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 2015 יולי

 

   /פ'201540/מס'  פומבימכרז    

 WIFI והתקנת ציוד רשת אלחוטית אספקתל

 

 שלום רב, 

"( פונה המכללה" או "המזמינה)ע"ר( )להלן: "הנדסה ירושלים מכללה אקדמית לעזריאלי  .1

, כמפורט במפרט אלחוטית רשת ציודלרכישה והתקנת  בזאת לקבלת הצעות במכרז סגור

 "(. ציוד לן: "הטכני המצ"ב )לה

למסמכי המכרז  כנספח א'המצ"ב והצעת המציע כתב הכמויות הטכני, מפרט במסמך ה .2

, זאת לספק למכללה יםתחייבהמשתתפים במכרז זה מכמות הציוד שהמציעים  תצגומי

. ואולם מובהר כי כמות הציוד הנקובה שם בפועל בהתאם להזמנות רכש שתוציא המכללה

לאחר לגבי כמות הציוד שהיא תזמין בפועל. שום צורה שהיא באינה מחייבת את המכללה  

תציין, עפ"י  בהן היאהזמנות הרכש תוציא המכללה לספק הזוכה  בחירת המציע הזוכה

  .המוזמן מהספק הזוכה בפועלשיקול דעתה הבלעדי,  את סוג וכמות הציוד 

וראות חוק חובת הזמנה זו להגשת הצעות, מהווה מכרז פומבי, ויחולו על הליך הבחירה ה .3

ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(  1992-התשנ"בהמכרזים 

 .2010 -התש"ע

התקשרות המזמינה עם המציע שהצעתו תיבחר, תהיה בהסכם, בנוסח המצורף למכרז זה  .4

למתן הנכם מוזמנים בזה להגיש את הצעתכם על נספחיו(. ) למסמכי המכרז 'ה המצ"ב כנספח

עם ההסכם יחד  ,ה, על נספחיוז . הזמנהלמסמכי המכרז נספח א'בנדון על גבי שרותים השי

 "(.המכרז מסמכי"להלן: לעיל והמכרז )את מסמכי מהווים ונספחיו 

 .זה את זה כמשלימים לראותם ויש המכרזמ נפרד בלתי חלק מהווים המכרז כל מסמכי .5

 החוזה.  ממסמכי הספק, לחלק עם החוזה חתימת אחרי יהפכו המכרז מסמכי

 ו/או לעדכנם להם להוסיף מסמכי המכרז ו/או לתקן את הזכות שומרת לעצמה את המזמינה .6

 המחיר. הצעות הגשת למועד שלב עד בכל

 -להלן ריכוז מועדים רלוונטיים למכרז .7

 תאריך ושעה פעילות

 16:00בשעה  04.08.2015עד ליום  מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות במכרז
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 16:00בשעה  06.08.2015עד ליום  רון להגשת שאלות הבהרהמועד אח

 12:00בשעה  12.08.2015לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשת הצעות

 

*( אין באמור בטבלה שלעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לשנות איזה מן המועדים בטרם 

 המועד האחרון להגשת הצעות.

מלא את הצעת המחיר במלואה, כנדרש בטבלת מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, י .8

מפרט הטכני על גבי כתב הכמויות המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז בהתאם להפריטים 

אין להציע ציוד שאינו מובהר כי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.המצוי שם ו

רט והצעת ציוד החורג מהמפ המפרט הטכני המפורט בנספח א' למסמכי המכרזתואם את 

 הצעת המציע.  תפסול את כאמור

להזמין יחידות נוספות של  תהא רשאית כי המזמינה מאשר בהגשת הצעה להזמנה זו המציע  .9

כנספח ה' על החוזה המצ"ב  ת המזמינהחודשים שמניינם יחל ממועד חתימ 12, בתוך ציוד

ויות פריטים נוספים על אלו המפורטים בכתב הכמ 100%למסמכי המכרז, ועד לכמות של 

תוך עד  הציוד כאמור לעיל בסעיף זה הוא יוכל לספקוהמציע מתחייב כי המצ"ב כנספח א', 

 ימי עבודה, במחירים שלא יעלו על המחירים שננקבו על ידו בהצעתו.  21

, בשמו, את מסמכי ההזמנה ועומד ששילם דמי השתתפות במכרזרשאי להגיש הצעה רק מי  .10

שמו אינו על  שילם דמי השתתפות כאמור. מציע שלא להלןש 14בסעיף בכל תנאיה, כאמור 

באפשרות המציעים להוריד את כל מסמכי המכרז אחר. של מציע רשאי להגיש הצעה על שם 

 מאתר האינטרנט של המכללה, לצורך עיון ו/או הגשת המענה למכרז. 

בכל  )שלא יוחזרו₪  500: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של דמי השתתפות .11

. תשלום דמי ההשתתפות יעשה באחת 16:00 - 8:00בין השעות  04.08.2015עד ליום ( קרהמ

 להלן: הדרכים המפורטות

   . 02-6588064' לטל להתקשר יש – אשראי בכרטיס תשלום .א

  – ירושלים, 26 שרייבום' לרח המכללה למשרדי להגיע יש – במזומן או בהמחאה תשלום .ב

  או(  8012 שלוחה) 02-6588000' בטל מראש התשלום ביצוע לתאם ניתן. מכרזים למדור      

 .02-6588012' בטל      

 לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר המועד לעיל. 

יש להגיש מלאה, מפורטת חתומה בראשי תיבות למסמכי המכרז  נספח א'על גבי את ההצעה  .12

סה"כ בבהצעתו ינקוב המציע  המכרז.וחותמת המציע בתחתית כל עמוד ועמוד של כל מסמכי 

, למשך כל נספח א'בבהתאם למפרט המצ"ב  בדולריםעלות מבוקשת עבור אספקת הציוד 

 תקופת השירות והאחריות בהתאם למפורט במפרט טכני וכתב כמויות, ללא מע"מ.

סך התמורה שהוא מבקש לקבל,  את יציע המציע על כלל רכיבי המפרט, כולל המחיר שאותו .13

, המצ"ב לה ולחוזהלהזמנה זו  מהמציע בהתאם שיידרשו ההוצאות ו/או הפעולות כל לרבות

 .מ"לא כולל מע, בגין הספקת המערכות
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  tenders@jce.ac.ilניתן להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת המייל:  בירורים ושאלות הבהרה .14

 שאלות .02 -6588012יש לאשר קבלת המייל בטלפון:  .16:00בשעה  06.08.2015עד ליום 

 שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו. 

 

  במכרז להשתתפותסף תנאי  .15

 הצעתו:שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את  מציערק 

ן הרשום במרשם רשמי בישראל. על המציע לצרף המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדי .א

 שום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרי

רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה המציע בנוסח הרצ"ב להזמנה זו מאושר ע"י אישור   .ב

 מטעם התאגיד המציע.

