי ומתחייב מצהיר הספק .9.23

 המכללה על מטילה אינה, לעיל כמפורט תיקונו על ולהורות הביטוח אישור את לבדוק

 ביטוחים וקיום הביטוח אישור לגבי שהיא אחריות וכל חובה כל מטעמה מי על או/ו

 שהיא חובה מכל לגרוע כדי בה ואין, היעדרם לגבי או, ותוקפם, היקפם, טיבם, כאמור

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

 כל לעכב רשאית תהא המכללה כי בזה מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף .9.24

 לזכות העומדת מהתמורה( ביטוח סעיף) זה 9 סעיף תנאי פי על זכאית הינו לו סכום

 7ובתנאי שהודיעה על כך לספק, בכתב, זה,  חוזהבכל הקשור להתקשרות נשוא  הספק

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם  המכללהמוסכם בזה על . )שבעה( ימים מראש

, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי המכללהויישוב התביעה בהתאם למוסכם על 

  )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור. למכללההוצאות שנגרמו 

וההשתתפות העצמית לגבי  מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח .9.25

ו/או מי  המכללהזה, חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על  חוזהביטוחי הספק על פי 

 מטעמה.

 כל אחר למלא הספק מתחייב, לעיל זה חוזהב מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף .9.26

החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,  והוראות דרישות

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור התקנות 

לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בהצבת המכשירים ו/או המכונות ו/או מתן 

זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל  חוזההשירותים נשוא 

 ויות שעל פי החוקים הנ"ל.זה, זכאים לכל הזכ חוזהעת ובמשך כל תקופת 

 מכוחם לגרוע באה אינה לביטוח בקשר)ביטוח(  זה 9 בסעיף הוראה כל כי, בזאת מובהר .9.27

 כאמור יגרמו באם לנזקים הספק של הבלעדית אחריותו בדבר חוזהה הוראות של

 .הדין פי על או/ו זה חוזהב אחרים בסעיפים

 יסודית הפרה מהווה והפרתן, חוזהה מעיקרי הנן( ביטוח) זה 9 סעיף הוראות כי, מובהר .9.28

 .חוזהה של
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 ערבות ביצוע .10
, המזמיןיפקיד הקבלן בידי  המזמיןלהבטחת מילוי מלוא התחייבויות הקבלן כלפי  .10.1

, אשר תהא תקפה  ₪ 30,000ימים ממועד קבלת הזכייה, ערבות בנקאית בגובה  7בתוך 

 לפי החוזה. מיום קבלת הודעת הזכייה ועד חודש לאחר תום תקופת ההתקשרות

לתקופת במקרה שיחליט המזמין על מימוש תקופת/פות האופציה, ימציא הספק  .10.2

ערבות ביצוע תקפה ועדכנית בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ב' המוארכת  ההתקשרות

 לחוזה. 

הינה תנאי למסירת ביצוע לעיל,  10.2 -10.1בסעיפים כאמור  ,הערבותת מצאה .10.3

 לנספח להסכם.  השירותים לידי נותן השירותים בהתאם

ו/או הערבות הבנקאית הנ"ל תשמש כבטוחה לתשלום כל תשלום ו/או כל הנזקים  .10.4

ואשר החובה לשלמם חלה על נותן  למזמיןו/או הוצאות שיגרמו פיצוי מוסכם 

 השירותים על פי תנאי הסכם זה ו/או על פי כל דין, והוא לא שילמם.

תביעת ו/או כל הליך חוקי אחר מלהגיש גם  מזמיןלמימוש הערבות לא ישמש מניעה  .10.5

, וכאמור גם ההוצאות המשפטיות תגבנה מתוך סכום הערבות השירותיםנגד נותן 

 הנ"ל.

 

 פיקוח וביקורת .11
, על טיב ואיכות הציוד, השירותים המזמיןפקח, באמצעות נציג יבקר וי המזמין .11.1

 והעבודות אותם יבצע הספק.

