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 ' פ/2020/20מס'   פומבימכרז    

 מוצרי חשמל לבניין המעונותה והתקנת אספקל

 שלום רב, 

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

מקררים, כיריים מוצרי חשמל הכוללים  לרכישת פומביבזאת לקבלת הצעות במכרז 

 24כולל אחריות למשך  של המכללה, סטודנטיםה לדירות בבניין מעונות רוגלחשמליות ומיק

מוצרי ")להלן:  למסמכי המכרז כנספח א' כמפורט במפרט הטכני המצ"ב ,לפחות חודשים

ערך לדגמים המפורטים -המציעים יוכלו להציע מוצרים שווי(. "המוצריםאו " "חשמל

ערך, -ע האם המוצרים המוצעים הינם שווילמסמכי המכרז והמזמינה תבחן ותכריבנספח א' 

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, ימלא את הצעת שלהלן. )ב( 15כמפורט בסעיף 

 המחיר במלואה, כנדרש בטבלת הפריטים במפרט הטכני.

. בבניין 2020בניין מעונות המכללה נמצא כעת בבנייה הצפויה להסתיים בחודש יוני  .2

חדרי מגורים.  מעונות  336דירות מגורים עם  252 -ת סטודנטים וקומות מעונו 14מתוכננות 

הסטודנטים, הממוקמים בקמפוס המכללה ברמת בית הכרם בירושלים, צפויים להתאכלס 

 . 2020אוקטובר -בחודש ספטמבר

המזמינה תהא רשאית לפצל את הזכייה ואספקת המוצרים בין  –)ז( 15כפי שמופיע בסעיף  .3

 מספר ספקים.

 למסמכי המכרז.  ה'כנספח זוכה יחתום מול המזמינה על ההסכם המצ"ב המציע ה .4

המזמינה מתכוונת להזמין ולהתקין את מוצרי החשמל אחרי השלמת הבנייה ולפני איכלוס  .5

 המעונות כאמור. 

חודשים ממועד הוצאת הזמנת רכש  3אספקת מוצרי החשמל והתקנתם תושלם בתוך  .6

המזמינה שומרת את הזכות לפצל את מועדי  זמינה. מחייבת למציע הזוכה, ובתיאום עם המ

 12האספקה וההתקנה של מוצרי החשמל אשר יוזמנו מהמציע/ים הזוכה/ים לתקופה של עד 

אספקת מוצרי  , בכפוף ובהתאם לתנאי מכרז זה.ממועד חתימת הצדדים על ההסכםחודשים 

 כש שתוצא המכללה.בהזמנת רבפועל תעשה בהתאם לכמויות אשר יוזמנו החשמל והתקנתם 

דוגמא של מוצרי חשמל לבניין המעונות  ו, המציע/ים הזוכה/ים יעבירהמוצריםלפני אספקת  .7

, וזאת כדי להבטיח התאמה של מוצרי החשמל "(המוצרים לדוגמא)להלן: " ו לספקשבכוונת

, התאמה לבניין ולחדרים כרז זהדרישות במללפרויקט מכל סיבה שהיא )ובכלל זאת התאמה 

 וישמשו לצורך בדיקת ואישור מוצרי החשמל. המוצרים לדוגמא ישארו בידי המזמינה .(ועוד

יהיו באחריות ועל חשבון  ים )ככל שיהיה בכך צורך(ופינוילדוגמא אספקת המוצרים 
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מוצרי החשמל שעל ויקוזזו מכמות פריטים אשר יאושרו ישארו בבניין  .הזוכה/ים ים/המציע

ידה והמוצרים לדוגמא לא אושרו על ידי המזמינה, יספק במ המציע/ים הזוכה/ים לספק.

 המציע/ים הזוכה/ים פריט שווה ערך אחר לאישור המכללה כאמור לעיל. 

 ציוד נוסףחודשים  12המזמינה תהא רשאית להזמין מהמציע הזוכה במשך תקופה של  .8

למסמכי המכרז, או בכמות פחותה, בהתאם  כנספח א'בכמות הנקובה במפרט המצ"ב 

 הצעת המחיר של המציע הזוכה.ל

-תשנ"בחובת המכרזים  חוקפומבי, והוא ינוהל בהתאם ל מכרז המכרז הינו - סיווג המכרז .9

החלות  2010-ע, תש")התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( ולתקנות חובת המכרזים 1992

 .נהעל המזמי

 תנאי סף .10

 מצטבר:  רשאי להגיש הצעה מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן

 הרישום תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד שהוא מציע .א

 . דין לפי בפנקס לגביו המתנהלת

 .מועד הגשת הצעה זוהתקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצעוסק מורשה,  המציעאם 

וכי מציע אינו רשאי מציעים מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' 

 תאגיד אחר.מציע/ס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של לייח

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

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

 החוק לפי הנדרשים האישורים כל את להמציא המציע עללהוכחת עמידה בתנאי סף זה 

 .המכרז למסמכי 'ב כנספח ב"המצ תצהיר על ולחתום ל"הנ

 היבואן מטעם מורשה משווק או היצרן מטעם מורשה ספק או מורשה יבואן הינו המציע .ג

  .מוצרי החשמל של

 אישור מטעם היצרן או היבואן.  להמציא המציע עללהוכחת עמידה בתנאי סף זה 

 ויד עלים המוצעהמוצרים  ילגב הישראלי התקנים מכון אישור בעל הינו המציע  .ד

 הרלבנטיים. הרשמיים הישראליים לתקנים םהתאמתו

אישור מכון התקנים למוצרי החשמל  להמציא המציע עללהוכחת עמידה בתנאי סף זה 

 .הכלולים בהצעת המציע

 למציע המספקת היבואן או היצרן ידי על מוסמכת שירות מעבדת בישראל קיימת .ה

 .מקוריים חילוף יחלק ומחזיקה תיקונים שירותי

על למסמכי המכרז  נספח ג'על גבי צהיר לה המציע עללהוכחת עמידה בתנאי סף זה 

 של מעבדת השירות, ועל כתובתה.  םקיומ

עבור לקוחות מוסדיים פרויקטים  3לפחות  2019עד  2017השנים השלים במהלך המציע  .ו

 200של לפחות  מוצרי חשמל מהסוג הכלול במכרז זה בהיקף והתקיןבמסגרתם סיפק 

 .אש"ח לכל פרויקט

, מקומיות רשויות, שרדי ממשלהמ ,השכלה גבוההלמוסדות  יםכולל יםמוסדילקוחות 

 .וכדומה בתי דיור מוגן, מלונות, אבות בתי, חולים בתי

על בתנאי סף זה ימלא פרטים המעידים על עמידתו  המציעלהוכחת עמידה בתנאי סף זה 

  .למסמכי המכרז ג'נספח גבי 

ממכירת מוצרי מ( "כולל מעלא )₪  800,000 -למציע מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ .ז

 .2019 -ו 2018, 2017בכל אחת מהשנים חשמל 
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להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בדבר היקף המחזור 

 למסמכי המכרז. כנספח ד'השנתי בהתאם לנוסח המצורף 

הנערך מטעם המזמין כמפורט  בסיור מציעיםהשתתף  או גורם מורשה מטעמו המציע .ח

 להלן.  7בסעיף 

 סיור מציעים .11

 0012:בשעה  05.02.2020ום יבובחצרים במתחמי המזמין, ייערך  במבניםסיור מציעים  .א

 ., ירושלים26כניסה קמפוס המכללה ברח' יעקב שרייבום שער  נקודת מפגש: צהרייםב

 ההשתפות בסיור המציעים הינה חובה. .ב

הלך הסיור יהיה מציע רשאי להפנות למזמין שאלות ו/או בקשות להבהרה. לאחר במ .ג

 הסיור, המזמין יהא רשאי להפיץ תשובותיו בפרוטוקול בכתב לכל משתתפי הסיור.

על המציע יהיה לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור מציעים, ככל שנשלח, כשהוא חתום  .ד

מת המציע למובהר בו, כאילו נכלל והדבר ייחשב כהסכ -אצלו  על ידי מורשי החתימה

 במסמכים המקוריים של הבקשה לקבלת הצעות.

 הליך הבהרות: .12

ושאלות הבהרה ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת המייל:  בירורים .א

tenders@jce.ac.il  במייל יש לאשר קבלת המייל   0012:בשעה  02.202011. עד ליום

 שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.  .02 -6588012בטלפון: חוזר או 

ל שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא עאת הזכות שלא לענות  הלעצמ תשומר נההמזמי .ב

טוקול עשה כן בפרות איכי יש מקום לענות על השאלה, ה נהחליט המזמיתעניינית. אם 

 .במכרז םמשתתפיהכתוב שיופץ לכל הבהרות 

, כשהוא נהשהופץ בידי המזמיעל המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול הנ"ל, ככל  .ג

והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו  -מורשי החתימה אצלו  חתום על ידי

 נכלל במסמכים המקוריים של המכרז. 