אישור אחר  בדבר ניהול ספרים, וכלעל שם המציע אישור תקף על המציע להמציא  .ג

 –הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, תשל"ו 

1976. 

 למסמכי המכרז.  'בכנספח על מציע לצרף תצהיר על אי הרשעה בנוסח המצורף  .ד

מהשנים  אחת בכל WIFIוהתקנת ציוד תקשורת  ממכירה  המציע של המכירות מחזור .ה

 המציע יצרף זה תנאי של הקיום להוכחת. ח"ש 500,000על מ , היה2014-ו 2013, 2012

 .למסמכי המכרז כנספח ג'חשבון בנוסח המצורף  רואה מאת להצעה אישור

מתן ו הדרכה, הפעלה, התקנה, לשיווק המוצע, הציוד יצרןעם  תוקף בר הסכם למציע .ו

 ולאת ההסכם מ המציעלהוכחת האמור בסעיף זה המציע ימציא  .המוצע שירות לציוד

 .היצרן

. לאספקה והתקנת הציודהמוצע  הציוד יצרן מטעםהגבוהה ביותר  הסמכהה למציע .ז

למועד  ה בתוקףכתעודת הסמצרף המציע להצעתו להוכחת האמור בסעיף זה המציע י

 .הגשת ההצעה

התקנות בשנתיים האחרונות שבכל אחת  3 -מעל ל  בעל ניסיון מוכח שלהמציע הינו  .ח

 .Access Points 100מהם לפחות 

 את נספח ד'.המציע ימלא להוכחת האמור בסעיף זה 

 ש"ח.  500ההשתתפות במכרז בסך של  קבלה על תשלום דמילהצעתו על המציע לצרף  .ט

 

 מסמכים שצריך לצרף להצעה .16

נדרש כל מציע להעביר למזמינה למסמכי המכרז  נספח א'של המציע על גבי הצעתו  במסגרת

 לפי העניין: את הפרטים ו/או המסמכים הבאים, 

mailto:tenders@jce.ac.il
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מסוגו ואישור  תאגידיםרשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי התאגיד  אישור על היות .א

על היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז רשאים בנוסח הרצ"ב להזמנה זו עו"ד/רו"ח 

 לחייב את התאגיד בחתימתם;

 ציבורייםאישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  .ב

אישור ניכוי מס ואישור על  - 1976)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 ניהול פנקס חשבונות;

 ;מועד הגשת הצעה זוהתקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצ .ג

 ומתן שירות לציוד הדרכה, הפעלה, התקנה, לשיווק הציוד יצרן עם תוקף בר הסכם .ד

 . המוצע

 לאספקת והתקנת הציוד. מטעם היצרן ותרהגבוהה בי הסמכהל המציע  תעודת .ה

 חתום ע"י המציע למסמכי המכרז 'בכנספח תצהיר על אי הרשעה בנוסח המצורף  .ו

 למסמכי המכרז. כנספח ג'"ח על מחזור הכנסות המצורף רואישור  .ז

 למסמכי המכרז. כנספח ד'תצהיר בדבר ניסיון המציע המצורף  .ח

 ש"ח.  500במכרז בסך של  קבלה על תשלום דמי ההשתתפות .ט

 

המסמכים  בכל( פ"ח' מס: לדוגמא) המזהה המספר כי לוודא המציע על: לב לתשומת

 אם וככל. זהה יהיה'( וכד המס רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת לרבות) מטעמו המוגשים

 הרשויות המוסמכות מטעם הסבר/  אישור לצרף המציע על, המזהה במספר התאמה שאין

 .ההתאמה-אי בדבר לכך

 אלה המפורטים על חלופיים או נוספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים תועד

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

מסמך,  , לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתות, אך לא חייבתרשאי המכרזים ועדת

את המצאת  זמיןלהעביר למאו כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה,  רישיוןאישור, היתר, 

, ובלבד שכל ותוך פרק זמן קצוב שיקבע על יד ,מזמיןאו מסמך חלופי עליו יורה ההנ"ל 

שיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד ימסמך, אישור, היתר, ר

 האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 

 הגשת ההצעה .17

יפורטו המחירים המבוקשים ע"י המציע, לרבות כל המסמכים  את הצעת המציע בה .18.1

יש להכניס בתוך כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד, אותם יש לצרף לה, 

ציוד מחשוב וציוד נלווה , הרכבה והתקנת אספקהלמכרז מעטפה שעליה יירשם 

 , ללא ציון סימני זיהוי של המציע. ותחזוקתם

בקמפוס עזריאלי מדור רכש ומכרזים יבת המכרזים שבאת המעטפה יש לשלשל לת .18.2

, כשהיא , ירושלים26המכללה האקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר( ברח' יעקב שרייבום 

 .12:00עד השעה  -12.08.2015סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 
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 הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על הסף. .18.3

 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  90למשך  הכספיות יהיו בתוקףההצעות  .18.4

 

 השירותים  נותןאופן בחירת ואמות מידה  .18

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

 :להלן כמפורט ומיון בדיקה

 ותפסול במכרז תפותלהשת הסף בתנאי עומד המציע האם המכרזים ועדת תבחן, ראשית .19.1

 .הסף בתנאי עומדים  שאינם מציעים

הכספית  ההצעה בחינת של להליך יעברו, הסף בתנאי ועומדות כשירות שיימצאו הצעות .19.2

 ומתן ניקוד איכות על פי אמות המידה הבאות:

 :נקודות( 100מקסימום  עד) חלוקה הבאההע"פ הניקוד מסך  30%רכיב האיכות =  .א

 , לרבות סעיפים להלן: נקודות 75 מקסימום – איכות הפתרוןהתרשמות מ .1

  נקודות קצה. 500מעל לתמיכה  –בקר 

  אחריות יצרן  –אחריותLife Time Warranty. 

  כמות האנטנות המובנות ביחידות קצה(Access Points). 

 .שרידות המערכת  
 המוצע של הציוד ביצועים וטכנולוגיית הרדיו. 

 כלהלן: נקודות 25ום מקסימ – ומניסיונו המציעמ התרשמות .2

תוצרת היצרן משל ציוד  בשלוש השנים האחרונותע"י המציע כמות התקנות  .1

המציעים יציינו על גבי נספח ד' את  .נק' 10 : שהוצע במסגרת מכרז זה

 כמות התקנות הציוד כנ"ל.

זה  בסעיף הניקוד מלוא את קבלהמציע עם מספר ההתקנות הגבוה ביותר י

 . אליה יחסי ופןבא ידורגו ההצעות ויתר

 . נק' 10: של לקוחות קודמיםהמלצות  .2

ליתן ניקוד לפי רכיב זה על סמך ניסיון קודם של תהיה רשאית  המכללה

' וכן עם דלהתקשר עם ממליצים שהמציעים ציינו על גבי נספח המכללה, וכן 

( על מנת לקבל 'דממליצים נוספים )ואפילו פרטיהם לא נרשמו על גבי נספח 

איכות העבודה, עמידה בזמנים אודות המציע, בין היתר לגבי  עתםחוות ד

 ושירות הלקוחות.

