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 'א מסמך

 Firewallכולל  להתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו 2021/03' מס פומבי מכרז

 המכרז  תנאי

 כללי  .1

  אספקת גישהו ,חיבור תשתיתה, התקנלקבל הצעות מחיר לבזאת  מבקשת   ,("המכללה"  : )להלן ,המכללה האקדמית אחוה .1.1

( "לאינטרנט  לשני"בנדל להלן:  בטכנולוגית    (  אינטרנט  קו,    )סינכרוני(  Mbps 1,000/1,000במהירות    "מטרו"קווי  לכל 

רישוי    ותכולל ה  FortiAnalyzer 400E Appliance  -ו  Fortigate 1100E Applianceמכונות    2ובנוסף,    .בקמפוס המכללה

המצורף    הסכםבהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה בכלל, ובהתאם להוראות ההכל  ו מלא,  

 "(. המכרז"( )להלן: "השירותים"( )להלן: " הסכם העל נספחיו )להלן: "

לאינטרנט, הגנות, מאגר כתובות, ממשק לניהול    תשתיתקווי    2אספקה והתקנה של    השירותים הדרושים במכרז זה הינם .1.2

, לרבות אחריות,  FortiAnalyzer  –, כלי אבחון  Firewall  -לדומיינים של המכללה, חומת אש   DNS  (Zonefile)  -  כתובות ה

 שירות וכן תמיכה ותחזוקה שוטפת, עפ"י המפרט הטכני המצורף למסמכי מכרז זה.  

 . לה שומרת לעצמה את הזכות לממש את כל ההצעה או רק חלקים ממנה, ע"פ בחירתההמכל .1.3

 הינה בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות. סכםתקופת הה .1.4

 חוברת זו והמסמכים המצורפים לה מהווים את מסמכי המכרז. .1.5

ולא למטרה אחרת    ,כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה של המכללה. המסמכים נמסרים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה .1.6

 כלשהי. אין המציע רשאי להעתיק אותם, כולם או מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המכללה רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה   .1.7

הפירוש העדיף של מסמכי ו/או את  הניסוח הנכון  והמוחלט, את  ו/או תביעה    המלא  כל טענה  ולמציע לא תהא  המכרז, 

 הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי המכללה. 

כל תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז מקנים למכללה את הזכות לפסול את ההצעה או   .1.8

למען  בל את ההצעה תוך התעלמות מכל תוספת, שינוי או הסתייגות כאמור.  לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לק

כהצעה  תוכרז  המציע  והצעת  במידה  המכללה  את  תחייב  אשר  שההצעה  מובהר  ספק  ללא    הזוכה,  הסר  ההצעה  תהיה 

 התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות. 

 טבלת ריכוז מועדים למכרז  .2

 

 

 

 

 

 

 

שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום אחר בהזמנה, יגבר התאריך שבטבלה, אלא  במקרה של סתירה בין תאריך   .2.1

 אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של המכללה שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פרסום ההזמנה. 

 סף  תנאי .3

להגשת ההצעות למכרז, כל רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים בהם, במועד האחרון  

 התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 : תנאי סף מנהליים .3.1

הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, ללא חובות לרשות התאגידים. מובהר כי היה והמציע הינו שותפות, על השותפות    המציע .3.1.1

וכי מציע אינו יכול לייחס לעצמו במסגרת הצעתו    ,כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר תאגידים, ולהיות רשומה כדין

 ;נתונים של תאגיד אחר, כגון: ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר

 המועד אירוע

 2021, יוליל  06'  גיום  מכרז מועד פרסום ה

 16:00בשעה   2021 יולי,ל  14 ד'יום  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים  

 12:00בשעה   2021 יוליל  29'  היום  מכרז המועד האחרון להגשת ההצעות במענה ל

 2021  ,וקטוברא ל 31'  איום  תוקף ערבות ההצעה 
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 ; 1976- על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.1.2

מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו, ככל  המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות   .3.1.3

 .שיזכה במכרז

 : מקצועיים סף תנאי .3.2

עוסק באספקת שירותי  ו  בתחום השירותים אותם יספק למכללה במסגרת מכרז זה  2018למציע פעילות שוטפת החל משנת   .3.2.1