 

ביר למזמינה את הפרטים ו/או המסמכים הבאים, לפי הצעתו נדרש כל מציע להע במסגרת .13

 : העניין

 כיהתאגיד קיים ובנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז, המאשר כי עו"ד/רו"ח  אישור .א

 ;על מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם ם המציעהחותמים בש

 אגידיםתאם המציע הינו תאגיד, אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי  .ב

 מסוגו;

 ;מועד הגשת הצעה זוהתקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצהמציע עוסק מורשה,  אם

 ציבורייםתקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  אישורים .ג

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

למסמכי המכרז חתום ומאומת  כנספח ב'המצ"ב  צהירהתוכן  ניהול פנקס חשבונות

 ;כדין

mailto:tenders@jce.ac.il
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של מוצרי  היצרן מטעם מורשה ספק או מורשה יבואן הינושהמציע מטעם היצרן  אישור .ד

אישור מטען היבואן שהמציע הינו משווק מורשה מטעם היבואן  או החשמל המוצעים

 של מוצרי החשמל המוצעים.

והתאמתם  י המציעים המוצעים על ידמכון התקנים הישראלי לגבי המוצר אישור .ה

 לתקנים הישראליים הרשמיים הרלבנטיים.

 למסמכי המכרז, מאושר וחתום כדין. נספח ג'המצ"ב על גבי  התצהיר .ו

 למסמכי המכרז, חתום כדין. כנספח ד'רו"ח בהתאם לנוסח המצ"ב  אישור .ז

הטכני  בהתאם למפרטוהתקנת הציוד עבור אספקת  נספח א'מחיר מלאה על גבי  הצעת .ח

למשך כל תקופת השירות והאחריות בהתאם למפורט במפרט טכני , כנספח א'המצ"ב 

 מע"מ. כולל וכתב כמויות, לא

 ביטוחי המציעים: .ט

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמינה לקיום ביטוחים על ידי הספק  .1

" ו/או הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוחשיזכה במכרז )להלן: "

 ", בהתאמה(.ת הביטוחהוראו"

הספק  הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף ט' זה לעיל ולהלן,  .2

 לרבות בהתאם לתנאים המפורטים בנספח ב' "הסכם לרכישת והתקנת הציוד"

( אישור קיום 1י הספק" ובנספחים  ט' )ביטוחסעיף ט'  ")להלן : "ההסכם"(, 

( להסכם "הצהרת פטור 2"(, נספח ט' )אישור ביטוחי הספק ביטוחים )להלן: "

 "(.הצהרת פטור מאחריותמאחריות לנזקים" )להלן: "

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח  .3

המפורטות לעיל ולהלן ואת מהות השירותים לפי מסמכי המכרז וההסכם במלואן 

ורו את כל הביטוחים ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עב

 הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

מגיש ההצעה מתחייב לבצע את דרישות הביטוח והוראות הביטוח המפורטות  .4

במסמכי המכרז ולהפקיד בידי המזמינה לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים 

כשהוא חתום כדין על ידי  אישור ביטוחי הספק( 1וכתנאי לתחילתם, את נספח ט' )

 המבטחת. החברה 

(( החתום כאמור, מתחייב הספק 1בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הספק )נספח ט' ) .5

להמציא למזמינה לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם 

 העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות )להלן: "מסמכי הביטוח"(.

לות במסגרת מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להע .6

פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

 הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח ו/או למסמכי הביטוח. 

מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו  .7

סמכי הביטוח שנמסרו על מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממ

ידי הספק, המזמינה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי 

 המכרז, החוזה ונספחיהם.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת העתקים מקוריים של  .8

, בנוסחה ( הצהרה על מתן פטור מאחריות2נספח ט' ) מסמכי הביטוח, לרבות
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ן על ידי המציע, המזמינה תהייה רשאית למנוע ממנו את מועד המקורי חתומה כדי

 תחילת מתן השירותים בשל אי הצגת המסמכים כנדרש.

לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי  8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ו'  .9

לעיל, תהא המזמינה רשאית לראות  8המצאת מסמכי הביטוח, כאמור בסעיף ו' 

ר את ההסכם ו/או לבטל את זכייתו של המציע )הספק( במציע )הספק( כמי שהפ

 במכרז. 

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  .10

, המהווים אישור והצהרת המציע כי אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים 

וסח, התנאים והכיסויים בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי הנ

 הנדרשים. חייםהביטו

 הגשת ההצעה: .14

את ההצעה, ביחד עם כלל מסמכי המכרז נספחיהם ויתר המסמכים אותם יש לצרף  .א

להצעה, כשהם חתומים בחותמת המציע בכל עמוד ועמוד, יש להכניס בתוך מעטפה 

ללא ציון  ה והתקנת מוצרי חשמל לבניין מעונות"לאספק פומבימכרז שעליה יירשם "

 שנמצאתהמכרזים  בתיבת. על המציע להפקיד את המעטפה סימני זיהוי של המציע

במחלקת כספים ורכש בבניין המכללה בקומת הלובי כשהיא סגורה וחתומה, ללא זיהוי 

  .12:00בשעה  19.02.2020 שמי, לא יאוחר מיום 

כל עמוד בעותק המקורי של המכרז יוחתם בחתימת המציע, ללא עריכת תיקונים  .ב

אית לפסול כל הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים הם. המכללה תהיה רשכלש

 המכרז לרבות לחוזה.  למסמכי

 .תןיום מיום הגש 60בתוקף עד  תהיינה ההצעות .ג

 ההצעה הזוכה ובחירתשיטת שקלול הצעות  .15

 תנאיראשון תבדוק ועדת המכרזים האם המציעים במכרז זה הוכיחו עמידה בכל  בשלב .א

 הסף.

מקצועי מטעם המזמינה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, האם בשלב השני יבחן גורם  .ב

למסמכי המכרז או בנספח א' המוצרים המוצעים ע"י המציעים זהים לדגם המפורט 

"(. הצעות אשר יעברו את שלב שלב הבחינה המקצועיתערך )להלן: "-מהווים דגם שווה

 שלהלן. )ג(15הבחינה המקצועית יקבלו ניקוד של מחיר ואיכות, כמפורט בסעיף 

ה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שיוגשו ואשר יעמדו בכל תנאי הסף, דהמי אמות .ג

 תהיינה כדלקמן:

: מחיר סופי של סך כל רכיבי ההצעה נקודות( 80גובה הצעת המחיר )סה"כ  - 80% .1

למסמכי המכרז של כמויות  נספח א'לשקלול הצעות המחיר על גבי  בהתאם)

מציע אשר הצעת  ים שם לצורך חישוב הצעות המחיר(הפריטים המוערכים המופיע

המחיר שלו תהיה הזולה ביותר יקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה ושאר המציעים 

 ינוקדו באופן יחסי אליה בהתאם לנוסחה הבאה:

 ההצעה הזולה ביותר :ההצעה הנבדקת X 80ציון המחיר = 

לציין את תקופת המציעים יתבקשו  –כלהלן  תקופת האחריות למוצרים - 7% .2

 למסמכי המכרז.  בנספח א'האחריות של כל מוצר המוצע על ידם 
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 .1%עבור כל שנת אחריות למקררים מעבר לשנתיים ינתן ניקוד של  .א

 .0.25%עבור כל שנת אחריות לכיריים מעבר לשנתיים ינתן ניקוד של  .ב

 . 7%הניקוד בסעיף זה לא יעלה על  םמוימקס

התרשמות לבהתאם ניקוד האיכות יוענק  :נקודות( 13רכיב איכות )סה"כ  - 13% .3

ועדת המכרזים מפרויקטים קודמים של המציע בתחום אספקת מוצרי חשמל וכן 

 המלצות של לקוחות קודמים. 

במסגרת ההתרשמות מפרויקטים קודמים של המציע תבחן מורכבות הפרויקט, 

 הצלחת הפרויקט וכיו"ב.

איכות המערכות שסופקו, איכות  במסגרת המלצות של לקוחות קודמים יבחן

השירות של המציע, עמידה בלוח זמנים, טיב התקשורת עם המציע, איכות המענה 

במסגרת האחריות, מידת מציאת פתרונות, האם המציע ביקש סכומים נוספים 

שלא הוסכם עליהם לכתחילה וכיו"ב. במסגרת השיחות עם לקוחות קודמים של 

 1כנספח ג'ל לעשות שימוש בשאלון המצ"ב המציעים, הועדה המקצועית תוכ

 למסמכי המכרז.

לצורך ניקוד לפי פרמטר זה ועדת המכרזים תהא רשאית להתרשם 

למסמכי המכרז, או  בנספח ג'מהפרויקטים/הממליצים הקודמים אשר יפורטו 

 מפרויקטים/הממליצים אחרים.

 

ועי ו/או ועדה לצורך מתן ניקוד האיכות תוכל ועדת המכרזים להסתייע בגורם מקצ .ד

 מטעמה. מקצועית

כמו כן, ועדת המכרזים תהא רשאית להתרשם באופן בלעדי מניסיונה ו/או מהניסיון של  .ה

הגורם המקצועי מטעמה עם המציע ו/או פרויקטים קודמים שלו )ככל שקיים ניסיון 

 שכזה(.

סל. הצעתו תפ –"( ניקוד האיכות המזערינקודות )להלן: " 10 -מציע אשר יקבל מתחת ל .ו

יקבלו מתחת לניקוד האיכות  מציעים ומטה 3למרות האמור לעיל, במקרה שרק 

 נקודות. 8-ועדת המכרזים תהא רשאית להוריד ניקוד האיכות המזערי ל המזערי,

המזמינה תהא רשאית להחליט עפ"י שיקול  -לאחר שקלול הצעות המשתתפים במכרז  .ז

החשמל או לפצל אספקת מוצרי  דעתה הבלעדי האם לבחור בספק אחד שיספק כל מוצרי

 החשמל בין מספר ספקים.  

ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל דרישות מכרז  .16

ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה זה, בהתאם להוראות החוק 

 .2010-התש"ע גבוהה(,

בות הצעותיהם הראשונות והסופיות של את כל ההצעות שיתקבלו, לרועדת המכרזים תבדוק  .17

ועדת המכרזים רשאית ; היתן החלטתמכן תולאחר ככל שינוהל משא ומתן המציעים, 

ולבטל  ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיאזולה להחליט על בחירת ההצעה ה

 .המכרז

 שההתקשרות נה למציע הזוכה או במקרההמזמיאם לא תתגבש ההתקשרות החוזית בין  .18

תוך ארבעה חודשים ממועד  ,זמנה טרם תסתיים במכרז המציע הזוכה נה לביןהמזמי שבין

 סיבה מכל החוזה ביטול, וביטולו החוזה הפרת, כגון) שהיא סיבה וזאת מכל הודעת הזכיה,
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)וכן  בתור הבא במציע תחתיו לבחור( חייבת לא אך) נה רשאיתהמזמיתהא  '(,וכדו אחרת

 .הלאה(

כמה הצעות מתאימות  לבחוררחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או המזמינה רשאית לה .19

על פי כל דין ו/או  המכרז לבטלו/או  חלק מהצעה לבחוראו ו/תוך פיצול ההתקשרות ביניהן 

מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, 

וק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימ

 .פיצוי

 בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהיה יובהר כי המכללה לא .20

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

המציע הזוכה אינו ולא יהיה עובד המזמינה ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת כאמור.  .21

וכה לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמינה, מקום מושבו העיקרי יהיה המציע הז

מחוץ לכותלי המזמינה, הוא לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמינה, לא 

יהיה מעורב בפעולות ביצוע של המזמינה ולא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמינה. 

ליים של המזמינה ויבצע את השירותים באופן המציע הזוכה לא ייהנה משירותים מנה

 עצמאי ממשרדו. 

 כללי 

 המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל סוג ומין שהוא, במסמכי המכרז.  .22

 :סמכות מקומית .23

 המציעסמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע ממכרז זה ו/או ההתקשרות עם  .א

 שלים. הזוכה תהיה לבתי המשפט בירו

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

 בסעיף זה.

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי  .24

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

ה אישור והסכמה לכך שתנאי המכרז ונספחיו יהוו חלק הגשת הצעה במסגרת מכרז זה מהוו .25

 למציע שייבחר. המרכזבלתי נפרד מתנאי ההתקשרות בין 

 

  בכבוד רב,                                                     

  ע"ר עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
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  צרי חשמל לבניין מעונותוהתקנת מואספקת אישור המציע בנושא הזמנה להציע הצעות ל

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי עבור 

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

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

 אנו מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 אישור רו"ח/עו"ד

המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם ___________, מ.ר. _אני הח"מ, _____________, 

זה, מאשר כי ביום ________, הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם המציע, וכי הנ"ל 

 חתמו בפניי.

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

לצורך חתימה על הצעה זו  ובהסכם זה, מאשר כי מורשי החתימה שלהמציע כהגדרתו 

___________ נושא ת.ז.____________, -הם____________ נושא ת.ז.______________               ו

וכי הנ"ל חתמו בפניי על הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע 

 וקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.ו/או בהתאם להחלטה בת ת

 ולראיה באתי על החתום,

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח
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 הצעת מחיר ומפרט טכני –נספח א'             

מחיר  הערה מותכ מוצר חשמלי ומפרט 
 ליחידה

לא  בש"ח
   כולל מע"מ

לא בש"ח סה"כ 
  כולל מע"מ

 דירה זוגית ומקרר לדירת יחיד  1
 

 311 של לפחות ח בנפמקרר 
  ליטר

DE FROSET 
-HREדגם  Haierמתוצרת 

 שווה ערךאו  360

  מידות:
עומק  1.70ס"מ גובה  60רוחב 

60. 

  ליטר 307 נטונפח המקרר 
 דירוג אנרגיה B  
 שקט במיוחד 
 3  מדפים זכוכית נשלפים 
  1 בועמדף ק 
 1   מגירה נשלפת 
  4 ני אחסון בדלתמתק 
  מדף רשת מתכת -במקפיא 
 תאורה פנימית בתא המזון 
 חסכוני בצריכת חשמל 
 שקט במיוחד. 
  צבע לבן 

אורך הכבל של המקרר לפחות 
 חובה. – מטר 2.00

 
תקופת אחריות ]יש למלא[: 

 שנים ______

 

211    

תוספת מחיר לכפתור שבת  2

 1מכאני למקרר בסעיף 

 לעיל 

 

כמות זו של   21
רים היא מקר

מתוך כמות 
המקררים 

 1שבסעיף 
 לעיל

אופציונאלי  
 לסיכום
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 חדרים 3מקרר לדירת  3
 

 ליטר 347של לפחות  כללי נפח

NO FROSET 
-HTDדגם  Haierמתוצרת 

390W   שווה ערךאו 

 
 מידות: 

עומק  1.70ס"מ גובה  60רוחב 
65 
 

 Multi air flow  
  מנגנון לפיזור האוויר הקר

ר לכל חלל באופן שווה ומהי
 תא הקירור ותא ההקפאה.

  :ליטר 266כנפח תא קירור 
 :ליטר 76 כנפח תא הקפאה 
  דירוג אנרגטיC 
 3 מדפי זכוכית 
 תא צינון לירקות 
 גומי ניתן להסרה והחלפה 
 4 מתקני אחסון בדלת 
  תמדף רשת מתכ -במקפיא 
 תאורת LED פנימית 
  צבע לבן 

אורך הכבל של המקרר לפחות 
 חובה. -מטר 2.00

 
תקופת אחריות ]יש למלא[: 

 שנים ______

 
 

42    

ור שבת תוספת מחיר לכפת 4

 3מכאני למקרר בסעיף 

 .לעיל

 -אופציונאלי  4
 לסיכום

  

 כירה קרמית   5
 

  Midea תוצרת  
 MC-HD301 דגם 

 צד דיגיטאלי ולא מכאני
 כפתורי הפעלה לא בולטים 

  בטיחותית בפני ילדים נעילה
  3000Wהספק עוצמתי 

 גימור ללא מסגרת
  דרגות עוצמה  9

 :סוג גוף החימום
  HIGH LIGHT מוקד

 כולל משטח מגע
 סוג המשטח: זכוכית מחוסמת

253 
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 מידות
מ"מ,  500מ"מ, אורך  288רוחב 

 מ"מ. 55עומק 

מידות לידיעת המציעים אלו 

בוצעו  אשר כבר לחיתוך השיש

 : באתר

 מ"מ. 500מ"מ, אורך  268רוחב 

לא בולטים כפתורי הפעלה 
 )דיגיטאלי ולא מכאני(

 
תקופת אחריות ]יש למלא[: 

 שנים ______
 
 

 אלקטרו חנן דגם  מיקרוגל  6
8484-EL או שווה ערך 

 כולל צלחת מסתובבת 

 ליטר  20

 צבע לבן 

 

  יאופציונאל 253

סיכוםא לל  

  

מפזר חום מיועד לחדר  7

 אמבטיה

-EL דגם דגם חנן אלקטרו חנן

 .וה ערךאו שו 21

 כולל תו תקן ישראלי.

ס"מ )לא  25אורך המפזר עד 

 יותר(

ולתלייה על    מיועד לאמבטיה

דרגות הפעלה,  2הקיר , לפחות 

, הפעלה ע"י חוט, ורתנורת ביק

 פעולה שקטה

 אופציונאלי  253

א לסיכוםל  

   

     סה"כ לא כולל מע"מ 

     סה"כ כולל מע"מ 
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 הערות:

 

 מחיר

הדרכה, פינוי פסולת, שמירת חלקי חילוף  אספקה, הובלה, התקנה, מתן אחריות,המחיר כולל: 

  חודשים. 24לפחות ל 

מקררים עם אפשרות של כפתור שבת )לכיבוי תאורה  10%-יצויין כי בכוונת המכללה לרכוש כ

בין מקררים עם כפתור שבת וללא שהפער במחירים  תחליטבמקרר(. ואולם במקרה שהמכללה 

 רשאית המכללה להחליט להזמין את כל המקררים עם כפתור שבת. –זניח  הוא כפתור שבת

 

 

 :הבאים האלמנטים כל יהיו במקררים

 ההקפאה תא ובדלת המקרר בדלת אחסון תאי. א

 רהקירו בתא פנימית תאורה. ב

 .לחות ספיגת מערכת. ג

 .ןסינו מערכת. ד

 .ת()לשומרי שב הקירור בתא התאורה כיבוי המאפשר מנגנון. ה

 

 לסביבה ידידותי קירור גז עם יסופקו המקררים * 

 גלגלים או מתכוונות רגליים בעלי יהיו שיסופקו המקררים * 

 62552ת"י  -ו 900-2.24 י"ת – התקנים מכון של הישראלי בתקן עומדים המקררים * 

 

 

