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. מסמך זה הינו רכוש מכללת אחוה  

לא ישוכפל ולא ייעשה בו , המידע הכלול בו לא יפורסם

מלבד הגשת הצעה , שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא

. למכרז  

. כל הזכויות שמורות למכללת אחוה  
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  הנחיות למציעים
  

   האספקת והתקנת פרגול
  

הצעות  מבקשת לקבל") המכללה: "להלן(  המכללה האקדמית אחוה) ר"ע(אחוה המכללה האקדמית לחינוך 

לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי , בהתאם לתנאים ")המכרז: "להלן( אספקת והתקנת פרגולהל

  ").החוזה" -  לעיל ולהלן( על נספחיו, ובהתאם להוראות החוזה המצורף, הזמנה זו בכלל

  .מצורףחוזה השירותים שעבורם מזמינה המכללה את ההצעות הנם כמפורט בה

של המכללה ואין לעשות בהם כל שימוש  המסמכים אלו הנם רכוש. חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז

  .למעט לשם הגשת הצעה כנדרש במכרז

אשר , ₪ 250רת קומת קרקע במחלקת גבייה תמו, 3בניין , את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במכללת אחוה

  . כתנאי להשתתפות במכרז, לא יוחזרו

  .אין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל

על המציע להשלים את . נדרש להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו, מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה

את מלוא המסמכים הנדרשים  לצרף להצעתו, "פרטי המציע והצעתו"מלוא הפרטים הנדרשים בפרק 

בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו 

  .ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך) לרבות נספחיו(

או /או תוספת ו/אין להוסיף כל הערה ו, למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז

או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז /או תוספת ו/הערה ו. ת למסמכי המכרז ולתנאיוהסתייגו

  .או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי וועדת המכרזים/ו

  
את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במקור במעטפה חתומה וסגורה הנושאת את מספר המכרז בלבד 

עד לא יאוחר מיום  במכללה 1קומה , 3בניין , די מחלקת תפעולמשרואשר תוכנס לתיבת המכרזים ב

  .12:00בשעה  12.9.2011

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת המכרזים 

  . מוטלת על המציע בלבד

  

 הבהרות ושינויים, בדיקות מוקדמות
 

וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים לחקור את , ההזמנה המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי

  . תנאי ההתקשרות עם המכללה לאספקת השירותים

ינים באופן המפורט יהנוגע להזמנה זו ולאספקת השירותים יימסרו למעונ ידיעות והסברים נוספים בכל

  .להלן בהוראות אלו

או יהיה לו ספק כלשהו בקשר /ההזמנה והתאמות במסמכי -או אי/שגיאות ו, אם ימצא המציע סתירות

-08: ד גלית עמרם פקס"לעו עליו להודיע על כך בכתב, למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם

שישלחו במידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב  Galit_am@achva.ac.il: או במייל 8501901

  .לכל המשתתפים ל"דוא/ בפקס
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המכללה אינה . מובהר כי יינתנו תשובות רק לשאלות שיופנו בכתב וכל תשובה או הבהרה יינתנו בכתב

 .הפה למשתתפים ואלה לא יחייבו אות- או הסברים שיינתנו בעל/נושאת באחריות לפירושים ו

או לתקן /ההזמנה ו מוסמכת המכללה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי, מבלי לגרוע מן האמור לעיל

 .לכל המשתתפיםל "בדוא/  שלח בפקסטעויות שנפלו בהם בהודעה בכתב שתי

והם , או התיקונים האמורים כשהם חתומים על ידו/ההבהרות ואו /התשובות ועל המציע לצרף להצעתו את 

 .יהוו חלק ממסמכי ההזמנה

  
 תוקף ההצעה  .א

אם יידרש לכך . חרון שנקבע להגשת ההצעותיום מהמועד הא) שישים( 60ההצעה תישאר בתוקף למשך 

  .ויום נוספים את תוקף הצעת) שלושים(  30 - י המכללה יאריך המציע ב"בכתב ע

  הוצאותאחריות ו  .ב
 

  .או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם הצעתו/המכללה ו

, הערבויות, לרבות הבדיקות המוקדמות, כלשהןהמכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות 

 .או הנובעות הימנה/או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו ,הדמי קניית מסמכי ההזמנ

או אינו /כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו, אם יגרם, המציע ישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה

 .או מטעה בהצעתו/מדויק ו

     3בבניין  10:00בשעה  30.8.2011ביום  תתקיים למתן הבהרות ותשובות לשאלות") בלניםסיור ק("פגישה   

  .  בחדר הישיבות  2קומה   

או למייל  08-8501901ד גלית עמרם בפקס שמספרו "בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב לעו 

Galit_am@achva.ac.il .  