 .( ברצף2) לפחות שנתייםקווי נתונים על גבי רשת עצמאית של המציע, 

 מאת משרד התקשורת על היותו ספק שירותי אינטרנט.  רישיון בתוקףבעל  ,נכון למועד הגשת ההצעות ,המציע .3.2.2

 . לאספקת הציוד נשוא מכרז זה ספק מורשההינו  ,נכון למועד הגשת ההצעות ,המציע .3.2.3

 .Fortinet Integratorאו  Fortinet MSSPבעל תעודות הסמכה  ,נכון למועד הגשת ההצעות ,המציע .3.2.4

 .Fortinet NSEבעלי תעודת הסמכה  מומחים 2המציע מעסיק לפחות  .3.2.5

 לניטור השירותים המוצעים. NOC 24*7*365המציע נכון למועד הגשת ההצעות מפעיל  .3.2.6

 .בעל תשתית ישירה לספקי אינטרנט בינלאומיים בחו"להמציע נכון למועד הגשת הצעתו  .3.2.7

 .גיות שונות בקרב כלל לקוחותיובטכנולו  קווי נתונים/קישורים 300המציע מפעיל לפחות  .3.2.8

מעסיק  ו  ימים בשנה  364  24*7צעתו מפעיל מוקד תמיכה אשר ייתן מענה לקריאות המכללה  ההמציע נכון למועד הגשת   .3.2.9

עובדים במקביל בכל משמרת, שהם   5שעות ביממה, ומונה לפחות  24ימים בשבוע,  7צוות תמיכה הזמין לטיפול בתקלות 

 בשירותים נושא המכרז. בעלי הסמכה לתמוך 

הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד  ו  לעיל הינם מצטברים  3.1-3.2  בסעיפים, תנאי הסף המפורטים  ספק  הסר  למען .3.2.10

 . מהתנאים, תיפסל על הסף

 ערבות לקיום ההצעה  .4

על המציע לצרף להצעתו ערבות מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח   .4.1

 (.ולא על ידי סוכן שלה, חתומה על ידי החברה עצמה )1981  –על עסקי ביטוח, התשמ"א 

ז'על הערבות להיות אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד ובנוסח המצורף   .4.2   ₪  30,000. הערבות תהיה בסך של  כנספח 

 לעיל. 2ובתוקף עד למועד המפורט בטבלת המועדים בסעיף (, לפקודת המכללה האקדמית אחוה  ₪ אלף שלושים)

מציע הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה בכתב אם המכללה תהיה רשאית לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, אחרי שנתנה ל .4.3

 התקיים בו אחד מאלה:  

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  .4.3.1

 או מידע מהותי בלתי מדויק.  ,המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה .4.3.2

 הצעות במכרז. המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ה .4.3.3

שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות  ,הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז .4.3.4

ו/או לא הפקיד את    הסכםשל המכללה עם הזוכה במכרז, לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור, הוא לא חתם על ה

 .הסכםהערבות אשר עליו להפקיד על פי ה

חלקי יגרמו  דיוק בשמו של המציע או רישום השם באופן    ו המלא של המציע באופן מדויק. איעל הערבות לשאת את שמ .4.4

 לפסילת ההצעה על הסף. 

הגב' לידי  ו "ל  מנכ  ללשכתלמכללה,    פיזית   תוגש  ,למכרז שבנדון  ז'  כנספחבנוסח המצורף    ,ערבות לקיום ההצעה  כי  יובהר .4.5

ובהתאם למועד    ,לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות  ,(gali_si@achva.ac.ilיש לתאם מראש במייל  )  גלי סידי

 ."טבלת ריכוז מועדים למכרז" ,2 בסעיףהמפורט לכך 

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המכללה עד למועד מאוחר לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה   .4.6

שת המכללה. אי הארכת תוקף הערבות כאמור, במועד  ממועד קבלת בק  ימים  5במכרז, שיפורט בבקשת המכללה, וזאת בתוך  

 כאמור, יביא לפסילת הצעת המציע על הסף.  

סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למכללה כתוצאה מהתנהלות המציע, שהובילה   .4.7

 לחילוט הערבות, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.   
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר מסכום הערבות, ולתובעו   .4.8

ע. אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמכללה ו/או כדי לשלול ממנה את הזכות להעלות כל טענה כנגד המציע, ולדרוש  מהמצי

 ממנו כל סעד העומד לה על פי כל דין. 

