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 שלום רב, 

 HPEמערכת אחסון וגיבוי תוצרת והטמעת לאספקת להגשת הצעות  פומביהנדון: מכרז 

 

לאספקת "(, מזמינה בזה הגשת הצעות המזמינהעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ע"ר )להלן: " .1

למשך  למערכות יצרן לרבות מתן אחריות "(המערכות)להלן: " HPEערכת אחסון וגיבוי תוצרת והטמעת מ

 .למסמכי המכרז כנספח א', בהתאם למפרט הטכני וכתב הכמויות המצורפים חודשים 36

עד  tenders@jce.ac.ilמציע המעוניין להשתתף במכרז זה יידרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו  .2

 ההודעה תכלול את שם המציע, שם איש קשר, טלפון וכתובת מייל. .16:00בשעה  13.04.2016  ליום 

בקשה זו מהווה מכרז פומבי ויחולו עליו חוק המכרזים ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד  .3

 .2010 -להשכלה גבוהה( התש"ע 

טבלת הפריטים על גבי למכרז זה, ימלא את הצעת המחיר במלואה כנדרש מציע אשר יבחר להגיש הצעה  .4

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.ו מסמכי המכרזל כנספח א'המצ"ב  וכתב הכמויות במפרט הטכני

עד ליום  ers@jce.ac.iltendבירורים ושאלות הבהרה ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת המייל:  .5

א שאלות שיגיעו לאחר מועד זה ל 02 -1265880יש לאשר קבלת המייל בטלפון :   12:00בשעה  14.04.2016

 ייענו. 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .6

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים שמתקיימים בהם, במועד הגשת ההצעות למכרז, 

 טים להלן:כל התנאים המצטברים המפור

אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ברשות המציע  .א

אישור ניכוי מס ואישור  - 1976תשל"ו היהול חשבונות ותשלום חובות מס(, ציבוריים )אכיפת נ

 ;ספרים כדיןעל ניהול 

 .חתום ומאושר כדין למסמכי המכרזג' כנספח התצהיר המצ"ב  צרף להצעתוהמציע  .ב

 :בעל ניסיון כמפורט להלן )באופן מצטבר( המציע .ג

פרויקטים ביישום מערכות  3לפחות  ביצעהמציע במהלך השנתיים האחרונות  .1

3PAR. 

 בפרויקטיםהתקנות  5לפחות ביצע מציע במהלך שלוש השנים האחרונות ה .2

  .Veeamבאמצעות 

פרויקטים בסביבת  5 לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות המציע ביצע .3

.VMware  

 . HPE Silver Storage  הסמכת יצרן אישור המציע בעל  .ד
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תצהיר  בנוסח המציע  ד' לעיל יגיש6ג' ובסעיף 6בסעיף סף הלהוכחת עמידת המציע בתנאי 

 למסמכי המכרז. כנספח ב'המצ"ב 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .7

 ניהול ספרים כדין.ניכוי מס ואישור על ניהול אישור תקף בדבר  .א

ומאושר חתום ע"י המציע  למסמכי המכרז כנספח ב'בנוסח המצורף  ן המציעניסיו רתצהיר בדב .ב

 .כדין

 למסמכי המכרז חתום ע"י המציע ומאושר כדין. כנספח ג'תצהיר בנוסח המצורף  .ג

 ."י  המציעפרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ בידי המזמין, כשהוא חתום ע .ד

 

 ההצעה .8

ביחד  -הצעת המחיר בהתאם למפרט הטכני וכתב הכמויות  –נספח א' למסמכי המכרז את ההצעה,  .א

עם כלל מסמכי המכרז נספחיהם ויתר המסמכים אותם יש לצרף להצעה, כשהם חתומים בחותמת 

והטמעת מכרז פומבי לאספקת "המציע בכל עמוד ועמוד, יש להכניס בתוך מעטפה שעליה יירשם 

זיהוי של המציע. על המציע להפקיד את ללא ציון סימני  " HPEוגיבוי תוצרת  מערכות אחסון

כשהיא  המכללה בקומת הלוביבבניין  שנמצאת במחלקת כספים ורכש המעטפה בתיבת המכרזים 

  .12:00בשעה  20.04.2016 סגורה וחתומה, ללא זיהוי שמי, לא יאוחר מיום

 יום מיום הגשתן. 45ההצעות תהיינה בתוקף עד  .ב

בהתאם למסמכי המכרז  בנספח א'המפורטות ות המערכ ספקתאעבור  מבוקשתסה"כ עלות  .ג

  כולל מע"מ.לא , בדולר ארה"בלמוצרים המפורטים שם, 

ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ כספי עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל דרישות מכרז זה,  .9

-בהתאם להוראות החוק ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע

2010. 

ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות של המציעים,  .10

ככל שינוהל משא ומתן כספי ולאחר מכן תיתן החלטתה; ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת 

 כלאו להחליט שלא לבחור הצעה  לעיל 9כאמור בסעיף או להחליט על קיום מו"מ ההצעה הזולה ביותר 

 המכרז.את שהיא ולבטל 

 או על בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהיה יובהר כי המכללה לא .11

 בהקשר לביטול המכרז.

המציע הזוכה אינו ולא יהיה עובד המזמינה ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת כאמור. המציע הזוכה  .12

ום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי המזמינה, הוא לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמינה, מק

לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמינה, לא יהיה מעורב בפעולות ביצוע של המזמינה 

הנה משירותים מנהליים של יולא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמינה. המציע הזוכה לא י

 ממשרדו. המזמינה ויבצע את השירותים באופן עצמאי 
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 ביטוחים:

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמינה לקיום ביטוחים על ידי הספק שיזכה במכרז  .13

"אישור ביטוחי הספק" נספח א' לחוזה ההתקשרות "ביטוחי הספק" לרבות ב 7המפורטות בסעיף 

 מה(. ", בהתאהוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: "

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות השירותים לפי  .14

מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים 

 הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

ז ולהפקיד בידי המזמינה לא מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכר .15

אישור ביטוחי הספק )בנוסחו  נספח א'יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם, את 

 המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך  .16

ר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, כי המועד שנקבע לכך. לאח

 שינויים ביחס לאישור קיום הביטוחים )נספח ג'( עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

אישור ביטוחי הספק, חתום כדין על  נספח א'למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת  .17

ה תהייה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת מתן ידי מבטחי המציע )בנוסחו המקורי(, המזמינ

 השירותים בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור  17 ףבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעי .18

לעיל, תהייה המזמינה רשאית לראות בספק כמי שהפר את  17(, כאמור בסעיף נספח א'ביטוחי הספק )

 וזה ו/או לבטל את זכייתו של הספק במכרז.הח

אלא בחתימה יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  .19

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי וחותמת של המציע

 הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 

 

 יכלל

למסמכי המכרז. מובהר כי הזמנה זו ויתר מסמכי  נספח ד'חתם הסכם בנוסח ימול המציע הזוכה י .20

 המכרז יהפכו לחלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות מול המציע הזוכה.

 המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל סוג ומין שהוא, במסמכי המכרז.  .21

יוחתם בחתימת המציע, ללא עריכת תיקונים כלשהם. המכללה כל עמוד בעותק המקורי של המכרז  .22

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

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז, הבין  .23

 כמתו הבלתי מסויגת.את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הס

 

 בכבוד רב,             
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 ע"רמכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי      
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 אישור המציע

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

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

 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 המציע אינו נמצא 
בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הצעה זו 

__ נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל _________-___ו הם____________ נושא ת.ז.___________
חתמו בפניי על 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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  למסמכי המכרזנספח א' 

 והצעת מחיר , כתב כמויותטכנימפרט 

 

 כללי .1

 לבצע ארגון מחדש של כלל מערכי האחסון והגיבוי. "(מכללהמזמינה )להלן "הבכוונת ה .1.1

ה לקצה ואליהן יתווסף מערך אחסון צהמערכות הקיימות מקיעשה שימוש בכל  הפרויקטבמסגרת  .1.2

 לשרידות הנתונים.  Repositoryוכן מערך אשר ישמש כ  productionחדש עבור 

פרויקט החלפת מערך האחסון במכללה הינו פרויקט ייחודי הדורש מיומנות וידע מעמיק בתחומי  .1.3

 הסביבה הקיימת כיום מקצה לקצה.

 אשר תכולותיו יובאו להלן. Turnkeyהפרויקט מוגדר כפרויקט  .1.4

פרט באופן יסודי את תכולות המכתוספת לנספח א' במסגרת ההצעה, יגיש המציע מסמך  .1.5

 .        .שלבים נוספים אותם מעוניין המציע להכניסכולל העבודה בהתאם לסעיפים שיובאו להלן, 

   ורה נוספת. תכולות העבודה כאמור תהיינה כלולות בהצעת המחיר של המציע, ללא תמ .1.6

זיכוי  סכום להציע  ,אך לא חייב ,המציע רשאי .  MSL G3 4824ספריית גיבוי מדגם למכללה   .1.7

 בתמורה למערכת.

 

 

 :מצב קיים .2

מתוצרת חברת  Store Virtualברשות המכללה מספר מערכי אחסון המושתתים על טכנולוגית  .2.1

HPE : 

כולל  Nodeכאשר כל  Nodes 4הכולל    Store Virtual P4730מערך אחסון מסוג  .2.1.1

24*900GB מוגדרים בתצורת .Multisite  תחתCluster  אחד. כל שניNodes  מחוברים

בחדר שרתים נפרד. המערך נמצא בשנתו השלישית וימשיך לשרת את הארגון לפחות 

 עוד כשלוש שנים.

 SASושכבת  SSDשכבת  Nodeבכל  Nodesהמורכב משני  Store Virtual VSAמערך  .2.1.2

 אחד. Clusterתחת  Multisiteמוגדר בתצורת  8TBכ 

הנמצאים בחדר שרתים  Nodesהכולל שני  Store Virtual P4800מערך אחסון מסוג  .2.1.3

 .16TBאחד. לשימוש כ  Clusterאחד ומוגדרים תחת 

  IBM V3700משמש מערך אחסון  DRעבור רפליקציות באתר  Repositoryכ  .2.2

גיגה כולל החיבור בין חדרי   10במהירות  ISCSIקישור המערכת הקיימת לרשת מבוצע ב  .2.3

 השרתים. כלל ציוד התקשורת הינו מתוצרת גוניפר.

 .HAבתצורת  Cluster VMwareמערך זה מבוסס על   –שרתים  .2.4

 מקצה לקצה כולל גיבוי ורפליקציות. Veeam 9מבוסס  -גיבוי  .2.5

 .  MSL G3 4824ספריית גיבוי  .2.6

 : לפרטהמציע תכולת ההצעה אותה נדרש  .3

 כנון פרטני של הפרויקט ובכלל זה:ת .3.1.1

פריסת מערך האחסון ויחסי גומלין למערך הקיים הן ברמה הפיזית והן ברמה  .3.1.1.1

 הלוגית.
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יש לציין כיצד בדיוק יחובר המערך הן  - גיגה ISCSI 10חיבור לתשתיות   .3.1.1.2

 ברמת תוך חדרי השרתים והן בין חדרי השרתים.

 תה לפי הוראות היצרן.תכנון שרידות המערכת בהתאם למאפייניה ויכול .3.1.1.3

 לצרכי שרידות. 3PARלמערך אחסון  Store Virtualחיבור  .3.1.1.4

המציע יפרט את הנחות היסוד שלו לגבי מרכיבים שהינם באחריות הלקוח  .3.1.1.5

 ואינם כלולים בפרויקט.

 Veeam Backupפריסת מערך שרידות הנתונים כולל העברת כלל מערך  .3.1.1.6

 .Store Ones Catalystלעבודה מול 

ליך העבודה ולוחות זמנים לאחר קבלת אישור לתכנון הפרטני. נדרש לפרט תכנון תה .3.1.2

 אבני דרך מרכזיות בתהליך.

גיגה של הארגון, יש לפרט כיצד מבוצע  10התקנת תשתית אחסון וחיבורה למתגי  .3.1.3

 התהליך כולל זמני השבתה במידה ונדרשים.

 יבוצעו.יש לפרט את בדיקות התשתית והשרידות ש –בדיקות תשתית ושרידות  .3.1.4

 נא לפרט מה נמסר בעת מסירת התשתית. –מסירת תשתית  .3.1.5

יש לפרט את הדרך בה מומלץ להעביר את  –העברת נתונים מאחסון ישן לאחסון חדש  .3.1.6

 הנתונים, לציין זמני השבתה, סיכונים ותכנית "חזרה לאחור".

 החדש.  Repositoryבהתייחס אל  Veeam Backupתכנון מחדש של מעברך  .3.1.7

 .Veeam9לגיבוי עבור  Repositoryכ  Store Ones חיבור מערך .3.1.8

 והעברת כלל הגיבויים למערך החדש. Veeamהגדרות  .3.1.9

 .Veeamבדיקת שחזורים מכל הסוגים  .3.1.10

 תכנון , החלפת ומסירת מערך גיבוי חדש. .3.1.11
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 :  הצעת המחיר – כתב הכמויות .4

מתכבד להציע בזאת הצעתי ,                                 , ת.ז. / ח.פ                             אני החתום מטה  

 לפריטים המופיעים להלן, בהתאם למפרט הטכני המופיע לעיל.

 : מערך אחסון .4.1

Part Number Item Quantity 

K2Q36A HP 3PAR StoreServ 8200 2N Fld Int Base 1 

H6Z10A HP 3PAR 8000 2-pt 10Gb iSCSI/FCoE Adptr 2 

H6Z10A      0D1 Factory integrated 2 

K2P89A HP 3PAR 8000 1.92TB SAS cMLC SFF SSD 16 

K2P89A      0D1 Factory integrated 16 

L7B45A HP 3PAR 8200 OS Suite Base LTU 1 

L7B45A      0D1 Factory integrated 1 

L7B46A HP 3PAR 8200 OS Suite Drive LTU 16 

L7B46A      0D1 Factory integrated 16 

L7B57A HP 3PAR 8200 Virtual Copy Base LTU 1 

L7B57A      0D1 Factory integrated 1 

L7B58A HP 3PAR 8200 Virtual Copy Drive LTU 16 

L7B58A      0D1 Factory integrated 16 

L7B59A HP 3PAR 8200 Dynamic Opt Base LTU 1 

L7B59A      0D1 Factory integrated 1 

L7B60A HP 3PAR 8200 Dynamic Opt Drive LTU 16 

L7B60A      0D1 Factory integrated 16 

L7B65A HP 3PAR 8200 Priority Opt Base LTU 1 

L7B65A      0D1 Factory integrated 1 

L7B66A HP 3PAR 8200 Priority Opt Drive LTU 16 

L7B66A      0D1 Factory integrated 16 

HA114A1 HP Installation and Startup Service 1 

HA114A1  5XU HPE Startup 3PAR 8200 2N Fld Int Bas SVC 1 
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 מערך שרידות נתונים: .4.2