 נק'. 5 – מוסדות להשכלה גבוההבהתקנות ציוד בניסיון  .3

התקנה של ביצע  בשנתיים האחרונותשמציע ניקוד על סמך סעיף זה ינתן ל

 .במוסד מוכר להשכלה גבוהה Access Points 100לפחות 

 .במוסדות להשכלה גבוהה כאמור ' ניסיוןנספח דבהמציעים יציינו 

 

מהמציעים לצורך ניקוד האיכות כנ"ל, המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לבקש 

פרטים, אישורים נוספים, המלצות ומסמכים אחרים, וכן לברר פרטים בנוגע 
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לצורך ניקוד איכות  למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידו אצל צדדים שלישיים.

 ת ועדת המכרזים להיעזר ביועצים ובגורמים שונים מטעמה.כנ"ל תהא רשאי

 

 .מסך הניקוד 70%מחיר = הגובה הצעת  .ב

 

 מלוא את תקבל המציעים מבין מי )סך כל הרכיבים( של ביותר הנמוכהת המחיר הצע .19.3

 . הצעת המחיר בסעיף אליה יחסי באופן ידורגו ההצעות ויתר המחיר בסעיף הניקוד

, אשר עמדו בתנאי הסף הקבועים במכרז זה ההצעות של תהאיכו ניקוד קביעת לצורך .19.4

 .לעיל( א)19.2 בסעיף כמפורט המידה אמות את המזמינה בחשבון תביא

 המחיר ניקוד של משוקלל ציון לפי המציעים את המכרזים ועדת תדרג, הסופי בשלב .19.5

 (. 30% יעמוד  שמשקלו) איכות וניקוד( 70% על יעמוד שמשקלו)

 של בסיכום הנקודות מירב את תקבל אשר ההצעה על להכריז רשאית מכרזים ועדת .19.6

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

 . שלהלן 20 בסעיף כמפורט מ"מו לערוך או המכרז ולבטל

 לחתימת עד וכמחייבת כתקפה הצעתו תיחשב, זכייתו על למציע המזמינה הודיעה .19.7

 .בכלל ועד עימו ההסכם על המזמינה

 ידי על הצדדים בין הסכם נחתם לא עוד כל המזמינה את תחייב לא שתיבחר הצעה כל .19.8

 .המזמינה אצל המקובלים לנהלים בהתאם חתימה זכות בעלי

 

  "ממו .19

 יםמציעה 3לפחות לנהל מו"מ כספי עם  , אך לא חייבת,ועדת המכרזים תהא רשאית .20.1

קלל )איכות + מחיר( הגבוה ביותר מבין המציעים, בעלות הציון המשויהם הינן תושהצע

ותקנות חובת המכרזים ת בכל דרישות מכרז זה, בהתאם להוראות החוק ועומד וכמובן

ועדת המכרזים תהא רשאית  .2010-התש"ע )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(,

 מציעים כאמור. 3-להחליט, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם יותר מ

יה וינוהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן ההצעות הכספיות הסופיות, במסגרתו יהיו ה .20.2

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

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

הצעתו  –יה ההצעה הראשונה של אותו מציע למועד שייקבע על ידי המזמינה, תה

 הסופית.

לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא  .20.3

 ומתן עם המציעים.

 והסופיותאת כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות ועדת המכרזים תבדוק  .20.4

ועדת המכרזים ; היתן החלטתכן תמולאחר משא ומתן כספי  שינוהלככל של המציעים, 

 ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיאזולה להחליט על בחירת ההצעה הרשאית 

 .ולבטל המכרז
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 עיון במסמכי המכרז .20

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  .20.5

)ו(  38ם לקבוע בתקנה ש"ח, בהתא 500ובמסמכי ההצעה הזוכה, תמורת תשלום בסך של 

 .2010 –לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

–מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן  .20.6

יצרף להצעתו חלקים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, 

סודיים, ובמידת האפשר יפריד חלקים עתו הינם לדעתו מהצחלקים מסמך המפרט אילו 

 אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

כסודיים כמי בהצעתו חלקים  הודיע עלמציע שלא ועדת המכרזים תהא רשאית לראות ב .20.7

 שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

תם חלקים בהצעה ייחשבו סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאו .20.8

כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופי בדבר מתן זכות עיון  .20.9

, בהתאם להלכה  הפסוקה, למציעים והיקפה הינו של ועדת המכרזים וכי בכל מקרה

פרטי ההצעה הכספית הזוכה, יהיו חשופים לעיון יתר המשתתפים במכרז. מציע שבחר 

להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה וכן את הסכמתו לכך שכל 

פרטי ההצעה הכספית לא יהיו חסויים בפני יתר המציעים, ככל שהצעתו זו תהא ההצעה 

 הזוכה.

 עדת המכרזיםסמכויות ו .21

פה -ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל .21.1

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

הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן -להעניק לו יתרון בלתי

 ההצעה.

שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או לועדת המכרזים  .21.2

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע 

 בתנאי המכרז.

לב או הצעה שמניתוח -ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום .21.3

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

 מבוררים, ברורים ומוצקים.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו  .21.4

בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין 

 המציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ם רשאית לפסולועדת המכרזי .21.5

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לשנותו ו/או לפצלו בין  .21.6

אינן מטיבות  מס' מציעים ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או במקרה שההצעות אשר הוגשו
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באופן משמעותי עם המזמין ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, 

וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק 

 החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

ורטת לסעיף ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפ .21.7

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

ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי  .21.8

מהמציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר 

ר רו"ח, אישורי בנקים ודו"חות יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות אישו

 כספיים.

כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי  .21.9

 זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה. 

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה ועדת מכרזים רשאית לבטל .21.10

ממקבלי שירות אחרים שהתקשרו עמו(,  המציע )כגון מידע על מידע קיבל המזמין .א

 ההחלטה לפני בידיו היה החלטתו, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר ההצעה, או

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר

 בהתאם למכרז זה.  לעמוד בהתחייבויותיו המציע יוכל סביר אם ספק קיים .ב

ו/או תנאי המציע הזוכה לא עמד בהתחייבויותיו לפי מכרז זה, כולן ו/או חלקן  .ג

 מתנאיו, באופן, במועד ובתנאים הנדרשים ע"י המזמין.

 

 ביטול המכרז .22

בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המזמינה לבטל את הליך המכרז עפ"י דין, המזמינה שומרת 

 לבטל את הליך המכרז, כאשר:  הזכותלעצמה את 

ות המזערי כמפורט רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ועומדות בציון האיכ .22.1

 במכרז. 

וועדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת  .22.2

 ההצעה הזוכה. 

התברר לוועדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .22.3

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, 

שהושמטו נתונים מהותיים מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז, או שאלה בוססו על  או

 נתונים שגויים, או חלקיים. 

שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המזמינה, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים, את  חל .22.4

 ביטול המכרז. 

אופן סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו ב בסיסיש  .22.5

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

תבטל המכרז על מנת להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר  מכרזיםוועדת  .22.6

 ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.
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 האומדן למכרז ונפקויותיו .23

 יופקד אשר״(, אומדן״ה)להלן:  רזהמכ נשוא ההתקשרות שווי של אומדן נערך זה במכרז .23.1

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

 .במכרז

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי  .23.2

יא לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, לנקוט בכל פעולה שה

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

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

הן במחיר נמוך )הצעות שהוגשו בין הבהן התגלה פער משמעותי או בלתי סביר  בנסיבות .23.3

נשוא  ה למזמין כמחיר הוגן וסביר לשירותיםהאומדן ו/או מהמחיר שנראלבין  (או גבוה

המזמין ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת  נסיון, וזאת בהסתמך על מכרז זה

השירותים, רשאי המזמין לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או 

 על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט: הכללחילופין, 

 הכספית ההצעה לבין האומדן בין המשמעותי הפער של קיומו עם בקשר בדיקה לבצע .א

 .שנדרש ככל, שימוע עריכת לרבות(, הכשרות ההצעות)מבין  ביותר הנמוכה

 .המשמעותי הפער של קיומו חרף, לתנאיו בהתאם, במכרז הזוכה ההצעה את לבחור .ב

 משמעותי.   פער בינה לבין האומדן הוא  שהפערהצעה  כל לפסול .ג

 .המכרז את לבטל .ד

 סבירות בלתי הצעות .24

סוטה בשיעור ניכר  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לפסול על הסף רשאית המזמינה תהיה

 כלפי מעלה או כלפי מטה.אומדן המזמינה מ

 הצעות צולבות .25

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

את הזכות לפסול את ההצעה חשד סביר שלא כך הדבר, שומרת לעצמה המזמינה 

 מנימוקים שיירשמו.

 הצעה מסויגת או מותנית .26

את הצעתו. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או או יתנה סייג לא יהמציע  .26.1

 מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי.

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את  .26.2

ערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והמזמינה תשקול את פנייתו ותשיבו, השגותיו או את ה

 לעיל. 14הכול בהתאם לקבוע בסעיף 

 כללי .27

היחסים המשפטיים בין המזמין למציע הזוכה יהיו בבחינת קבלת שירותים "מקבלן  .27.1

משום יצירת יחסי עובד מעביד עצמאי" ואין בהתקשרות על בסיס מכרז זה כדי להוות 

 ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. פקהמזמין לסבין 

המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל סוג ומין שהוא, במסמכי  .27.2

 המכרז. 
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מכללה תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים למסמכי  .27.3

 המכרז לרבות לחוזה.

א את כלל האמור במסמכי הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קר .27.4

 המכרז, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהיה יובהר כי המזמינה לא .27.5

 זכייה שבוטלה. בהקשר לביטול המכרז ו/או להודעת או על בהסתמך

כה ביותר שתוגש לה, ו/או כל הצעה אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמו .27.6

 שהיא.

 המזמינה שומרת לעצמה זכות לבוא בדברים עם המציע הזוכה. .27.7

המזמינה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצידה על ההסכם  .27.8

לביצוע העבודות על ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או 

 לא יחייבוה באופן כלשהו. -ו אדם כלשהו אצל המזמינה החלטה אחרת של גוף ו/א

 

 

 

 

 בכבוד רב,

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים 
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 אישור המציע 

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

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

 אנו מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 החתימ

 

 אישור רו"ח/עו"ד

המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מ.ר. ____________, אני הח"מ ___________, 

לצורך חתימה על הצעה זו הם____________ נושא  ומאשר כי מורשי החתימה של

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

 ולראיה באתי על החתום,

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח
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  מפרט טכני, כתב כמויות -נספח א'

 WIFIאספקת לוהצעת המציע 

 

 מפרט הטכני כמפורט בנספח זה. לתואם המוצע בנספח זה יהיה ציוד ה

 .תפסל –מובהר כי הצעה לציוד שלא תעמוד בתצורה כמפורט להלן 

 

 תצורה נדרשת 

 אל מתג קיים . 10Gigיחובר ב  WIFIבקר ה  .1

 . POEיחוברו אל מתגי קצה  Access Pointsכל יחידות ה  

 Accessיחידות גישה ) 500, כמו כן הבקר יתמוך בחיבור עד  , Multiple Vlan'sתמוך ב הבקר י .2

(Points . הרישוי יהיה בהתאם לכמות בפועל 

של  LDAP / ADהניתן לעיצוב ומאפשר אימות מול שרתי ה  Captive Portalהמערכת תכלול  .3
 גון סמארטפון / טאבלטהמכללה , הגישה אל הפורטל תהיה מותאמת למגוון מכשירי מובייל כ

ותאפשר גישה ללא הזדהות  לשבועהמערכת תאפשר שמירת פרטי התחברות למשתמש לפחות  .4
 נוספת 

לטובת הגדרת הרשאות גלישה לאוכלוסיות שונות ,  Rule Base Accessהמערכת תתמוך ב  .5

 . Quality of Serviceבנוסף המערכת תתמוך בהגבלת רוחבי פס למשתמשים וניהול 

 END OF LIFE /END OF SALE ם המוצעים לא יהיו מוצרים בהמוצרי .6

 

 חומרה 

   Aruba Networks , Ruckus , HP ,Ciscoניתן להציע מערכות של היצרנים הבאים : 

 . LANבחיבור  (Access Points)יחידות גישה  500הבקר יתמוך בחיבור עד  .1

 .+SFPבחיבור   10GBהבקר יתמוך בקישוריות .2

ותתאים לאזורים צפופים כדוגמת   High performanceב תתמוך Access Pointsיחידות הגישה  .3
 קמפוס המכללה .

 a/b/g/n/ac  Dual-band concurrent 802.11בתקן  2X2:2  לפחות Access Pointיחידת גישה  .4

(5GHz/2.4GHz)  860תמיכה בתעבורה שלMbps  

 משתמשים בו זמנית  200  -תמיכה בלפחות  
 יחידות  85כמות 

 a/b/g/n/ac Dual-band concurrent 802.11בתקן   3X3:3 לפחות  Access Pointיחידת גישה  .5

(5GHz/2.4GHz)  1.3תמיכה בתעבורה של GB  

 משתמשים בו זמנית  200  -תמיכה בלפחות  
 יחידות  23כמות 

 Wireless Access Point, 802.11n, 2x2:2, dual לפחות, Outdoor Access Pointיחידת גישה  .6

radio, antenna connectors כולל חיבורי קיר , 
 יחידות 4כמות 

    Outdoor Omni 6dBi/2.4GHz 3 Element  לפחות, Outdoor Access Pointsאנטנות לחיבור  .7

 יחידות 4כמות               
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 יכולות  המערכת 

לתצורת הבקר וכמות  ותתייחס אל הרישוי בהתאםהמפורטות להלן יכולות את המערכת הניהול תאפשר 

 . המפורטים בתצורת החומרה (Access Points)יחידות נקודות הגישה 

 .מיום השלמת תקנת הציוד )כלול במחיר( חודשים 36 למשך ורישוי  שרות אחריות ויכללהמחירים 

DEVICE DISCOVERY  

Automatically discovers WLAN infrastructure devices. 

