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 ' פ/2020/20 מס'  פומבימכרז    

 הוטלוויזי למתן שירותי אינטרנט

 של המכללה מעונות הסטודנטיםב

 

 שלום רב, 

 במעונות הסטודנטים למתן שירותי אינטרנטלהגשת הצעות  פומביהנדון: מכרז 

 

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

 במפרטבמעונות הסטודנטים של המכללה, כמפורט  הוטלוויזי למתן שירותי אינטרנט פומביהצעות במכרז 

 (. "השירותים")להלן: להזמנה זו  1ונספח א' כנספח א'טכני המצ"ב שירותים ומפרט ה

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  01.09.2020 ליום

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

 .2010 -להשכלה גבוהה( התש"ע 

תחילת מתן השירותים בפועל ממועד החל חודשים  24 תקופת ההתקשרות הינהרות: תקופת ההתקש .4

 הזמנת רכש אשר תשלח ע"י המזמינהלאחר חתימת המזמינה על ההסכם עם המציע הזוכה ובהתאם ל

לשלוש ת תקופת ההתקשרות אופציה להארכ . בנוסף, למזמינה תהא"תקופת ההתקשרות"( :)להלן

 .חודשים 60בת תהא , קרי בסה"כ, לכל היותר, תקופת התקשרות אחת חודשים כל 12תקופות בנות 

לא יאוחר  בבניין הלהל את שירותי האינטרנט והטלוויזייהיה מוכן להחל יסיים את ההתקנות והספק  .5

 , שבוע לפני תחילת שנת הלימודים תשפ"א במוסדות להשכלה גבוהה. 13.10.2020מיום 

הצעת המחיר , ימלא את הצעת המחיר במלואה כנדרש על גבי מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה .6

פתרון את הלצרף בנוסף, כל מציע יתבקש  להזמנה זו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 'דנספח ב

 ונספח כנספח א'למפרט הטכני המצ"ב מה בהתא , לרבות הציוד שישמש למתן השירותים,המוצע על ידו

 להזמנה זו. 1א'

 עד ליום tenders@jce.ac.ilלות הבהרה ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת המייל: בירורים ושא .7

                לאשר קבלת המייל בטלפון:ל חוזר או לוודא קבלת פנייתכם במיי יש .12:00בשעה  06.09.2020

 ייענו. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא  02-6588012

 סיור מציעים  .8

לובי בניין  -המפגש מקום. 12:00בשעה  02.09.2020ביום  קמפוס המכללה,במציעים יתקיים סיור  .א

 , בית הכרם, ירושלים.26במכללה שברח' יעקב שרייבום  3

 במועדו, הינו תנאי להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה. מציעיםהשתתפות בסיור ה .ב
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מציע רשאי להפנות למזמינה שאלות ו/או בקשות להבהרה. לאחר ל כם יהיה מציעיבמהלך סיור ה .ג

 הפרוטוקול(. –הסיור, תפיץ המזמינה תשובותיה בפרוטוקול בכתב לכל המשתתפים )להלן 

והדבר ייחשב  -על המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול, ככל שנשלח, כשהוא חתום על ידו  .ד

 כי המכרז המקוריים.כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמ

 

 סף להשתתפות במכרז תנאי .9

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

 כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

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

 . המציע התאגיד מטעם החתימה מורשי בדבר ד"עו/ח"רו אישור וכן, דין ילפ בפנקס לגביו

 לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידים' למס המשותפת הצעה להגיש ניתן לא כי בזאת מובהר

 .אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת

 .הצעההמועד הגשת התקפה לתעודת עוסק מורשה  מציע שהוא עוסק מורשה יצרף

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

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

ויצרף את ניהול ספרים כדין, אישור ניכוי מס במקור  אישור המציע יצרף להוכחת עמידה בתנאי זה

 .המכרז למסמכי 'ב כנספח ב"המצ תצהירה

 . רישיון לאספקת אינטרנט וטלוויזיה  מטעם משרד התקשורתמציע הוא בעל ה .ג

המאכלסים דיירים זמניים פחות לפים גולשני משתמשי קצה פק שירותי גישה לאינטרנט ליהמציע ס .ד

 חודשים לפחות 24לתקופה של דוגמת מעונות סטודנטים, בית מלון, בית אבות וכדו', כאו קבועים 

 .בכל גוף משתמשים 100 ף של לפחותבהיק  ,2017-2019בין השנים 

 .משמרתכל ב טכנאים 3 -נציגי שירות ו  5המאויש ע"י לפחות ברשות המציע מוקד שירות לקוחות,  .ה

יצרף המציע תצהיר כמפורט  לעיל )ד(-(ג)8 פיםבסעילהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים 

 למסמכי המכרז. 'גבנספח 

 נים עבור ציוד האלחוט המוצע.אישור מכון התק המציעברשות  .ו

 בסיור המציעים.  השתתףהמציע  .ז

 

 שיש לצרף להצעה מסמכים .10

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

למסמכי   1ונספח א' בנספח א'פירוט הפתרון המוצע ע"י המציע במסמך המצורף למפרט הטכני  .ב

 אינטרנט והטלוויזיה ומפרטים טכניים. המכרז, לרבות  פירוט הציוד לצורך מתן שירותי ה

 .למסמכי המכרזנספח א' בכמפורט  פירוט חבילות צפייה בטלוויזיה .ג

 למסמכי המכרז ומאושר כדין. כנספח ב'בנוסח המצורף  ניסיונותצהיר חתום ע"י המציע בדבר  .ד

 . רישיון לאספקת אינטרנט וטלוויזיה מטעם משרד התקשורתהעתק  .ה

 האלחוט המוצע.  אישור מכון תקנים לציוד .ו

 ופץ על ידי המזמין, חתום על ידי המציע.ישככל  ,פרוטוקול סיור מציעים .ז
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 .המציע, חתום על ידי ןהמזמי ופץ בידייבהרה, ככל שפרוטוקול שאלות הה .ח

 

  :ביטוחי המציעים .11

)להלן:  שיזכה במכרז הספקלקיום ביטוחים על ידי  המכללהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  .א

 ", בהתאמה(.הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "הביטוח דרישות"

בהתאם ( זה לעיל ולהלן, לרבות 1ז' ) 8כאמור בסעיף ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הספק .ב

ובנספח ה'  "ביטוחי הספק"  4סעיף "(, הסכם)להלן : "ה בהסכם ההתקשרותלתנאים המפורטים 

 .הספקביטוחי  אישור

ואת המפורטות לעיל ולהלן הוראות הביטוח דרישות והצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את מגיש ה .ג

התחייבות  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן וההסכם  המכרזלפי מסמכי  השירותיםמהות 

 ולהלן. לעיל כמפורטלערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

 ולהפקיד המכרז במסמכי המפורטות הביטוחוהוראות דרישות הביטוח  את לבצע מגיש ההצעה מתחייב .ד

אישור ביטוחי את נספח ה' , מתן השירותים וכתנאי לתחילתםלא יאוחר ממועד תחילת  המכללהבידי 

 כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת. הספק

בכפוף לקבלת כי החתום כאמור, מתחייב הספק  נספח ה'() ביטוחי הספקאישור המצאת בנוסף ל .ה

למכללה( ככל ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש ) )להלן: "הדרישה"( מהמכללהישה בכתב דר

)להלן:  הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקים ימים ממועד קבלת הדרישה 14בתוך ימציא הספק 

את חלקי הפוליסות הקשורים להתקשרות זו למכללה הספק ימציא מוסכם בזה כי "מסמכי הביטוח"(, 

 .בלבד

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך ר בזאת במפורש כי מובה .ו

דרישות הוראות הביטוח ו/או להמועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות ל

 ו/או למסמכי הביטוח. הביטוח

לאילו מהוראות הביטוח ו/או  כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס בזאת במפורש מובהר .ז

תעלם מהן והנוסח המכללה ת שנמסרו על ידי הספק,ביטוח ה לאיזה ממסמכי דרישות הביטוח ו/או

 .ונספחיהם הסכםשצורף למסמכי המכרז, ההמחייב הינו הנוסח 

 המכללה ,העתקים ממסמכי הביטוח, כנדרשאי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  ספקלמען הסר  .ח

 המסמכים החתומים כנדרש.בשל אי הצגת  מתן השירותיםלמנוע ממנו את מועד תחילת  תהייה רשאית

מסמכי אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, (8ז' ) 8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .ט

כמי שהפר את  במציע )הספק(לראות  תרשאי המכללה תהאלעיל, ( 8ז' ) 8כאמור בסעיף  הביטוח,

 .במכרז המציע )הספק(את זכייתו של ו/או לבטל  הסכםה

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

הסתייגות לגבי כל המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם והצהרת אישור  ים, המהוווחותמת של המציע

 .הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים

 

 ההצעה .12

כשהם ת ההצעה, ביחד עם כלל מסמכי המכרז נספחיהם ויתר המסמכים אותם יש לצרף להצעה, א .א

מכרז פומבי "מעטפה שעליה יירשם יש להכניס בתוך בכל עמוד ועמוד, בחותמת המציע חתומים 
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בתיבת  את המעטפה על המציע להפקיד ללא ציון סימני זיהוי של המציע. "אספקת שירותי אינטרנטל