בסדרי עבודה ו/או הביצוע הנוגעים להורות לספק לתקן ליקויים  ךהיה מוסמי המזמין .11.2

בכל הנוגע לסדרי עבודה,  המזמיןלמתן השירותים. הספק יפעל על פי הנחיות והוראות 

 .המזמיןדרכי ביצוע, לוחות זמנים וכן בכל עניין אחר הנדרש לדעת 

 

 היתרים ורישיונות .12
פי כל  הספק מצהיר ומתחייב, כי בידיו כל ההיתרים, התקנים והרישיונות הנדרשים על

דין למתן השירותים על פי הסכם זה. ביצוע ההסכם על ידי הספק בהעדרו של היתר, 

 אישור, רישיון, תקן כאמור יחשב להפרה יסודית של החוזה.

 

 הסבת זכויות וחובות  .13
הספק אינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן,  .13.1

רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות  לכל גורם אחר. בנוסף אין הוא

 מראש ובכתב. המזמיןמזכויותיו על פי חוזה זה, אלא בהסכמת 

משנה מטעמו, את ביצוע  קבלןכמו כן, אין הספק רשאי למסור לאחר, לרבות ל .13.2

היה י המזמיןמראש ובכתב.  המזמיןהתחייבויותיו כולן או מקצתן, אלא בהסכמת 

, או וכאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטת וסכמתרשאי לסרב ליתן את ה

 מצא לנכון.ילהסכים בתנאים ש

משנה או גורם אחר, אין ההסכמה  קבלןלביצוע באמצעות  ואת הסכמת המזמין נתן .13.3

 האמורה פוטרת את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם.
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 ביטול החוזה .14
ימים מיום  7ה אחרת שלא תוקנה בתוך הפר הספק את החוזה הפרה יסודית, או הפר .14.1

שניתנה לו הודעה על ההפרה, יהא המזמין זכאי לכל התרופות, להן הוא זכאי לפי 

החוק, ולרבות הזכות לבטל את החוזה עם הספק ולמסור את המשך העבודות לכל 

שיראו לו, והספק יהא מנוע מלהפריע או להתערב בכל מסירה  קבלןמציע אחר ו/או 

מין יהיה רשאי להשתמש למטרה זו בכל הציוד והשירותים שסופקו על ידי כזאת, והמז

 הספק, ללא כל תשלום נוסף מצידו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של מינוי נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מפרק ו/או  .14.2

מנהל )זמני או קבוע( על עסקי או רכוש הספק או כל חלק מהם, או במקרה שתוגש 

ל, יהיה המזמין רשאי לבטל את הסכם ללא הודעה מוקדמת, ויהיה בקשה למינוי כנ"

 חופשי להתקשר עם חברה אחרת.

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק,  .14.3

 14כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

המזמין רשאי לבטל את הסכם ללא הודעה מוקדמת, ויהיה יום ממועד ביצועם, יהיה 

 חופשי להתקשר עם חברה אחרת.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .15
התקשרות המזמין עם הספק הינה התקשרות בין מזמין לקבלן עצמאי ואין ולא יהיו  .15.1

 בין הצדדים ו/או מי מטעמם יחסי עובד ומעביד.

אי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים הספק יבטיח לעובדיו בעת ביצוע העבודות תנ .15.2

 ורווחתם בהתאם להוראות כל דין החל בעניין.

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא יעסיק הספק עובדים מסוימים המזמיןעל פי דרישת  .15.3

 תצטרך לנמק דרישתה זו. המזמיןש, וזאת מבלי למזמיןבמתן שירותים 

, תשלום לביטוח לאומי כל התשלומים לעובדי הספק )לרבות שכר עבודה, מס הכנסה .15.4

וכל מס אחר או היטל או מלווה, וכל תשלום סוציאלי אחר( תשלומי מסים וכל יתר 

ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים, יחולו על הספק, 

 וישולמו על ידו והמזמין לא יהיה אחראי להם בכל צורה ואופן.

ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל קיום  היה והמזמין יתבע לשלם סכום כלשהו לספק .15.5

כביכול של יחסי עובד מעביד, ישפה הספק את המזמין בכל סכום כאמור שישולם על 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן על ידי המזמין.  7ידי המזמין, וזאת בתוך 

. תנאי למתן המזמיןעובדי הספק יעברו בדיקות ביטחוניות ככל שיידרשו על ידי  .15.6

ל ידי עובדי הספק הוא עמידתם בבדיקות האמורות, בהתאם לדרישות השירותים ע

 . המזמיןנציג 

 

 או מי מטעמו המזמיןביצוע העבודות על ידי  .16
 המזמיןאם לא ימלא הספק את התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן רשאי  .16.1

אחר או  קבלןלבצע את העבודה נשוא הסכם זה, כולה או חלקה, בעצמה, באמצעות 
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לפעול כאמור ויסייע  המזמיןכל דרך אחרת, והספק מצהיר ומתחייב כי לא ימנע מן ב

 או למי שייקבע בביצוע העבודות כאמור.  מזמיןל

רשאי לגבות  המזמיןהא יכאמור  המזמיןפעל לי לגרוע מכלליות האמור, במקרה וימב .16.2

ם שיגיע או לנכות את כל הוצאות והחיובים שעל פי הסכם זה חלים על הספק מכל סכו

 רשאי לגבותן מן הספק בכל דרך אחרת. המזמיןהא יבכל זמן שהוא, וכן  קבלןל

 

 הפרות .17
לחוזה זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים  15-, ו13, 12, 11, 9, 8, 7, 4מוסכם כי סעיפים  .17.1

 והפרתם תחשב כהפרה יסודית. בהסכם

פרה של חוזה זה לעיל, האירועים הבאים יחשבו כה 17.1מהאמור בסעיף  לגרועמבלי  .17.2

( ימים לספק, בכל הזכויות 7, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה )המזמיןויזכו את 

 המוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: 

התרה בספק שאין הוא נותן את השירותים בצורה משביעת רצון והספק  המזמין .17.2.1

 את תיקון המצב. ןהמזמילא נקט מיידית בצעדים המבטיחים לדעת 

 כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם. המזמיןשל  והוכח להנחת דעת .17.2.2

התברר שהצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה  .17.2.3

נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת 

 להתקשר עמו בהסכם.  המזמין

 

 

 םסודיות והימנעות מניגוד ענייני .18
לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות,  , בשמו ובשם כל מי מטעמו,הספק מתחייב בזה .18.1

להעביר, למסור, להביא לידיעת צד ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד 

עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או 

ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  מזמיןלע ו/או בנוג מזמיןלמידע השייכים 

י, שיטות העבודה הפיננס ו, מצבוספקיהסטודנטים שלו, , ו, עסקיובנוגע לפעולותי

בקשר עם אספקת השירותים, וזאת בין בתקופת  הם, וכיו"ב, שהגיע לידיהנהוגות אצלו

 ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת

 . המזמין

הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בין  .18.2

 מתן השירותים לפי חוזה זה, לבין כל עניין אחר שיש להם.

 

 סמכות מקומית .19
סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט  .19.1

  ירושלים.בהמוסמכים 

ודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות הקבועה סמכות זו הינה ייח .19.2

 בסעיף זה.
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 הוראות שונות .20
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יחשב הוויתור  .20.1

כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה, או כל הוראה אחרת בחוזה זה. כל 

צדדים, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ויתור, ארכה, או הנחה מטעם אחר ה

 ונחתם ע"י אותו צד.

שינוי מתנאי חוזה זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שני הצדדים.  .20.2

 הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי חוזה זה לא תקים טענת מניעות או וויתור. 