שאלות הבהרה שיגיעו למכללה  .12:00בשעה  4.9.2011אלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד עד ליום את ש

 . שאלות ניתן להגיש רק לאחר רכישת מסמכי המכרז. לא ייענו, או שיופנו בדרך אחרת, לאחר תאריך זה

  . המכללה רק תשובות בכתב יחייבו את. כל השאלות והתשובות להן ירוכזו ויופצו לכל רוכשי המכרז

יופצו באמצעות הפקסימיליה או בכל דרך אחרת של המציעים התשובות וההבהרות שיינתנו בעקבות פניות 

ההנחיות למציעים והחומר את מסמכי  שמכללה פנתה אליו והעבירה לושהמכללה תמצא לנכון לכל מי 

ור לעיל כשהן חתומות כל מציע חייב לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות שנשלחו אליו כאמ .הרלוונטי

 .על ידו והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה

  
  כללי  .ג

 

 :תשומת לב המציע מופנית בזה לתנאים להלן ובהגשת הצעתו מסכים מגיש ההצעה כי
התקשרויות של מוסד להשכלה (המכללה פועלת במסגרת חוק חובת המכרזים ותקנות חובת המכרזים  .1

 .  2009- ע "תש,    )גבוהה

על פי שיקול  באיזו הצעה שהיא םפורמאלייללה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים המכ .2

 .דעתה הבלעדי
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לתקן או להשלים את , פגומה או/לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו, אך לא חייבת, המכללה תהא רשאית .3

  .יובכפוף להוראות החוק ותקנות בדרך ובתנאים שתקבע, בלעדיהכל לפי שיקול דעתה ה, הצעתו

המכללה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכרעה נתונה לשיקול דעתה  .4

 .הבלעדי של המכללה

 :י שיקול דעתה בלעדי והמוחלט"הכל עפ, המכללה שומרת לעצמה את הזכות .5

וף או לערוך התמחרות בין המציעים כולם או חלקם בכפ/או עם חלקם ו לנהל משא ומתן עם  המציעים )1

!.להוראות החוק ותקנותיו

  .לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן )2

 .או נוספים/או להתנות תנאים חדשים ו/לוותר על דרישות וקיום תנאים כלשהם ו )3

אפילו אם היא איננה , למסור את מתן השירותים לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה )4

  .או הטובה ביותר/ו ההצעה הזולה ביותר

מבלי שלמציעים תהיה טענה , או לבטלו בכל דרך שתמצא לנכון/ת קבלת ההחלטות בהליך ולדחות א )5

 .בשל כך

להחליט שלא לקבל כל הצעה שהיא ולהוציא הזמנות חדשות להגשת הצעות בין בנוסח זהה לנוסח זה  )6

  .לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובין בנוסח שונה

ולקבוע כי במקרה שהזוכה לא יעמוד , זוכהרשאית לדרג מציע או מציעים נוספים מלבד ה המכללה )7

 .יבוא במקומו המציע שידורג אחריו, בתנאי כלשהו

לדון עם מציע בפרטים , על פי שיקול דעתה, תהא רשאית, או מי שימונה לכך מטעמה המכללה )8

בין אם , שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לבקש הבהרות לגביה ולבקש מהמציעים, המופיעים בהצעתו

לתקן או לשפר , )לרבות עם חלק מהמציעים בלבד(ע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים מדובר במצי

 .הכל בכפוף להוראות החוק ותקנותיו בכתב את הצעותיהם

  
  

 הודעות ונציגות
 

מסמכי ההזמנה יהיה על המציע להודיע למכללה את כתובתו לצורך מסירת הודעות בכל הקשור  רכישתבעת 

מספר הטלפון ומספר הפקסימיליה של האדם אשר ייצג , את שמו, ואר אלקטרוניכתובת דוכן , בהליך זה

 .אותו בכל הקשור בהליך זה

או עם אדם אחר , כאמור לעיל, בכל הקשור בהליך זה המכללה תעמוד בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע

 .עליו יודיע המציע בכתב

תחשב כאילו , כאמור לעיל, שמסר המציעכל  הודעה שתשלח על ידי המכללה בדואר רשום לפי המען 

הודעה . שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר) ארבעים ושמונה( 48נתקבלה על ידי המציע כעבור 

תחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים , כאמור עיל, שתשלח בפקסימיליה למספר שנמסר על ידי המציע

 .הראשון שלאחר שידורה התקין בפקסימיליה
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 :למכרז סף תנאי
  

התנאים האמורים בחלק זה מפורטים תנאי הסף המיוחדים להתקשרות נשוא המכרז והם באים להוסיף על 

   .לעיל

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים 

  . יביא לפסילתה המידית של ההצעה, באופן הנדרש, ןלהל

אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן / לגבי מסמך אלא אם נאמר אחרת

  .למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור

  

  . אלומיניוםמנוסה לעבודות  המציע צריך להיות קבלן  .3.1

כנספח המצורף להסכם על המציע להמציא את כל האישורים וכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח         3.2

שכר , אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ',ז

  .  1976-ו"התשל, )מינימום והעסקת עובדים זרים

על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי , אם המציע הינו תאגיד   .3.2