View and manage device information. 

Wireless location management. 

RF management – Includes network planning management and RF management. 

Show and modify radio information. 

Wireless topology Provides wireless device topology, Location view topology (APs and 

associated clients), custom view topology. 

Creates a heat map predicated on the radio type, transmission rates, and obstacles such as 

concrete walls, windows, and metal barriers – Can sort APs by signal strength, access rate, 

channel, or SSID. 

Views of the entire RF environment. Maps of Wi-Fi coverage 

TROUBLESHOOTING AND DIAGNOSTICS  

Collects and displays client device data. 

Wireless performance monitoring. 

Diagnostic view of device and network statistics along with indicators to evaluate overall 

health and performance. 

REAL-TIME MONITORING AND VISIBILITY 

Visibility into clients associated to network including 

Logs and displays radio and RADIUS errors, including 

Dashboards to track RF performance. 

AUTOMATED CONFIGURATION MANAGEMENT 

Automatically configures APs, controllers 

Archives device configurations for auditing and version 

NETWORK PLANNING AND PROVISIONING 

SECURITY 

Role-based access, viewing rights and administrative 

Wireless intrusion prevention system. 

Wireless intrusion detection system. 
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Strong Enterprise-Grade Security. 

Rules-Based Threat Classification 

Alerts and Reports 

Supports syslog and SNMP traps from other networked 

devices, allowing administrators to search for these devices, set triggers to alert on device 

issues, and use device context for additional troubleshooting. 

Reports exportable to an external server in PDF, HTML, CSV 

 והצעת המחיר כתב כמויות

 

 מועד השלמת התקנת הציוד.תחל בהשירות והאחריות כאמור לעיל תקופת 

 

יש לפרט דגם  – רכיב  
 ומק"ט

מחיר  הערה כמות

   $ ליחידה
 ללא מע"מ

 $ סה"כ
 ללא מע"מ

שרות  1   בקר 1
 36 ל ואחריות

 24X7חודש 
באתר 

 המכללה

  

יחידת גישה  2

Access Point 

 2X2:2מסוג 

שרות  85 
 36 ל ואחריות

 NBDחודש 
באתר 

 המכללה

    

יחידת גישה  3

Access Point  

   3X3:3מסוג 

שרות  23 
 36 ל ואחריות

 NBDחודש 
באתר 

 המכללה

  

 גישה יחידת 4

Outdoor Access 

Point 

שרות  4 
 36 ל ואחריות

 NBDחודש 
באתר 

 המכללה

  

שרות  4  אנטנות 5
 36 ל ואחריות

 NBDדש חו
באתר 

 המכללה

  

     סה"כ לא כולל מע"מ 
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כוללת את כל ההוצאות, ומראש  תומוסכמ הקבוע המתחייבים כי התמורה הנ"ל הינהח"מ אנו 

אספקת בהכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, כל התשומות, כל העלויות, מכל מין וסוג שהוא, 

 השתנתולא  דרש לבצע במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים,נוכן כל פעולה אותה והתקנת הציוד 

בשל כל גורם או סיבה, לרבות ומבלי החודשים ממועד חתימת המזמינה על ההסכם  12במהלך ב

, שינויים בשער הדולארביטוח, הוצאות , העובדים שכרתשלום עבור נסיעות, שינויים בלגרוע, 

 .היתרים

 

 ולראיה באנו על החתום:

  וחותמת ספקחתימת ה

 ______________ ______________  : ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה           תפקיד החותם                שם החותם            
 אצל המציע                                                                                   

 

 

     ______________  ______________ ______________ 

 חתימה           תפקיד החותם                שם החותם            
 עאצל המצי                                                                                   

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח

מאשר בזאת כי ביום )מ.ר. ________( ____ _____________ /רו"חאני הח"מ עו"ד

, ת.ז. ה"ה ____________ על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה, _________ חתמו בפני

/ אשר זוהו המוכרים לי באופן אישית.ז. ___________ ______________ -___________ ו

___ ]המציע[, __________, שהינם רשאים לחתום ולהתחייב בשמו של ______ע"י ת.ז.

 וחתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין.

 

 ___________  ___________________ __________________ 

 /רו"חחתימת עורך הדין        /רו"חחותמת עורך הדין    תאריך       
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 תצהיר המציע –נספח ב' 

 

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

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

 כדלקמן:

ל גבי הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, והננו רשאים לחתום כדין ע .1

 הצעתנו, מסמכי המכרז ונספחיהם.

המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת  .2

 הסדר עם נושיו.

עובדי המציע הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל  .3

 שיהיה בתוקף.

מעותו בחוק עסקאות גופים המציע ו/או בעל שליטה בו ו/או "בעל זיקה", כמש .4

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים 

חוק עסקאות גופים , )להלן: "בעל זיקה"( )להלן: "1976 –זרים כדין(, התשל"ו 

, 1987-"(, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, השתמ"זציבוריים

ובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, ו/או לפי חוק ע

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות1981-התשנ"א

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

כמו כן, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת  .5

, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי ישראל ביחס להעסקת עובדים

 הרחבה וחוקי המס, ולרבות החוקים 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-בד ולעובדת, התשכ"וחוק שכר שווה לעו; 

 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג; 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג; 

 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-"זחוק שכר מינימום, התשמ; 
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 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

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

   

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 

 אישור

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

המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה  ,ת.ז. ________

 הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. -צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 

 __________________                           

 עו"ד
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 אישור רו"ח על מחזור כספי -'גפח נס

 תאריך:_______________

 ירושלים )ע"ר( עזריאלי מכללה אקדמית להנדסהלכבוד: 

 

 אישור על מחזור כספי הנדון: 

 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברת ___________________  )להלן: "החברה"( הרינו לאשר 

 כדלקמן:

 ת _________. הננו משמשים כרואי החשבון של החברה משנ .א

מחזור המכירות השנתי )לא כולל מע"מ( של החברה  בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים .ב

הינו מעל  2014 –ו  2013, 2012, לכל אחת מהשנים WIFIוהתקנת ציוד תקשורת  ממכירה 

 ש"ח. 500,000

 

 

 בכבוד רב,                  

 ______________________ 

 רואה חשבון 

 : הערות

 ר זה יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.אישו 
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 נסיון המציע  -נספח ד'

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ,                                ת.ז. / ח.פ  ,                            אני החתום מטה  

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

התקנות בשנתיים האחרונות  3 לפחות  לשניסיון  יעל, אנו בח'15 בהתאם לתנאי סף בסעיף .א