הודעה בקשר לחוזה זה  כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הינו כמפורט במבוא לו וכל .20.3

שתישלח בדואר רשום +אישור מסירה ע"י צד אחד למשנהו, תיראה כאילו הגיעה לידי 

 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר או במקרה של מסירה ביד בעת 72הנמען תוך 

 מסירתה.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

____________________                       ___________________ 

 הספק      המזמין
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 פרט הטכני )צורף כנספח א' למסמכי ההזמנה(ממפרט השירותים וה – 1נספח 

 

)צורף כנספח ו' למסמכי ההזמנה( הצעת הספק  – 2נספח 
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 אישור  עריכת  ביטוח  -נספח א' 
 

 : __________ תאריך         

 לכבוד

 "(המכללה: "להלן) ע"ר(עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )

 3566ת.ד. 

 רמת בית הכרם

 .9103501ירושלים 

 .,נ.ג.א

  ביטוחים עריכת אישור: הנדון

 _________________________________________ )להלן: "הספק"( :המבוטח שם

 _________________________________________ :כתובת

מערכות וצילום ומדפסות, סורקים  קנת מכונותשירותי אספקה, הרכבה והת : תיאור השירות
" ו/או המכונות" -)להלן ושירותים נלווים תחזוקה שרותי כוללניהול 

 (."חוזהה"ו/או " השירותיםו/או " "הציוד"ו/או " המכשירים"

הביטוחים את  הספקערכנו עבור מאשרים כי אנו __________ חברה לביטוח בע"מ החתומים מטה 
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 "(תקופת הביטוחולהלן: "
 

 פוליסה מס': ______________________ אש מורחב .1

את רכוש הספק לרבות )ערך הכינון( ביטוח אש מורחב המבטח בערכו כחדש  הפוליסה : 
אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות מכשירים, מכונות, ציוד, חומרים וכל רכוש 

הספק המשמש אותו במישרין ו/או בעקיפין בהצבת המכונות ו/או 
  שבנדון. חוזהמתן השירותים בקשר עם ההציוד ו/או המכשירים ו/או 

על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת רכוש )אש מורחב(,  הכיסוי הביטוחי : 
ברק, התפוצצות, רעידת עשן, אש,  עקב/או נזק לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו

אדמה, פרעות, שביתות, נזקי סערה וסופה, נזקי כלי טיס, בום על קולי, 
שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות, נזקי 

 )על בסיס נזק ראשון( ושוד. נזקי פריצהנזק בזדון, התנגשות )אימפקט(, 

כל זכות תחלוף תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על  ביטוח כוללתפוליסת ה תנאי מיוחד: 
ו/או ו/או מנהליה ו/או עובדיה  המכללה)שיבוב( של מבטחי הספק כלפי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות סטודנטים ותלמידי המכללה 
 .זדוןבהתחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 

 _____________': _________פוליסה מס צד שלישי  .2

 דין פי-על הספק של אחריותו את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח :הכיסוי הביטוחי  
צבת המכונות ו/או המכשירים ו/או ב עם בקשר רשלני מחדל או מעשה בשל

 או/ו לגופו נזק או/ו פגיעה לאובדן גרמו אשר מתן השירותיםהציוד ו/או 
הצבת המכונות ו/או הקשור ל כלב שהוא גוף או/ו אדם כל של לרכושו

 או פגיעה לרבות חוזהעם  בקשר מתן השירותיםהציוד ו/או המכשירים ו/או 
 .הו/או לעובדי הו/או למנהלי למכללה נזק

 ביטוח לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע( ח"ש מיליון)שני  ח"ש 2,000,000 :גבול האחריות  
 .שנתית

, התפוצצות, אש: מ הנובעת חבות בדבר הגבלה לכל ףכפו אינו זה ביטוח :ביטול הגבלות  
 מתקנים, ועובדיהם משנה קבלני או/ו קבלנים וכלפי בגין הספק חבות, בהלה

, צפוי ובלתי מקרי תאונתי זיהוםחשמליים,  מתקנים, פגומים סניטאריים
 תחלוף תביעות וכן משקה או במאכל מזיק דבר כל הרעלה, והשבתה שביתה

 בגינם לשלם חייב שהספק עובדים לגבי למעט) לאומי לביטוח המוסד מצד
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 .(לאומי ביטוח דמי

ו/או מנהליה ו/או  המכללה את לשפות הורחבה הביטוח פוליסת 12. :תנאים מיוחדים  
 למעשי על מי מהם מוטלת להיות שעלולה אחריות בגין, עובדיה

 נערך לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת הספק מחדלי או/ו
 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד וחהביט

סטודנטים ו/או תלמידים בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי  .2.2  
 ו/או אורחים ייחשבו במפורש כצד שלישי, לעניין פוליסה זו.