ח על היות התאגיד "רו/ ד"ט את בעלי המניות במציע ומנהליו וכן אישור עותאגידים מסוגו המפר

בנוסח (קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם 

  ). 'כנספח והמופיע 

על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק . על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו  .3.3

לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז , "רטי המציע והצעתופ"

) לרבות נספחיו(מעמודיו  ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד

  .ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך

יט על  פסילתה ת הזכות להחלא או שאינו נכון ייתן למכללה/כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו

  .ידית של הצעת המציעהמ

את  שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים למכללה, כל תוספת  

למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה במידה והצעת . הזכות לפסול את ההצעה

  . או ההסתייגויות/ם ואו השינויי/המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו

כי לא מתנהלות תביעות , מאומת בפני  עורך דין, על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו    3.4

או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה /נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו

   ).'כנספח חבנוסח המצורף למכרז זה (במכרז 

סור יחד עם הצעתו ערבות מבנק בארץ או מחברת ביטח ישראלית שברשותה רישיון  על המציע למ  .3.6

חתומה על ידי החברה עצמה , 1981 - א "התשמ, לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח

  ). ולא על ידי סוכן שלה(

נספח צמודה למדד ובנוסח המצורף להסכם כ, בלתי מותנית, על הערבות להיות אוטונומית  .3.6.1

המכללה  12.10.11 ובתוקף עד ליום המכללהלפקודת  ₪ 5,000הערבות תהיה בסך של . 'ה

במכרז יסרב לעמוד  היה רשאי לחלט ערבות זו במקרה בו המציע אשר יוכרז כזוכהת

או באם המציע ינהג בחוסר תום לב /בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז והצעתו ו

  .  במהלך הליכי המכרז
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אי דיוק בשמו של המציע או . הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויקעל   .3.6.2

  .רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המכללה עד לקבלת החלטה סופית   .3.6.3

  . הצעת המציע על הסףיביא לפסילת , אי הארכת תוקף הערבות. בדבר המציע הזוכה במכרז

ללא  סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למכללה  .3.6.4

  .  צורך בהוכחת נזק כלשהו

גבוה  הבכל זמן להוכיח כי נזקת היה רשאיתהמכללה , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  .3.6.5

או כדי /הערבות כדי למנוע מהמכללה ואין בחילוט . יותר מסכום הערבות ולתובעו מהמציע

  . להעלות כל טענה ולדרוש ממנו כל סעד העומד לו על פי כל דין נהלשלול ממ

  

ח המעיד כי השכר המשולם לעובדי המציע אינו נמוך משכר המינימום המעודכן במועד "אישור רו  .3.7

מלוא התשלומים  וכי משולמים להם 1987 -ז "התשמ, הגשת ההצעה בהתאם לחוק שכר מינימום

 . או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם/הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו
יש לצרף העתק מחוזי ההתקשרות בין , להצעה המוגשת על ידי מספר גופים שהתקשרו לצורך מכרז זה  .3.8

ההתקשרות עם יש לצרף את שם הגוף המוביל מולו תיערך , בנוסף. הגופים ופרטים מלאים אודותיהם

  . המכללה

פרויקטים הדומים  4המציע נדרש לצרף להצעתו מסמכים המעידים כי ביצע בשנה האחרונה לפחות     3.9

  . לפרויקט נשוא המכרז

  . המלצות מגופים שונים בהם עבד בתחום נשוא המכרז 4המציע נדרש לצרף להצעתו   3.10

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  
  

  



             ________________________________                          ________________________________  
  

  המכללה האקדמית אחוה                                      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                
  

  _________________________  
  

  הקבלן                                                                               

  שאלון פרטי הספק והצעתו

  ה/ה והצעתו/פרטי המציע
  

  ה/שם המציע
  

   
 מספר מזההתאריך רישום סוג התאגיד

   
   

 פקסימיליהטלפון )רשום(כתובת משרד 
  

  :ה/פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע

 תפקיד בתאגיד כתובת.ז.מספר ת שם ושם משפחה
    
    

    
    
    

 
י המציע "או קשירת הסכמים עם גופים אשר ישותפו ע, עה זובמקרה של התאגדות מספר גופים במסגרת הצ

יש , בנוסף. ל לגבי כל גוף בנפרד ולצרף הסכמי התקשרות ביניהם"יש לצרף את הפרטים הנ, במתן השירות

  .שמולו תיערך ההתקשרות עם המכללה, לציין את שם הגוף המוביל

  

  נתוני כוח אדם

  מספר העובדים בשירות המציע
 כ"סהוהתמחותם תפקיד העובדים

  
  
  
  
  

  ה בעבודות דומות/ניסיון המציע

שמות ממליצים מועדי הביצוע , ת להן/תה אחראי/שהיה, ה בעבודות דומות/ה לפרט ניסיונו/על המציע

  :והיקף
  :שם העבודה
:טלפון :ממליץ/המכללה
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  תאור העבודה
  
  