 הערות כלליות

 .ההזמנה מתאריך חודשים 12 מעל יהיה לא ציודה של הייצור תאריך .1

 : הבאים הפרטים מסומנים יהיו מוצר כל שעל מתחייב קהספ .2

 היצרן שם .א

 היצרן דגם .ב

 המקרר ייצור תאריך .ג

 .קלקר ובמעטפת בקרטון ארוז הוא כאשר יסופק הציוד כל .ד

היפוך כיוון פתיחת דלת במקררים, ללא בכל מקום שיש צורך, הספק יבצע  .ה

 רה. הנדרש בכל די הפתיחהן בדוק כיוולהספק . באחריות עלות נוספת

 תיעשהוההתקנה  בקמפוס הסטודנטים מעונות בבניין הדירותמ אחת לכל ציודה הובלת .3

 נזק כל לרבות' מוצרי החשמל ה על האחריות כי, יודגש. חשבונו ועל הספק באחריות

 וצרי החשמלמ אספקת עם. הספק אחריות על הינה, ם והתקנתםלאספקת עד' לו שייגרם

 אותם יוציא, מוצרי החשמל אריזות את הספק יפתח' הסטודנטים מעונותב לדירות

 .המכללה נציג בנוכחות הכל, תקינותם את לוודא מנת על לחשמל אותם ויחבר מאריזתם
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 אחריות

 .וכוללת מלאה ,מוחלטת תהא הספק יספק אשר האחריות  .4

 .ומדחס מאייד ,המעבה על ,היתר בין ,תחול האחריות  -במקררים .5

 הספק ידי על המוצעות האחריות לשנות ובהתאם ,לשנתיים הפחות לכל תהא האחריות .6

 .בהצעתו

 הספק יעביר למכללה תעודות אחריות מקוריות חתומות לכל המוצרים.  .7

 או היבואן מטעם המורשה 'ג צד ידי על ובין בעצמו בין האחריות את לספק רשאי הספק  .8

 חייבויותמהת לגרוע בכדי בכך יהיה לא, זאת עם. וצריםלמ אחריות שירותי לספק היצרן

 . ושירות לאחריות בנוגע התחייבויותיו לרבות ,המכללה כלפי הספק

 .האחריות תקופת במהלך חילוף חלקי חשבונו על לספק מתחייב הספק  .9

 וחדשים. תקינים מקוריים יהיו מכללה ל ידו על שיסופקו החלפים כי מתחייב הספק .10

 והגעה תיקון שעות ,ףחילו חלקי החלפת לרבות הציוד תיקון ,האחריות תקופת במהלך .11

 השרות. הספק חשבון על יהיו לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה

 להחליפו ,בלבד חשבונו על ,ידאג הספק , המפרט בתנאי עומד שאינו ציוד ויסופק במידה .12

 .המפרט בדרישות העומד ציודב

 היותר לכל עבודה ימי 6 תוך ייעשה ,הרלוונטי המעונות לחדר והשבתו ציוד ה תיקון .13

 : בתקלות יפולט

 לכל או מכללהמה הפניה ביום ,מכללהל יגיע מטעמו נציג או הספק - משביתה תקלה .14

 מאפשרת אינה אשר תקלה הינה "משביתה תקלה . שלאחריה העבודה ביום המאוחר

 משביתה. התקלה מתי דעתו שיקול לפיתקבע  המכללה .המקרר הפעלת

 ימי 2 המאוחר לכל תוך  ,למכללה יגיע מטעמו נציג או הספק - משביתה שאינה בתקלה .15

 .עבודה

 וכן, חשבונו על יהא האיסוף. לעיל כאמור תיקונו לשם ציודה את יאסוף והספק במידה .16

 .חלופי ציוד יעמיד הספק התיקון ובזמן, השבתו

 לספק הספק מתחייב,  ונשנות חוזרות תקלות בו יש אשר ,תקול מוצר וישנו במידה .17

 .מקורית הובאריז זהה, חדש מוצר כללהלמ

 ידי על מיידית יוחלף המוצר ,לקוי הוא כי הציוד, מסירת בעת התגיל והמכללה במידה .18

 . הספק

 אספקה

בניין המעונות הנמצא בקמפוס עזריאלי מכללה דירות בל המוצרים כל את יספק המציע .19

, רמת בית הכרם ירושלים, בהתאם לרשימה שיקבל אקדמית להנדסה ירושלים

 .מהמכללה

 שבכל ובלבד, מועדים למספר האספקה את לפצל הזכות את הלעצמ רתהמכללה שומ .20

 פריטים.  50 מ פחות לא יסופקו אספקה מועד
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 כל לאורך המזמינות היחידות את שילווה מרכזי קשר איש ימנה הספק  -קשר איש .21

 הדרך.

 יהא הקשר איש. שלב בכל שתתעורר בעיה כל ויפתור. סוג מכל ההזמנה ביצוע שלבי .22

 .השירות מתן במסגרת שתעלה בעיה לכל מענה ליתן מוסמך

, לרבות אריזות המוצרים )קרטונים, קלקרים, פסולתכל ה פינויפיזור והרכבה כולל  .23

ואין לפנות פסולת למכולות אשפה של הקבלן  ניילון(. אין להשאיר פסולת במעונות

 במידה המצויות באתר או לדחסנית האשפה בבניין.
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 תצהיר המציע -נספח ב' 

הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי  ואנ

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

המגישה הצעתה במסגרת מכרז  ("המציע"____________ )תצהיר זה בשם חברת  נת/הנני נותן .1

 עבור עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מוצרי חשמללרכישת הצעות במכרז סגור  לקבלת

 ע"ר.

 הוסמכתי כדין ע"י נותן השירותים לחתום על תצהיר זה בתמיכה להסכם הנ"ל. .1

)אכיפת ניהול  ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים נותן השירותים .2

)להלן:  ,1976 –כר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו חשבונות, תשלום חובות מס, ש

ם את הוראות חוק עסקאות גופים מימקיי"(, חוק עסקאות גופים ציבוריים"( )להלן: "בעל זיקה"

ו/או לפי חוק  1991-חוק עובדים זרים כדין, תשנ"א עליותר משתי עבירות ציבוריים, ולא הורשעו ב

במועד ההתקשרות חלפה שנה  -ואם הורשעו ביותר משתי עבירות, 1987-שכר מינימום, תשמ"ז

 . אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים אחד מאלה  .3

 בחלופקה הרלוונטית[ X]יש לסמן 

  'להלן  1998-מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9הוראות סעיף  –חלופה א(

 .נותן השירותים"חוק שוויון זכויות"( לא חלות על 

  'והוא מקיים אותן. נותן השירותיםלחוק שוויון זכויות חלות על  9הוראות סעיף  –חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: –שסימן את חלופה ב'  נותן השירותים]ל

 ( 1חלופה )– עובדים; 100-מעסיק פחות מ רותיםנותן השי 

 ( 2חלופה )– עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנהל  100מעסיק  נותן השירותים

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לפי סעיף 

התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  נותן השירותיםה שבמקר

( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה 2והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )

מצהיר כי פנה  כנדרש ממנו,  נותן השירותים –התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

שוויון זכויות, הוא גם פעל  לחוק 9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

מתחייב להעביר העתק מהפניה למנכ"ל  נותן השירותים –לעיל  4במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .4

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976-מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

_______________               ________________________ 

 חתימה וחותמת נותן השירותים               תאריך                             

 אישור

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

ולאחר שהזהרתי אותו כי  נותן השירותיםבשם  ____, המורשה לחתום__ת.ז. ____ __________, בעל

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

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 ״דחתימה וחותמת עוה
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 תצהיר – פירוט ניסיון ורשימת לקוחות –' גנספח 

 

גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר אני הח"מ, מר/

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

 ("המציע"____________, ח.פ. __________ )תצהיר זה בשם חברת  נת/הנני נותן .1

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה עבור  מוצרי חשמלכישת לרבמכרז סגור המגישה הצעתה 

 .רע" ירושלים

 הוסמכתי/נו כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל. .2

 המספקת היבואן או היצרן ידי על מוסמכת שירות מעבדת בישראל קיימת הריני להצהיר כי .3

. שמה של המעבדה הינו: מקוריים חילוף חלקי ומחזיקה תיקונים שירותי למציע

______________, וכתובתה היא:        _____________________________, איש 

 קשר במעבדת השירות: ________________טל': _______________________.

עבור לקוחות מוסדיים פרויקטים  3לפחות  2019עד  2017השנים השלים במהלך המציע  .4

 200י חשמל מהסוג הכלול במכרז זה בהיקף של לפחות מוצר והתקיןבמסגרתם סיפק 

 .אש"ח לכל פרויקט

 בתי, מקומיות רשויות, שרדי ממשלה, מהשכלה גבוההלמוסדות לקוחות מוסדיים כוללים 

 .וכדומה מוגן דיור, מלונות, אבות בתי, חולים

 

 לעיל מתקיים לגביהם: 4בטבלה שלהלן יפורטו הפרטים בקשר עם הלקוחות אשר סעיף 

פרטי התקשרות עם  שם הלקוח

של  איש הקשר

 הלקוח

פרטים בדבר מתן 

השירותים ללקוח, לרבות 

 סוג הציוד אשר סופק

 תקופת הפרויקט

ועדי )יש לציין מ

 (התחלה וסיום

מה היקף 

 ההתקשרות? 
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פרטי התקשרות עם  שם הלקוח

של  איש הקשר

 הלקוח

פרטים בדבר מתן 

השירותים ללקוח, לרבות 

 סוג הציוד אשר סופק

 תקופת הפרויקט

ועדי )יש לציין מ

 (התחלה וסיום

מה היקף 

 ההתקשרות? 