  .כמפורט להלן  ,Access Points 100שבכל אחת מהם לפחות 

 

 הלקוחות שלהם סיפק  3לקוחות, עליו לפרט את  3-רותים כאמור ליותר מיאם המציע סיפק ש *

 הגבוה ביותר.בהיקף שירותים 

 מוסדות להשכלה גבוהה , הינו מתבקש לציין זאת.התקנות ביע יש ניסיון ב*  ככול שלמצ

תאור   שם הלקוח
 העבודה

היקף 
 דהוהעב

  הכספי

 כמות 
Access 
Points 

 שהותקנה
)מינימום 

100) 

ת תחיל מועד
 ההתקשרות 

 
 םסיו מועד

 ההתקשרות

שם איש 
קשר בחברה 

 /  ותפקידו
שם ממליץ 

 ותפקידו

טל נייד/משרד; 
Email 

       

       

       

       

       

 

 

במהלך שלוש נו בהצעתהמוצע מתוצרת היצרן ציוד של  אספקה והתקנהבאנו בעלי ניסיון  .ב

)המציעים רשאים לצרף מסמך נפרד המרכז ניסיונם טבלה להלן בכמפורט  השנים האחרונות

ובאישור עו"ד בנוסח  כאמור בסעיף זה לעיל, ובלבד שהמסמך הנפרד יחתם כתצהיר ע"י המציע

 :המופיע מטה(
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תאור   שם הלקוח

 העבודה

היקף 

  העבודה

 הכספי

 כמות 

Access 

Points 

 שהותקנה

ת תחיל מועד
 ההתקשרות 

 

 םסיו מועד

 ההתקשרות

  שם איש קשר
בחברה 

 /  ותפקידו

שם ממליץ 
 ותפקידו

טל 

נייד/משרד; 

Email 

       

       

       

       

       

       

 

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 אישור

     /  / , מאשר/ת בזאת, כי ביום_______ , מ.ר.________אני הח״מ, עו״ד

, ואחרי __________, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס׳ __________ מר/גב׳ הופיע בפני,

את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר

 הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

 

_____________ 

 "דחתימה וחותמת עו
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  WIFIת אספקלהסכם  -נספח ה' 

 

 2015__ לחודש ___  אשר נערך ונחתם בירושלים ביום

 

 בין:

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(עזריאלי 
 26רח' יעקב שרייבום 

 רמת בית הכרם
 ירושלים 

 "(המזמין" :)להלן 
 מצד אחד;

 

  לבין:

_____________ 

_____________ 

 "("הספק )להלן:

 מצד שני;

 

ציוד רשת  והתקנת לאספקת)_______( פומבי מכרז והספק פנה אל המזמין במסגרת   הואיל

כמפורט במפרט ודשים, הכל ח 36 ולל אחריות למשךהכ, המזמיןבאתר  WIFI תאלחוטי
( עבור "השירותיםאו " "הציוד)להלן: "כנספח א' למסמכי המכרז  הטכני המצ"ב

 המזמין;

נבחרה על ידי המזמין ונקבע,  , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, והצעתו של הספק  והואיל
בהתאם להזמנות רכש שיוציא המזמין ובהתאם  הציודכי הספק הוא שנבחר לספק את 

מצהיר ומתחייב כי בידיו היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, והוא  מפורט בהסכם זהל
מתן היכולת הארגונית והפיננסית, כוח האדם, הציוד והמכשור הנדרשים לצורך 

 על פי המפרט המצורף להזמנה;השירותים 

רט וכי את מסמכי ההזמנה, לרבות כל נספחיהם והמפוהבין  והספק מצהיר כי קרא בעיון והואיל
 הבין את כל האמור בהם והוא מוכן לבצע את העבודות האמורות על פי תנאי חוזה זה;

 מאת הספק; והשירותיםהציוד קבלת המכללה ב נתולאור הצהרות הספק לעיל מעוניי והואיל

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

, על נספחיהם, מהווים חלק המבוא להסכם זה, נספחיו, ומסמכי ההזמנה להציע הצעות .א

בלתי נפרד מהסכם זה ויש לראותם כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את מהווים חלק 

 בלתי נפרד ממנו.
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 , יקבע נוסח ההסכם.בכל מקרה של סתירה בין נוסח מסמכי ההזמנה לבין נוסח ההסכם .ב

 לבד.כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות ב .ג

 השירותים .2

בכמות המצויינת  ציוד התקשורתספק ולהתקין את הספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה ל .א

הזמנות רכש שתוציא המכללה וליתן את מלוא לובהתאם בנספח א' למסמכי המכרז 

ואולם מובהר כי  כמפורט בהסכם זה על נספחיו.התחזוקה והאחריות עליהם  שירותי

לגבי כמות הציוד  שהיאחייבת את המכללה  בשום צורה כמות הציוד הנקובה שם אינה מ

המכללה תהיה רשאית להוציא הזמנת/ הזמנות הרכש כאמור שהיא תזמין בפועל. 

עפ"י שיקול , בהן היא תציין, החודשים ממועד חתימת המכללה על הסכם זה 12במהלך 

 .דעתה הבלעדי,  את סוג וכמות הציוד המוזמן מהספק הזוכה בפועל

אמור לעיל המכללה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה לפי על אף ה .ב

בהודעה , הוללא כל חובה לנמק את החלטתשיקול דעתה הבלבדי ומכל סיבה שהיא, 

, תסתיים תקופת הסכם זה לעילניתנה הודעה כאמור ימים לספק.  30מראש ובכתב של 

יהיה זכאי לכל תמורה בגין  והספק לא במועד הנקוב בהודעה האמורה לכל דבר ועניין

 הפסקת ההתקשרות לכשעצמה אלא בגין ציוד אשר סופק ע"י הספק למזמינה בפועל.

המכללה תשלם בגין ציוד שיוזמן בפועל ע"י המכללה בהזמנות רכש, אף אם לאחר מכן 

 )א( להסכם.2תודיע המכללה על הפסקת ההתקשרות בהתאם לאמור בסעיף 

ם אינ הציוד ו /או ההתקנהיתברר למכללה, בכל עת, כי  למען הסר ספק יצוין כי אם .ג

ו/או  םו/או לתקנ םו/או לדרוש מהספק להחליפ ם, יהא המזמין זכאי להחזירתקינים

 להשלים את הטעון תיקון ו/או החסר, לפי העניין, ועל הספק לעשות כן.

, הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו כל המסמכים, ההיתרים -היתרים ורישיונות .ד

הרישיונות והאישורים התקפים והנדרשים בהתאם להוראת כל דין למתן השירותים על 

 פי הסכם זה. הספק מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו

בהתאם  ציוד, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאמור או מגביל את יכולתו לספק את ההנ"ל

כם בהיעדר היתר, זכות או רישיון כאמור ו/או אי להסכם זה על נספחיו. ביצוע ההס

 הודעה על שינוי בתוקף ההצהרה ייחשבו להפרה יסודית של ההסכם.