מצאת במחלקת כספים ורכש  בבניין המכללה בקומת הלובי כשהיא סגורה וחתומה, ללא המכרזים שנ

  .0012:בשעה  09.202009. לא יאוחר מיום, זיהוי שמי

 .תןיום מיום הגש 60בתוקף עד  תהיינהההצעות  .ב

 

 אמות המידההליך בחירת ההצעה הזוכה ו  .13

 ף הקבועים במכרז זה.בשלב ראשון תבדוק ועדת המכרזים מי מהמציעים עמד בתנאי הס .א

 ועדת לאחר מכן )או במקביל, אם תחליט כך ועדת המכרזים( יבוצע השלב המקצועי. במסגרת שלב זה .ב

המציע, לרבות  ידי על המוצע הפתרון האם תקבע, מקצועי בגורם להיעזר רשאית תהא אשר, המכרזים

  1ונספח א' ח א'בנספתואם את השירותים הנדרשים ואת המפרט הטכני כאמור  הציוד המוצע,

במידה והפתרון המוצע אינו תואם את דרישות המכרז, לרבות השירותים והנספח  .למסמכי המכרז

הטכני כאמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעת המציע ו/או לבקש הבהרות מהמציע לגבי 

 .ן ניקוד איכותולמת המציע של המחיר הצעת הצעתו. מעבר השלב המקצועי כאמור הוא תנאי לבחינת

 בחירת המציע הזוכה הן כדלקמן:ניקוד ההצעות במכרז לצורך המידה ל אמות .ג

  בהתאם לחלוקה להלן:מסך הניקוד  80% – צעת מחירה .ד

 

 משקל  

 ב %

 חדר ל 12MBבנפח  חבילת גלישה באינטרנטממוצע של מחיר 

 (12MBחדרים לחבילה של  250ו  180, 100 -)ע"פ ממוצע המחירים ל 

30% 

 חדר ל MB20חבילת גלישה באינטרנט בנפח ממוצע של מחיר 

 (20MB לחבילה של חדרים 250ו  180, 100 -)ע"פ ממוצע המחירים ל 

25% 

 חדר ל 40MBחבילת גלישה באינטרנט בנפח  לממוצע שמחיר 

 (40MBחדרים לחבילה של  250ו  180, 100 -)ע"פ ממוצע המחירים ל 

15% 

 10% לחדר הבטלוויזי ה בסיסיתיחבילת צפימחיר 

 80% סה"כ ניקוד מחיר

 

 באותו הסעיףהנמוכה ביותר תקבל את מלוא הנקודות  הצעהבכל אחד מהסעיפים בטבלה שלעיל ה

 ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליה.
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 .רכיב האיכות( %20-נקודות בטבלה שלהלן שווים בערכם ל 100) %20 -רכיב האיכות .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המכרזים תמנה ועדה מקצועית שבסמכותה לבדוק את הצעת המציעים, לצורך מתן ניקוד איכות, ועדת .ו

הבהרות שונות, לקיים שיחות ובדיקות עם לקוחות קיימים וקודמים של המציע, ובכלל זה  מהםלבקש 

המציע וכל זאת על מנת לקבוע המזמין עצמו ככל שהיה לקוח של המציע, וכן לבקר אצל לקוחות של 

 את ציון האיכות של המציע.

את ועדת המכרזים לצורך מתן ניקוד האיכות לא יחשפו  ישמשושמות הלקוחות ואנשי הקשר אשר  .ז

הנ"ל רלוונטי הן לגבי עיון בלקוחות קודמים של המציע הזוכה והן לגבי עיון במסגרת הליכי העיון. 

ע מציע שבחר להשתתף במכרז, מביבלקוחות קודמים של מציע שלא יזכה אשר יבקש לעיין במסמכים. 

 את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

נקודות מתוך ניקוד  70-להצעה אשר ניקוד רכיב האיכות הכולל שלה יהיה מתחת  - ניקוד איכות מזערי .ח

רק מציע  רו/במידה ויעבור .תפסל -"( ניקוד האיכות המזעריהאיכות כמפורט בטבלה שלעיל )להלן: "

 -מזמין להוריד את ניקוד האיכות המזערי ל, יהיה רשאי השני מציעים את ניקוד האיכות המזערי/אחד

  נקודות. 65

ועדת המכרזים תדרג את המציעים לפי ציון משוקלל של ניקוד האיכות )שמשקלו המשוקלל יעמוד על  .ט

 (. 80%( וניקוד המחיר המשוקלל )שמשקלו המשוקלל יעמוד 20%

  אנוש קריטריון נקודות

 המציע בנושאים הבאים: קודמים של תיבחן שביעות רצון לקוחות  85

 ;הציוד המסופקואיכות טיב  -

 מגוון השירותים שסופקו וטיב החבילות, לרבות חבילות  -

 ;הבטלוויזי הצפיי     

 ;רמת תחזוקת הציוד והחלפתו על פי הצורך -

 ;תקלות חוזרות וכו'תדירות איכות הטיפול בתקלות,  -

 .ן כללית מרמת ותודעת השירותשביעות רצו -

בין  ,המציעקודמים של סעיף זה ינוקד על סמך חוות דעת לקוחות 

  .ובין אם לאו למסמכי המכרז ג'בנספח על ידו שפורטו 

דעת   חוות

לקוחות 

קודמים של 

 המציע

1) 

ועד  2017כל מציע אשר סיפק במהלך התקופה שמחודש ינואר  15

משתמשי קצה לפחות  100 -רנט ל, שירותי אינט2020לחודש יולי 

חודשים  24תקופה של , למוסד להשכלה גבוההמעונות סטודנטים בב

 15עד מקסימום של , נקודות בגין כל מוסד כנ"ל 5יקבל לפחות, 

 נקודות. 

 מתן שירות

מעונות ב

  סטודנטים

2) 

ניקוד  סה״כ   100
 איכות
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ם של ניקוד האיכות ועדת מכרזים רשאית להכריז על ההצעה אשר תקבל את מירב הנקודות בסיכו .י

וניקוד הצעת המחיר כהצעה זוכה או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל המכרז או לערוך 

 שלהלן.  11הליך תחרותי נוסף כמפורט בסעיף 

למען הסר ספק יובהר כי המזמינה רשאית לבטל מכרז זה או לפרסם מכרז חדש או לא להתקשר  .יא

 נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהיה לה לאיובהר כי המכל בהסכם עם גורם כלשהו.

 בהקשר לביטול המכרז. או על בהסתמך שנגרם

 

 הליך תחרותי נוסף .14

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול הליך תחרותי נוסף עם קבוצת מציעים סופית  .א

מבין ההצעות הכשירות אשר שתכלול לפחות את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר 

 .)ככל שיהיו( עמדו בתנאי הסף וקיבלו ציון איכות מעל ציון האיכות המזערי

המכרז על פי שיקול דעתה ועל פי את אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל  .ב

 כל דין.

 

 לאחר הזכייה .15

כמחייבת עד לחתימת המזמינה על הודיעה המזמינה למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה ו 13.1

 ההסכם עימו.

מצ"ב כנספח למסמכי מתן שירותי האינטרנט ההזוכה ימציא למזמינה שני עותקים מהסכם  13.2

ימי עסקים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכיה,  7ההזמנה חתום על ידו בחתימות מלאות תוך 

 וכשהחתימה מאושרת כדין. 

אישורים על  ימים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכייה 7הזוכה ימציא למזמינה בתוך בנוסף,  13.3

למילוי כל התחייבויותיו בהתאם להסכם, כל זאת כמפורט בהסכם על  – עריכת ביטוח הקבלן

 :נספחיו.

לא נחתמו עותקי ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד הנקוב לעיל, ו/או הזוכה לא  13.4

תהא המזמינה רשאית לבטל את  –הנקוב לעיל וכנדרש בהסכם  צירף אישורי עריכת ביטוח במועד

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

תוך ארבעה  ,זמנה טרם תסתיים במכרז המציע הזוכה נה לביןהמזמי שבין שההתקשרות במקרה 13.5

 החוזה ביטול, וביטולו החוזה פרתה, כגון) שהיא סיבה וזאת מכל ה,יחודשים ממועד הודעת הזכי

בתור  הבא במציע תחתיו לבחור( חייבת לא אך) נה רשאיתהמזמיתהא  '(,וכדו אחרת סיבה מכל

הכללים והתנאים  כלכ'כשיר שני' )או בבא אחריו כ'כשיר שלישי' וכן הלאה ככל שיהיה דרוש(. 

י( לרבות הפקדת ערבות ביצוע השלישבמכרז זה המחייבים את הזוכה יחייבו גם את הזוכה השני )או 

 כנדרש, המצאת אישור עריכת ביטוח וכו'.
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 סמכויות ועדת המכרזים 14

פה להצעה, -ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל 14.1

כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון 

 הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.-תיבל

לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים  14.2

 המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז.

לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי -חסרת תום ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או 14.3

 מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים מבוררים, ברורים ומוצקים.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו בהצעה או  14.4

די לפגוע בשוויון בין המציעים בהתאם להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כ

 לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

 שאינה הצעה משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול 14.5

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת

ו/או לפצלו בין מס' ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לשנותו  14.6

מציעים ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או במקרה שההצעות אשר הוגשו אינן מטיבות באופן משמעותי 

עם המזמין ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה 

עה מוקדמת וללא כל במכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הוד

 פיצוי.