     

 

  אני הח"מ מצהיר כי תוכן הצהרתי אמת. .5

 מה וחותמתחתי_______________, 

 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. ________

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

________________ , 

 עו"ד
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 שאלון שביעות רצוןנוסח  –למכרז  1נספח ג'

 ]המזמינה רשאית להכניס שינויים בשאלון זה ע"פ שיקול דעתה[

  -אין למלא נספח זה  -

 

 שם המראיין מטעם החברה : 

 ______________________ 

 מוצע:שם הנותן השירותים ה

 __________________________ 

 שם הלקוח:

__________________________ 

 מועד מתן השירותים:

__________________________ 

 שם  נותן חוות הדעת מטעם הלקוח: 

 _________________________ 

תפקידו של נותן חוות הדעת מטעם 
 הלקוח______________________

 

  ___________________נוכחים בעת הראיון:

  

 נא הקף את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים:

האם השירות שניתן על ידי הנותן השירותים עמד בדרישות  עמידה בתנאי ההתקשרות: .1

 ההתקשרות עמו?

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

האם הנותן השירותים עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת : עמידה בלוחות זמנים .2

 ההתקשרות עמו? 

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

 האם עובדי נותן השירותים מפגינים מקצועיות במסגרת מתן השירותים? מקצועיות: .3

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  ה רבהבמיד
 מאוד

האם הנותן השירותים נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת  פתרון בעיות או תקלות: .4

ההתקשרות עמו באופן יעיל? האם נותן השירותים הציע פתרונות יצירתיים ומקוריים 

 לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עמו? 
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1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  רבהבמידה 
 מאוד

האם הנותן השירותים הפגין זמינות בשירות שניתן ללקוח )מיידיות  זמינות שירות: .5

 במענה לפניות הלקוח(? האם אתה שבע רצון מזמינות המענה שניתן לפניותיך? 

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

ותן השירותים הפגין יחס נעים ואדיב? האם יש לנותן האם הנשירות ללקוח: ה טיב .6

 השירותים מודעות לחשיבותה של איכות השירות שהוא מעניק ללקוחותיו?

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

האם הנותן השירותים היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו  שיתוף פעולה עם הלקוח: .7

ך ההתקשרות )לדוגמא: בקשות לשיפורים, שינויים, הסברים או דיווחים(? האם במהל

 המציע נענה לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

 ?השירותיםהאם היית ממליץ להתקשר עם הנותן השירותים למתן  המלצה כללית: .8

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

 

 :ציון המשוב הכולל________________ 

 .8 –הנוסחה: לחבר את ערך כל המשבצות לעיל ואת התוצאה לחלק ב  

 :)הערות )ככל שיש 

______________________________________________________________ 

 או המראיין )במקרה של ראיון /חתימת נותן חוות הדעת ו

 טלפוני(:________________;

 .________________ :תאריך:___________; שעה
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 אישור רו"ח לגבי מחזור כספי שנתי –' דנספח 

 )ניתן להגיש על גבי נייר לוגו של רוה"ח(

 

 

אני הח"מ רו"ח __________________ כתובת ____________________________ 

)להלן: "המציע"(, ____________ שמספרו ע.מ./ח.פ.  ______________   המבקר את

 מאשר בזאת כי:

 

מחזור או בהתאם לדיווחי הציע למע"מ, בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים,  .א

הינו בהיקף של  2018 -ו 2017ההכנסות השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 

 כולל מע"מ.לא לשנה, ₪  800,000לפחות 

 2019שנת מחזור ההכנסות השנתי של המציע באם לדיווחי הציע למע"מ, בהת .ב

 כולל מע"מ.לא לשנה,  800,000₪הינו בהיקף של לפחות 

 

 

 

        _____________              __________________  ______________ 

 חתימה                  תאריך   רו"ח שם         
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חשמל לבניין  מוצריוהתקנת קה לאספהסכם  -' הנספח 
 המעונות

 

 2020 ______ לחודש  אשר נערך ונחתם בירושלים ביום

  

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

 26רח' יעקב שרייבום מ

 ירושלים , רמת בית הכרם

 מצד אחד;     ("המכללהאו " "המזמין" :)להלן

 

 ע.מ. _______________________________, ח.פ./   :לבין

 _____________מרח' 

_____________ 

 מצד שני;     "("הספק )להלן:

 

לאספקת והתקנת הצעות לקבלת פ' /02/2020מכרז והספק פנה אל המזמין במסגרת   הואיל

לפחות חודשים  24ולרבות אחריות יצרן למשך  ("מוצרי חשמל")להלן:  מוצרי חשמל 

 ;ממועד האספקה באתר הלקוח

נבחרה על ידי המזמין ונקבע, כי הספק להסכם זה  1כנספח המצ"ב והצעתו של הספק   ואילוה

בהתאם להזמנות רכש שיוציא המזמין ובהתאם  מוצרי החשמלהוא שנבחר לספק את 

 מפורט בהסכם זה;ל

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

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

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

 בלתי נפרד ממנו.

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



22 

 

 חות בלבד.כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנו .ג

 השירותים .2

בהזמנות רכש שתוציא בכמות ובסוג המפורטים  מוצרי חשמללמזמין  ספקהספק י .א

)להלן  העבודה ולדיסקים המהירים תחנת, לרבות תעודות אחריות יצרן ללספק המכללה

  ."(השירותים"

הדרכה,  השירותים כוללים אספקה של מוצרי החשמל, הובלה, התקנה, מתן אחריות, .ב

 חודשים. 24ת, שמירת חלקי חילוף לפחות ל פינוי פסול

המזמין מתכוונת להזמין ולהתקין את מוצרי החשמל אחרי השלמת הבנייה ולפני איכלוס  .ג

 המעונות כאמור. 

חודשים ממועד הוצאת הזמנת רכש  3אספקת מוצרי החשמל והתקנתם תושלם בתוך  .ד

פצל את מועדי המזמינה שומרת את הזכות למחייבת לספק, ובתיאום עם המזמינה. 

חודשים  12האספקה וההתקנה של מוצרי החשמל אשר יוזמנו מהספק לתקופה של עד 

  זה, בכפוף ובהתאם לתנאי ההסכם ומסמכי המכרז. ממועד חתימת הצדדים על הסכם

יעביר לבניין המעונות דוגמא של מוצרי חשמל  הספקלפני אספקת מלוא הציוד המבוקש,  .ה

"(, וזאת כדי להבטיח התאמה של המוצרים לדוגמאהלן: ")ל שבכוונת המזמינה להזמין 

מוצרי החשמל אשר יסופקו בפועל למבוקש במכרז זה. המוצרים לדוגמא ישארו בידי 

המזמינה וישמשו לצורך בדיקת ואישור מוצרי החשמל. אספקת ופינוי המוצרים לדוגמא 

ויקוזזו מכמות פריטים אשר יאושרו ישארו בבניין  .הספקיהיו באחריות ועל חשבון 

 מוצרי החשמל שעל המציע/ים הזוכה/ים לספק.

, יםתקינ םאינ מוצרי החשמליתברר למכללה, בכל עת, כי  למען הסר ספק יצוין כי אם .ו

ו/או להשלים  םו/או לתקנ םו/או לדרוש מהספק להחליפ םלהחזיר תזכאי כללההא המת

בהקדם האפשרי ולכל  ןאת הטעון תיקון ו/או החסר, לפי העניין, ועל הספק לעשות כ

 .ימי עבודה7המאוחר בתוך 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו כל המסמכים, ההיתרים, הרישיונות והאישורים  .ז

התקפים והנדרשים בהתאם להוראת כל דין למתן השירותים על פי הסכם זה. הספק 

צו שניתן  מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו, לרבות על כל

בהתאם  עבודה תחנתשרת עיבוד גראפי וכנגדו והאמור או מגביל את יכולתו לספק את 

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

 הודעה על שינוי בתוקף ההצהרה ייחשבו להפרה יסודית של ההסכם.

תקופת מתן השירותים, ובכלל זאת שירותי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לאורך כל  .ח

  האחריות בקשר עם מוצרי החשמל, הספק יחזיק באישורים תקפים כמפורט להלן:

אישור  או היצרן מטעם מורשה ספק או מורשה יבואןהספק יחזיק באישור לפיו הוא  .1

 .מוצרי החשמל של היבואן מטעם מורשה משווקלפיו הוא 

 ויד עלים המוצעהמוצרים  לגבי הישראלי יםהתקנ מכון אישור בעל הינו הספק .2

 הרלבנטיים. הרשמיים הישראליים לתקנים םהתאמתו
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הספק מתחייב לספק את השירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות, בחריצות  .ט

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

 המכללה. 