 רכוש שאינו המכללה רכוש כי במפורש מצוין הביטוח בפוליסת 2.3  
 כרכוש זה טוחבי לצורך ייחשב, הספק של, שימושו ואו בבעלותו

 ישירות( הספק)למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל  .שלישי צד
 

 ': ______________________פוליסה מס חבות מעבידים  .3

 הנזיקין פקודת פי הספק של אחריותו את המבטח מעבידים חבות ביטוח :הכיסוי הביטוחי  
 כלפי 1980 ם"התש, פגומים למוצרים האחריות חוק י"עפ או/ו( חדש נוסח)

הציוד בהצבת המכונות ו/או המכשירים ו/או  ידו על המועסקים העובדים כל
 מקצועית מחלה או גופנית פגיעה בגין חוזהה עם בקשר מתן השירותיםו/או 

 עם בקשר פעילותם ועקב כדי תוך מהם למישייגרמו "( ביטוח מקרה: "להלן)
 .הביטוח תקופת במשך שבנדון חוזהה

 לתובע. ש"ח 000000,6, :ת גבול האחריו 
 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ש"ח 000,00020, :גבול האחריות  
 כלפי הספק חבות, ומנוחה עבודה שעות בדבר הגבלה כל כולל אינו זה ביטוח :ביטול הגבלות  

(, כמעבידם ייחשב והספק היה) ועובדיהם משנה קבלני או/ו קבלנים
 .החוק פי על המועסקים נוער העסקת דברב והן ורעלים פיתיונות

 היה ,עובדיה או/ו מנהליה או/ו המכללה את לשפות הורחבה הביטוח פוליסת :תנאים מיוחדים  
 כלשהן מעביד בחובות נושא מהם מי כי, ביטוח מקרה קרות לעניין ונקבע
 .הספק מעובדי מי כלפי

 ___': ___________________פוליסה מס  אחריות מקצועית .4

הספק על פי דין בשל תביעה  המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  :הכיסוי הביטוחי  
 ןחובה מקצועית שמקור הפרת ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין

הצבת המכשירים  במסגרתבמעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או עובדיו 
 .חוזהקשר עם הב מתן השירותיםהציוד ו/או ב /אוו ו/או המכונות

 .שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע, לתובע ח"ש 2,000,000 :גבול האחריות  
אובדן שימוש, איחור, מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  ביטול הגבלות : 

 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח
 ₪ 75,000)מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםקב חבות הספק עהרחבות בגין 

מי חבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של למקרה ולתקופת הביטוח( ו
 .הספק עובדימ

ו/או מנהליה ו/או  המכללהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .1.4 :תנאים מיוחדים  
שנעשו בתום לב מעשה או מחדל רשלני ם לאחריות לעניין עובדיה

חבות הספק ביטוח וזאת מבלי לגרוע מו/או עובדיו הספק  יעל יד
 .ו/או מנהליה ו/או עובדיה המכללהכלפי 

 רטרואקטיבי תחולה מועד היתר בין כוללת הביטוח פוליסת .2.4  
 .__________ מיום

 לאחר חודשים 6 של גילוי תקופת הביטוח פוליסת מכסה כן כמו 44.  
 חלופי ביטוח הספק י"ע נערך לא כי בתנאי הביטוח תקופת תום

 פוליסה לפי המבוטחת חבות לכסות שנועד מקביל כיסוי המעניק
 ורק אך יחול זו הרחבה פי על הביטוחי הכיסוי כי בזה מוסכם. זו
 נתגלו ואשר הביטוח תקופת תום לפני שעילתם אירועים על