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז,  14.7

 אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי מהמציעים,  14.8

בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש על ידי ועדת  והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם

 המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי בנקים ודו"חות כספיים.

כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי זכות חתימה  14.9

 בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה. 

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה טלועדת מכרזים רשאית לב 14.10

 על שהוקצב הזמן פרק החוזה ו/או לא העביר אישור עריכת ביטוח תוך על חתם לא המציע 14.10.1

 המזמינה.  ידי

המציע )כגון מידע ממקבלי שירות אחרים שהתקשרו עמו(, ההצעה,  על מידע קיבל המזמין 14.10.2

 המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני דיובי היה החלטתו, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר או

 בהתקשרות.

 בהתאם למכרז זה.  לעמוד בהתחייבויותיו המציע יוכל סביר אם ספק קיים 14.10.3

המציע הזוכה לא עמד בהתחייבויותיו לפי מכרז זה, כולן ו/או חלקן ו/או תנאי מתנאיו,  14.10.4

 באופן, במועד ובתנאים הנדרשים ע"י המזמין.

ות עם הזוכה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא, תהא המזמינה בוטלה זכיית הזוכה או שההתקשר 14.11

רשאית להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה. בוטלה גם זכיית הכשיר השני כאמור או שההתקשרות 

 עימו לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא, תהא המזמינה רשאית להכריז על הכשיר השלישי כעל הזוכה

השלישי, לפי העניין, כזוכה, יחולו עליו כל הוראות מסמכי . הוכרז הכשיר השני או הכשיר וכן הלאה

 הפניה החלות על הזוכה.
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 ביטול המכרז 15

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

 לבטל את הליך המכרז, כאשר: 

 דות בציון האיכות המזערי כמפורט במכרז. רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ועומ 15.1

 וועדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה.  15.2

התברר לוועדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות,  15.3

ות במסמכים, או שהושמטו נתונים מהותיים מהמפרט או שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורט

 ממסמכי הליך המכרז, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או חלקיים. 

 חל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המזמינה, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים, את ביטול המכרז.  15.4

רים, או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחי 15.5

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

 

 כללי. 16

המציע הזוכה אינו ולא יהיה עובד המזמינה ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת כאמור. המציע  16.1

חוץ לכותלי הזוכה לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמינה, מקום מושבו העיקרי יהיה מ

המזמינה, הוא לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמינה, לא יהיה מעורב בפעולות 

ביצוע של המזמינה ולא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמינה. המציע הזוכה לא ייהנה 

 משירותים מנהליים של המזמינה ויבצע את השירותים באופן עצמאי ממשרדו. 

 שהוא במסמכי המכרז. כל אי בשום צורה ואופן לבצע כל שינויהמציע אינו רש 16.2

כל עמוד בעותק המקורי של המכרז יוחתם בחתימת המציע, ללא עריכת תיקונים כלשהם. המכללה  16.3

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

טה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז, הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלו 16.4

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,            

 ע"רמכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי      
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 אישור המציע

 

_______, 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

 :2ה מורשה חתימ

 שם:__________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _______________.

._____________________ 

 חתימה

 

 

 אישור רו"ח/עו"ד

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

 ם בשם המציע, וכי הנ"ל חתמו בפניי.________, הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה, המורשים לחתו

המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי מורשי החתימה שלה כן הריני לאשר כי 

___________ נושא -___ו לצורך חתימה על הצעה זו הם____________ נושא ת.ז.___________

הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי תמו בפניי על ת.ז.____________, וכי הנ"ל ח

 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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  טכניהשירותים ומפרט מפרט   –נספח א' 

 

 השירותים הנדרשים .  1

בנפח  ,במעונות הסטודנטים חבילת גלישה בסיסית באינטרנטחדרי המגורים יספק ל הספק .א

הנפח )להלן "י המכללה כפי שיוחלט ע"  ,כל חדרל 40MBאו  20MBאו  12MBשל  מינימאלי 

  "(.ימאליהמינ

לשנות את הנפח  ותהא רשאית  המינימאלינפח בכתב על החלטתה לגבי ההמכללה תודיע לספק  .ב

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בהודעה בכתב, מעת לעת, , המינימאלי

מחיר הע"פ  ישולם לספק ע"י המכללהבנפח המינימאלי הבסיסית ת הגלישה המחיר לחביל .ג

, בכפוף לכמות מינימום של בפועלבמעונות מאוכלסים ההחדרים לפי כמות שיקבע במכרז זה, 

 . חדרים 100

 

 :ויזיהוה בטליחבילות מורחבות לגלישה וצפייאפשר לדיירים לרכוש הספק בנוסף  .ד

  40MBעד  -בנפח של (הבסיסית המעבר לחבילת הגליש) אינטרנטבמורחבת גלישה חבילת  (1

 . (40MBיסית בנפח מינימאלי של )אם המכללה לא החליטה על חבילת גלישה בס חדרל      

 על המציע לפרט מהם הערוצים הכלולים בחבילה זו. .הבטלוויזיבסיסית יה יחבילת צפ (2

     מהם הערוצים את כל החבילות ולפרט  על המציע – בטלוויזיה תות צפייה מורחבוחביל (3

 בכל חבילה. הנכללים     

 

חבילות או מורחבת אינטרנט הילת מחיר בגין חבהת ותוספאת ישירות מהדייר הספק יגבה 

המכללה לא תהיה צד מכרז זה. ע"פ המחירון שיקבע בבסעיף ב' לעיל צפייה בטלוויזיה 

המחירים להתקשרות שבין הספק לדייר, בשום אופן ואף לא בקשר עם גביית תשלומים. 

כן כי  מובהר כמו ללא תלות בכמות הדיירים שירכשו חבילה מורחבת. לחבילות המורחבות יהיו 

  יהיו להתקשרות של עד שנה אחת.מול הדיירים המחירים לחבילות המורחבות 

 

 : הנדרשים והשירותיםחדרי המעונות  .2

 םהינפריסת השירותים ריכוז ו הסטודנטים של המכללה  במעונותתמהיל החדרים והדירות  .א

 להלן:כ

כמות  סוג דירה
 דירות

כמות 
חדרי 

 מגורים

 כמות נקודות
 בכל חדראינטרנט 

 מגורים

 חיבורים

 Rj45יציאה קווית אלחוטי +  1 168 168 דירת יחיד
 3דירות 
 חדרים

  בכל חדר Rj45אלחוטי + יציאה קווית  בכל חדר 1 126 42
 זור המשותףיבא Rj45יציאה קווית + 

)+אופציה   1 33 33 דירות זוג
 נקודות( 2להגדלה ל 

 Rj45אלחוטי + שתי יציאות קוויות 

דירות 
 תמונגשו

)+ אופציה   1 9 9
 נקודות( 2להגדלה ל 

 Rj45אלחוטי + שתי יציאות קוויות 

   336 252 סה"כ
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חיבור אינטרנט אלחוטי וקווי בנפח המינימאלי, כפי שיקבע סופק בכל חדר מגורים מאוכלס י .ב

על החדרים  מראש המכללה תודיע לספק  זהה וקבוע.יהיה העלאה ההורדה והקצב במכרז זה. 

 . , מעת לעתים להיות מאוכלסיםהמתוכננ

או מגורים בכל חדר  ,יתקין ציוד מתאים לצורך מתן מלוא השירותים הכלולים במכרז זהספק ה .ג

עבור ציוד, למעט בשל נוסף על חשבונו. המציע לא ידרוש מדייר במעונות תשלום  ,דירת מגורים

 אובדן או נזק. 

בתקני משרד התקשורת  העומדלחוט אבור ילחמכשיר כל חדר ולהתקין בהספק אחראי לספק  .ד

 יעביר למכללה אישור מתאים.הספק ומכון התקנים לשימוש בתוך חדר מגורים.  

 .Ghz 802.11ac 5וכן ב  Ghz 802.11n 2.4האלחוט יתמוך בתקן ציוד  .ה

התקשורת תהיה  הספק יוודא בהתקנה שאין התנגשות בתדרים בין המכשירים הפרוסים במעונות. .ו

 מסמך נפרדביש לפרט את הטכנולוגיה המוצעת ). חדריםפרדה מלאה בין המאובטחת ותהיה ה

 .(שיעביר המציע

 .וכמות החדרים השירותיםהיקף ברוחב פס התואם את כללי קו אינטרנט הספק אחראי ל .ז

שתאפשר הגנה על נקודות הקצה מגישה מבחוץ וכן תאפשר   (firewall)מערכת הגנה הספק יספק  .ח

 .תחסימת גלישה ברמות שונו

 יתואמו מול נציגי המכללה.ת הציוד התקנומיקום אופן ו ת הציודמועדי התקנ .ט

ות ממועד קבלת שע 24המציע יתחזק את כלל הציוד על חשבונו ויתקן כל תקלה בציוד בתוך  .י

 הקריאה ע"י הדייר.