 באמצעות עובדיו. או /על פי הסכם זה בעצמו ו הספק יבצע את התחייבויותיו .י

ממועד הוצאת הזמנת  חודשים 3  -לא יאוחר ממוצרי החשמל הספק מתחייב לספק את  .יא

 . ע"י המזמינה רכש חתומה

  התמורה .3

בהתאם להסכם זה, ישלם המזמין לספק את  מוצרי החשמלוהתקנת תמורת אספקת  .א

לה בהזמנות הרכש ויסופקו בפועל התמורה שתורכב מהכמויות אשר יוזמנו ע"י המכל

להסכם  1כנספח  ספק המצ"בבהצעת הע"י הספק במכפלה של מחירי היחידה הנקובים 

יום החל מ וזאת 30בתנאי תשלום שוטף+ ,כנגד קבלת חשבונית מס כדיןוזאת  זה

ע"י המכללה. במשך כל הימים אלו, המחיר  החשבוןואישור  מוצרי החשמלאספקת 

 כל הצמדה ו/או ריבית. שבחשבונית לא יישא

 .בש"ח התמורה הסופית אשר תשולם לספק הזוכה תהיה .ב

למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי, והמכללה תנכה במקור מכל  .ג

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

 ניכוי מס.אישור תקף כי הוא פטור מ ספקאלא אם ימציא ה

שום  לספק או למי מטעמו זמיןפרט לאמור במפורש בסעיף זה, לא ישולם על ידי המ .ד

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

ולא בקשר עמם  מוצרי החשמלוהתקנת אספקת פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור 

הדרכה, פינוי פסולת, שמירת  שמל, מתן אחריות,)לרבות לא לעניין הובלת מוצרי הח

ולא  ספקאו עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם, לא לחודשים(  24חלקי חילוף לפחות ל 

 .לכל אדם או גוף אחר

 אחריות .4

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

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

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

ובין לאחר  שרת עיבוד גראפי ותחנת עבודהבקשר אליהן בין במהלך הובלת ו/או התקנת 

 ו כל הנתון למרותו.מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/א

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  בו בגין נזק כנ"ל

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

 

 הספק: ביטוחי .5

זה ו/או על פי כל דין,  הסכםעל פי  הספקשל יותיו והתחייבו מבלי לגרוע מאחריותו .1
מתן תחילת זה ו/או לפני מועד  הסכםהחתימה על לפני מועד  הספק מתחייב 

 על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו)להלן: "השירותים"( זה  הסכםהשירותים נשוא 
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מתן השירותים במשך כל תקופת נו על חשבו, לערוך ולקיים מביניהם()המוקדם 
אחריות  ין ביטוחזה לעני הסכםתקופה אחרת כמפורט בו/או כל  זה הסכםנשוא 

מורשית כדין האת הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח  ,מקצועית
 : (או "הביטוחים" "הספק)להלן: "ביטוחי  לפעול בישראל

 ;אש מורחב 1.1

 ;אחריות כלפי צד שלישי 1.2

 ;בידיםחבות מע 1.3

 ;אחריות מקצועית 1.4

 ;חבות המוצר 1.5

זה על ידו ו/או  הסכםמועד תחילת מתן השירותים נשוא  לפנימתחייב,  הספק .2
את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק  המכללהמטעמו, להמציא לידי 
)להלן: זה  בהסכם המפורטים לתנאים וההיקפיםבהתאם בלתי נפרד מהסכם זה, 

 :"(מסמכי הביטוח"

מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי ההספק בקשר עם פעילותו  העתקים 2.1
 נשוא הסכם זה.

 כנספח א'זה  להסכםבהתאם לנוסח המצורף אישור קיום ביטוחי הספק  2.2
 ."(הספק ביטוחי אישור)להלן: "

ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, בזה כי המצאת  מוסכם 2.3
כאמור, לא תפגע  יםטוחאישור בדבר עריכת הביכאמור, לרבות טופס 

 .זה, על נספחיו הסכםעל פי  הספקההתחייבויות מ תגרע לאאו /ו

אישור ביטוחי מסמכי הביטוח לרבות כי המצאת  הספקמוסכם בזה על  2.4
המצאת  וללא זה הסכםהינה תנאי יסודי ב  , כאמור,('נספח א) הספק

 הספקלא יוכל ( נספח א') הספקביטוחי  אישורמסמכי הביטוח לרבות 
 .נשוא הסכם זה מתן השירותיםלהתחיל ב

 קבלנים וקבלניכלפי  הספקבין היתר את אחריותו של  יורחבו לכסות הספקי טוחיב .3
המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לשפות את  הספקיורחבו ביטוחי  כמו כןמשנה 

 הספקעקב מעשה ו/או מחדל רשלני של  על מי מהםהיה וייתבעו בגין אחריות שתוטל 
 "(.יחידי המבוטחן: ")להל

 השירותים נשואהנדרשים בקשר עם חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה הספקעל  .4
בנוסף לאמור לעיל ומבלי . זה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה זה,  הסכם

מתקיימת בתוקף כל עוד להחזיק  הספקאחריות מקצועית, על ביטוח  את לגרוע ממנו,
 על נספחיו. זה הסכםבקשר עם על ידו נעשתה  אשר ותאחריותו על פי דין לכל פעיל

 :אש מורחב –ביטוחי רכוש  4.1

 מטעמו ו/או עבורוו/או על ידי מי  לבטח כל רכוש המובא על ידו מתחייב הספק (א)
אחר שהובא ויובא  רכושחומרים וכל  ציוד,השירותים לרבות בקשר עם מתן 

)אם  הספקש של מתחייב כי בכל ביטוחי הרכו הספק מתן השירותים.לצורך 
 1סעיף על פי  הספקוככל שייערכו( לרבות פוליסת אש מורחב הנערכת על ידי 

( ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על כל 'נספח א) הספקלנספח אישור ביטוחי 
המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה כלפי  הספקזכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי 

לוף לא יחול לטובת אדם שגרם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התח
 .זדוןבלנזק 

מורחב לרכוש ו/או ציוד רשאי שלא לערוך ביטוח אש  הספקוסכם בזה, כי מ (ב)
לרבות לעיל  4.1ט'  –ו   1ט'  כמפורט בסעיפים במתן השירותים המשמש אותה

זה  ט', ואולם האמור בסעיף הספקלאישור ביטוחי  1וכולל האמור בסעיף 
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להלן, יחול לגבי  13ט'  בסעיףלעיל ולהלן לרבות האמור ( הספקביטוח על ידי )
 .הביטוח כאמור במלואו כאילו נערך הספקכל אובדן ו/או נזק שייגרם לרכוש 

במידה , כי הספקלעיל מתחייב  )א( 4.1ט' בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  (ג)
, לא יאוחר ממועד חתימת המכללהערוך ביטוח אש מורחב, להמציא לידי ולא י

זה וכתנאי לתחילת מתן השירותים, מכתב הצהרה בדבר פטור  סכםה
בהתאם לנוסח "פטור המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מאחריות כלפי 

כשהוא  ("1) 'נספח אכזה ומסומן  הסכםהצהרה", המצורף ל -מאחריות 
 .הספקחתום כדין על ידי 

 :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 4.2

נספח ) הספקלנספח אישור ביטוחי  1סעיף על פי  קהספהנערכת על ידי הפוליסה  
)להלן: "יחידי המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ( תורחב לשפות את 'א

 הספקאחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של  על מי מהםהיה ותוטל  המבוטח"(
לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את  בכפוףו/או מנהליו ו/או עובדיו 

 נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.הביטוחים כאילו 

 :ביטוח חבות מעבידים 4.3

 הספקלנספח אישור עריכת ביטוחי  2סעיף על פי  הספקהנערכת על ידי הפוליסה  
 וייקבע היההמכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (  תורחב לשפות את 'נספח א)

"( רה ביטוחמק)להלן: "כלשהי  מקצועיתו/או מחלה  תאונת עבודהקרות לעניין 
בקשר עם  הספקעובדים המועסקים על ידי מי מהלשייגרמו בתקופת הביטוח 

בחובות מעביד כלשהן כלפי מי  יםנושא ם, כי הינתוך כדי ועקב עבודתםהסכם זה, 
הספק ו/או לעניין חבות הספק כלפי מי מהעובדים מהעובדים המועסקים על ידי 

 .המועסקים על ידו

 :ביטוח אחריות מקצועית 4.4

נספח ) הספקלנספח אישור ביטוחי  3סעיף על פי  הספקהנערכת על ידי פוליסה ה
היה ותוטל על מי מהם המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ( תורחב לשפות את 'א

במעשה  ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 
ביטוח את מבלי לגרוע מוזו/או מנהליו ו/או עובדיו  הספקו/או מחדל רשלני של 

בנוסף לאמור לעיל מוסכם ו/או מנהליו ו/או עובדיו.  המכללהכלפי  הספקחבות 
)ששה( חודשים לאחר  6בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או  תום תקופת הביטוח
 .מרמה(

 :ביטוח חבות המוצר 4.5

 הספקלנספח אישור ביטוחי  5סעיף על פי  הספקחבות המוצר הנערכת על ידי  
בגין פגיעה המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה תורחב לשפות את  ('נספח א)

)לרבות כל רכיב שלו, אריזה, מיכל, הוראות  גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר
במסגרת מתן מי מטעמו ו/או  הספק שימוש והוראות בטיחות( שבגינו אחראי

 פוליסת הביטוח. מוסכם בזה כי זה )להלן: " המוצר"( הסכםהשירותים בקשר עם 
אשר תוטל על  בגין אחריותהמכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לשפות את  תורחב

ו/או  המכללהכלפי  הספקחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מהמוצר מי מהם עקב 
ור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין בנוסף לאמ. מנהליו ו/או עובדיו

)למעט )שנים עשר( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח  12היתר, תקופת גילוי של 
 .באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה(

, ייערכו וחבות המוצר אחריות מקצועית, כי ביטוחי צד שלישי הספקמוסכם בזה על  .5
 .ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפיםבגבולות אחריות 

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים  הספקהיה ולדעת  .6
לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום  הספק רשאיהנ"ל, 

 כי : לכך
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לעיל ייכלל מעבר למצוין  הספקבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך  6.1
המכללה ו/או מנהליה ו/או כלפי )שיבוב( סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף 