 :מועד סיום העבודה :מועד התחלת העבודה
 :ם שסופקומספר עובדי
  :שם העבודה
:טלפון :ממליץ/המכללה

  תאור העבודה
  
  

 :מועד סיום העבודה :מועד התחלת העבודה
 :מספר עובדים שסופקו

  

  .בדפים נוספים - ל  "ניתן לפרט עבודות נוספות  במתכונת הנ: הערה

  

  הצהרה והתחייבות

אצל ______________ משמש כ_____, __________. ז.ת___________________, אני החתום מטה 

אני . אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע בחתימתי"). המציע: "להלן(_______________ המציע 

מציע את שירותי המציע , ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה, מאשר שקראתי את מסמכי המכרז

מלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונו לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת ל

  .המלאה של המכללה

  
  . הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת

או המציע יסרב לחתום /ידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון ו

יה המכללה רשאי לחלט את הערבות אשר יה, על ההסכם במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי המכללה

  . צורפה להצעה

  
  ______________: חתימה וחותמת______________  : שם____________  : תאריך
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  הסכם

 2011______________ ביוםבמכללת אחוה  שנערך ונחתם

  )ר"ע(אחוה המכללה האקדמית לחינוך         :בין

  )ר"ע(המכללה האקדמית אחוה         

     79800שיקמים . נ.ד: ובתכת    

  מצד אחד                    )     "המזמין": להלן(                                        

  
 

   _________________________  :ובין
  _________________________                               
  _________________________   

  ")הקבלן: "להלן (

 מצד שני                            

 ").קטהפרוי: "להלן( פרגולה בשטח המכללהוהמזמין מתכוון לבנות    הואיל

הידע והיכולת לתת , בידו האמצעיםו מנוסה לעבודות אלומיניום קבלןהינו מצהיר כי  קבלןוה   והואיל

 . במסמכי המכרזכפי שיצוין , למזמין את השירותים המפורטים להלן

 זה בהסכם למפורט בהתאם הקבלןשל יעוץ ופיקוח עליון , תכנון והמזמין זקוק לשירותי   והואיל
 .רותים אלה והמזמין הסכים להלןיש מזמיןלתת להציע קבלן וה ,")השירותים" :להלן(

  :לכן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

  כללי

  .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו  .1.1

  :מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, י המשנה להםהנספחים המצורפים להסכם זה ונספח   .1.2

   וכתב כמויות לרבות שאלות ותשובות הבהרה, מסמכי המכרז  :'נספח א

  מפרט טכני  :'נספח ב

  ההדמי  :'נספח ג

  הצעת המציע למכרז :                    'נספח ד

  .נוסח כתב ערבות בנקאית  : 'נספח ה

  ות המציעח על פרטים אוד"רו/ ד"אישור עו  :'נספח ו

  )שכר מינימום והעסקת עובדים זרים(תצהיר   : 'נספח ז

  )העדר תביעות ופשיטת רגל(תצהיר   :'נספח ח

  אישור עריכת ביטוח  :'נספח ט
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 הדרושים להשלמת, ללא יוצא מן הכלל, רותיםילמזמין יהיו כל השקבלן י ה"ע ושיינתנרותים ישה  .2

המשתמע בפרויקט ואשר יכללו את כל וק ועל כל על פי הח, על פי הנדרש, הפרויקט על פי ההצעה

    . בנספחיםהאמור 

מכל  ,רותים באורח סדיר ושוטף ככל שיידרשוימתחייב לתת למזמין את כל הש קבלןכי ה, מובהר בזה

כך שבמועד סיום העבודות , או על פי דרישתו של כל גוף הפועל על פי כל דין או מכוחו ומין שהוא סוג

בהתאם להוראות כל דין ובהתאם  ,באורח תקין בהתאם להוראות הסכם זה תהא הפרגולה בנויה

ורק לאחר , מובהר בזאת כי סיום ביצוע העבודות יהיה לשביעות רצונו של המזמין  .מזמיןלדרישות ה

 .על פי הסכם זההקבלן שניתן אישור בכתב הדבר יהווה אישור על ביצוע מלוא ההתחיבויות 

 י"עפ קבלן י ה"למזמין ע ושיינתנרותים יי הסכם זה ולכל הש"עפקבלן ה בתמורה לכל התחייבויות  .3
 שעל פי התמורה. מ כחוק"בצרוף מע ₪  _______________סך של  קבלןל ישלם המזמיןהסכם זה 

 10%המהווה  סךכי  קבלןעל ה מוסכם .הנה סופית ואינה ניתנת לשינוי מכל סיבה שהיאההסכם 

הקבלן יעביר  .לקבלת אישור סופי של המפקח לגמר העבודהין עד מזממשווי התשלום יוחזק אצל ה

  . אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס כחוק, למזמין חשבונית מס כדין

 רותים יולש לפרויקטאת דרישות המזמין והנחיותיו בקשר , מאשר בזה כי בדק את הפרוייקט קבלןה.       4