הציוד שיסופק יהיה ציוד חדש ומקורי בלבד, ויסופק באריזתו המקורית ובכפוף למדיניות  .ה

דרש להציג תעודת משלוח מטעם היצרן לאמיתות יאספקת הטובין של המזמין, והמציע י

 .המספרים הסידוריים של כל אחד מהפריטים והמוצרים שיסופקו למזמין

הספק מתחייב לספק את השירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות, בחריצות  .ו

לשביעות רצונה המלאה של  לוהכוובקצב הנדרש על ידי המכללה,  הובמהירות הראוי

 המכללה. 

 באמצעות עובדיו. /או והספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו  .ז
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בהתאם למועדי האספקה  הציודהספק מתחייב לספק את  -והתקנתו אספקת הציוד .ח

 קבלתימי עבודה ממועד  21  -לא יאוחר מו נציגי המכללה שתקבע המכללה ובתיאום עם

, כולל במכללההאספקה תבוצע במהלך שעות העבודה המקובלות הזמנת רכש חתומה. 

, לה בחדר המדויק בתוך קמפוס המכללה עליו תורה המכללהכלהובלה ופריקה באתר המ

 .הוזאת על פי דרישת

לגבי היקף השירותים  הלמכללה שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותי .ט

להכניס שינויים או  תהבלעדי. המכללה רשאי ההנדרשים, הכל בהתאם לשיקול דעת

או צמצום השירותים, ועל הספק ו/או הקטנות ו/או תוספות הזמנות רכש מיוחדות ו/

 .המכללהמיד עם קבלת הוראה בכתב מנציג לפעול בהתאם להנחיות המכללה 

ותקן על ידו וזאת לתקופה יסופק ויהספק מקבל על עצמו את מלוא האחריות על הציוד ש .י

 . הציוד והתקנתוחודשים אשר יימנו החל ממועד אספקת  36של 

הנקוב בכתב הכמויות המצ"ב זה מעבר ל ףנוסציוד למכללה שמורה האופציה להזמין  .יא

נוספים על אלו המפורטים בכתב הכמויות  100%-כנספח א' למסמכי המכרז, ועד ל

על הסכם זה בתנאי  ת המכללהחודשים ממועד חתימ 12המצ"ב כנספח א', בתקופה של 

 להלן.  3הסכם זה ובמחיר שלא יעלה על המחיר הנקוב בסעיף 

  התמורה .3

, ישלם המזמין לספק את התמורה והתקנתו בהתאם להסכם זה ציודהתמורת אספקת  .א

 בהצעת המציעשתורכב ממכפלת הכמויות אשר יוזמנו בפועל במחירי היחידה הנקובים 

השלמת וזאת החל מ 60בתנאי תשלום שוטף+ ,כנגד קבלת חשבונית מס כדיןוזאת 

אלו, המחיר  ע"י המכללה. במשך כל הימים החשבוןואישור הציוד והתקנתו אספקת 

 שבחשבונית לא יישא כל הצמדה ו/או ריבית.

והמחיר לא ישא ריבית או  למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי .ב

המכללה תנכה במקור מכל תשלום לא הצמדה לשער הדולר. להצמדה כלשהם, לרבות 

ין, אלא אם , כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דספקל

 .במקור אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס ספקימציא ה

המס הנדרשים לצורך ההתקשרות  תנותן השירותים מצהיר כי יש בידו אישור רשויו .ג

בהסכם ומתחייב כי בכל עת יהיו בידו האישורים הנ"ל. נותן השירותים ימציא למזמינה 

 כל אישור אחר שידרש על פי כל דין. 

שום  לספק או למי מטעמו זמיןורש בסעיף זה, לא ישולם על ידי המפרט לאמור במפ .ד

ולא לאחר  תקופת ההסכםתשלום נוסף, החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במהלך 

ולא בקשר עמם או הציוד ו/או התקנתו אספקת פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור 

 .גוף אחר ולא לכל אדם או ספקעם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם, לא ל

 

 

 

 הסבת זכויות וחובות  .4
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זה, כולן או  הסכםאינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי  השירותים נותן .א

. בנוסף אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל אחר גורם לכלחלקן, 

 זה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. הסכםזכות מזכויותיו על פי 

רשאי למסור לאחר, לרבות למבצע משנה מטעמו, את ביצוע  השירותים נותןכמו כן, אין  .ב

התחייבויותיו כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהיה רשאי 

לסרב ליתן את הסכמתו כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים 

 בתנאים שימצא לנכון.

צוע באמצעות מבצע משנה או גורם אחר, אין ההסכמה נתן המזמין את הסכמתו לבי .ג

 מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם. השירותים נותןהאמורה פוטרת את 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .5

התקשרות המזמין עם הספק הינה התקשרות בין מזמין לקבלן עצמאי ואין ולא יהיו בין  .א

 הצדדים ו/או מי מטעמם יחסי עובד ומעביד.

יבטיח לעובדיו בעת ביצוע העבודות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים  הספק .ב

 ורווחתם בהתאם להוראות כל דין החל בעניין.

הבלעדי, לא יעסיק הספק עובדים מסוימים ה על פי דרישת המכללה, לפי שיקול דעת .ג

 צטרך לנמק דרישתה זו.תבמתן שירותים להמכללה, וזאת מבלי שהמכללה 

ובדי הספק )לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל כל התשלומים לע .ד

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

לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל קיום  תבע לשלם סכום כלשהו לספק ו/אות כללההיה והמ .ה

כביכול של יחסי עובד מעביד, ישפה הספק את המזמין בכל סכום כאמור שישולם על ידי 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן על ידי המזמין.  7המזמין, וזאת בתוך 

 קיזוז  .6

פי חוזה זה, ו/או על פי כל דין מכל -המכללה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על .א

 תשלום ו/או חוב אחר המגיע ממנה לספק. 

בנוסף, המכללה רשאית לעכב בחזקתה כל ציוד, מערכת, וכל רכוש, מכל מין וסוג שהוא,  .ב

אשר בבעלות הספק, וזאת עד לקיום כל התחייבויות הספק, מכל מין וסוג שהוא, כלפי 

 המכללה.

בכל דרך אחרת,  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות המכללה לגבות את החוב האמור .ג

 הנתונה לה לפי חוזה זה ולפי כל דין. 