 :ורים ובדירותגבחדרי המ חיבורים קוויים .יא

 RJ45 Cat 6Aקשורת ישנה עמדת עבודה הכוללת מקבץ חשמל ותמגורים בכל חדר  .1

 .(1בנספח א)שרטוט 

 על הקיר RJ45 Cat 6Aשל חשמל ותקשורת  נוסףיש מקבץ  תזוגידירה בכל דירת יחיד או  .2

 .(1אשרטוט בנספח )

מובהר כי הוספת נקודת אינטרנט )הרחבה לשתי נקודות אינטרנט( בדירת זוג או בדירה 

חדר, לצורכי חישוב כמות  מונגשת ע"י המכללה תיעשה בהודעה בכתב, ותחשב כהוספת

 החדרים לתשלום.  

בחדרי המגורים  מלבד עמדת העבודה, באזור המשותף נוסףחדרים יש מקבץ  3בדירת  .3

 .(1א)שרטוט בנספח 

, בכל קומה זוגית יש ארון ריכוז תקשורת בפיר תקשורת מגורים קומות 14הינו בן  מעונותמגדל ה .יב

 ייעודי אשר מרכז את התקשורת מהחדרים.

. בקומה זו יש ארון 0סיבים המגיעים מכל ארון לארון ריכוז בקומה  2ריכוז תקשורת יש  בכל .יג

 לשימוש הספק. 44Uתקשורת ייעודי 

ומגשרים אופטיים יסופק ע"י המכללה וכל נקודת קצה תקבל  POEמתגי  –ציוד התקשורת  .יד

 . GB 1תקשורת במהירות 

ם ויבצע את כל ההתאמות הנדרשות לפני הספק יבדוק את המצב הקיים בבניין מעונות הסטודנטי .טו

 התקנת הציוד, באחריותו ועל חשבונו. 
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 טלוויזיהבה ית צפיוחביל .3

על גבי התשתית ת בטלוויזיה ומורחבבסיסית ו הצפיימגוון חבילות רכישת אפשר לכל דייר יהמציע 

חודשי החיר מהו את הערוצים הניתנים בכל אחת מהחבילותבנספח להצעת המציע יש לפרט . הקיימת

 . תיגבה ישירות מהדיירבטלוויזיה ה ית הצפיותוספת התשלום בגין חביל .לכל אחת מהחבילות

 

 שירות .4

 .לדיירי המעונות שרות לקוחות ועבור תמיכה טכניתמספרי טלפון להמציע יפרסם  .א

טכנאים בכל  3 -נציגי שירות ו  5ברשות המציע מוקד שירות לקוחות, המאויש ע"י לפחות  .ב

  משמרת.

לאחר שעות הפעילות יהיה ניתן להשאיר הודעה לפחות.  08:00-20:00שעות השרות יהיו בין  .ג

 .או בהודעה באינטרנט במוקד

שעות מזמן  5התמיכה הטכנית תנתן באופן טלפוני או באופן מקוון בזמן תגובה שלא יעלה על  .ד

 הפניה. 

 . שעות 24במקרה של צורך בתיקון או החלפת ציוד, הוא יבוצע בתוך  .ה

 

 כללי .5

או  Access Points  ,FireWall –כוללים את יחידות התקשורת הנקובים בהצעת המציע המחירים  .א

שאר בבעלות המציע ולמציע לא תהיה כל . הציוד ילמתן השירות כל ציוד קצה הנדרש ע"י המציע

 .או נזק לציוד טענה כנגד המכללה בגין הציוד

ינו כלול בהתקשרות בין המכללה למציע, ללא אישור המציע לא יציע לדיירים כל שירות נוסף, שא .ב

 המכללה מראש ובכתב. 

 100 –(, צפוי איכלוס של כ 2020נת תשפ"א )המתחילה בחודש אוקטובר בשלהערכת המזמינה  .ג

 חדרי מגורים בלבד.  
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 תוכניות ותשריט – 1נספח א'

 (מצורפים כקבצים נפרדים)

 

 תכנון ולא לביצועהתכניות המצורפות הינן ל
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 תצהיר המציע -נספח ב' 

 

אני, החתום מטה _____________________, נושא ת.ז. שמספרה _________________, לאחר 

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

 כדלקמן:

 למתןמכרז ________________ )"המציע"( המגיש הצעתו במסגרת  הנני נותן/נת תצהיר זה בשם .1

 ע"ר. עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושליםבקמפוס ש בבניין המעונות וטלוויזיה אינטרנטשירותי 

 הוסמכתי כדין לחתום על תצהיר זה מטעם המציע. .2

 א בעריכת הסדר עם נושיו.המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצ .3

 עובדי המציע הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל שיהיה בתוקף. .4

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

ת גופים ציבוריים )אכיפת ניהול המציע ו/או בעל שליטה בו ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאו .6

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

לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(,זיקה"( )להלן: 

ר העסקה שלא כדין והבטחת תנאים , ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסו1987-מינימום, השתמ"ז

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

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

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

קיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, ולרבות להעסקת עובדים, לרבות הסכמים ה

 החוקים הבאים: 

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט •

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א •

 ;1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו •

 ;1950-חוק חופשה שנתית, התשי"א •

 ;1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד •

 ;1965-"וחוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ •

 ;1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג •

 ;1953-חוק החניכות, התשי"ג •

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

 ;1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח •

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג •

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

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז •

 .2002-עה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"בחוק הוד •

 . 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב •
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אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים אחד מעלה ]יש  .8

 בחלופקה הרלוונטית[ Xלסמן 

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

 שוויון זכויות"( לא חלות על המציע.

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב 

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: –]למציע שסימן את חלופה ב' 

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

 100עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות אם המציע מעסיק  100המציע מעסיק  –( 2ופה )חל 

עובדים לפחות, המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 הנחיות בקשר ליישומן.

מקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים ב

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

המציע מצהיר כי פנה  כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  –באותה פסקת משנה 

 ת, הוא גם פעל ליישומן.לחוק שוויון זכויו 9לפי סעיף 

המציע מתחייב להעביר העתק מפנייתו למנכ"ל משרד  –לעיל  8שסומנה חלופה ב' בסעיף  במקרה .9

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 

 . ____________על החתום ______________, ת.ז

 חתימה ______________, תאריך ____________

 

 אישור עו"ד

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

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

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

 

 __________________                          

 חתימה
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 נספח ג'- ניסיון המציע

 

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:

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

 .אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי מכללהשבקמפוס  בבניין המעונות וטלוויזיה אינטרנט שירותילמתן 

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

המאכלסים המציע סיפק שירותי גישה לאינטרנט למשתמשי קצה לשני גופים לפחות  הריני לאשר כי .ג

חודשים  24ה של לתקופכדוגמת מעונות סטודנטים, בית מלון, בית אבות וכדו', דיירים זמניים או קבועים 

 משתמשי קצה בכל גוף. 100,  בהיקף של לפחות 2017-2019בין השנים לפחות 

 שם הלקוח

 וכתובתו  

פרטי התקשרות עם 

 נציג הלקוח

תקופת מתן 

השירותים 

)תחילה וסיום:  

 חודש ושנה(

מספר 

משתמשי 

 הקצה

תיאור השירותים 

, שסופקו בפרוייקט

 לרבות שירותי טלויזיה

     

     

     

 

בהזמנה (2)ה()11יש למלא בטבלה שלעיל פרטים אודות לקוחות קודמים גם בשים לב לאמור בסעיף 

 לצורך ניקוד האיכות. ,מוסד להשכלה גבוהההאם הלקוח הוא מעונות סטודנטים ב -למכרז 

 

  .מרתבכל מש טכנאים 3 -נציגי שירות ו  5ברשות המציע מוקד שירות לקוחות, המאויש ע"י לפחות ד.   

 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זהו שמי ו

 

_____________                      _____________ 

 שם המצהיר                               חתימת המצהיר
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 אישור עו"ד

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

עות ת.ז. מס׳ _________ ואחרי שהזהרתיו/ה שהציג/ה עצמו/ה באמצ  ____________________ מר/גב׳

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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 הצעת המציע –' להזמנה דנספח 

 

 )ע"ר( עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושליםלכבוד 

 

 ניין מעונותבבוטלוויזיה אינטרנט למתן שירותי הנדון: הצעה להזמנה להציע הצעות 

 (2020/_____)מכרז מס'  הסטודנטים 

 

עזריאלי מכללה אנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה לידי 

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

, ואנו למכרז כמפורט בהזמנה המכללהבקמפוס  אינטרנט המעונותשירותי למתן לקבל הצעות 

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

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

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

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

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

 מסמכים נוספים למסמכי המכרז ו/או לשנות את המסמכים הקיימים.

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

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

 העבודות המתוארות בה.

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

שפיע על ביצוע העבודות, לרבות תשתיות המזמין שעלינו לרבות כל הגורמים העשויים לה

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

מחלקות המזמין ו/או בפעילות המזמין וכל יתר התנאים והגורמים העשויים להשפיע על 

 ביצוע העבודות ומתן השירותים.

ור במסמכי ההצעה, לרבות כל המידע המפורט במפרט, וכל נתון לקחנו בחשבון את כל האמ .5

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

 ההצעה, לרבות החוזה. 

מוסכם עלינו כי כל מידע אשר נמסר במסגרת מסמכי ההצעה, ניתן על פי מיטב ידיעתו של  .6

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

לנדרש מוטלים על המציע באופן בלעדי. אין במסירת המידע כאמור על ידי המזמין כדי 

להטיל עליו אחריות כלשהי ו/או לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבות כשלהי מהתחייבויותינו 

 במסגרת מסמכי ההצעה.