מצהיר קבלן וה ,רותיםינאים הדרושים לשם מתן השוכן בדק את כל הפרטים והת, שהוא זקוק להם

וכי הוא בעל הכישורים והיכולת , רותים בהתאם למפורט בהסכם זהיכי ביכולתו לתת למזמין את הש

כי על סמך הצהרותיו של  ,מובהר בזה. להוציא לפועל את התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה

ניתנה מלוא הגישה לכלל כל החומר  קבלןוכי ל ,רותיםיאת ביצוע הש קבלןמוסר המזמין ל קבלןה

 והמסמכים ושבחתימתו על הסכם זה מאשר את קבלת כל המסמכים הרלונטים בעבור ביצוע עבודתו

 .רותים ימקבל על עצמו את ביצוע השקבלן וה

מנהל   ב"אישורים וכיו ,הוראות, לרבות לצורך מתן הנחיות, המזמין ימנה לצורך ביצוע ההסכם  ) א  .5

 יראו אותם י הנציג"ע אישור שינתנו או הוראה, וכל הנחיה") מנהל הפרוייקט" :להלן( רוייקטפ
 .על ידי המזמין לפי הסכם זה כאילו ניתנו

עם המזמין  , ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל, רותים בתיאוםימתחייב לבצע את השקבלן ה  ) ב

 .ומנהל הפרוייקט

בהתאם ללוח ו החל מיום מתן צו התחלת עבודה, ודשייםחבתוך  רותיםיהשמלוא  יבצע את קבלןה  .6

הזמנים  על לוח שמירה .ושלביו השונים הפרוייקט י הנדרש לביצוע"י המזמין ועפ"זמנים שייקבע ע

 .הנה תנאי עיקרי של ההסכם כאמור

התכניות לא תיחשבנה . ימסור את כל התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמניםקבלן ה  .7

  .או מנהל הפרוייקט/מהמזמין והאישור האמור  עד לקבלת כמושלמות



             ________________________________                          ________________________________  
  

  המכללה האקדמית אחוה                                      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                
  

  _________________________  
  

  הקבלן                                                                               

את התכניות תוך פרק זמן  קבלןיתקן ה לקבלןאת הערותיו  קטמנהל הפרויהעביר המזמין או 

 היינתנו למזמין באורח שוטף וללא הפסק קבלןה י"שיבוצעו ע רותים והעבודותיהש .)ימים 3עד (סביר

 .ושל השלבים השונים בו באופן שבו לא יעוכב ביצועו של הפרוייקט

 ,יקטרותים והפרויימציא למזמין כל חוות דעת או ייעוץ אשר יזדקק לו המזמין במסגרת השקבלן ה  .8
 או הפרויקטאו מנהל /ו המזמין ידי על אליהן יוזמן אשר הישיבות בכל להשתתףקבלן ה מתחייב וכן
 .רותיםיקט או בשאו בעלי מקצוע העובדים בפרוייקט והקשורים בפרויי יועצים י"ע

 יחסי או מי מטעמו ובין המזמיןאו מי מטעמו  קבלןן המוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו בי  ) א  .9
 . וכל מי מטעמו קבלןלרבות עובדי ה ומעביד עובד

לרבות ( לרשות כלשהיא  או תשלום/כל תשלום מס וובגין מי מטעמו ישלם עבור עצמו קבלן ה  ) ב

ביצוע עקב  אשר חב הוא) או רשות אחרת/ל ו"למל,מ "למע ,ומבלי למעט למס הכנסה

 .יקטהפרו

 .החלים עקב עבודתםובכלל זה לתשלומי מס , יהיה אחראי לעובדיוקבלן ה  ) ג

 ,לפי שקול דעתוקזז מהשכר המוסכם לו להפסיק את ההתקשרות לאלתר למזמין תהא הזכות  .10
 .להלן המפורטים האירועים אחד בהתקיים

 .י הסכם זה"עפקבלן יבות מהתחייבויות ההפרת התחי  )א
 .י המזמין"הפסקת ביצוע הפרוייקט ע  )ב

 .קבלןכי אינו מוצא שפה משותפת עם העל פי שיקול דעתו הבלעדי  קביעת המזמין   )ג
לתשלום עבור קבלן יהיה זכאי ה, האחרון' או ג' במקרה של הפסקה כאמור בסעיף קטן ב

ישולם , ופסקה העבודה באמצע שלבה. ותו שלברותים שנתן למזמין עד לאיהעבודות והש

  .ראה נספח א להסכם ,לשירותים החלקיים  תשלום יחסי בהתאם קבלןל

ליתרת  קבלןיהיה זכאי ה, לעיל' כמפורט בסעיף קטן אקבלן רותי היבמקרה של הפסקת ש

, רותיםיעד למועד הפסקת הש קבלןה היה זכאי רותים להםיוהש עבור העבודות התשלום

 .הקבלןהנזקים שנגרמו למזמין בגין הפרות  בניכוי

או  התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או ביצע עבודה או שרות ברשלנות קבלןהפר ה  ) א  .11