 אחריות וביטוח .7

הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם  .א

למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי ו/או לספק ו/או למי מטעמו, כתוצאה 

ן ובין בעקיפין, ממתן השירותים ו/או ממעשה או מחדל מצד הספק, הנובע, בין במישרי

ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו  הציודבקשר אליהן בין במהלך הובלת ו/או התקנת 

 בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.
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ו/או הוצאה שהמזמין ישא  מתחייב לפצות את המזמין ולשפותו בגין כל נזק כנ"ל הספק .ב

שהוגשה כנגד ו/או דרישה על כל תביעה  לספקובתנאי כי המזמין הודיע  נזק כנ"ל בו בגין

 כנ"ל.ו/או דרישה , מבעוד מועד, האפשרות להתגונן כנגד תביעה ספקהמזמין ונתן ל

זה ו/או על פי כל דין,  הסכםעל פי  הספקשל והתחייבויותיו  ומבלי לגרוע מאחריות .ג

זה  הסכםנשוא  ההתקשרותבמשך כל תקופת  על חשבונולערוך ולקיים  הספק מתחייב

באמצעות חברת ביטוח בהתאם להתחייבויותיו ולאחריותו, על פי הסכם זה, ביטוחים 

 (."הביטוחיםאו " "החברהביטוחי )להלן: " לפעול בישראלמורשית כדין ה

ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות  ערוךימצהיר ומתחייב כי בכל ביטוח רכוש אשר  הספק .ד

ובלבד  מטעמה סטודנטים/או ו עובדיהו/או  מנהליהו/או  המכללהף )שיבוב( כלפי התחלו

 .זדוןבשהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

ו על פעילות עם בקשר ידי הספק על הנערכים האחריות ביטוחימצהיר ומתחייב כי  הספק .ה

/או ו מנהליה/או ו המכללהלשפות את  ויורחב וחיםהביט כי, לכך לגרום, פי הסכם זה

בכפוף לסעיף  הספק)להלן: "יחידי המבוטח"( בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  עובדיה

 אחד כל עבור בנפרד נערכו כאילו הביטוחים את יראו פיו עלאחריות צולבת )לפי העניין( 

 הספק.י ו/או בגין אחריותם השילוחית כלפי מי מעובד המבוטח מיחידי

כי רכוש המכללה ו/או סטודנטים מטעם המכללה שאינו רכוש  הספק על בזה מוסכם .ו

 הרכוש של חלק אותו, ייחשב כרכוש צד שלישי )למעט הספק, של וו/או שימושו בבעלות

 שלישי צד כלפי אחריותבפוליסת ה לכלול ספקה של ובאחריותישירות(. ספק ה פועל עליו

 .לעיל האמור בדברמפורש  סעיף

ייכללו תנאי מפורש על פיו  הנערכים על ידי הספק םביטוחימוסכם בזה על הספק כי ה .ז

 הספק יוכי מבטח המכללהקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ראשוניים וייקבע כי הינם 

. לרבות כל המכללה/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי ו/או טענה ועל כל דרישה  יםמוותר

ולרבות כל  1981 –"א התשמלחוק חוזה הביטוח  59 טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף

 .מבטחיהוכלפי  המכללהטענת "ביטוח כפל" כלפי 

 ביטול החוזה .8

ימים מיום  7הפר הספק את החוזה הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  .א

שניתנה לו הודעה על ההפרה, יהא המזמין זכאי לכל התרופות, להן הוא זכאי לפי החוק, 

ולמסור את המשך ללא הודעה מוקדמת הזכות לבטל את החוזה עם הספק ולרבות 

 . ספק אחרהעבודות לכל 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של מינוי כונס נכסים ו/או מינוי מפרק ו/או פתיחת  .ב

הליכי הוצל"פ כנגד הספק יהיה המזמין רשאי לבטל את הסכם ללא הודעה מוקדמת, 

 אחרת.ויהיה חופשי להתקשר עם חברה 

 וקנסות הפרות .9

לחוזה זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם   10-ו 7, 5, 4, 2מוסכם כי סעיפים  .א

והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המכללה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש 

מבלי לגרוע מזכות המכללה לכל בנוסף לכל פיצוי אחר ע"פ הסכם זה, ו ₪ 25,000בסך 

 .ע"פ ההסכם םסעד ותרופה אחרי
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( שלעיל, יושת על הספק קנס ז)2, בניגוד למוסכם בסעיף באספקה/ התקנהבגין איחור  .ב

, כפיצוי מוסכם וקבוע הציוד והתקנתובגין כל יום איחור באספקת  ש"ח 500בסך של 

סכום הקנס הנ"ל וזאת מבלי לגרוע מזכות המכללה לכל סעד ותרופה אחרים. , מראש

  וגדרה ההצמדה בס"ק א' לעיל.יוצמד באותו האופן בו ה

, האירועים הבאים יחשבו כהפרה בכל מקום אחר בהסכם זהמבלי לגרוע מהאמור  .ג

חוזה זה ויזכו את המכללה בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה ועל השל יסודית 

 פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: 

אה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצ .1

הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 יום ממועד ביצועם.  30לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם  .2

או חלקם, או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע לידי פשרה או 

הסדר עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין 

 ימים. 30תוך 

מונה מפרק, נאמן, כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל )זמני או קבוע( על עסקי  .3

או רכוש הספק או כל חלק מהם, או תוגש בקשה למינוי כנ"ל, והמינוי או 

 ימים. 30הבקשה לא בוטלו בתוך 

ה בספק שאין הוא נותן את השירותים בצורה משביעת רצון המכללה התרת .4

 והספק לא נקט מיידית בצעדים המבטיחים לדעת המכללה את תיקון המצב.

התברר שהצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה  .5

נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת 

 עמו בהסכם. המכללה להתקשר 

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים .10

ספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת ה .א

צד ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין 

להמכללה ו/או בנוגע  ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים

להמכללה ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, לקוחותיה, 

ספקיה, מצבה הפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצלה, וכיו"ב, שהגיע לידיו בקשר עם 

אספקת השירותים, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה 

 ורשת בכתב מאת המכללה. מוקדמת ומפ

הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בין מתן  .ב

 השירותים לפי חוזה זה, לבין כל עניין אחר שיש להם.

 

 

 מלוא ההסכם .11
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הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לנושאים הכלולים בו והוא גובר על כל 

ו הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר הסכם, הבנה א

 של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 סמכות מקומית .12

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט  .א

 בירושלים. 

הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות הקבועה סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל  .ב

 בסעיף זה.

 הוראות שונות .13

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יחשב הוויתור  .א

כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה, או כל הוראה אחרת בחוזה זה. כל 

אלא אם נעשה בכתב ויתור, ארכה, או הנחה מטעם אחר הצדדים, לא יהיה בר תוקף, 

 ונחתם ע"י אותו צד.

שינוי מתנאי חוזה זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שני הצדדים.  .ב

 הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי חוזה זה לא תקים טענת מניעות או וויתור. 

ותוך הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד,  .ג

, אם נשלחו בדואר, וביום העסקים רשום בדואר שיגורן( שעות מיום 48) ארבעים ושמונה

  .קסימיליהפהראשון שלאחר משלוחן, אם נשלחו ב

 הנם כמפורט בתחילתו. הצדדים לצורך הסכם זה כתובות .ד

 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

 

__________________     __________________ 

 "הספק"       "נה"המזמי 