 .הגילוי בתקופת לראשונה
 לפיו מפורש תנאי כוללות ל"הנ ותהפוליס כי בזאת מאשרים הננו .5.1 : כללי .5
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 וכי המכללה ידי על הנערך ביטוח לכל קודמותראשוניות ו הנן
 שיתוף /או תביעה בדברו טענה /אוו דרישה כל על מוותרים אנו

 59 בסעיף כאמור זכות או/ו טענה כל לרבות. המכללה ביטוחי
 ביטוח" תטענ כל לרבות 1981 – א"התשמ ביטוח חוזה לחוק

 .מבטחיה וכלפי המכללה כלפי" כפל
 הביטוח דמי לתשלום שהאחריות לנו ידוע כי מאשרים הננו .5.2  

 על לא מקרה ובכל, בלבד הספק על חלה העצמית וההשתתפות
 .המכללה

 מתנאי תנאי של לב /או אי קיום בתוםו הפרה כי מאשרים הננו .5.3  
 כללההמ בזכויות יפגעו לא, הספק ידי על הביטוח פוליסותמ איזו

 פי עלו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי 
 .אלו ביטוחים

 וגם יבוטלו לא ל"הנ הביטוחים כי בזאת מאשרים הננו,  כן כמו .5.4  
 תישלח אם אלא, הביטוח תקופת במשך, לרעה ישונו לא או

 וכי מראש יום)שלושים(  30 רשום בדואר כתובה הודעה למכללה
 המכללה לגבי שכאלו לרעה לשינוי או/ו יטוללב תוקף יהיה לא

 הודעה המכללה לידי נשלחה לא אםו/או מנהליה ו/או עובדיה 
 ממועד הימים)שלושים(  30 חלוף ובטרם לעיל כאמור בכתב

 .ההודעה משלוח

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  וסייגיהביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי 
 .שור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותבמפורש באי

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 " 1נספח " א' 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(המכללה: "להלן) ה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(עזריאלי מכלל

 3566ת.ד. 
 רמת בית הכרם

 .9103501ירושלים 
 א.ג.נ.,

  לנזקים הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות
 חוזה  ______/____

מערכות ניהול וצילום ומדפסות, סורקים  שירותי אספקה, הרכבה והתקנת מכונותלמתן 
 )להלן: "השירותים" ו/או החוזה, "בהתאמה"(. ם נלוויםושירותי תחזוקה שרותי כולל

 מצהירים בזאת : ___________________________אנו 

במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי החוזה הננו מחזיקים בבעלותנו רכוש, מכונות  .א
וציוד כמפורט לרבות ציוד אלקטרוני ו/או ציוד חשמלי אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו 

  .ן השירותים בקשר לחוזה שבנדוןלצורך מת

 להתחייב כדלקמן: הננועל אף האמור בהצהרה זאת,  .ב

המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או סטודנטים ו/או את  יםפוטר הננו .1
ציוד האמור לעיל אשר רכוש ו/או למכל חבות בגין אובדן או נזק לתלמידיה 

מתן או לשם  נואו עבור נוו/או מי מטעמ נועל יד המכללה ימובא לאתר
 כלפי מי שגרם לנזק, כל זאת למעט השירותים ובעת ביצועם בהתאם לחוזה

 בזדון.

המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או סטודנטים ו/או את  יםפוטר והננ .2
פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל נזקי מכל אחריות לגבי תלמידיה 

מכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה הכלפי )התחלוף( שיבוב זכות העל  יםומוותר
 זדוןב כלפי מי שגרם לנזקלמעט  ,במקרה שכזהו/או סטודנטים ו/או תלמידיה 

 ולמעט כנגד חברות שמירה.