לא יחול )שיבוב( ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף עובדיה 
 . זדוןבלטובת אדם שגרם לנזק 

, לגרום לכך, כי הביטוח הספקבביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך  6.2
)להלן: "יחידי ללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה המכיורחב לשפות את 

בכפוף לסעיף אחריות  הספקהמבוטח"( בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי 
על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי צולבת 

 .המבוטח

ו/או תנאי גבולות האחריות סכומי הביטוח ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת כי  .7
נספח )הספק זה ובאישור עריכת ביטוחי  הסכםהמתחייבים מן האמור ב הביטוח

לבחון את חשיפתו  הספק, ועל הספק(, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על 'א
ו/או תנאי גבולות האחריות סכומי הביטוח ו/או חבויות ולקבוע את נזקים ו/או לל

כל טענה ו/או  מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות הספקבהתאם. הביטוח 
סכומי הביטוח ו/או בכל הקשור לו/או מי מטעמו  המכללהכלפי ו/או תביעה דרישה 

 .לעיל ולהלן המינימאליים כאמורו/או לתנאי הביטוח גבולות האחריות ל

ו/או לשנותם יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  הספקביטוחי  .8
הודעה בכתב בדואר  מכללהללספק ו כךנמסרה על אלא אם לרעה בתקופת הביטוח, 

לא יתחייבו כי  הספקמבטחי  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. )שלושים( 30רשום 
המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה שכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול ליהיה תוקף 

ממועד הימים   )שלושים( 30ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  נמסרהאם לא 
 .ההודעהמסירת 

על  הספקכי איזה מבין ביטוחי  מכללהול לספקיודיע  הספקבכל פעם שמבטחו של  .9
", לרבות האמור בנספח הספקלעיל "ביטוחי  ט'פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף ( 'נספח א) הספקאישורי ביטוח 
אישור  מכללההביטוח מחדש ולהמציא ללערוך את אותו  הספקלעיל, מתחייב  8ט' 

עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור 
 לעיל.

מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  גרועל מבלי .10
מו של מטע קבלן משנההשירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי 

השירותים  במתןיועסקו על ידו  אשרלדאוג כי קבלני המשנה  הספק, מתחייב הספק
 הביטוחבסעיף  הנדרשיםאף הם את כל הביטוחים  ויקיימו יערכו, םאו בקשר עמ

 אלולעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים  כמפורט (ט'סעיף ) זה להסכם
דרשים בביטוחי על זכויות התחלוף הנ ויתוריםווה יכללו את כל התנאים, ההרחבות

 הספק .('נספח א, לרבות בנספח אישור ביטוחי הספק ), כמפורט לעיל ולהלןהספק
אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח 

 .)אישור ביטוחי הספק( 'נספח אלתנאים ולסכומים הנדרשים ב בהתאםתקפות 

בגין מעשה או  המכללהפי דין כלפי  יישא באחריותו על הספקמובהר בזאת, כי  .11
זה, לרבות שירותים  הסכםבקשר עם  מכללהמחדל במתן השירותים הניתנים ל

הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או  הספקאשר יינתנו על ידי קבלן משנה מטעמו של 
בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, עקב  המכללהלפצות את 

נו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה השירותים שנית
 הספקבאיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה )ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי 

 (  ובין אם לאו.'נספח א)

קודמים לכל ראשוניים וייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  הספקביטוחי  .12
או טענה ו/על כל דרישה  יםמוותר הספק יי מבטחוכ המכללהביטוח הנערך על ידי 

לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  .המכללהבדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה 
כלפי  "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59

 .היוכלפי מבטח המכללה
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לו כל טענה ו/או  מצהיר, כי לא תהיה הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .13
לרכוש בגין נזק המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה דרישה ו/או תביעה כנגד 

זה ואשר  הסכםו/או המשמש אותו במתן השירותים נשוא  הספקבבעלותו של 
על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם זכאי לשיפוי בגינו  הספק

מכל אחריות  לנזק או מנהליה ו/או עובדיה /המכללה ו, והוא פוטר בזאת את לאו(
אולם מוסכם בזה כי (. הספקכאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על 

 . הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

זה  ט'בסעיף הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  דמילשלם את מתחייב  הספק .14
, וכל תשלום אחר שיידרש ('נספח א) הספק לרבות באישור ביטוחי (י הספק)ביטוח

ות פוליסוראות הה ולקיים את כל למלאעל ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ו
ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות , כלשונן

ה ינתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליסהנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 
. בנוסף לאמור לעיל זה הסכםמתן השירותים בקשר עם כל תקופת בתוקף במשך 

מקצועית וחבות המוצר  אחריות יביטוח כי את הספק ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב
ידו על נעשתה  אשר מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותבתוקף כל עוד יחזיק 

 ., על נספחיוזה הסכםבקשר עם 

על כל אירוע העלול להוות עילה היוודע למנהליו עם  מכללהמתחייב להודיע ל הספק .15
, אחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועיתחבות המוצר, לתביעה על פי ביטוח 

ככל שהדבר אינו נוגד  המכללהלשתף פעולה עם  הספקמעבידים. כן מתחייב  חבות
חליט ת המכללהככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר  ,הספקאת אינטרס 

 .הספקעל פי ביטוחי  המכללהו/או מימוש זכויות  ה למבטחיםלהגיש

גבולות האחריות המלאים סכומי הביטוח ואחראי להשיב לקדמותם את  הספק .16
בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר  הספקבמסגרת ביטוחי 

 .תביא להפחתת גבולות האחריות או סכומי הביטוח

המכללה יהיה אחראי לשפות את  הספקולהלן,  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל .17
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי ו/או מנהליה ו/או עובדיה 

 הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, ו/או  הספקעל ידי שלא בתום לב 

זה ו/או  הסכםעל פי  הספקפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על הבכ
 .על פי דין

ה בתום לב הפרייקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .18
, הספקת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ ו/או אי קיום בתום לב של תנאי 

הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן 
המכללה ו/או מנהליה ו/או בזכויות  יפגעולא ו/או מי מטעמו,  הספקלב על ידי 

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

 הספק, מתחייב הספק)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ  .19
של פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( הנערכות  העתקים בתוקףלחזור ולהפקיד 

ט' בסעיף כאמור ( 'נספח א)את אישור עריכת הביטוח בקשר עם הסכם הזה לרבות 
מתחייב לחזור ולהפקיד את  הספקבגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, , לעיל 1

במועדים הנקובים, מדי , ('נספח א) הספקאישור ביטוחי מסמכי הביטוח לרבות 
על  זה הסכםהינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור ביטוח וכל עוד תקופת ב

 נספחיו.

י "אישור ביטוחמסמכי הביטוח, כאמור, לרבות מצהיר כי ידוע לו שהמצאת  הספק .20
 'נספח או/או הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים ) כאמור( 'נספח א)" הספק

 יהא המכללהו מתן השירותים ו/או להמשךלתחילת  יםומקד תנאי מתלה ההינ ,((1)
כאמור במקרה  את תחילת ו/או המשך מתן השירותים הספקלמנוע מ רשאי

המוסכם מועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, האישורמסמכי הביטוח ו/או ש
 כנדרש.
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בבדיקתם ו/או , המצאתם ו/או הספקמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  .21
 המכללהבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/או   המכללהאי בדיקתם, על ידי 

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  האו על מי מטעמו/
זה  הסכםעל פי  הספקשל ו/או מהתחייבויותיו אחריותו ו/או לגרוע בצורה כלשהי מ

י מהבאים ו/או על מ המכללהאו כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/ או על פי כל דיןו/
 .המטעמ

אישור מסמכי הביטוח לרבות אי המצאת המצאת או הסר ספק מובהר כי למען  .22
במועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  19ט'   –ו2' כאמור בסעיפים  הספקי טוחיב

 ., על נספחיוזה הסכםפי  - על הספק

העתקי פוליסות הביטוח )מסמכי לבדוק את ( ת)אך לא חייב תרשאי המכללה .23
מתחייב  הספקכאמור לעיל ו הספקשיומצאו על ידי ואת אישורי הביטוח  הביטוח(

 ט'על פי סעיף לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו 
 .זה )ביטוחי הספק(

מסמכי הביטוח ביחס ל המכללהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הספק .24
ואת אישורי הביטוח דוק את הפוליסות לב האישורי הביטוח וזכות)הפוליסות( ואת 

כל  המי מטעמעל או ו/ המכללהכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםולהורות על 
אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, הפוליסות וחובה וכל אחריות שהיא לגבי 

 הספקותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
 ו/או על פי כל דין. זה םהסכעל פי 

כל לעכב  תרשאי תהייה המכללהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .25
דת מוהעביטוח( מהתמורה הזה )סעיף  ט'על פי תנאי סעיף  תזכאי הינוסכום לו 

ובתנאי שהודיעה על כך לספק,  הספק בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זהלזכות 
  .ש)שבעה( ימים מרא 7בכתב, 

מוסכם בזה על המכללה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה  .26
בהתאם למוסכם על המכללה, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו 

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

ית חלה הביטוח וההשתתפות העצמ דמימוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום  .27
 .המכללה ו/או על מי מטעמהבלבד, ובכל מקרה לא על  הספקעל 