אנו מצרפים בזה להצעתנו את כל מסמכי ההצעה והמכרז יחד עם כל המסמכים שיש לצרף  .7

 להזמנה. 8להצעה כמובא בסעיף 

אנו מתחייבים כי המחירים הנקובים בהצעתנו כוללים את כל ההוצאות, כל התשומות, כל  .8

העלויות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים במלואם, לרבות הוצאות תקורה 

והנהלה. המחירים הנקובים בהצעה או בכל מקום אחר כוללים רווח הוגן שקבענו לעצמנו, 

והינם מחירים סופיים, וממלאים את כל דרישותינו ואת כל הדרוש למתן כל השירותים 

 ולמילוי כל אחת מהתחייבויותינו לפי כל אחד ממסמכי ההצעה. 
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לכל תוספת, בכל ענין הקשור למתן  אנו מאשרים כי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל טענה .9

השירותים מכל סיבה, לרבות עקב אי הבנה או אי ידיעה שלנו, אלא אם מצוין בחוזה במפורש 

 אחרת. 

אנו מאשרים כי המחירים הנקובים בהצעתנו יהיו נכונים וסופיים וללא כל שינוי. בנוסף,  .10

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

 בגין שינויים כל שהם.

דעתו הבלעדי, לצמצם את היקף -פי שיקול-אנו מאשרים כי ידוע לנו שהמזמין רשאי, על .11

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

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

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

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

 שיקבל המזמין כאמור.

תיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות המחיר המוצע הינו קבוע ומוסכם מראש ולא ישתנה בע .12

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

 תשומות, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים וכיו"ב. מחירים או 

ך בתארי)מתן שירותי האינטרנט והטלוויזיה( אנו מתחייבים להתחיל במתן השירותים  .13

בתאום ושיתוף פעולה מלא עם , 13.10.2020ולא יאוחר מתאריך  שיקבע על ידי המזמין, 

המזמין ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי המזמין, 

ולהשלים את עבודתנו לשביעות רצונו המלאה של המזמין תוך פרק הזמן שנקבע בנספח א' 

 "(. תקופת הביצועך )להלן: "ובכל מקרה לא יותר מכ

הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אנו בעלי הידע, הניסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על  .14

מנת לבצע את כל העבודות הכלולות בהצעתנו זו באיכות הגבוהה ביותר, ברשותנו )או 

מנת שבכוחנו להשיג, במועדים ובכמויות הדרושים( את כל הציוד, וכוח האדם הדרוש על 

לבצע ולהשלים את העבודות בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח 

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

 המוטלות עלינו. 

ימים מתאריך  90אנו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך תקופה של  .15

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

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

 כי החליט לקבל הצעתנו זו. 

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: .16

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

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

 מתחייבים להשתמש בהם למטרה זו בלבד.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  .ב

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

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

 טענה בקשר לכך. מוותרים בזאת על כל

אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא  .ג

תנו זו או בקשר להוצאות נגד המזמין או נגד מי מנציגיו ו/או שליחיו בקשר להצע
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שהוצאו עבור הכנתה, בין אם תתקבל ובין אם לא, בין אם  המזמין ימסור לביצוע רק 

חלק מהשירותים ו/או יפצלם בין מספר מציעים ובין אם המזמין יחליט לא למסור כלל 

 את השירותים לביצוע, וזאת מכל סיבה שהיא.

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

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

אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל תנאי הסף אשר נדרשו במכרז וכי נוכל לעמוד בכל  .17

 ההצהרות וההתחייבויות המופיעות במסמכי ההצעה ובנספחיהם.

תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו, לא תקנה לנו זכות לשינוי  אנו מצהירים כי אי הבנת .18

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

 המזמין עקב כך. 

 אנו מבקשים כי המסמכים הבאים לא יועברו לעיון המציעים האחרים: .19

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

וזאת מהנימוקים המפורטים להלן )ניתן לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס לסעיף  .20

 זה(:

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

על אף האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכם עלינו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון במסמכי  .21

המכרז לרבות במסמכי ההצעה הזוכה, נתון לועדת המכרזים של המזמינה. בכל מקרה ידוע 

פרטי הצעתנו הכספית לא לנו ומוסכם עלינו כי בהתאם להלכה הפסוקה ולדיני המכרזים, כל 

יהיו חסויים ואנו מתחייבים בזאת שלא נבוא בכל דרישה ו/או טענה לועדת המכרזים בכל 

 הקשור למתן זכות עיון למציעים אחרים בהצעתנו הכספית, ככל שהיא תהא ההצעה הזוכה.

את ועדת  ישמשושמות הלקוחות ואנשי הקשר אשר בכל אופן, ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ש .22

הנ"ל רלוונטי הן לגבי המכרזים לצורך מתן ניקוד האיכות לא יחשפו במסגרת הליכי העיון. 

עיון בלקוחות קודמים של המציע הזוכה והן לגבי עיון בלקוחות קודמים של מציע שלא יזכה 

 אשר יבקש לעיין במסמכים. 

גבי הצעה זו  הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם תאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על .23

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

 האמור והמוצהר לעיל ולהלן בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד, אם המציע הוא פרט. .24

 .למסמכי המכרז 1ונספח א' בנספח א' יםמרוכזמפרט השירותים והנספח הטכני ידוע לנו כי  .25

כאי לקבל תמורה חודשית קבועה ו/או חד אנו מאשרים כי ידוע לנו שהמציע הזוכה לא יהיה ז .26

כלשהיא ו/או מי מטעמו לכמות מינימלית פעמית וכי אין כל התחייבות של המזמין 

 המכרז. ינשואלשירותים 

נספח ב והמפרט הטכני בדרישות המתוארות במפרט השירותיםעומד  המוצע על ידינוציוד ה .27

  . מכרזלמסמכי ה 1ונספח א' א'

נטים שיתגוררו במעונות )התפוסה( אינו ידוע בשלב זה, וכי ככל שמספר הסטודידוע לנו  .28

כמות פחותה או שנזכה לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה בשל 

 . גבוהה מהכמות שהערכנו שתהיה
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 הצעת המחיר: .29

 להלן הצעת המחיר של המציע במכרז.  

ל השירותים וכ, ואחזקתו התקנתו ,ודהציובהר כי הצעת המחיר שלהלן, תכלול את אספקת מ

 במסגרת ההתקשרות שבנידון. ,הנדרשים והמפורטים במסמכי המכרז שלהלן

 

 כולל מע"מ()₪, מחיר לחדר לחודש  – אינטרנטחבילת שירותי מחיר  .א

 נפח גלישה 

 12MB 20MB 40MB 

    ומעלה חדרים 100מחיר לחדר, בכמות של 

    מעלהו חדרים 180חיר לחדר, בכמות של מ

    עלהומ חדרים 250מחיר לחדר, בכמות של 

 

 על הנפח המינימאלי של חבילת האינטרנט הבסיסית שתסופק לחדריודיע לספק המכללה ת*    

 . ותהא רשאית לשנות את הנפח המינימאלי, בהודעה בכתב לספק מראש במעונות המגורים      

 חדרים בהתאם למספר ה, סיסיתחבילת האינטרנט הבמכללה תשלם לספק עבור **   ה

 .חדרים 100של כמות מינימאלית , בכפוף להמאוכלסים      

 הרחבה של חבילת הגלישה באינטרנט וישלם ישירות מהספק דייר יהיה רשאי לרכוש כל *** 

 נפח המינימאלי )שעליו חבילת הגלישה הבסיסית בלספק ישירות את הפרש המחיר בין      

  יםמפורטבהתאם למחירים ה, המורחבהגלישה לספק(  למחיר לנפח  ישירותמשלמת המכללה      

 . לעיל     

 

  ויזיהומחיר שירותי טל .ב

 
 לחודש חדרכל מחיר ל

 כולל מע"מ₪, 

  הבטלוויזיצפייה בסיסית  תחביל

 בחבילה.את הערוצים הכלולים בנספח להצעה יש לפרט 

 

 המורחבות בטלוויזי התוספת מחיר לחבילות צפיי

בהן הערוצים הכלולים החבילות, את בנספח להצעה ש לפרט י

 כל חבילה.  ומחירי

 

 

 , ללא מעורבות או אחריות שלהדיירע"י ישירות  ישולם לספק צפייה בטלוויזיהחבילות המחיר 

 המכללה. 