מכל חבות בגין נזק לגוף המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה את  יםפוטר והננ .3
ו רכוש אשימוש בהעקב כלשהו ו/או צד שלישי  מטעמנוו/או מי  שלנוולרכוש 

או ו/ מטעמנוו/או מי  ידנועל  המכללה יציוד האמור לעיל אשר מובא לאתרב
כל זאת ובסביבתו הקרובה,  מתן השירותים יםבאתר נולשם פעילות עבורנו
 זדון.ב כלפי מי שגרם לנזקלמעט 

קבלני משנה מצד ו/או  מצדנוהיה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .4
 יםמתחייב נולעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנ , בניגוד לאמורידנוהמועסקים על 

בכל תשלום מנהליה ו/או עובדיה  לרבות מטעמהו/או מי המכללה לשפות את 
מיד עם קבלת דרישתם  ישאו בהם לרבות הוצאות משפטיותיו/או הוצאה ש

 .הראשונה

, אחריות מקצועיתלביטוח  הפוליסאת החזיק נערוך ונבזה כי  מצהירים הננו .5
לנו , במשך כל התקופה בה קיימת ('אנספח ם )ביטוחיהר עריכת כאמור באישו

 ועל פי כל דין. על פי החוזה שנחתם בינינו למתן השירותיםאחריות 

 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 "(ערבות ביצועערבות בנקאית לקיום התחייבויות נותן השירותים )" -נספח ב'
 
 

 לכבוד

 )ע"ר ______(  עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 _______רח' 

 _______ 

 .ג.נ.א

 כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _____________ הנדון:

 
 כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _____________ הנדון:

 
פיכם לתשלום כל המבקש( אנו ערבים בזה כל –על פי בקשת ____________________ )להלן 

( )להלן: "סכום הערבות"( שקלים חדשים שלושים אלף) ₪ 30,000סכום עד לסכום כולל של 

שנחתם ביניכם ביום ______ הסכם עפ"י השתדרשו מאת המבקש בקשר עם מילוי התחייבויותיו 

שירותי אספקה, ניהול, תפעול ותחזוקת מערך מכונות צילום מדפסות סורקים ומערכת למתן 

 ל. ניהו

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .1

 לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(.

לחודש  15 -"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה

 ______________ )_________נקודות(.

מדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על "ה

 פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

ישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד למדד היסודי בסכום הדר

היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי 

הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם  הצמדה לפי דרישתכם

וב בדרישה ובלבד שלא על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל. אנו נשלם לכם כל סכום הנק

יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם  .2

ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום  הערבות סכום מתוךעל כל סכום שייראה לכם 

הערבות שנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. אנו נשלם הסכומים 

 הנדרשים במועד שנידרש.

 
לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם  .3

הפרשי הצמדה כאמור  ממומשת בצרוף הבלתיבמלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן 

 בערבות זו על תנאיה.
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אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להימנע  .4

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש 

 בקשר לכך. טענהעל כל 

 

 שלישי. רשאית להסב את הערבות לצד תהאהמזמינה לא  .5

 
 הערבות תהיה בתוקף עד ליום ____________ וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו בכתב .6

 עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 

 

 בכבוד רב,

 שם הבנק : _________________
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 אמנת השירות -נספח ג'
 
עדית לתקינותו המלאה ולפעולתו השוטפת של כלל הספק יהא אחראי אחריות מלאה ובל .א

 הציוד המותקן בקמפוס כאשר כל ההוצאות בקשר לכך יהיו על חשבונו. 

המכללה תהה רשאית לדרוש מהספק והספק יהיה חייב לאתר ולבצע כל תיקון ולבצע כל  .ב

רכבתו, פעולה בגין כל קלקול ו/או פגם שנוצר ו/או שנתגלה בציוד ו/או באופן התקנתו ו/או ה

הכל כמפורט להלן, לרבות החלפת כל פריט פגום ו/או לקוי שסיפק ו/או הותקן על ידו בפריט 

 זהה, תקין וחדיש. 