למלא אחר  הספקזה לעיל, מתחייב  הסכםבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום ב . 28
כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

, אך מבלי לפגוע מכלליות התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר
זה,  הסכםהאמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא 

לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 
 זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. הסכם

בקשר לביטוח אינה באה חי הספק( )ביטוזה  ט'מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  . 29
לנזקים באם  הספקבדבר אחריותו הבלעדית של  הסכםלגרוע מכוחם של הוראות ה

 זה ו/או על פי הדין. הסכםיגרמו כאמור בסעיפים אחרים ב

, והפרתן מהווה הסכםהנן מעיקרי ה זה)ביטוחי הספק(  ט'ובהר, כי הוראות סעיף מ .30
 .הסכםשל ההפרה יסודית 

את הביטוחים אשר התחייב לבצע על  הספקו לא קיים ו/או לא האריך לא ביצע ו/א .31
לפי  ורשאי, מבלי לפגוע בזכויותי המכללה יהאזה במלואם או בחלקם,  הסכםפי 

מוסכם   זה. הסכםלפי  לספק וזה או על פי דין, לעכב כל תשלום המגיע ממנ הסכם
( מסמכי הביטוח)העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח כי עם הצגת  המכללהבזה על 
 הסכם, בהתאם לנדרש על פי ה(נספח א') הספקנספח אישור ביטוחי לרבות 

 .הסכום המעוכב, כאמור לספק, ישולם המכללהולמוסכם על 
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 ערבות .6

להבטחת מילוי מלוא התחייבויות נותן השירותים לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי  .א

בנוסח המצ"ב ₪,  00025,ל ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת בסך ש המזמינה

ימים ממועד קבלת הודעת  7לחוזה, בהקדם האפשרי ולכל היותר בתוך  'בכנספח 

 הזכייה. הפקדת הערבות כאמור הינה תנאי למסירת מתן השירותים לידי הספק. 

יום לאחר תום תקופת חוזה  30)א( לעיל תהא תקפה עד 6הערבות האמורה בסעיף משנה  .ב

 ההתקשרות תוארך הערבות ע"י הספק בהתאמה. זה. ככל שתוארך תקופת

כי הספק לא ביצע אחת מהוראות הסכם זה ו/או הפר  המזמינההוכח להנחת דעתה של  .ג

הוראה מהוראות הסכם זה, והספק קיבל התראה מוקדמת בכתב ולא תיקן את ההפרה 

 רשאית לחלט את הערבות ללא כל המזמינהימים מיום משלוחה אליו, כי אז תהא  7תוך 

 הודעה נוספת וללא פניה מוקדמת לערכאות. 

מלהגיש גם תביעה ו/או לפתוח  מהמזמינהחילוט הערבות לא יפגע בזכותה ו/או ימנע  .ד

 בכל הליך חוקי אחר נגד הספק, וגם ההוצאות המשפטיות תגבנה מתוך סכום הערבות.

 בזכותה לחלט את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות יהא המזמינההשתמשה  .ה

הספק חייב לחדש את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני החילוט 

חילטה את הערבות או כל  שהמזמינהימים מהיום בו קיבל הספק הודעה  7האמור, תוך 

 סכום ממנה. 

למען הסר ספק, יובהר כי אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה  .ו

 להתחייבויות של הספק.

 מלוא ההסכם .7

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

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

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

 סמכות מקומית .8

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

 בירושלים. 

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

 בסעיף זה.

 הסבת זכויות וחובות  .9

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

נוסף אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל . באחר 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

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

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

 בתנאים שימצא לנכון.
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נתן המזמין את הסכמתו לביצוע באמצעות מבצע משנה או גורם אחר, אין ההסכמה  .ג

 מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם. השירותים נותןהאמורה פוטרת את 

 הודעות .10

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

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

  .קסימיליהפהעסקים הראשון שלאחר משלוחן, אם נשלחו ב

 הנם כמפורט בתחילתו. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה .ב

 

 

 

 

 דים על החתום:ולראייה באו הצד

 

__________________     __________________ 

 "הספק"       "המזמין"           
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 הצעת הספק והמפרט הטכני – 1נספח 
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 "הספק' אישור ביטוחי "אנספח 

 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

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

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. למעט במקרה שבו תנאי

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

  שם שם

  מכירת ציוד חשמלי ☒

אספקה התקנה  ☒

 ותחזוקה.

 

 

 .מזמין שירותים ☒

 מכללה להנדסה. ☒

 

  עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

580283729  

 מען מען

  ת הכרם, ירושלים.רמת בי

 

 סוג הביטוח

 

אחריות או  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

מטב סכום
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

, 311, 309, 304 ₪      אש מורחב
314 ,313 ,316 ,
318 ,327. 

 ₪      פריצה ושוד

 ₪      נזק בזדון

, 307, 304, 302 ₪. 2,000,000     צד ג'
312 ,315 ,321 ,
322 ,328. 

 6,000,000     אחריות מעבידים

20,000,00
0 

.₪ 

.₪ 

304 ,309 ,319 ,
328 . 

, 304, 303, 301 ₪. 2,000,000     אחריות מקצועית
309 ,321 ,325 ,
326 ,327 ,328 ,
 חודשים(. 6) 332

, 309, 310, 304  ₪. 2,000,000     חבות המוצר
326 ,327 ,332 (12 

 חודשים(.

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  פירוט השירותים

 מכירת ציוד חשמלי ☒

 .()מקררים, כיריים חשמליות ותנורי מיקרוגלשל המכללה המעונות בבניין פקה והתקנת מוצרי חשמל אס
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  :הרחבות נוספות בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

 חריגה בתום לב מסמכות. .1

 מועד תחולה רטרואקטיבי ____________ שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. .2

  :חבות המוצרוליסה לביטוח הרחבות נוספות בפ

 מועד תחולה רטרואקטיבי ____________ שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. 2

 

 :  וחבות המוצר אחריות מקצועיתצד שלישי,  יגבולות האחריות בביטוח

ות ספציפיים לכל פוליסה הננו מאשרים כי גבולות האחריות בפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית, הינם גבולות אחרי
 .בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים

 

 :הפרה בתום לב

המשכירה ו/או בזכויות  ופגעילא השוכרת, ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפר
 .לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו ןו/או עובדיה ןמנהליהמזון כל ו/או 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 

 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 

 

 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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  הצהרה על מתן פטור מאחריות - (1)נספח  א' 

 תאריך __________

  לכבוד

 עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה

 רמת בית הכרם

 )להלן: "מכללה"( ירושלים

 א.ג.נ.,

 הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים 

 _________________________________________. :שם נותן הספק

 _________________________________________ :מען הספק

: להלן) אספקת מוצרי חשמל, מקררים, כיריים חשמליות ותנורי מיקרוגל תיאור השירותים
 "(.השירותים"

 מצהיר בזאת : ____________________הנני 

הנני משתמש במתן השירותים שבנדון ברכוש ו/או בציוד חשמלי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב  א.
 .ותי ו/או בשימושי לצורך מתן השירותים שבנדוןבבעל

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

הננו פוטרים את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש  .1 
האמור לעיל אשר שמש אותנו לשם פעילותנו בקשר עם מתן השירותים, כל זאת למעט כלפי 

 שגרם לנזק בזדון. מי

פריצה ו/או גניבה  הננו פוטרים את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לגבי נזקי .2 
של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי המכללה ו/או מנהליה ו/או 

 ברות שמירה.עובדיה במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד ח

הננו פוטרים את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לרכוש בבעלותנו ו/או  .3 
מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל המשמש 

שגרם אותנו ו/או מי מטעמנו בכל הקשור בפעילותנו במתן השירותים כל זאת למעט כלפי מי 
 לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  .4 
לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את המכללה ו/או מי מטעמה 

ות לרבות מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצא
 משפטיות.

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,  .6 
כאמור בסעיף הביטוח ט' לחוזה ובנספחיו, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי 

 החוזה שנחתם בינינו ביום __________ למתן השירותים ועל פי הדין.
   

 

 החתוםולראיה באנו על 

 בכבוד רב

 

 )תאריך(  )חתימת המצהיר(  )שם המצהיר( 
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נוסח ערבות בנקאית לעמידת הספק בתנאי החוזה )ערבות  -נספח ב' להסכם 
 ביצוע(

 

 לכבוד

 עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר( ________

 , ירושלים26רח' יעקב שרייבום 

 )להלן: "המזמינה"(

 

 א.ג.נ.,

 ערבות מס'                                     לעמידת הספק בתנאי החוזההנדון: 

( הננו ערבים בזה "החייב", או "הספק"לבקשת _______________________ )להלן:  .1
כלפיכם בערבות אוטונומית, מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של 

על פי  ,ר למתן שירותי אספקת והתקנת מוצרי חשמלבקש(, "סכום הקרן")להלן: ₪  25,000
 (."סכום הערבות")להלן  הסכם בינכם לבין הספק מיום _________

 

למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם על כל  .2
לם סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום הערבות שנש

לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. אנו נשלם מידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים 
 במועד שנידרש.

 

לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם במלוא  .3
תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על 

 יה.תנא
 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להימנע  .4
מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל 

 טענה בקשר לכך.
 

 המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי. .5
וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו בכתב עד מועד  30.11.2020הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .6

 זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 
 

 בכבוד רב, 

 בנק........................         

 סניף......................        

 