 

BD362AAE HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media 1 

BD363AAE HP 3PAR OS Suite Latest E-Media 1 

D4U64AAE HP StoreOnce RMC-V 7200/8200 E-LTU 1 

H1K92A3 HPE 3Y Proactive Care 24x7 Service 1 

H1K92A3   U29 HP SO Rec Mgr StoreServe 7200 SW Supp 1 

H1K92A3  WSF HP 3PAR Internal Entitlement Purpose 2 

H1K92A3  YT8 HP 3PAR StoreServ 8200 2N Base Supp 1 

H1K92A3  YTN HP 3PAR 8000 2-pt 10Gb FCoE Adptr Supp 2 

H1K92A3  YU0 HP 3PAR 8000 1.92TB cMLC SFF SSD Supp 16 

H1K92A3 YUA HP 3PAR 8200 OS Suite Base Supp 1 

H1K92A3 YUB HP 3PAR 8200 OS Suite Drive Supp 16 

H1K92A3 YUN HP 3PAR 8200 Virtual Copy Base Supp 1 

H1K92A3 YUP HP 3PAR 8200 Virtual Copy Drive Supp 16 

H1K92A3 YUQ HP 3PAR 8200 Dynamic Opt Base Supp 1 

H1K92A3 YUR HP 3PAR 8200 Dynamic Opt Drive Supp 16 

H1K92A3YUW HP 3PAR 8200 Priority Opt Base Supp 1 

H1K92A3 YUX HP 3PAR 8200 Priority Opt Drive Supp 16 

 Total $  

Part Number Item Quantity 

BB915A HPE StoreOnce 5100 48TB System 1 

BB888A HPE StoreOnce 4500/5100 Catalyst LTU 1 

BB888A   0D1 Factory integrated 1 

H7J34A3 HPE 3Y Foundation Care 24x7 Service 1 

H7J34A3  QBS HPE StoreOnce 4500/5100 Catalyst Supp 1 

H7J34A3  XDR HPE StoreOnce 5100 48TB Backup Supp 1 

HA124A1 HP Technical Installation Startup SVC 1 
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 מערך הגיבוי:  .4.3

 

 

 

 

 

 אינטגרציה: .4.4

 

 

HA124A1  5T7 HPE StoreOnce Sing N Catalys Startup SVC 1 

HA124A1  55Q HPE StoreOnce System startup SVC 1 

 Total $  

Part Number Item Quantity Price 
$ 

 Tape Library -   

הגיבוי ישנה )במידה  ספרייתהצעת המציע לרכישת 
' 0ואין בכוונת המציע להציע הצעה הוא ימלא '

 בעמודת ההצעה( 

  

AK381A HP MSL4048 0-Drive Tape Library 1  

N7P37A HPE MSL LTO-7 SAS Drive Upgrade Kit 2  

AH220A HP MSL Redundant Power Supply Kit 1  

H7J34A3 HPE 3Y Foundation Care 24x7 Service 1  

 Total $   

Item Quantity Price $ 

  1 התקנת המערכת ותיעוד מלא

  100 בנק שעות מומחה  ) אופציונאלי לא לסיכום (

 Total $  
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  תצהיר ניסיון הספק -למסמכי המכרז נספח ב'

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

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

, 3PARפרויקטים ביישום מערכות  3 לפחות ביצעבמהלך השנתיים האחרונות המציע  .א

 כמפורט בטבלה שלהלן:

 המוסד  שם

 ופרטי איש קשר 

תקופת ההתקשרות: 
מועד תחילת  

ההתקשרות ומועד 
 סיום ההתקשרות

 היקף התקשרות לשנה

 )לא כולל מע"מ(

 סך היקף התקשרות  

 )לא כולל מע"מ(

 

 

   

    

 

 

   

התקנות בפרויקטים באמצעות  5 לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות המציע ביצע .ב

Veeam לן:כמפורט בטבלה שלה 

 שם המוסד 

 ופרטי איש קשר 

תקופת ההתקשרות: 
מועד תחילת  

ההתקשרות ומועד 
 סיום ההתקשרות

 היקף התקשרות לשנה

 )לא כולל מע"מ(

 סך היקף התקשרות  

 )לא כולל מע"מ(
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, VMwareסביבת פרויקטים ב 5 לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות המציע ביצע .ג

  רט בטבלה שלהלן:כמפו

 

 שם המוסד 

 ופרטי איש קשר 

תקופת ההתקשרות: 
מועד תחילת  

ההתקשרות ומועד 
 סיום ההתקשרות

 היקף התקשרות לשנה

 )לא כולל מע"מ(

 סך היקף התקשרות  

 )לא כולל מע"מ(

 

 

   

    

 

 

   

    

    

 

 . HPE Silver Storage בעל אישור הסמכת יצרן  הינו המציע  .ד

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי

_____________ 
 חתימת המצהיר

 

הופיע  _____ /  ___ / _____ , מאשר/ת בזאת, כי ביום _______ , מ.ר. ______________ אני הח״מ, עו״ד

  ________ , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס׳  ________________ מר/גב׳ בפני,

והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

 

________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 תצהיר המציע -מכרזמסמכי ה' לגנספח 

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

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

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו, מסמכי המכרז  .1

 ונספחיהם.

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

 מציע הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל שיהיה בתוקף.עובדי ה .3

המציע ו/או בעל שליטה בו ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  .4

ל זיקה"(, לא הורשעו , )להלן: "בע1976 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

, ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 1987-ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, השתמ"ז

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות1981-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

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

 עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, ולרבות החוקים הבאים: 

 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט; 

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א; 

 1976-של"וחוק דמי מחלה, הת; 

 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; 

 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( התשי"א; 

 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח; 

 1963-טורין, התשכ"גחוק פיצויי פי; 

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

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

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

 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו; 

 2011-, התשע"בהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה . 

   _______________            ________________________ 

 חתימה וחותמת מציע               תאריך                             

 אישור

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני                      ת.ז. 
ר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ________, המורשה לחתום בשם המציע ולאח

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

 עו"ד, 



15 

 

 חוזה התקשרות -נספח ד' למסמכי המכרז 

 2016חודש __________  _______ אשר נערך ונחתם בירושלים ביום

 

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

   ירושלים 26רחוב יעקב שרייבום   

 מצד אחד    ("המכללה" או "המזמין" -)להלן   

 

 

 __________________________________ : לבין

  __________________________________ 

 מצד שני      ("הספק" -)להלן   

 

לאספקת והטמעת פנה אל המכללה במסגרת מכרז פומבי לקבלת הצעות  והספק הואיל  :

"( )להלן: הציוד" ו/או "המערכות)להלן: " HPEמערכת אחסון וגיבוי תוצרת 

 "( לרבות מתן אחריות לציוד ולמערכות אלו;השירותים"

להסכם זה, שהוגשה במסגרת מכרז  1נספח והצעתו של הספק, הרצ"ב והמהווה  והואיל  :

שערכה המכללה נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המכללה ונקבע /פ' 01/2016  פומבי

במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם  ולהטמיעו כי הספק הוא שנבחר לספק את הציוד,

 זה; 

והספק מעוניין לספק ולהתקין במכללה את המערכות והציוד, ומצהיר ומתחייב כי  והואיל  :

קצועי, היכולת הארגונית והפיננסית, כוח האדם בידיו היכולת, המיומנות, הידע המ

 והמכשור הנדרשים לצורך מתן השירותים כמפורט במפרט הטכני ובכתב הכמויות;

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

 והן הוספו למען הנוחות בלבד.כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים  1.2

 בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא: 1.3

 

והציוד הנלווה  HPEוגיבוי תוצרת מערכות אחסון והטמעת אספקת התקנת  -" השירותים"

, לרבות שירותי תחזוקה בתקופת מכרזלמסמכי ה כנספח א'המצורף הטכני כמפורט במפרט 

 הטכני בנספח א'. כמפורט במפרט האחריות ובתקופת השירות
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סמנכ"ל  מערכות מידע או מי שיקבע על ידי המכללה  –מר יאיר נווה - "נציג המכללה"

 כנציגה   המוסמך לפעול מטעמה, מזמן לזמן, בהודעה בכתב שתינתן לספק.

 למען הסר ספק, מסמכי ההזמנה וההצעה יהוו חלק מן החוזה בין הצדדים. 1.4

 רה של סתירה, הינה כדלקמן:עדיפות בין המסמכים בכל השלבים, במק 1.5

מפרט טכני וכתב כמויות )לא יתקבלו כל שינויים של הספק על גבי  –להסכם זה  1נספח  (1
 מסמך זה אשר לא אושרו ע"י המכללה(.

 ההזמנה להצעת הצעות.  (2
 החוזה )מסמך זה(. -נספח ב' (3
 הצעת הזוכה.  (4

 

 השירותים .2

בזה לבצע את השירותים  המכללה מוסרת בזה לספק והספק מקבל על עצמו ומתחייב 2.1

ובפרט במפרט הטכני המצ"ב להצעתו )נספח  כהגדרתם לעיל וכמפורט בהסכם זה על נספחיו

 .להסכם( 1

יום ממועד החתימה על הסכם זה את  180המזמינה תהא רשאית להזמין מהספק במשך  2.2

המערכות והציוד, במלואו או בחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להצעת המחיר 

. לאחר מועד זה יהיה , וזאת באמצעות הזמנות רכש שתוציאספק ובהתאם למפרט הטכניה

הספק רשאי לעדכן את הצעת המחיר והמזמינה תוכל לבחור האם לבצע רכישה נוספת 

 מהמציע או מספק אחר בהתאם לנוהלי הרכישה של המזמינה.

י שיתבקש בהזמנות הספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק את מלוא המערכות והציוד כפ 2.3

ימי  30רכש שתוציא המזמינה בהתאם למפרטים הטכניים המופיעים בהצעת הספק ובתוך 

ימי  30התקנת והטמעת המערכות והציוד יעשו בתוך עבודה ממועד הוצאת הזמנת הרכש. 

את מלוא שירותי התחזוקה והאחריות תת הספק מצהיר ומתחייב לעבודה ממועד אספקתם. 

 יות כמפורט בהצעת הספק.למשך תקופת האחר

הספק מתחייב לספק את השירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות, בחריצות ובמהירות  2.4

 הראויה ובקצב הנדרש על ידי המכללה, והכול לשביעות רצונה המלאה של המכללה.

 הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות עובדיו. 2.5

וא האחריות על המערכות והציוד שסופק והותקן על ידו וזאת הספק מקבל על עצמו את מל 2.6

 חודשים אשר יימנו החל ממועד אספקת והתקנת המערכות והציוד. 36לתקופה של 

הספק מתחייב לספק את השירותים באחריות, במיומנות, במקצועיות, ביעילות, בזריזות  2.7

 מזמינה. ובקצב הנדרש על ידי המזמינה, והכל לשביעות רצונה המלאה של ה

מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת להוציא הזמנות רכש בכמויות הנקובות במסמך הצעת  2.8

 .וצרכיההספק, אלא לפי שיקול דעתה 

מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי המזמינה תהיה  2.9

תם ו/או בחלקן, רשאית לפנות מעת לעת לספקים אחרים לשם קבלת השירותים הנ"ל בכללו

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה.
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 תשלומים .3

בגין אספקת והתקנת מערכות האחסון והציוד הנלווה ומתן השירותים על פי חוזה זה וכן על  3.1

תמורה בהתאם למערכות וציוד אשר שולם לספק תפי מסמכי ההזמנה, ההצעה ונספחיהם 

שתוציא המכללה ועפ"י הצעת הספק  יסופק יותקן ויוטמע בפועל בהתאם להזמנות רכש

 "( )בצירוף תוספת מע"מ כחוק(. התמורה)להלן: "להסכם זה  1כנספח  המצ"ב 

תחושב לפי שער דולר ארה"ב היציג במועד המצאת החשבונית כאמור בסעיף התמורה הנ"ל  3.2

הנה קבועה ומוסכמת מראש ולא תשתנה בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות להלן ו 3.4

ים במדדי המחירים השונים, שינויים במחירי חומרים, מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי שינוי

)למעט שינוי בשיעור  הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים, אגרות ורישיונות וכיו"ב

 .המע"מ, אם יהיה(

למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי למשך כל תקופת ההתקשרות כאמור  3.3

מנה ובחוזה זה, והמכללה תנכה במקור מכל תשלום לספק, כל מס, היטל או במסמכי ההז

תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא הספק אישור תקף 

 כי הוא פטור מניכוי מס.

התמורה הנ"ל תשולם לספק עם השלמת התקנת המערכות ואספקת כל הציוד הנלווה  3.4

וזאת  60נגד המצאת חשבונית מס כדין, בתנאי תשלום שוטף+לשביעות רצון המכללה, כ

 בכפוף לבדיקת המזמין ולקבלת אישור נציג המכללה על כך. 

רק את סך לשלם המכללה  תבאם קיימת מחלוקת כלשהי בין הצדדים באשר לתמורה, רשאי 3.5

 התמורה אשר אינו מצוי במחלוקת.

לה לספק או למי מטעמו שום תשלום פרט לאמור במפורש בסעיף זה, לא ישולם על ידי המכל 3.6

נוסף, החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במהלך ההתקנה, או במהלך תקופת מתן 

השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם 

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

 יונותהיתרים וריש .4

הספק מצהיר ומתחייב, כי בידיו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן  4.1

השירותים על פי הסכם זה. ביצוע ההסכם על ידי הספק בהעדרו של היתר, זכות, או רישיון 

 כאמור ייחשב להפרה יסודית של ההסכם.