הספק מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ובכפוף לסייגים להלן יתקן כל קלקול  .ג

 בציוד וכל פגם ביצורו ויחליף בו כל חלק הטעון החלפה, כמפורט להלן: 

    לטובת ויעבור על כלל הציוד המותקן  ביוםלפחות פעמיים ע לקמפוס המכללה הספק יגי

ות שגרתיות לווידוא , בדיקבדיקת טונרים והחלפתם בעת הצורך ,הכנסת נייר למגירות

 ישלח דו"ח בדיקה ותקינות .חודש , בסוף כל תקינות הציוד

 מוקד" במועדים להלן: "ה) הספק מתחייב לקבל קריאות בטלפון, במוקד שיעמיד לשם כך

להלן: "שעות העבודה" למעט  17:00עד  8:00כולל בין השעות ’ עד ה’ שלהלן: ימים א

 .בימי חג ומועד

  המכללה, באמצעות מי מעובדיה, תהה רשאית להתקשר למוקד לשם מתן הודעה על           

 תקלות וכן לשם קבלת ייעוץ בטלפון בנוגע לציוד ותפעולו. 

  הספק יתקן כל תקלה בציוד עוד באותו 12:00תיפתח עד השעה במידה וקריאת השרות ,        

שעות   24הספק יתקן את הציוד תוך  12:00היום. במידה והקריאה תיפתח לאחר השעה 

ממועד פתיחת הקריאה במוקד הקריאות. הספק ינקוט כל אמצעי על מנת למנוע השבתה 

 או פגיעה בפעילות השוטפת של המזמין בקשר לכך.  

     שעות . 4תקלה המוגדרת כמשביתה את כלל מערך ההדפסה הצילום והגביה תטופל תוך 

    אם לא יסיים הספק את התיקון במועד הנקוב לעיל יעמיד הספק לשימוש המזמין, ללא  - 

תמורה נוספת, ציוד חליפי תקין עד לסיום התיקון. הציוד החליפי יבצע אחת לאחת את 

   הפעולות של הציוד שהוחלף.

      .הספק יעמיד מנהל תמיכה ושירות, אשר יהיה אחראי על הפעלתו התקינה של המוקד 

     ,מנהל השירות והתמיכה יהיה זמין לפניות נציגי המכללה לבירור תקלות ובעיות שוטפות

מדי רבעון תתקיים ישיבת מעקב תקופתית על כמות התקלות ותיאור הבעיות שהיו 

 במהלך הרבעון. 

    מיכה והשירות יכין תכנית פעילות לתיקון הליקויים מדי רבעון לאבטחת רצף מנהל הת

פעילות תקין בכלל זה פעילות מונעת והחלפת ציוד תקול. כציוד המחייב החלפה ייקבע 

תקלות ברצף. החברה מתחייבת להחליף ציוד  3כל ציוד ו/או מכונה אשר התגלו בה 

 ה השלישית הרצופה באותו ציוד. תקול בציוד חליפי חדש תוך שבוע ממועד התקל

      הספק יפעיל את איש השרות הטכני המספק שרות לסטודנטים לבחינת תקלות

במשרדים רק במקרים שאינם פוגעים בשרות לסטודנטים ובשעות שאינן שעות קבלת 

 שרות לסטודנטים.  
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 חתימת המציע )מורשה חתימה(+ חותמת:__________________                     תאריך:___________________       

 
 

 

  תיקונו שירותי התחזוקה יינתנו ככל הניתן באתר. אם יהיה צורך בהובלת הציוד לשם

למעבדת הספק או לכל מקום אחר, יוביל הספק את הציוד לאותו מקום וממנו חזרה אל 

 האתר, בעצמו ועל חשבונו. 

  ימים  3על הספק להודיע למכללה בכתב על כל שינוי במען/במספר הטלפון של הספק

 לפחות לפני השינוי. 

 קצועיים ויבוצעו שירותי התחזוקה על ידי הספק יינתנו באמצעות אנשים מיומנים ומ

 באופן רציף עד לפתרון התקלה. 

 .הספק ידרש לספק למכללה דוחות קריאות שרות מעת לעת בהתאם לצורך 

 