את  לשפות קבלןה כי אז מתחייב ,שלא בהתאם להתחייבויות ולרמה המפורטים בהסכם זה

בגין ההפרה או ' למזמין או לצד ג אחר שניזוק מכך בגין כל נזק שנגרם' או כל צד ג/המזמין ו

מצהיר כי האחריות לטיב  קבלןה, מבלי לפגוע באמור לעיל, האמוריםהמחדל  או /המעשה ו

 .הייעוץ ושאר התחייבויותיו חלות עליו בלבד, התכנון

 רותים וכןימתחייב לגרום לכך שבמשך כל תקופת הסכם זה ובמשך כל תקופת ביצוע הש קבלןה  .12
 קבלןשל ה פוליסות ביטוח מתאימות שיכסו את היקף אחריותו המקצועית קבלןנה לתהיי ,לאחריהם
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 וההרחבות הנדרשות ות מעבידיםבח ביטוח לרבות פוליסת ,הסכם זה והעבודות נשוא םהשירותיבגין 
אישור "הקבלן מתחייב להעביר למזמין  .כלפי המזמין וכלפי צדדים שלישייםקבלן ה לכיסוי אחריות

  . הביטוח בה הינו מבוטח' חתום על ידי חב, להסכם 'ט כמופיע בנספח, "עריכת ביטוח

במעמד חתימת  למכללה קבלןימסור ה, כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי הסכם זה  .13

ההסכם ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק 

: להלן(חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח  1981-א"התשמ, הפיקוח על עסקי ביטוח

צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח המופיע , בלתי מותנית, הערבות תהיה אוטונומית"). הערבות"

על הערבות לשאת את שמו המלא של . ח"ש 10,000בגובה של המכללה להסכם לפקודת ' בנספח ה

  .המציע באופן מדויק

     כמפורט יום לאחר המועד האחרון להשלמת ביצוע השירותים 60בתוקף לפחות  הערבות תהא  .14
 . 'ה  בנספח   

המכללה לחלט את הערבות לאחר מתן הודעה  תרשאי, הוראה מהוראות הסכם זהקבלן לא קיים ה  .15

 יהיה רשאי לשלם למכללההקבלן . ימים מראש 7לפחות , לעשות כן העל כוונת קבלןמראש בכתב ל

ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את , סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטהאת 

  .כל זכות להשבת דמי הערבות קבלןאו בכדי להעניק ל המכללה

לבטלו  תהיה רשאיתוהמכללה , מהווה הפרה יסודית של הסכם זה קבלןאי מסירת הערבות על ידי ה  .16

  .באופן מיידי

להפקיד ערבות נוספת כך שבידי קבלן יהיה על ה, וטל ההסכם על ידי המכללהחולטה הערבות ולא ב  .17

  . לעיל כאמור המכללה תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום פיצויים מוסכם ומוערך , למען הסר ספק  .18

  . יה כל צורך בהוכחת נזק כלשהומבלי שיה קבלןמראש על הפרת ההסכם על ידי ה

ספק הגבוה יותר ולתובעו מ הבכל זמן להוכיח כי נזק תהיה רשאיתהמכללה , מבלי לפגוע באמור לעיל  .19

מלהעלות כל טענה ולדרוש  ה או לשלול ממנ/ואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמכללה ו

  . י כל דין"עפ הד למכל סעד העו

  .הפסקת ההתקשרות להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של תיהיה רשאתהמכללה   .20

מהווה , העל כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המכללה כמתאים לדרישותי, מתן הערבות כאמור  .21

 . תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף

ם זה ללא הסכמת רותים וביצוע העבודות נשוא הסכילא יהיה רשאי להפסיק את מתן השקבלן ה  .22

 את המזמין או העבודות יהיה חייב לפצות םהשירותיאת מתן  קבלןהפסיק ה .המזמין מראש ובכתב
י הסכם זה "וזאת בלי לפגוע מכל זכות הנתונה למזמין עפ ,למזמין עקב כך הנזקים שייגרמו בגין כל

 .י כל דין"או עפ/ו

פי על ( וחומר מקורי י המזמין העתקים "מתחייב להעביר למזמין בכל עת שיידרש לכך ע קבלןה  .23

חוות , המפרטים, התכניות, האישורים, הרשומות, הדיאגרמות, מכל החישובים) דרישת המזמין 
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או /ו םלשירותיאו /או להסכם זה ו/הדעת וכל מסמך או ידיעות שיהיו לו בכל הקשור לפרוייקט ו

בכל עת  מין השירות ובהתאם לדרישתווכי מסמכים אלו יועברו לאחזקת מז העבודות נשוא הסכם זה

למען הסר ספק . הפסקתו ללא כל תנאי/ ובין לאחר סיומו, פי דרישתו בין במהלך קיום ההסכם-ועל

הינם בבעלותו הבלעדית  –)  קבלןידי ה-אף אם נעשו על( כלל המסמכים והחומר הקשורים לפרויקט 