בעל על הסכם זה הוא  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מצהיר כי במועד החתימה 4.2

ומתחייב להחזיק באישור ההסמכה כנ"ל לאורך  HPE Silver Storage אישור הסמכת יצרן  

לעיל ובמהלך תקופת  2כל התקופה בה המזמינה רשאית להוציא הזמנות רכש כאמור בסעיף 

האחריות של המערכות והציוד. הספק מתחייב כי במקרה שיחול שינוי והוא לא יחזיק 

ההסמכה שלעיל, דבר המהווה כאמור הפרה יסודית של ההסכם, הוא ידווח על כך באישור 

 מכללה.נציג הבאופן מיידי ל
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 אי הסבת זכויות וחובות  .5

המכללה רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה כולן או מקצתן לצדדים  5.1

 שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

להמחות את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן. בנוסף הספק אינו רשאי להסב או  5.2

אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא 

בהסכמת המכללה מראש ובכתב. המכללה תהיה רשאית לסרב ליתן את הסכמתה כאמור, 

תנאים שתמצא לנכון. על אף מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים ב

האמור לעיל, הספק רשאי להסב זכויות וחובות במסגרת של מיזוג או מכירת תחום פעילות 

 לחברה אם, חברה אחות או חברה בת.

נתנה המכללה את הסכמתה לביצוע באמצעות ספק משנה או גורם אחר, אין ההסכמה  5.3

 הסכם.האמורה פוטרת את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ה

 אחריות הספק .6

מבלי לגרוע מכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הספק יישא בלעדית  6.1

בחבות המוטלת עליו בגין נזק הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למזמין ו/או 

למי מטעמו, כתוצאה ישירה מאספקת המערכות והציוד הנלווה ו/או מהתקנת המערכות 

ד הנלווה ו/או מפעולתן של המערכות ו/או ממתן השירותים נשוא חוזה זה ע"י הספק והציו

 ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

הספק יפצה וישפה את המכללה, ואת הבאים מכוחה, בגין כל נזק הפסד או הוצאה, לרבות  6.2

לה  הוצאות התדיינות משפטית ושכ"ט עו"ד, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו

 עקב מתן השירותים או בקשר עימם, או עקב הפרת הסכם זה.

אחריות הספק כאמור תחול גם על כל מעשה או מחדל של מי מעובדיו, נציגיו, שלוחיו או  6.3

 פי הסכם זה.-הבאים מכוחו או הקשורים עמו בקשר עם התחייבויותיו על

 יעת נזקים כאמור.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למנ 6.4

 ביטוחי הספק .7

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבותו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי דין, מתחייב   7.1

הספק לפני מועד החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה 

חשבונו במשך כל זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך ולקיים על 

ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בחוזה זה לעניין  מתן השירותים נשוא חוזה זהתקופת 

ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת 

 ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )להלן: "ביטוחי הספק" או "הביטוחים"( :

 ;אחריות כלפי צד שלישי 7.1.1

 ;חבות מעבידים 7.1.2

 ;אחריות מקצועית 7.1.3

 ;חבות המוצר 7.1.4
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מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו,  לפניהספק מתחייב,  7.2

להמציא לידי המכללה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף לחוזה 

כשהוא  ,ו"(, המהווה חלק בלתי נפרד ממנאישור ביטוחי הספק)להלן: " 'אנספח זה כ

 חתום כדין על ידי המבטח )בנוסחו המקורי(.

מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע ו/או לא  7.2.1

 תגרע מהתחייבויות הספק על פי חוזה זה על נספחיו.

הינה תנאי '( א)נספח מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישורי ביטוחי הספק  7.2.2

לא יוכל הספק '( א)נספח שור ביטוחי הספק וללא המצאת אייסודי בחוזה זה 

 .להתחיל באספקת הציוד ו/או מתן השירותים

ביטוחי הספק יורחבו לכסות בין היתר גם את אחריותו של הספק בגין ו/או כלפי קבלנים  7.3

וקבלני משנה של הספק )היה והספק יחשב למעסיקם( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( 

כללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותה לכל מעשה יורחבו הביטוחים לשפות את המ

 "(.יחידי המבוטחו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מי מטעמו )להלן: "

על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם חוזה  7.4

וע ממנו, זה, במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגר

את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הספק להחזיק בתוקף למשך תקופה 

)שבע( שנים ממועד סיום מתן השירותים על פי חוזה זה לכל פעילות אשר  7נוספת של 

 נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.

בורו בקשר למתן מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מטעמו ו/או עהספק  7.5

 השירותים לרבות את הציוד, החומרים וכל דבר אחר שהובא ויובא לצורך מתן השירותים.

הספק מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הספק )אם וככל שייערכו( ייכלל ויתור על כל 

זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק כלפי המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד 

 וויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. שהאמור בדבר ה

, להמציא לידי המכללה, לא לעיל מתחייב הספק 7.5נוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ב 7.6

יאוחר ממועד חתימת הסכם זה וכתנאי לתחילת מתן השירותים, מכתב הצהרה בדבר 

 -אם לנוסח "פטור מאחריות פטור מאחריות כלפי המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בהת

 כשהוא חתום כדין על ידי הספק. ("1' )אכנספח הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן 

לנספח אישור  1סעיף פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי  7.7

( תורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: 'אנספח ביטוחי הספק )

ידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או "יח

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

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

לנספח אישור עריכת  2סעיף פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הספק על פי  7.8

(  תורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה 'אנספח ביטוחי הספק )

"( מקרה ביטוחוייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי )להלן: "

למי מהעובדים המועסקים על ידי הספק תוך כדי ו/או עקב עבודתם, כי הינם נושאים 

לשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הספק ו/או לעניין חבות בחובות מעביד כ

 הספק כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.

לנספח אישור  3סעיף פוליסת ביטוח האחריות המקצועית הנערכת על ידי הספק על פי  7.9

( תורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: 'אנספח ביטוחי הספק )
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בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת מבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות "יחידי ה

שמקורן במעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו  חובה מקצועית

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה. בנוסף 

)שישה(  6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

לנספח אישור ביטוחי הספק  5סעיף פוליסת חבות המוצר הנערכת על ידי הספק על פי  7.10

תורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין כל פגיעה גופנית ו/או  '(א)נספח 

ו/או הוכן ו/או הורכב ו/או תוקן ו/או סופק ו/או נמכר נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר 

ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים ואספקת 

המוצרים בקשר עם חוזה זה )להלן: " המוצר"( וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק 

וסכם בזה כי פוליסת כלפי המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה. בנוסף לאמור לעיל מ

 )שישה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. 6הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  7.11

מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי בכל 

נוסף או משלים אשר יערוך הספק מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור  ביטוח רכוש

על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי המכללה ו/או מי מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על 

 זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

ביטוח המתחייבים מן למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנאי ה 7.12

(, הינם דרישה מינימאלית 'אנספח האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק )

המוטלת על הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את גבולות 

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

דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות  כל טענה ו/או

 האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה  7.13

ם( )שלושי 30בתקופת הביטוח, אלא אם שלח למכללה ולספק הודעה בכתב בדואר רשום 

יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול  ו/או 

שינוי לרעה שכאלו לגבי המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה הודעה בכתב 

 )שלושים( הימים ממועד משלוח ההודעה. 30כאמור לעיל ובטרם חלוף 

לה כי מי מביטוחי הספק על פי הביטוחים בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולמכל 7.14

עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, '( א)נספח שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הספק 

לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למכללה  7.13כאמור בסעיף 

 ודם, כאמור.אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הק

ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח  7.15

הנערך על ידי המכללה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה 

לחוק חוזה  59בדבר שיתוף ביטוחי המכללה. לרבות כל טענה או זכות כאמור  בסעיף 

 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המכללה וכלפי מבטחיה. 1981 –הביטוח התשמ"א 

הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או  7.16

מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק לרכוש בבעלות הספק המשמש אותו במתן השירותים ושהוא 

ידי הספק, והוא פוטר בזאת את  זכאי לשיפוי בגינו, על פי הביטוחי הרכוש שנערכו על

)לרבות בגין ההשתתפות המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזק כאמור 
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אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם . העצמית המוטלת על הספק(

 .שגרם למקרה הביטוח בזדון

 זה )ביטוח( 7עיף בסהספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  7.17

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח '(אנספח לרבות באישור ביטוחי הספק )

בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות 

האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 

לוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם ולדאוג ו

חוזה זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב הספק כי את ביטוחי אחריות 

)שבע( שנים ממועד סיום  7מקצועית וחבות המוצר יחזיק בתוקף למשך תקופה נוספת של 

 ות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה.ין לכל פעיל מתן השירותים על פי חוזה זה

הספק מתחייב להודיע למכללה מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  7.18

אחריות מקצועית, חבות המוצר, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב 

שיידרש ככל ,הספק לשתף פעולה עם המכללה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק

לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המכללה תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות 

 המכללה על פי ביטוחי הספק.

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המכללה ו/או  7.19

חי מנהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטו

הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או 

 מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כי הפרה ו/או אי קיום  7.20

ות, אך לא מוגבל, אי בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק, לרב

מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו, לא יפגעו 

 בזכויות המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. 

 ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק לחזור ולהפקיד 7 -לא יאוחר מ  7.21

, בגין הארכת תוקפם לעיל 7.2בסעיף כאמור '( א)נספח את אישור עריכת הביטוח 

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

הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בחוזה 

 זה, על נספחיו.

כאמור ו/או הצהרת '( א)נספח שהמצאת "אישור ביטוחי הספק"  הספק מצהיר כי ידוע לו 7.22

(, הינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או להמשך 1' אנספח פטור מאחריות המכללה )

מתן השירותים והמכללה תהא רשאית למנוע מן הספק את תחילת ו/או המשך מתן 

מועד המוסכם השירותים כאמור במקרה שהאישור ו/או ההצהרה, כאמור, לא הומצאו ב

 כנדרש.

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי  7.23

בדיקתם על ידי המכללה  ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על 

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

יותו ו/או מהתחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין. או כדי כלשהי מאחר

 להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על מי מהבאים מטעמה.

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי הספק כאמור בסעיפים  7.24

 זה זה, על נספחיו.פי חו -לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הספק על  7.21  –ו 7.2
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המכללה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור  7.25

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

 נשוא חוזה זה.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המכללה ביחס לאישור הביטוח וזכותה  7.26

דוק את אישור הביטוח ולהורות על תיקונו כמפורט לעיל, אינה מטילה על המכללה ו/או לב

על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישור הביטוח וקיום ביטוחים כאמור, 

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

 ל פי דין.הספק על פי חוזה זה ו/או ע

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי המכללה תהא רשאית לעכב כל סכום לו  7.27

הינו זכאית על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות הספק בקשר עם 

. )שבעה( ימים מראש 7ובתנאי שהודיעה על כך לספק, בכתב, ההתקשרות נשוא חוזה זה 

לה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם מוסכם בזה על המכל

למוסכם על המכללה, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למכללה )באם 

 נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  7.28

 .ובכל מקרה לא על המכללה ו/או על מי מטעמההספק בלבד, 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל  7.29

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

מור לעיל, וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות הא

באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה 

שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל 

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  7מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  7.30

וראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים ה

 אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

זה )ביטוח( הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית  7מובהר, כי הוראות סעיף  7.31

 של החוזה.

 העדר קיום יחסי עובד מעביד. 8 

זה, ואין לראות כל זכות שניתנה למכללה על פי הספק משמש כספק עצמאי בביצוע חוזה  8.1

חוזה זה לפקח, להדריך או לתת הוראות לספק, או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, 

אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו. בין הספק ו/או כל עובד 

 יחסי עובד מעביד. המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין המכללה, לא יתקיימו

כל התשלומים לעובדי הספק )לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל   8.2

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 

 א תהא אחראית להם בכל צורה ואופן.והמזמינה ל

היה והמכללה תתבע לשלם סכום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל קיום  8.3

 כביכול של יחסי עובד מעביד, ישפה הספק את המכללה בכל סכום כאמור שתחויב בו
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במקרה שבו תיתבע המכללה בידי מועסקי הספק או בידי כל גוף או אדם אחר כפי שיקבע 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן על ידי המזמינה. 7, וזאת בתוך בפסק דין שלא עוכב ביצועו

 סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם .9

להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם  7-, ו6, 5, 3, 2 מוסכם כי סעיפים 9.1

 5%בסך  תחשב כהפרה יסודית המזכה את המכללה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש

מהמדד הידוע במועד  לעיל כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, 3.1מהסכום הנקוב בסעיף 

חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למזמין, וזאת מבלי לגרוע 

מזכות המכללה לכל סעד ותרופה אחרים, ובלבד שהמכללה התרתה בספק בכתב כי הוא מפר 

 ימים ממועד קבלת התראת המכללה.  7ספק נמנע מלתקן ההפרה תוך את ההסכם כאמור, וה

הספק מצהיר כי למכללה תהיה הזכות לקזז את דמי הפיצויים המוסכמים, כאמור בסעיף  9.2

 לעיל, מכל תמורה שתגיע, ככל שתגיע, לספק  9.1קטן  

לא  תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק, לרבות קיזוזם כאמור לעיל, 9.3

 ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי אם הפר הספק את החוזה הפרה יסודית תהיה המכללה  9.4

זכאית, בנוסף לפיצוי המוסכם, לכל סעד ולתרופה משפטית על פי חוק חוזים )תרופות בשל 

 ועל פי כל דין.  1970-הפרת חוזה( תשל"א 

 הפרות .10

לעיל, האירועים הבאים יחשבו כהפרה של ההסכם זה ויזכו את   9ע מהאמור בסעיף מבלי לגרו

( ימים לספק, בכל הזכויות המוקנות לה על פי 7המכללה, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה )

 הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: 

ל לגבי נכסי הספק, הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפוע 10.1

יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם. 

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם,  10.2

נושיו,  או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע לידי פשרה או הסדר עם

 ימים. 30והפעולה האמורה או ההחלטה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

אם ימונה מפרק, נאמן, כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל )זמני או קבוע( על עסקי או  10.3

רכוש הספק או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי כנ"ל, והמינוי או הבקשה לא בוטלו 

 ימים. 30בתוך 

רה משביעת רצון והספק לא נקט ורתה בספק שאין הוא נותן את השירותים בצהמכללה הת 10.4

 מיידית בצעדים המבטיחים לדעת המכללה את תיקון המצב.

 הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם. 10.5

אם יתברר שהצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה או  10.6

ה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המכללה להתקשר שהספק לא גיל

 עמו בהסכם. 
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 קיזוז ושיפוי .11

המכללה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לה מהספק לפי הסכם זה או כתוצאה 

ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמכללה, והספק מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז 

 כאמור.

 רויתו .12

איחור או הימנעות בעשיית מעשה שהמכללה רשאית לעשותו לפי חוזה זה, ו/או בשימוש בזכות 

כלשהי הנתונה למכללה לפי החוזה לא ייראו כויתור על הזכות אלא אם כן ויתרה המכללה על כך 

 במפורש ובכתב.