 

 המציע הזוכהלה יהיה מחירים שהוצעו על ידינו לעיל, הינה התמורה המלאה ידוע לנו כי ה .30

וצפייה בטלוויזיה שירותי האינטרנט גין כל השירותים שיינתנו על ידו בקשר עם זכאי לקבל ב

כל זאת  ,כולל מע"מ וכל מס או אגרה אחרים החלים או שיחולוכמפורט במסמכי המכרז, 

 למסמכי המכרז. 1ונספח א'בנספח א' המפרט עפ"י 
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 פרטי המציע הינם כדלקמן: .31

  שם הספק

  מספר תאגיד

כתובת מלאה 

 ל מיקוד()כול

 

 

מס' טלפון 

 במשרדי החברה

 

מס' פקס 

 במשרדי החברה

 

מספר עוסק 

 מורשה

 

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 :ע"י בעלי זכות החתימה - חתימת הספק וחותמת

 

  ______________  ______________ ______________ 

 חתימה           שם החותם                תפקיד החותם         

 אצל המציע                     

 

 

 

   ______________  ______________ ______________ 

 חתימה          שם החותם                תפקיד החותם         

 אצל המציע         

 

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח

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

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

__________________________ המוכרים לי באופן אישי, שהינם רשאים לחתום ולהתחייב 

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

 

 ___________  ___________________ __________________ 

 חתימת עורך הדין/רו"ח                חותמת עורך הדין/רו"ח                תאריך       
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 בבניין המעונות בקמפוס המכללה אינטרנטלמתן שירותי  הסכם

 2020אשר נערך ונחתם ב_______ ביום ________ לחודש _______ שנת 

 

 בין:

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(עזריאלי 

 26רח' יעקב שרייבום 

 רמת בית הכרם

 ירושלים 

 מצד אחד;      (או "המכללה" "המזמין" :)להלן 

 

  :לבין

    

 ח.פ. ______________

 _________, ____________ מרח'

 מצד שני;        "("הספק )להלן:

 

 וצפייה למתן שירותי אינטרנטהצעות מכרז לקבלת והספק פנה אל המזמין במסגרת   הואיל

ו/או דיירים במעונות הסטודנטים של  "( עבור המזמיןהשירותים)להלן: "בטלוויזיה 

 ;"(המכרז)להלן: "המזמין 

על נבחרה  ,להסכם זה 1ונספח א' כנספח א', המצ"ב הצעתו של הספקובמסגרת המכרז   והואיל

 כמפורט בהסכם זה; השירותיםידי המזמין לספק את 

 

 דים כדלקמן:אשר על כן הוסכם והותנה בין הצד

 מבוא .1

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

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

 בלתי נפרד ממנו.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח מסמכי ההזמנה לבין נוסח ההסכם ייעשה מאמץ ליישב  .ב

 הנוסחים.בין 

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד. .ג
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 השירותים .2

לקבלת חבילות האינטרנט והטלוויזיה הבסיסיות הזמנת רכש לספק יעביר  המזמין .א

אלו שירותים , ולהסכם זה נספח א'כהמצ"ב  ספקהצעת הל בהתאםהדרושות למזמין 

 הנקוב בהצעת הספק. יםמחירורה ליסופקו ע"י הספק בתמ

, שבוע לפני תחילת 13.10.2020הספק יהיה מוכן להחל באספקת השירותים לא יאוחר מ  .ב

 שנת הלימודים תשפ"א במוסדות להשכלה גבוהה. 

ותחילת המצאת הזמנת רכש לספק לאחר  ,חודשים 24למשך  יסופקו למזמין שירותיםה .ג

שמורה האופציה להאריך מזמין ל ."(רותתקופת ההתקש)להלן "מתן השירותים בפועל 

בהודעה בכתב  חודשים כל אחת 12בנות נוספות תקופות  3-ל תקופת ההתקשרותאת 

 .חודשים 60, קרי בסה"כ לספק

הבלעדי, לבטל את ההתקשרות  והא רשאי, לפי שיקול דעתי ןלמרות האמור לעיל, המזמי .ד

בגין  ספקפיצוי לתשלום ל ימים מראש וללא כ 60של בכתב בהודעה מוקדמת  הספקעם 

 לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה. ספקהביטול. ל

החודשים הראשונים למתן השירותים יוגדרו כתקופת ניסיון, שבמהלכה תבחן  ארבעת .ה

 14המכללה את השירותים הניתנים והתאמתם לדרישות. המכללה תתן לספק זמן של 

או בתקופת הניסיון. המכללה תהא רשאית לבטל, ע"פ יום לתיקון ליקויים, ככל שנמצ

שיקול דעתה הבלעדי, את ההסכם בתקופת הניסיון ועד חודש לאחר סיומה, וזאת 

 יום.   30בהודעה מראש לספק של 

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

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

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

כנגדו והאמור או מגביל את יכולתו לספק את  הרישיונות בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

בתוקף  ביצוע ההסכם בהיעדר היתר, זכות או רישיון כאמור ו/או אי הודעה על שינוי

 ההצהרה ייחשבו להפרה יסודית של ההסכם.

 אחריות: .3

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

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

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

בקשר אליהן בין במהלך הובלת ו/או התקנת של המערכת  ובין לאחר מכן, בין אם נגרם 

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

הספק מתחייב לפצות את המזמין ולשפותו בגין כל נזק כנ"ל ו/או הוצאה שהמזמין ישא  .ב

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

 המזמין ונתן לספק, מבעוד מועד, האפשרות להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה כנ"ל.
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 ביטוחי הספק: .4

דין, הזה ו/או על פי  הסכםעל פי  הספקשל יותיו והתחייבו מבלי לגרוע מאחריותו 4.1

מתן תחילת זה ו/או לפני מועד  הסכםעל  החתימהלפני מועד  הספק מתחייב 

 על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו)להלן: "השירותים"( זה  הסכםהשירותים נשוא 

מתן השירותים נשוא במשך כל תקופת על חשבונו , לערוך ולקיים מביניהם()המוקדם 

 ,אחריות מקצועית ין ביטוחזה לעני הסכםתקופה אחרת כמפורט בו/או כל  זה הסכם

לפעול מורשית כדין הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח את ה

 :(או "הביטוחים" "הספק)להלן: "ביטוחי  בישראל

 ;אחריות כלפי צד שלישי 4.1.1

פי דין -המבטח את אחריותו של הספק עלכלפי צד שלישי  ביטוח אחריות .א

לאובדן  מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמובשל 

בכל הקשור  ו נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהואאפגיעה 

למכללה ו/או  נזק או פגיעה לרבותלמתן השירותים בקשר עם ההסכם, 

 באים מטעם המכללה.מי מהל

לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪( )מיליון ₪  1,000,000גבולות האחריות  .ב

 הביטוח.

אש, התפוצצות,  בדבר חבות הנובעת מ: להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח .ג

קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, וכלפי בגין  הספקבהלה, חבות 

שביתה זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, 

כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מוהשבתה, הרעלה 

ם חייב לשלם בגינ הספקמצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים ש

 .דמי ביטוח לאומי(

על פי  הספקפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי  .ד

ו/או מי  המכללהתורחב לשפות את  הספקאישור ביטוחי ' אנספח 

 )להלן: "יחידי המבוטח"(מהבאים מטעם המכללה בקשר עם הסכם זה 

ו/או  הספקאחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של  על מי מהםהיה ותוטל 

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

 הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 הסטודנטיםהמכללה ו/או בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .ה

שימושו, של הספק, ייחשב לצורך ביטוח זה ו/או  שאינו רכוש בבעלותו

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

 ;חבות מעבידים 4.1.2

 פקודתעל פי  הספקשל  אחריותומעבידים המבטח את חבות ביטוח  .א

 פגומים, התש"ם יםמוצר)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות ל הנזיקין

בקשר עם במתן השירותים כלפי העובדים המועסקים על ידו  1980

)להלן: "מקרה ביטוח"(  מקצועיתאו מחלה /ו תאונת עבודהבגין  ההסכם

בכל במשך תקופת הביטוח  עקב עבודתםותוך כדי למי מהם שייגרמו 

 ההסכם.הקשור במתן השירותים בקשר עם 

 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים: .ב
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 לתובע.₪  6,000,000 (1)

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000 (2)

 עבודהת בדבר שעו הגבלות לא תכלול הפוליסה לביטוח חבות מעבידים .ג

)היה  עובדיהםאו /כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו הספקומנוחה, חבות 

, פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער ייחשב כמעבידם(הספק ו

 .המועסקים על פי החוק

 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח .ד

בקשר עם  מכללה ו/או מי מהבאים מטעם המכללההלשפות את  תורחב

נושא מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה  ,הסכם זה

 .מי מעובדי הספקכלפי  בחובות מעביד כלשהן 

סעיף מפורש בדבר כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול  .ה

מי ו/או  לההמכל כלפי הספקשיבוב( של מבטחי התחלוף )הויתור על זכות 

ובלבד שהאמור בדבר  מהבאים מטעם המכללה בקשר עם הסכם זה

 .זדוןבהוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 ;אחריות מקצועית 4.1.3

הספק על פי דין בשל תביעה  המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  .א

ית חובה מקצוע הפרת ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין

מתן  במסגרתבמעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או עובדיו  ןשמקור

 בקשר עם ההסכם. השירותים

לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪( )מיליון ₪  1,000,000גבולות האחריות  .ב

 הביטוח.