 המפורטים לעיל הינם מצטברים, הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד מהתנאים, תיפסל על הסף.   כי התנאיםיובהר,  .4.9

הזוכה    צעהההערבות   .4.10 שיעמיד  לאחר  תוחזר  הזוכה  המציע  הסכם   למכללהשל  פי  על  הנדרשת  הביצוע  ערבות  את 

 . ההתקשרות

  ערבות ביצוע .5

(  7תוך שבעה )  הסכם, על הזוכה במכרז להחליף את הערבות שצירף להצעתו בערבות להבטחת ביצוע ה הסכםעם חתימת ה .5.1

יהיה    נוסח הערבות  4.2בסעיף  . הערבות תהיה בסכום שנקבע  0בסעיף  ימים. הערבות תהיה מבנק או מחברת ביטוח כמתואר  

למכרז לקיום התחייבויותיו החוזיות ושתהיה בתוקף עד    "יצועבנוסח ערבות  ",  1  בנספח ז'על פי נוסח כתב הערבות המצורף  

 . הסכם. אי מילוי סעיף זה יחשב כהפרה יסודית של התקופת ההתקשרות  סיוםלאחר   יום 60

 שאלות הבהרה  .6

כנחוצים, על מנת להב .6.1 לו  וינקוט בכל האמצעים הנראים  ויבדוק את כל מסמכי המכרז,  בעיון  ין את תנאי  המציע יקרא 

השירותים על פיו,  הנוגע למכרז זה ולאספקת   ידיעות והסברים נוספים ככל שידרשו למציע בכלההתקשרות עם המכללה.  

 יימסרו למעוניינים באופן המפורט להלן בהוראות אלו. 

התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של  -שגיאות ו/או אי  אם ימצא המציע סתירות, .6.2

 תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו לפנות למכללה בשאלת הבהרה בדרך המפורטת להלן בלבד. 

לתיבת ההצעות המקוונת. תשומת    כתביש להפנות בכתב בלבד, ולשלוח אותן ב  ה ז  מכרזוהבירורים במסגרת  כל השאלות   .6.3

 . הבהרה בשאלות למכללה לפנות  יכול  לא" אופן הגשת ההצעות" 7סעיף בהלב כי מציע שלא נרשם בהתאם להוראות 

 בלבד, במבנה שלהלן:  Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ  .6.4

 מס'

 שם המסמך

]הפנייה למסמך אליו  

  –מתייחסת השאלה 

 וכיו"ב[  נספחההזמנה, 

 סעיף/מראה מקום אחר 

]הפנייה לסעיף הרלוונטי  

במסמך אליו מתייחסת  

 השאלה[ 

נושא/כותרת 

 הסעיף
 שאלה/הערה 

1.     

. המועד האחרון  ומכן לנספחי-ולאחר  מכרזתחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוף ה  כאשרהסעיפים יסודרו בסדר עולה  .6.5

שאלות שתתקבלנה לאחר  .  "למכרז  מועדים  ריכוז   טבלת",2  סעיףב  המפורט  למועד  בהתאם להעברת שאלות כאמור הוא  

 . תיענינהמכן יתכן ולא 

תישלחנה   .6.6 לכך,  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות    תיבת  באמצעות  הבהרה  שאלות  שהגישו  המציעים  לכל  בכתבתשובות 

ההזמנה.    ממסכי יהווה חלק בלתי נפרד    ,. עותק מהתשובות שיינתנוהמכללה  של   האינטרנט  באתר   יפורסמו   וכן,  ההצעות

פה. בהתאם - . יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלידו על חתום כשהוא , הצעתואת מסמך התשובות ל  ףדרש לצרנהמציע 

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.  מכללהלכך, יחייבו את ה

ביוזמת  המכללה של    האינטרנט  באתר  פרסםל  ת רשאי  מכללה ה .6.7 בין אם  ההזמנה  למסמכי  ותיקונים  ובין אם    ה הבהרות 

באחר  להן,  התשובות  פרסום  לאחר  לרבות  הבהרה,  לשאלות  באתר בתשובה  ההזמנה  בעמוד  להתעדכן  המציעים  יות 