 שמירה על סודיות  .13

בסודיות גמורה ולא  לשמור , בשמו ובשם כל עובדיו וכל מי מטעמו,הספק מתחייב בזה 13.1

לגלות, 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 חומר ו/או נתונים 

וע מכלליות ו/ידע ו/או מידע השייכים למכללה ו/או בנוגע למכללה ובכלל זה, ומבלי לגר

האמור, בנוגע לפעולותיה, תלמידיה, עובדיה, מצבה הפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצלה, 

וכיו"ב, שהגיע לידיו בקשר עם אספקת השירותים, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר 

 מכן, ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת המכללה. 

י מטעמו אשר יקח חלק במתן השירותים למכללה על הספק יחתים כל אחד מעובדיו וכל מ 13.2

 להסכם זה. כנספח ב'כתב ההתחייבות לשמירת סודיות המצ"ב 

 סמכות מקומית .14

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

עפ"י הסמכות  בירושלים בלבד. סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא 

 הקבועה בסעיף זה.

 הודעות .15

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

( שעות מיום שיגורן בדואר רשום, אם נשלחו בדואר, וביום העסקים 72) שבעים ושתיים

 הראשון שלאחר משלוחן, אם נשלחו בפקסימיליה. 

 ך הסכם זה הנם כמפורט בתחילתו.כתובות הצדדים לצור

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

_________________     __________________ 

 "הספק"            "המכללה" 
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 הצעת הספק –להסכם  1נספח 
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 אישור ביטוחי הספק -'אנספח 

 תאריך : __________         

 לכבוד

)להלן:  )ע"ר(מכללה אקדמית להנדסה ירושלים  -עזריאלי 
 "המכללה"(

 רמת בית הכרם

 ירושלים.

 א.ג.נ.,

 אישור עריכת ביטוחים.הנדון: 

 )להלן : "הספק"(.______________________________  : שם המבוטח

 .______________________________ :  כתובת

 ואו  וצריםהמ" )להלן:מערכת האחסון והטמעת /פ' לאספקת 01/2016 מכרז                   :
 ", בהתאמה(.השירותים ו/או ההסכם

אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הספק את הביטוחים 
המפורטים להלן, למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ )שני התאריכים נכללים 

 "(.תקופת הביטוחולהלן: "

 ______________________פוליסה מס':  צד שלישי  .1

פי דין בשל -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הספק על הכיסוי הביטוחי : 
מעשה או מחדל רשלני בקשר עם אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים אשר 
גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל 

 רבות פגיעה או נזק למכללה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה.הקשור לחוזה, ל

 ש"ח )מיליון ש"ח( לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 1,000,000 גבול האחריות : 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה,  ביטול הגבלות : 
בלני משנה ועובדיהם, מתקנים חבות הספק בגין וכלפי קבלנים ו/או ק

סניטאריים פגומים, מתקנים חשמליים זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, 
שביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף 
מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהספק חייב לשלם בגינם דמי 

 ביטוח לאומי(.

/או מנהליה ו/או המכללה ופוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .1.1 תנאים מיוחדים : 
עובדיה )להלן: "יחיד המבוטח", בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת 
על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת 
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.

שאינו רכוש  המכללהבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .1.2  
בבעלותו ו/או שימושו, של הספק, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד 

 שלישי )למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ישירות(.

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .2

עבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין ביטוח חבות מ הכיסוי הביטוחי : 
כלפי  1980)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם החוזה בגין תאונת 
עבודה ו/או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( שייגרמו למי מהם 

וך כדי ועקב עבודתם כל הקשור במתן השירותים בקשר בתקופת הביטוח ת
 עם החוזה.

 לתובע. $ 1,500,000 גבול האחריות : 
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 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. $ 5,000,000  

ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות הספק כלפי  ביטול הגבלות : 
)היה והספק ייקבע כמעבידם(, פיתיונות  קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם

 ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.

ו/או מנהליה ו/או עובדיה, היה  המכללהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  תנאים מיוחדים : 
ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  

 כלפי מי מעובדי הספק.

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .3

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הספק על פי דין בשל תביעה  הכיסוי הביטוחי : 
ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן 

גרת אספקת במעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו במס
 המוצרים ו/או מתן השירותים בקשר עם החוזה.

ש"ח )מיליון ש"ח( לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח  1,000,000 גבול האחריות : 
 שנתית.

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור,  ביטול הגבלות : 
סה, כמו כן הפוליסה כוללת השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכו

 ₪ 75,000הרחבות בגין חבות הספק עקב אובדן מסמכים )מוגבל לסך של 
למקרה ולתקופת הביטוח( וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי 

 מעובדי הספק.

ו/או מנהליה ו/או  המכללהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .3.1 תנאים מיוחדים : 
חריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה עובדיה בגין א

או מחדל רשלני מצד הספק וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק 
 ו/או מנהליה ו/או עובדיה. המכללהכלפי 

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום  .3.2  
.__________ 

חודשים לאחר תום  6גילוי של כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת  .3.3  
תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח חלופי המעניק 
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם 
בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים 

ת שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופ
 הגילוי.

 פוליסה מס': ______________________ חבות המוצר  .4

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הספק על פי חוק האחריות  הכיסוי הביטוחי : 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך 1980למוצרים פגומים, התש"ם 

קב מוצר שיוצר תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו ע
ו/או הוכן ו/או הורכב ו/או תוקן ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך 
אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים ואספקת 
המוצרים בקשר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(, לכל אדם ו/או גוף כלשהו 

 ולעובדיה. ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למכללה ו/או למנהליה

ש"ח )מיליון ש"ח( לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח  1,000,000 גבול האחריות : 
 שנתית.

ו/או מנהליה ו/או  המכללהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .4.1 תנאים מיוחדים : 
עובדיה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב המוצר 

ו/או מנהליה ו/או  המכללהח חבות הספק כלפי וזאת מבלי לגרוע מביטו
 עובדיה.

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום  .4.2  
.__________ 

חודשים לאחר תום  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .4.3  
תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח חלופי המעניק 
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מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם כיסוי 
בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים 
שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת 

 הגילוי.

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  .5.1 : כללי .5
ניות וקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה וכי אנו מוותרים ראשו

 על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה.
לחוק חוזה הביטוח  59לרבות כל טענה או זכות כאמור  בסעיף 

ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המכללה וכלפי  1981 –התשמ"א 
 מבטחיה.

רים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח הננו מאש .5.2  
וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על המכללה 

 ו/או מי מטעמה.

הננו מאשרים כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו  .5.3  
מפוליסות הביטוח על ידי הספק, לא יפגעו בזכויות המכללה ו/או 

 ובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.מנהליה ו/או ע

כמו כן , הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא  .5.4  
ישונו לרעה, במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח למכללה הודעה 

)שלושים( יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול  30כתובה בדואר רשום 
ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם  המכללהכאלו לגבי ו/או לשינוי לרעה ש

 30לא נשלחה לידי המכללה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 
 )שלושים( הימים ממועד משלוח ההודעה.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא 
 .וי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותשונו במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינ

 
 בכבוד רב,

 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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  הצהרה על מתן פטור מאחריות -1' אנספח  
 

 תאריך : __________

 לכבוד

)להלן:  מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר( -עזריאלי 
 ללה"("המכ

 רמת בית הכרם

 ירושלים.