אובדן שימוש, איחור, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  .ג

 כוללת, כמו כן הפוליסה המכוס השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

חבות ו, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב עקב הספקחבות הרחבות בגין 

 הספק. עובדימי מאי יושר של מהנובעת מטעות, רשלנות או 

המכללה את לשפות  פוליסת הביטוחבאחריותו של הספק להרחיב את  .ד

ם אחריות לענייןמהבאים מטעם המכללה בקשר עם הסכם זה ו/או מי 

וזאת ו/או עובדיו הספק  שנעשו בתום לב על ידיה או מחדל רשלני מעשל

המכללה ו/או מי מהבאים מטעם חבות הספק כלפי ביטוח מבלי לגרוע מ

 בקשר עם הסכם זה. המכללה

שאינו מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .ה

 .מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים

חודשים לאחר )שישה(  6הביטוח תקופת גילוי של פוליסת  תכסהכמו כן  .ו

)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום  תום תקופת הביטוח

ביטוח חלופי המעניק  הספקבתנאי כי לא נערך ע"י פרמיה ו/או מרמה( 

מוסכם בזה . שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוכיסוי מקביל 

ו יחול אך ורק על אירועים שעילתם כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה ז

 .לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי

 ;ביטוח אש מורחב 4.1.4
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ביטוחי הרכוש של הספק )אם וככל שייערכו ובמידה ויהיו רלוונטיים להסכם 

זה( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף )השיבוב( של מבטחי 

 ו מי מהבאים מטעם המכללה בקשר עם הסכם זההמכללה ו/א הספק כלפי

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם 

 .זדוןבלנזק 

זה על ידו ו/או מטעמו,  הסכםמועד תחילת מתן השירותים נשוא  לפניכי מתחייב,  הספק 4.2

פרד מהסכם את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נ המכללהלהמציא לידי 

 :"(מסמכי הביטוח)להלן: "זה  בהסכם המפורטים לתנאים וההיקפיםבהתאם זה, 

כנספח ה' זה  להסכםבהתאם לנוסח המצורף אישור קיום ביטוחי הספק  4.2.1

 ."(הספק ביטוחי אישור)להלן: "

 מהמכללהלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב בבנוסף ומ 4.2.2

באישור הביטוח את המידע שנדרש ככל ואין ) )להלן: "הדרישה"(

ימים ממועד קבלת הדרישה, ימציא  14מתחייב, כי בתוך  הספקלמכללה( 

 הספקהעתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי  המכללהלידי 

הספק מוסכם בזה כי , זה הסכםבהתאם לנדרש ובקשר עם פעילותו נשוא 

 .זו בלבדאת חלקי הפוליסות הקשורים להתקשרות למכללה ימציא 

ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, בזה כי המצאת  מוסכם 4.2.3

כאמור, לא , נספח ה' יםאישור בדבר עריכת הביטוחכאמור, לרבות ה

 .זה, על נספחיו הסכםעל פי  הספקהתחייבויות מ תגרע לאאו /ותפגע 

אישור ביטוחי מסמכי הביטוח לרבות כי המצאת  הספקמוסכם בזה על  4.2.4

המצאת  וללא זה הסכםהינה תנאי יסודי ב  , כאמור,(ח ה'נספ) הספק

הספק לא יוכל , כאמור, הספקביטוחי  אישורמסמכי הביטוח לרבות 

על אף האמור לעיל, אי המצאת  .נשוא הסכם זה מתן השירותיםלהתחיל ב

ימים  10מסמכי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 .כאמור מסמכיםלהמצאת בכתב,  המכללהממועד בקשת 

כלפי  הספקבין היתר את אחריותו של  יורחבו לכסותלעיל  4.1כאמור בסעיף  הספקי טוחיב 4.3

 כמו כן (ייחשב למעבידםוהספק לעניין ביטוח חבות מעבידים היה )משנה  קבלנים וקבלני

מי מהבאים מטעם המכללה בקשר עם ו/או  המכללהלשפות את  הספקיורחבו ביטוחי 

עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של  על מי מהםהיה וייתבעו בגין אחריות שתוטל  הסכם זה

 "(יחידי המבוטח)להלן: "ו/או הבאים מטעם הספק  הספק

אחריות מקצועית, ייערכו בגבולות אחריות ו כי ביטוחי צד שלישי הספקמוסכם בזה על  4.4

 .ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים

ו/או תנאי הביטוח גבולות האחריות סכומי הביטוח ו/או מובהר בזאת כי  ספקלמען הסר  4.5

(, הינם דרישה ה'נספח )הספק זה ובאישור עריכת ביטוחי  הסכםהמתחייבים מן האמור ב

חבויות ולקבוע נזקים ו/או ללבחון את חשיפתו ל הספק, ועל הספקמינימאלית המוטלת על 

מצהיר  הספקבהתאם. ו/או תנאי הביטוח ת גבולות האחריוסכומי הביטוח ו/או את 

המכללה ו/או כלפי ו/או תביעה ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 

סכומי הביטוח ו/או בכל הקשור ל מהבאים מטעם המכללה בקשר עם הסכם זהמי 

 .לעיל ולהלן המינימאליים כאמורו/או לתנאי הביטוח גבולות האחריות ל
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ו/או לשנותם לרעה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  קהספביטוחי  4.6

 30הודעה בכתב בדואר רשום  מכללהללספק ו נמסרה על כךאלא אם בתקופת הביטוח, 

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

מהבאים מטעם המכללה בקשר מי  המכללה ו/אושכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול ל

הימים ( שלושים) 30ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  נמסרהאם לא  עם הסכם זה

 .ההודעהמסירת ממועד 

על פי  הספקכי איזה מבין ביטוחי  מכללהול לספקיודיע  הספקבכל פעם שמבטחו של  4.7

ות האמור בנספח , לרבהספקביטוחי נספח ד' זה תנאים כלליים להביטוחים שנערכו לפי 

 4.4עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף ( ה'נספח ) הספק יאישור ביטוח

אישור עריכת  מכללהלערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל הספקלעיל, מתחייב 

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

קודמים לכל ביטוח ראשוניים וי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ייכללו תנא הספקביטוחי  4.8

ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםמוותר הספק יוכי מבטח המכללההנערך על ידי 

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

 .היוכלפי מבטח המכללהכלפי  "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת 1981 –הביטוח התשמ"א 

מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  4.9

בגין נזק  מהבאים מטעם המכללה בקשר עם הסכם זההמכללה ו/או מי תביעה כנגד 

זה ואשר  הסכםו/או המשמש אותו במתן השירותים נשוא  הספקלרכוש בבעלותו של 

, על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(לשיפוי בגינו זכאי  הספק

מכל  מהבאים מטעם המכללה בקשר עם הסכם זההמכללה ו/או מי והוא פוטר בזאת את 

אולם מוסכם (. הספקאחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על 

 . גרם לנזק בזדוןבזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם ש

וכל  (4בסעיף ביטוח זה )הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  דמילשלם את מתחייב  הספק 4.10

 ולקיים את כל למלאבמועד ום תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר לה

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות , ות כלשונןפוליסוראות הה

ה ינתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליסבפוליסות הביטוח, ככל שקיימות והזהירות הנכללות 

. בנוסף לאמור לעיל ומבלי זה הסכםמתן השירותים בקשר עם בתוקף במשך כל תקופת 

בתוקף יחזיק מקצועית וחבות המוצר  אחריותי ביטוח כי את הספק לגרוע ממנו, מתחייב

, זה הסכםבקשר עם ידו על נעשתה  שרא מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותכל עוד 

 .על נספחיו

על כל אירוע העלול להוות עילה עם היוודע למנהליו  מכללהמתחייב להודיע ל הספק 4.11

מעבידים. כן  חבות, אחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועית לתביעה על פי ביטוח

ככל  ,הספקככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס  המכללהלשתף פעולה עם  הספקמתחייב 

ו/או מימוש  חליט להגישה למבטחיםת המכללהשיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר 

 .הספקעל פי ביטוחי  המכללהזכויות 

המכללה ו/או מי יהיה אחראי לשפות את  הספקכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  4.12

גרם למי באופן מלא בגין כל נזק אשר יי מהבאים מטעם המכללה בקשר עם הסכם זה

 פוליסותאיזו מתנאי מתנאי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, ו/או  הספקעל ידי שלא בתום לב  הביטוח
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זה ו/או על פי  הסכםעל פי  הספקבכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על 

 .דין

ה בתום לב ו/או הפרייקבע בפוליסות כי  לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורבנוסף לאמור  4.13

, לרבות, אך לא הספקת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ אי קיום בתום לב של תנאי 

ו/או  הספקמוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי 

מהבאים מטעם המכללה בקשר עם הסכם ו/או מי  המכללהבזכויות  יפגעולא מי מטעמו, 

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

לחזור  הספק, מתחייב הספק)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ  4.14

העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( הנערכות בקשר עם ולהפקיד 

בגין , לעיל 4.2בסעיף כאמור ( ה'נספח )ריכת הביטוח את אישור עהסכם הזה לרבות 

מסמכי הביטוח לרבות מתחייב לחזור ולהפקיד את  הספקהארכת תוקפם לתקופה נוספת, 

הינו במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד , (ה'נספח ) הספקאישור ביטוחי 

 על נספחיו. זה הסכםמחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור ב

" הספקי "אישור ביטוחמסמכי הביטוח, כאמור, לרבות מצהיר כי ידוע לו שהמצאת  הספק 4.15

 מתן השירותיםו/או להמשך לתחילת  יםומקד תנאי מתלה ההינ, כאמור( ה'נספח )

כאמור  את תחילת ו/או המשך מתן השירותים הספקלמנוע מ תרשאי האת המכללהו

מועד ב ולא הומצא ,אמורכ ו/או ההצהרה, האישורמסמכי הביטוח ו/או במקרה ש

 המוסכם כנדרש.