 . מכללההאינטרנט של ה

 . כאן-המכללה, לחץ לאתר .6.8

לו  ו/או לתקן טעויות שנפ   מכרזמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסמכת המכללה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי ה  .6.9

 . המכללה של האינטרנט  באתר פורסםבהודעה בכתב שת וזאתבהם, 

 תהיה אפשרות לקבל מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר המועד האחרון למשלוח השאלות. לא .6.10

https://www.achva.ac.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D
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  בדרך או פה  עלב תשובות תינתנה אם גם וזאתבאתר האינטרנט של המכללה תחייבנה את המכללה,   שפורסמו רק תשובות  .6.11

 .  המכללה מטעם מי ידי  על אחרת

  באתר  מהמפורסם  שונה   או  סותרת  דעתו  לעניות  אשר  תשובה  מציע  קיבל.  המחייב  הוא   המכללה  שבאתר  התשובה  נוסח  .6.12

 .הבהרות  לקבלת בבקשה למכללה לפנות  באחריותו, המכללה  של האינטרנט

 תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם באתר המכללה לא תחייב את המכללה.   כל .6.13

ו/או לתקן טעויות שנפלו    מכרזמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסמכת המכללה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי ה  .6.14

 . המכללה של האינטרנט  באתר פורסםבהודעה בכתב שת וזאתבהם, 

על ידו, ומסמך זה    םחתו  ואכאמור לעיל כשה  שפורסמורף להצעתו את עותק של התשובות וההבהרות  כל מציע חייב לצ .6.15

 יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. 

 ההצעות הגשת אופן .7

, יערוך ויגיש את הצעתו/שאלת ההבהרה באמצעות  למכרזלפנות בשאלת הבהרה בקשר  /מכרזמציע המעוניין להגיש הצעה ל .7.1

   .Sourcing Vision"( באמצעות מערכת תיבת הצעות מקוונת: "להלןהצעות מקוונת )תיבת 

מדריך בקובץ בשם " המופיעמציע המעוניין להגיש הצעתו יירשם באופן עצמאי לתיבת ההצעות המקוונת באמצעות הלינק  .7.2

ו יוגדרו ללקוח פרטי  . בהרשמה זהמכרז" שיפורסם באתר המכללה בעמוד פרסום  להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבצים

 ( באם הינו משתמש חדש במערכת.שם משתמש וסיסמהכניסה ) 

מציע שלא   .הז מכרזתשומת הלב כי רק מציעים שירשמו לתיבת ההצעות יוכלו להגיש שאלות הבהרה וכן להגיש הצעה ל .7.3

 בהתאם לעניין.  מכרזוכן לא יוכל להגיש הצעה ל ,יבצע רישום לתיבת ההצעות המקוונת לא יוכל להגיש שאלות הבהרה

העברית    יוגשו  מכרזה  מסמכי .7.4 יצור  םחתו  בעותקבשפה  בפורמט    ףאשר  למועד    PDFלתיבת ההצעות המקוונת  בהתאם 

 : "טבלת ריכוז מועדים למכרז, "סעיףהמפורט בטבלה ב

המציע נדרש לצרף את   Firewall"להתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל    מכרזתחת הכותרת "  -  1קובץ    .7.4.1

למכרז   נספח ב'למעט  להלן,    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  בסעיף  כל המידע והמסמכים הרלוונטיים המפורטים

 ". הצעת המציע"

 ". הצעת המציעלמכרז "  'בנספח ", המציע נדרש לצרף כקובץ זה את הצעה כספיתתחת הכותרת " - 2קובץ  .7.4.2

 . ההצעות בתיבת הרלוונטי בשדהלקבצים, המציעים יזינו את ההצעה הכספית  בנוסף .7.5

עותק   .7.6 המקוונת  ההצעות  לתיבת  לטעון  המציע  רשאי  לאמור,  בפורמטבנוסף  "  PDF  מושחר  השם  מושחרתחת    ,"עותק 

המהווה עותק נוסף של נספחי ההצעה שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי,  

בחלקים   האחרים  המציעים  בהצעות  לעיין  רשאי  הוא  כי  מלטעון  מנוע  יהיה  מציע  האחרים.  למציעים  לגלותם  שאין 

הבלעדי והמוחלט, מהם הנתונים    הפי שיקול דעת-ט, עלחלית  ללהן כסודיים בהצעתו. מובהר כי המכהמקבילים לאלו שסימ 

ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל  

כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף, לרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם המציע וכן שמות    –מקרה  

 אינם חסויים.    –טי אנשי קשר מטעמם ופר

טרם המועד האחרון להגשת הצעות/ לפנות בשאלות הבהרה, על מנת להבטיח    עסקים  יוםעד  מומלץ לבצע את ההרשמה   .7.7

זמן מספק לתמיכה טכנית למציע ככל שתידרש. המכללה ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי אינן אחראיות ולא  

כלשהו באופן  אחראיות  באחריות    יהיו  יישאו  ולא  רכיביהן  כל  על  האינטרנט,  ו/או  הטלפון  רשת  של  התקינה  לפעילותן 

להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה האלקטרונית. כל  

לא יהיה רשאי להעלות כנגד מכללת  מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן  

אחוה ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/דרישה בגין נזק שייגרם עקב  

טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשתות התקשורת האמורות. מכללת אחוה אינה אחראית  

ו/או  להצעות שהוגשו ולא התקבל ו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה 

 דרישה כנגד מכללת אחוה ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בעניין זה על כל הקשור, הכרוך והנובע ממנו.
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 ההצעות להגשת והנחיות דרישות .8

ואין    ,להם  תאחראי  מכללה נועדו לשמש כאינדיקציה בלבד, ואין ה  זה   מכרזבמסגרת    המכללה   ידי  על  המסופקיםהנתונים   .8.1

. כמו כן אין בהם כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של כל מציע לבחון את מכלול הנתונים, אשר הוא סבור  ההם מחייבים אות

בשל נתון כלשהו    מכללה שחשובים לצורך הכנת הצעתו או היערכותו. למציע לא תהיה כל טענה או דרישה או תובענה כנגד ה

 שחסר לו בכדי להכין את הצעתו. 

 . 7 בסעיף להנחיותהמסמכים למכרז זה תתבצע לתיבת ההצעות המקוונת בהתאם  הגשת .8.2

הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר לתת להם את הסכמתו,   .8.3

 .באופן מלא ושלם

 המסמכים הדרושים  .9

תעודת עוסק מורשה, ככל שהמציע הינו תאגיד רשום כדין במדינת ישראל יצרף המציע    3.1.1  בתנאי סףלהוכחת עמידתו   .9.1

 יצרף תעודת רישום ומסמכי התאגדות של המציע.  

אישור תקף מרשויות המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים    3.1.2בתנאי סף  להוכחת עמידתו   .9.2

 . 1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 

  1976-תצהיר המאומת על ידי עורך דין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  3.1.2בתנאי סף  בנוסף להוכחת עמידתו   .9.3

 ח'. כנספח על פי הנוסח המצורף למכרז זה 

כאשר הוא    ,'טכנספח  נוסח תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות המופיע  על המציע לצרף    3.1.3בתנאי סף  להוכחת עמידתו   .9.4

 חתום ע"י עו"ד. 

"  3.2.1בתנאי סף  להוכחת עמידתו   .9.5 ובו תיאורפרופיל חברהיצרף המציע  מבנה ארגוני של המציע, תחומי    ,שנות וותק  " 

 .ממליציםו  כמות ותחומי התמחות עובדיו, תיאור לקוחותיו התמחותו,

שבנספח  תצהיר, בנוסח המחייב  יצרף המציע     3.2.9-ו  3.2.8,  3.2.7בתנאי סף  להוכחת עמידתו  ו  9.5  בסעיףבנוסף לאמור   .9.6

עומד    'ה למועד הגשת ההצעה, המציע  נכון  ולפיו  עו"ד,  ידי  על  ומאומת  ידי מורשה/י החתימה מטעם המציע,  על  חתום 

 בתנאי הסף.בדרישות המפורטות 

 .ISP העתק הרישיוןהמציע   יצרף 3.2.2  סף בתנאיעמידתו  להוכחת .9.7

ולהתקין את הציוד,    היצרן  מטעם  אישורלצרף  על המציע    3.2.3עמידתו בתנאי סף    להוכחת .9.8 לפיו המציע מורשה למכור 

 . Fortinetלרבות ובמיוחד ציוד 

 . Fortinet Integrator או Fortinet MSSPהינו יצרף המציע תעודה המעידה כי  3.2.4בתנאי סף  להוכחת עמידתו  .9.9

 Fortinetבעלי תעודות    מומחים  2מעסיק לפחות  הוא  אישורים המעידים כי    המציע   יצרף  3.2.5סף    בתנאיעמידתו    להוכחת .9.10

NSE . 