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות

 מערכת האחסון )להלן: "השירותים ו/או החוזה"(.והטמעת לאספקת /פ' 01/2016בקשר עם מכרז 

הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש באספקת הציוד ובמתן השירותים שבנדון בציוד מכני ו/או  .א

ד אחר אשר בבעלותי ו/או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או אלקטרוני ו/או כל ציו

 מתקנים המשמשים אותי במתן השירותים שבנדון.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן: .ב

ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד  המכללההנני פוטר את  .1

מתן השירותים על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם האמור לעיל אשר מובא לצורך 

 פעילותי, כל זאת למעט במקרי נזק שנגרם על ידי מי מהם בזדון.

ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או  המכללההנני פוטר את  .2

 או מי מטעמה לרבות המכללהגניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על שיבוב כלפי 

מנהליה ו/או עובדיה במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נזק שנגרם על ידי מי מהם 

 בזדון.

ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי   המכללההנני פוטר את  .3

ו/או מי מטעמי ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר 

מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי במתן השירותים כל זאת מובא לאתר על ידי ו/או 

 למעט במקרי נזק שנגרם על ידי מי מהם בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על  .4

ו/או   המכללהידי, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את 

ה לרבות מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות מי מטעמ

 הוצאות משפטיות.

הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .5

המוצר, כאמור באישור עריכת הביטוח )נספח א'(, במשך כל התקופה בה קיימת לי 

ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון  ועל  אחריות על פי ההסכם שנחתם בינינו

 פי כל דין.

 ולראיה באתי על החתום

            

           ________________________       

 חתימה ושם  הספק המצהיר 
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 כתב התחייבות לשמירת סודיות –' בנספח 
 
 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות

 לכבוד

 ירושלים )ע"ר(עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה 

 ירושלים 26יעקב שרייבום  רח'מ

 ("מכללה"ה)להלן: 

 

 ג.א.נ., 

של חברת _______, ת.ז. מספר _____________, הנני עובד ____ואני,  הואיל

מספקת למכללה שירותי אספקה, אשר  "(החברה_____________________ )להלן: "

 ;"(השירותים")להלן:  HPEהתקנה והטמעת מערכת אחסון וגיבוי תוצרת 

להיחשף למידע כהגדרתו להלן, אשר הינו קניינכם המלא  עשוי, אני חברהובמסגרת עבודתי ב  והואיל

 והבלעדי; 

 

 לפיכך אני הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

הוא כל המידע והידע, אשר מצוי כעת ו/או שימצא בעתיד בידי  "מידע" לצורך כתב התחייבות זה .1

של עובדי המכללה ו/או סטודנטים שלה טלפונים וכתובות  י מידע, רשימות, לרבות מאגרהמכללה

 הקשורים אליה.  צדדים שלישייםו/או 

לעניין כתב התחייבות זה כולל בין השאר: כל מידע הקשור במישרין "מידע" , בנוסף לאמור לעיל

ים ומזהים , ובכלל זה פרטים אישיבחברה במסגרת מתן השירותים למכללהאו בעקיפין לעבודתי 

לשמור עליו מעוניינת המכללה , כל מידע שמעצם טבעו המכללהשל צדדים שלישיים ו/או עובדי 

ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי נזק כספי ו/או למכללה , וכל מידע שפרסומו יכול לגרום בסודיות

וא , ו/או שההמכללהפגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בשמם הטוב וכן כל מידע הקשור לפעילות 

בבעלותה ו/או בשליטתה הישירה או העקיפה, לרבות קשרי משא ומתן בהווה ובעתיד, והכל, בין 

 אם המידע ניתן להגנה כלשהי ובין אם לאו.

 ;המכללההובהר לי כי המידע הינו מנכסיה העיקריים והחיוניים ביותר של  .2

או בעקיפין, ולא  הנני מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין .3

לאפשר לגלות ו/או להעביר, במעשה או במחדל, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, זולת אנשים שיאושרו 

מראש ובכתב, כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע לרשותי בעל פה, בכתב המכללה ע"י נציג מוסמך מטעם 

ו/או בכל דרך  להבחברה עבור המכלו/או בכל מדיה ו/או בכל דרך אחרת במהלך ו/או עקב עבודתי 

אחרת, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע אשר יגיע לידי מאחרים הקשורים במישרין או 

 , ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם כך. למכללהבעקיפין 

הנני מתחייב לא לעשות כל שימוש במידע אשר הגיע ו/או יגיע לרשותי לרבות שכפול, העברה,  .4

 .   בחברההעתקה, במידע כולו או מקצתו אלא לצורך הוצאתה לפועל עבודתי  חיקוי והפצה, שינוי,

לפי דרישתה מיד  כל מידע, בכל מדיה שהיא, שימצא ברשותילמכללה הנני מתחייב להחזיר  .5

 , לפי המוקדם. או מתן השירותים למכללה המכללההראשונה של 
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, וכי אין באמור בכתב זה המכללהידוע לי כי כל המידע יהיה ויישאר בכל עת רכושה הבלעדי של  .6

כדי לתת לי זיכיון או רשות, במפורש או במשתמע, בקשר לכל חלק מהמידע, למעט לצורך עבודתי 

 .בחברה עבור המכללה

הנני מצהיר ומאשר כי אני ער לעובדה שהפרת התחייבויותיי כאמור לעיל או חלק מהן עלולה  .7

דדים שלישיים, נזקים, ובכללם נזקים חמורים או לגופים הקשורים אליכם או לצ למכללהלגרום 

 ביותר ובלתי הפיכים.

 בחברה במסגרת מתן השירותים עבור המכללההנני מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לי שעבודתי  .8

מידע כלשהו מסתמכת בין היתר על  החברה, ובכלל זה בפניי, לחשוף בפני מכללהוהסכמת ה

ו/או עם החברה מתקשרת המכללה לא כן לא הייתה התחייבויותיי על פי כתב התחיבות זה ואלמ

 מידע כלשהו. החושפת בפני

הממונים  חברהאני מתחייב להגביל את הגישה למידע כהגדרתו לעיל אך ורק לאותם עובדים של ה .9

 .  עבודתי בחברה במסגרת מתן השירותים עבור המכללהאליי או אשר יהיו קשורים במישרין ל

י סביר שיהיה נחוץ על מנת להבטיח מילוי התחייבויותיי על פי כתב אני מתחייב לנקוט בכל אמצע .10

סודיות זה ושמירה של סודיות המידע שיגיע לידיעתי, לרבות הגנה על תוכנות מחשב, מאגרי מידע, 

 מסמכים שיועברו לרשותנו וכיו"ב.

לאחר סיום הנני מאשר כי התחייבויותיי בכתב התחייבות זה אינן מוגבלות בזמן ויחייבו אותי גם  .11

, מכל סיבה שהיא, למעט ביחס למידע או כל חלק ממנו שהפך לנחלת הכלל שלא בחברהעבודתי 

 . מכללהעקב הפרת איזו מהתחייבויותיי כלפי ה
 

 

 על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל ולראיה באתי

 

 

  שם מלא של העובד: ____________________

 ת.ז. _________________________

  מת העובד: ____________________חתי

 

 

 