בבדיקתם ו/או אי , המצאתם ו/או הספקמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  4.16

או על ו/ המכללהבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/או   המכללהבדיקתם, על ידי 

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם  מהבאים מטעם המכללה בקשר עם הסכם זהמי 

של ו/או מהתחייבויותיו אחריותו ו/או לגרוע בצורה כלשהי מוסכם ו/או כדי לצמצם למ

המכללה ו/או או כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/ דיןהאו על פי ו/זה  הסכםעל פי  הספק

 .מי מהבאים מטעם המכללה

י טוחיאישור במסמכי הביטוח לרבות אי המצאת המצאת או מובהר כי  ספקהסר למען  4.17

פי  - על הספקבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  4.14  –ו 4.2ר בסעיפים כאמו הספק

 ., על נספחיוזה הסכם

העתקי פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( ואת לבדוק את ( ת)אך לא חייב תרשאי המכללה 4.18

מתחייב לבצע כל  הספקכאמור לעיל ו הספקשיומצאו על ידי , (נספח ה')אישורי הביטוח 

ביטוחי ) זה 4סעיף על פי שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו שינוי או תיקון 

 .הספק(

מסמכי הביטוח )הפוליסות( ביחס ל המכללהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הספק 4.19

 תיקונםולהורות על ואישורי הביטוח  מסמכילבדוק את  האישורי הביטוח וזכותואת 

מהבאים מטעם המכללה בקשר עם  המכללה ו/או מיכמפורט לעיל, אינה מטילה על 

אישורי הביטוח כאמור, טיבם, ו מסמכיכל חובה וכל אחריות שהיא לגבי  הסכם זה

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

 דין.הו/או על פי  זה הסכםעל פי 

כל סכום לעכב  תרשאי תהייה לההמכלבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  4.20

הספק דת לזכות מוהעמהתמורה  זה )ביטוחי הספק( 4סעיף על פי תנאי  תזכאי הינולו 
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)שבעה(  7ובתנאי שהודיעה על כך לספק, בכתב,  בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה

 ימים מראש.

אם מוסכם בזה על המכללה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהת 4.21

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

  .נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור

הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  דמימוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום  4.22

שר עם בק המכללה ו/או מי מהבאים מטעם המכללהבלבד, ובכל מקרה לא על  הספק

 .הסכם זה

בקשר לביטוח אינה באה לגרוע  זה )ביטוחי הספק( 4סעיף במובהר בזאת, כי כל הוראה  4.23

לנזקים באם יגרמו  הספקבדבר אחריותו הבלעדית של  הסכםמכוחם של הוראות ה

 .זה ו/או על פי הדין הסכםכאמור בסעיפים אחרים ב

, והפרתן מהווה הפרה הסכםה הנן מעיקרי זה )ביטוחי הספק( 4סעיף ובהר, כי הוראות מ 4.24

 .הסכםשל היסודית 

את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי  הספקלא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך  4.25

לפי  המכללה , מבלי לפגוע בזכויותתרשאי המכללה תהאזה במלואם או בחלקם,  הסכם

מוסכם   ה.ז הסכםלפי  לספק המכללהדין, לעכב כל תשלום המגיע מהזה או על פי  הסכם

( לרבות מסמכי הביטוחהעתקים בתוקף מפוליסות הביטוח )כי עם הצגת  המכללהבזה על 

ולמוסכם על  הסכם, בהתאם לנדרש על פי ה(ה'נספח ) הספקנספח אישור ביטוחי 

 .הסכום המעוכב, כאמור לספק, ישולם המכללה

 

  התמורה 5

 הנקוב מחירה את בהתאם להסכם זה, ישלם המזמין לספק השירותיםתמורת אספקת  .א

כנגד וזאת בסוף כל חודש  ,אחת לחודש, להסכם בנספח א'לחבילת האינטרנט הבסיסית 

שירותים אספקת היום וזאת החל מ 30בתנאי תשלום שוטף+ קבלת חשבונית מס כדין

 ע"י המכללה. המחיר שבחשבונית לא יישא כל הצמדה ו/או ריבית. החשבוןואישור 

וכוללת את  על פי הסכם זה הספקלאה בגין כל שירותי הנ"ל מהווה תמורה מ ההתמור .ב

לרבות עלות כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ובמתן השירותים, ללא יוצא מן הכלל, 

ציוד ולרבות התקנת ואחזקת קווי תקשורת אינטרנט או טלוויזיה לבניין המעונות 

זכאי לא יהיה  והספק ולא כל אדם או גוף הקשור אליו,הנדרש למתן השירותים, 

לתוספות כלשהן, לרבות בגין שכר טרחה, החזר הוצאות, החזר נסיעות, עמלות או 

 תוספת אחרת.

, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש ספקהמכללה תנכה במקור מכל תשלום ל .ג

 אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס. ספקלנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא ה

אישור ניהול ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים  מזמינהל ימציא נותן השירותים .ד

, מופק על ידי שלטונות המס, רואה חשבון או יועץ מס; או 1976-ציבוריים התשל"ו

 אישור חלופי על כך שהוא פטור מחובת ניהול ספרים.
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ה בטלוויזיה או תוספת מחיר עבור חבילת אינטרנט מורחבת, יהתמורה עבור חבילות צפי .ה

ישירות לספק, ללא מעורבות או אחריות הדיירים כם זה, תשולם ע"י בהתאם להס

 של המכללה.  כלשהיא 

 

 יטול ההסכםב 6

ימים מיום  7את ההסכם הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  ספקהפר ה .א

הפרה יהא המזמין זכאי לכל התרופות, להן הוא זכאי לפי החוק, ההודעה על  ושניתנה ל

 גוף שיראהלכל  שירותיםהביצוע ולמסור את  ספקלבטל את ההסכם עם הולרבות הזכות 

 הא מנוע מלהפריע או להתערב בכל מסירה כזאת. י ספקלו, וה

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

קדמת, יהיה המזמין רשאי לבטל את הסכם ללא הודעה מו ספקהליכי הוצל"פ כנגד ה

 אחר. ספקויהיה חופשי להתקשר עם 

 

 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 

 .י הצדדיםשל הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שנ

 

 סמכות מקומית 8

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

 בירושלים. 

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

 בסעיף זה.

 

 הודעות 9

או  דה ונמסרו בידהודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במי

 שיגורן( שעות מיום 72) שבעים ושתיים, ותוך באמצעות דוא"ל בכפוף לקבלת אישור קבלת המייל

, אם נשלחו בדואר, וביום העסקים הראשון שלאחר משלוחן, אם נשלחו רשום בדואר

  .קסימיליהפב

 הנם כמפורט בתחילתו. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה

 

 

 החתום: ולראייה באו הצדדים על

 

 

__________________     __________________ 

 "הספק"       "המזמין" 
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 אישור ביטוחי "הספק"' אנספח 

 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי , בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

  שם שם

 1/2020מכרז  ☒

אינטרנט שירותי 

בבניין  וטלוויזיה

המעונות בקמפוס 

 .המכללה

 

 

 .השירותיםמזמין  ☒

 .מכללה אקדמית להנדסה ☒

 .עמותה ☒

 

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה, 

 ירושלים

 

 ____________ ת.ז./ח.פ. ____________ ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 26ב שרייבום רח' יעק

 רמת בית הכרם, ירושלים

 

 

 סוג הביטוח

אחריות או  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומי

מספר 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ סכום 

 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' מטבע סכום

  שלישיצד 

 

________ 

 מיום

 

_______ 

 עד יום

 

_______ 

1,000,000 

 

למקרה 

 ולתקופה.

 

 אחריות צולבת.  302 ₪.

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור.        

 כיסוי לתביעות מל"ל. 315

 מעשי או מחדלי מבוטח נוסף בגין 321

 האישור. מבקש –המבוטח        

כצד ג' בפרק  מבקש האישור מוגדר  322

 זה.

 ראשוניות. 328

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 329

 .שלישי       

  אחריות מעבידים

 

________ 

 מיום

 

_______ 

 עד יום

 

_______ 

6,000,000 

 לתובע

20,000,000 

לתקופת 

 הביטוח.

.₪ 

.₪ 

 לטובת מבקש ויתור על תחלוף   309

 האישור         

 וייחשב כמעבידם היה –מבוטח נוסף   319

 טחמי מעובדי המבו של        

 ראשוניות.  328

 אחריות מקצועית

 

 רטרואקטיבית

 

____________ 

 

 

________ 

 מיום

 

_______ 

 עד יום

 

_______ 

2,000,000 

למקרה 

 ולתקופה.

 

 אובדן מסמכים  301 ₪.

 דיבה השמצה  והוצאת לשון הרע.  303

 לטובת מבקש ויתור על תחלוף  309

 האישור        

 בגין מבוטח נוסף מבקש האישור  321

 המבוטח  מחדלי/מעשי        
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 .עובדים מרמה ואי יושר  325

 פגיעה בפרטיות.   326

 מקרה ביטוחב עיכוב/שיהוי עק  327

 ראשוניות  328

 חודשים( 6) תקופת גילוי 332
 

 

 (:ג'ים כפי המצוין בנספח בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתא חוזה)בכפוף, לשירותים המפורטים ב פירוט השירותים

 אינטרנט וטלוויזיה( שירותי 101)

 ביטול/שינוי הפוליסה 

הודעה  משלוח לאחר יום)שלושים(  30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 תימת האישורח

 המבטח:

 