 ". ' "הצעת המציעבכנספח על המציע לצרף הצעתו המלאה וחתומה בנוסח המופיע  .9.11

 למכרז כאשר הוא חתום ע"י עו"ד.  כנספח ג'וסח הצהרת המציע המופיע על המציע לצרף נ  .9.12

           למכרז. 'ד כנספחהצהרת המציע בדבר מורשה חתימה מטעם המציע המופיע   על המציע לצרף נוסח .9.13

אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים מסוגו, המפרט את בעלי המניות במציע    על המציע לצרף .9.14

  " כאשר הוא מלא וחתום.אישור עו"ד על פרטים אודות המציע , "'ונספח את  ו ומנהליו 

עותק סרוק של הערבות הבנקאית בנוסח המצורף   לתיבת ההצעות המקוונת  המציע לצרףעל    ,4.5"ק  בסבנוסף לאמור   .9.15

 למכרז.  נספח ז'כ

על המציע לצרף תצהיר המאומת על ידי עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע, ובעל זיקה אליו, ביותר   .9.16

 .למכרז 1 'חנספח סח התצהיר כ ע"פ נו חוק עובדים זריםמשתי עבירות לפי  

 למכרז 2י'-ו 1, י' י' יםכנספח אישור על עריכת ביטוח המופיע  .9.17

,  1992  –הנדרשים בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  ים  אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור .9.18

 למכרז. 'יא כנספחהמופיע  התצהיר   נוסחלרבות 
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יפרט את מרכיבי   בה  מטעמו  פורמלית  מחיר  הצעת   מציעה  יצרף,  למכרז  כנספח  המופיע"  המציע"הצעת    לנספח  בנוסף .9.19

  .זה מכרז נשוא תוהנדרש ותוהעבוד השירותים לאספקת את תהליכי העבודה יתארהצעתו הכספית, 

 .על המציע לצרף חוברת המכרז, חתומה על ידי מורשה החתימה של המציע .9.20

  ההתקשרות כאשר הוא חתום על ידי מורשה החתימה של המציע.על המציע לצרף את הסכם  .9.21

 ככל ויפורסם ע"י המכללה.  ,על המציע לצרף מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציע .9.22

  המופיע   למועד  בהתאם",  קובץ  טען"  כפתור  על  לחיצה  באמצעות   האלקטרונית  ההצעות  לתיבת  לטעון   יש  המכרז  מסמכי   את .9.23

 . "למכרז מועדים ריכוז טבלת",  2 בסעיף

השלמת טעינת כל קבצי מסמכי המכרז חתומים בחתימה ידנית וסרוקים, יוכל המציע להגיש את הצעתו הכספית    לאחר .9.24

 .Sourcing Visionמכרזים אלקטרונית במערכת  לתיבת

 המידית של הצעת המציע. כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למכללה את הזכות להחליט על  פסילתה  .9.25

של אותו   .9.26 ניתן להגיש את המקור  לצרף להצעת המכרז, הרי  יש  אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים אותם 

 המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

ן של המציע, או בכל גורם אחר, לא  וג ירשור, בא יובהר כי על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד ק .9.27

 יחשב כעמידה בתנאי הסף. 

המציע מחויב להודיע למכללה על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתו ו/או באיזה מהנתונים הדרושים   .9.28

 .עד למועד בחירת המציע ע"י המכללהלבחינתה, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתו ו

סול הצעה במקרה שיחול שינוי בנתונים המפורטים בהצעה ו/או באיזה מהנתונים הדרושים לבחינתה,  המכללה רשאית לפ .9.29

 אשר ייראה לה מהותי, בין אם דבר השינוי נודע לה מהמציע ובין אם בדרך אחרת. 

  אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים לעיל או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים לעיל, באופן  .9.30

של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,    המידיתהנדרש במכרז זה, ייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה  

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות   לעצמה את הזכות,  המכללה שומרת 

למכרז, להשלים מידע חסר ו/או להציג המלצות ו/או אישורים,  וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף,  

יוכיח, לשביעות רצונה של המכללה שכל אישור, היתר, רישיון או כל מסמך אחר כאמור, הינם בעלי תוקף,  ובלבד שהמציע  

 והאמור בהם נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה   .10

 שלב ראשון   .10.1

 , ותיערך בדיקה האם צורפו כל המסמכים כנדרש והאם ההצעה עומדת בתנאי הסף. תפתח האלקטרונית  ההצעות   תיבת 10.1.1

ולא יהיה בכך מתן אפשרות למציע לחזור בו    ,לפנות למציעים להשלמת מסמכים ,אך לא חייבת  ,המכללה תהיה רשאית 10.1.2

 מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל בכפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות הבאות מכוחו.  

 רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב הבא.   10.1.3

 שלב שני   .10.2

 הניקוד להצעות המציעים יהא כמפורט להלן: 10.2.1

 מתוך סך הניקוד הכולל להצעות.   90%הניקוד למחיר ההצעה יהווה  10.2.1.1

 מתוך סך הניקוד הכולל להצעות.  10%הניקוד לאיכות ההצעה יהווה  10.2.1.2

 כמפורט להלן: הניקוד למחירי ההצעות ייקבע באופן  10.2.2

 נקודות(.   90המציע שסכום הצעתו יהיה הזול ביותר יקבל את מירב הנקודות )  10.2.2.1

    המציעים האחרים יקבלו ניקוד באופן יחסי בין הצעתם לבין ההצעה הזולה ביותר, קרי, הניקוד שיקבלו יהא מכפלת   10.2.2.2

 אחד מהם.( בסכום ההצעה הזולה ביותר, חלקי סכום ההצעה של כל  90הניקוד המלא ) 

 הניקוד לאיכות ייקבע באופן כמפורט להלן: 10.2.3

 ייבחנו היקף העבודה שביצע המציע בשנים האחרונות וותק התאגיד וכן יבחנו חוות דעת של  – ניסיון, וותק והמלצות  10.2.2.3

בהתאם לפרמטרים המוגדרים   גורמים אליהם תפנה המכללה, אם תפנה, בקשר לשירות הניתן על ידי המציע, וכיוצ"ב

 "ניסיון המציע".  –ח ה' נספב
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 . שתמונה מקצועית החברי ועד הניקוד לניסיון, וותק והמלצות יינתן בהתאם להתרשמות אישית של   10.2.2.4

חבר    10.2.2.5 התרשמותו    ועדה כל  את  ולדרג  אישי,  באופן  לעיל,  שפורטו  בפרמטרים  המציעים  איכות  את  להעריך   יתבקש 

   יהיה  הניקוד  בכל אחד מהפרמטרים..  להתרשמות הגבוהה ביותר,  10-ל.  להתרשמות הנמוכה ביותר,  1במספרים שבין   

 .הועדה חברי  של הציונים ממוצע 

 הניקוד הגבוה ביותר לאחר חיבור הניקוד בגין הצעת המחיר וניקוד האיכות.ההצעה הזוכה תהא זו אשר קיבלה את  .10.3

על אף האמור לעיל, המכללה שומרת על זכותה שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר, בכפוף להוראות הקבועות   .10.4

 לעניין זה בדין ובתקנות חובת המכרזים. 

 שוויון בהצעות  .11

לחוק    ב'2בסעיף  ", רק במידה שמתקיים בה האמור  עסק בשליטת אישהתינתן עדיפות להצעת "במקרה של שוויון בהצעות   .11.1

תצהיר על  "   'יא  כנספח המצורף למכרז זה    חובת המכרזים, ושצורפו לה  אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י החוק 

 ". בשליטת אישה עסק

שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למכללה, לקבוע, במקרה של  ", נתון  עסק בשליטת אישה במקרה ולא תוגש הצעה מטעם " .11.2

(, או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב  Best & Finalשוויון בהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף )

 ועדת המכרזים של המכללה תודיע למציעים את החלטותיה.  היתרונות למכללה.