 .של המזמין בכל עת

לביצוע , להוצאת היתרים, כל דין בכל הקשור להתקשרות זומתחייב למלא אחר הוראות קבלן ה  .24

 .ולביצוע הוראות הסכם זה םהשירותי

זכות פטנט או כל זכות , לא יעורר כנגד המזמין או כל אדם אחר כל טענה של זכות יוצרים קבלןה  .25

חומר התרשימים וכל , הטיוטות, הנספחים, כל התוכניות, או ביצועם םהשירותיאחרת הנובעת ממתן 

כתוצאה מהסכם זה וזכויות היוצרים הנובעות מהם שייכים בלעדית  לצורך או קבלןאחר שהכין ה

 .רשאי לעשות כל שימוש בהם ללא רשות בכתב של המזמין קבלןלמזמין ואין ה

 אחר או לכל אדם לא יוכל להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו לפי הסכם זהקבלן מוסכם בזאת כי ה  .26
המזמין יהיה רשאי להעביר זכויותיו , בכתב מאת המזמיןו מראש קיבל הסכמה אלא אם, גוף משפטי

לכל אדם או גוף משפטי ללא צורך בהסכמת , כולן או בחלקן, והתחייבויותיו בהתאם להסכם זה

 .והכל ובלבד שזכויות היועץ לא תיפגענה קבלןה

 .י ההסכם"עפ קבלןחייבויות ההאישית על הסכם זה לביצוע כל הת ובחתימת וביערקבלן ה   .27

לא ייחשב הוויתור כוויתור על כל , ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה  .28

אורכה או הנחה , כל ויתור, הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או של כל הוראה אחרת בהסכם זה

 .ם על ידי אותו צדאלא אם כן נעשה בכתב ונחת, מטעם אחד הצדדים לא יהיה בר תוקף

שעות מעת  72כל הודעה אשר תישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום ותחשב שנתקבלה ביעדה כעבור   .29

 .המשלוח

ב אשר נעשו בין הצדדים קודם לחתימת הסכם זה בקשר לעניין נשוא "מצג וכל כיו, הצהרה, כל מסמך  .30

 .אלא אם כן אושרו במפורש בהסכם זה, הסכם זה בטלים

בלבד תהא  תל אביבהצדדים קובעים בזאת כי לבתי המשפט המוסמכים ב, מבלי לפגוע באמור לעיל  .31

 .הסמכות המקומית לדון בהסכם זה ובכל הקשור אליו

 :כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה  .32

 79800שקמים . נ.ד, מכללת אחוה :המזמין

   ________________________________________________________________:קבלןה
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  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  המכללה האקדמית אחוה          אחוה המכללה האקדמית לחינוך

  הקבלן          
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  נוסח ערבות -' נספח ה

  
 חברת הביטוח/ שם הבנק 

 מספר הטלפון
 מספר הפקס

  
  

  כתב ערבות 
  

  לכבוד 
   מכללת אחוה

  
  ' _______________ערבות מס: הנדון

  

שיוצמד , )ח"ש _______: במילים(₪  _______ו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של אנ

) החייב –להלן (_______________ אשר תדרשו מאת _________, למדד המחירים לצרכן מתאריך 

  . אספקה והתקנה של פרגולהל 19/2011' בקשר עם מכרז מס

  

מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב בדואר  יום 15ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד , רשום

  . לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב

  

  . ______יך עד תאר__________ ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

  : חברת הביטוח שכתובתו/דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק
  
  

 מספר הבנק ומספר הסניף חברת הביטוח/שם הבנק
  
  

חברת הביטוח/כתובת סניף הבנק
  
  

 חתימה וחותמת שם מלא  תאריך
  



             ________________________________                          ________________________________  
  

  המכללה האקדמית אחוה                                      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                
  

  _________________________  
  

  הקבלן                                                                               

  
  רך דין על פרטים אודות המציעאישור רואה חשבון או עו - ' נספח ו

  

  לכבוד 

  מכללת אחוה 

  ,.נ.ג.א

  201119/' מכרז מס: הנדון

  

  . מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה_________________ אני  

  )שם מלא(ח "רו/ד"עו             

  .____________________:שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי. 1

  ______________________________:תארגנותסוג ה. 2

  ______________________________:תאריך הרישום. 3

  ______________________________:מספר מזהה. 4

שלהם ודרישות נוספות כמו . ז.שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת. 5

 :אם יהיו, תוספת חותמת
________________________________________________  

________________________________________________  

אכיפת (מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים "מע, ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות"מצ. 6

  .מ"עי שלטונות מס הכנסה ומ"וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע 1976 –ו 'תשל, )ניהול חשבונות

  

  

  ,בכבוד רב

  

  

 חתימה וחותמת  ד"עו / ח"רו  שם מלא
  

  

 טלפון  כתובת
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 נספח ז' -  תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי _______________ . ז.ת__________ מ "אני הח

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר ,לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה _________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

  . ת לתת תצהיר זה בשם הגוף/והנני מוסמך_______________ אני מכהן כ"). הגוף: "להלן(

  ) במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון ( .2

אכיפת ניהול (סקאות גופים ציבוריים לחוק ע) א(ב2כהגדרתו בסעיף (הגוף ובעל זיקה אליו  

 1976- ו"התשל, )שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, תשלום חובות מס, חשבונות

איסור (בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  לא הורשעו")) בעל זיקה: "להלן(

ז "התשמ, או חוק שכר מינימום 1991-א"התשנ, )העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים

- 1987  .  

בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי  הורשעהגוף או בעל זיקה אליו  

-א"התשנ, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(חוק עסקאות עובדים זרים 

  . 1987 -ז "התשמ, או חוק שכר מינימום 1991

בפסק דין חלוט ביותר  הורשעובעל זיקה במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או  Xלמילוי ולסימון ( .3

- א"התשנ, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

  :1987 -ז "התשמ, או חוק שכר מינימום 1991

: להלן(בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק  לא הייתהההרשעה האחרונה  

  "). מועד ההתקשרות"

  .בשנה שקדמה למועד ההתקשרות הייתהחרונה הרשעה הא 

ה "הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ, ידוע לי כי לצורכי החוק .4

  ).  2002באוקטובר  31(ג "בחשוון התשס

  . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .5

_____________________ 
  המצהיר

 אישור
ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע____________ ת כי ביום /מאשר, ד"עו__________, , ______מ"אני הח

ה על ידי /תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב___________ 

יהיה /ה להצהיר אמת וכי ת/ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/_____________ .ז.ת

  . ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ים הקבועים בחוק אם לא תה לעונש/צפוי

  
  

___________                ______________________          ___________      
  ד"חתימת עוה           חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך       
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  תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות - ' נספח ח
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי _______________ . ז.ת___ _______מ "אני הח

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה _________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

ת לתת תצהיר /והנני מוסמך____ ___________אני מכהן כ"). המציע: "להלן(במסגרת מכרז זה 

  . זה בשם המציע

לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא _____________ הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה .2

  .או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז/אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו

  . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .3

  
_____________________ 

  המצהיר

  

 אישור
ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע____________ ת כי ביום /מאשר, ד"עו, ________________, מ"אני הח

ה על ידי /תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב___________ 

יהיה /ה להצהיר אמת וכי ת/כי עליו ה/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/_____________ .ז.ת

  . ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/צפוי

  
  

___________                ______________________          ___________    
  ד"חתימת עוה           חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך       

  
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



             ________________________________                          ________________________________  
  

  המכללה האקדמית אחוה                                      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                
  

  _________________________  
  

  הקבלן                                                                               

  'טנספח 

  אישור עריכת ביטוח

  

  לכבוד

  אחוה המכללה האקדמית לחינוך

  המכללה האקדמית אחוה 
 ")המכללה"להלן (

  08-8501901:בפקס 

  ______________: הקבלן: הנדון

  
  -:ל וכמפורט בהמשך "ש הנ"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע

  

 םקבלן אלומיניו :עיסוקו  .1

    הקמפוס האקדמי אחוה : אתר העבודה .2

  …………………………עד    ………………… -מ :  תקופת הביטוח  .3

  ___________________ : בגבולות אחריות של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .4

  )לתקופה כ"סה ₪  2,000,000 לאירוע ו₪   2,000,000לפחות  (

  ".ביט"ה הידועה בשם ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליס

  .  .…………:   השתתפות עצמית   

  בגבול אחריות של ביטוח אחריות מקצועית  .5

  כ לתקופה"סה____________$  לאירוע ו ________________$ 

  )לאירוע ולתקופה$ 500,000לפחות (

  : בגבולות אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .6

  .הלמקרה ולתקופ$  ……………… -לעובד  ו$  .. ………………

  ]למקרה ולתקופה$  -.5,000,000לעובד ו  $  -.1,500,000:  לפחות [

  ".ביט"ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

  _____________: השתתפות עצמית

י המכללה האקדמית אחוה והם לא ידרשו "ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע .7

 .יל את ביטוחיםלהפע

או קבלני /או קבלנים ו/והמכללה האקדמית אחוה : ל מתווסף לשם המבוטח "בכל הביטוחים הנ .8

סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד +  "או כל הבא מטעמם/או עובדיהם ו/משנה  ו

  ).שלישי

מקרה של שינוי  וכן שבכל, הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות .9

יום ממועד מתן  60חלפו  או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם/השינוי ו –או ביטול הפוליסה /ו

או המכללה /אחוה המכללה  האקדמית לחינוך וההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל

  "האקדמית אחוה 

  



             ________________________________                          ________________________________  
  

  המכללה האקדמית אחוה                                      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                
  

  _________________________  
  

  הקבלן                                                                               

  ,בכבוד  רב

  

  .מ"חברה לביטוח בע..  ………

 