בלתי הדירות ותעמודנה    תוך תקופה מסוימת. הצעות המציעים תהיינה  מכרזלסיים את הליכי ה   תמתחייב   אינה  המכללה .11.3

. במקרה שההליכים לא יסתיימו  "למכרז  מועדים  ריכוז  טבלת",  0  בסעיף  המועדים  בטבלת  המפורט  למועד  בהתאםבתוקפן  

אתהנ  למועד  עד לבטל  בכך  שיחפצו  המציעים  רשאים  תוגש .  הצעתם "ל,  זה  לסעיף  בהתאם  ההצעה  ביטול  על  הודעה 

 . בכתב ולאלתרללה למכ

  המכללהבמקרה שיבוטל הסכם ההתקשרות או במקרה שלא ייחתם או שההתקשרות עם הזוכה תבוטל, מכל סיבה שהיא,   .11.4

  מכרז "(, וזאת בהתאם לתנאי ההכשיר השנילפנות למציע שדורג אחרי הזוכה בתהליך בחינת ההצעות )"  ת רשאי  תהיה 

ות למי שדורג במקום הבא אחריו וכן הלאה, עד  לפנ   תרשאי  מכללהה   תהיההכשיר השני לכך,    סירבוהצעת הכשיר השני.  

בה בהתאם    תשתמש  מכללהוההיא סמכות רשות    כללההמשייחתם הסכם ההתקשרות. למען הסר ספק, סמכות זו של  

 הסופי והמוחלט, על פי נסיבות העניין.    הלשיקול דעת

מיום פניית המכללה אליו, להודיע לה על קבלת הסכמתו לקביעתו    ימי עסקים  5תהא שהות של    למציע הבא על פי הדירוג .11.5

 כזוכה על פי הצעתו. 

 זכייה  בדבר הודעה .12

. מובהר כי  "(ההצעה   תוקף  מועד "להלן:  )  מן המועד האחרון להגשת ההצעות  חודשים  3הצעת המציע תהיה בתוקף במשך   .12.1

, ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה, לא יפקעו  (אם תתקשר)  , תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו  מכללה גם לאחר שה

 הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו, במשך התקופה האמורה. 

לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם    ,(אך לא חייבת)  ,ועדת המכרזים תהא רשאית .12.2

 חודשים מיום תחילתו  3בתוך   מכללההשני וכן הלאה לא ייצא לפועל, מכל סיבה שהיא, או יבוטל ע"י ה   הזוכה הראשון או 

נתן    הבא  ובלבד שהמציע  ,כאמור לעיל  ,בחלוף המועד האמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה.

 .לכך את הסכמתו

 באמצעות הודעה לדוא"ל של המציע.  החלטותיהועדת המכרזים של המכללה תודיע למציעים את  .12.3

,  יבוטל  הזוכה  המציע  עם  שהחוזה  או,  הזוכה  המציע  עם  להתקשר  המכללה  בידי  יעלה  לא,  שהוא  טעם  מכל,  שבו  במקרה .12.4

 . ההצעות מיון בשלב שנקבע  לדרוג בהתאם, הלאה וכן, בדרוג  הבא המציע הצעת את  לקבל רשאית המכללה תהא

,  הדירוג  פי על  הבא  המציע  אל  לפנות  הזכות  את לעצמה שומרת  המכללה,  זה  מכרזאו  /ו  דין   כל  פי  על  מזכויותיה  לגרוע  מבלי .12.5

  הצעתו   אם  אף  זאת,  עמו  החוזה  בוטל או  הזוכה  של  זכייתו  שבוטלה  מקום  כל,  במכרז  אחר  זוכה  על  שהוכרז  לאחר  גם  וזאת

 . בתוקף אינה  כבר כאמור הדירוג  פי  על הבא  המציע של
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מיום פניית המכללה אליו, להודיע לה על קבלת הסכמתו לקביעתו    עסקים  ימי  5שהות של    תהא  הדירוג  פי  על  הבא  למציע .12.6

 כזוכה על פי הצעתו. 

  הסכםה .13

 אשר ייחתם בין המכללה לבין הזוכה במכרז מצורף, על כל נספחיו, למסמכי מכרז זה.  הסכםנוסח ה .13.1

על   .13.2 לזוכה בדבר המועד והמקום לחתימה  וכן תודיע  זכתה במכרז על קבלת הצעתו,  המכללה תודיע למציע אשר הצעתו 

 . מסמכי ההתקשרות

ידי המכללה ו/או לא ימציא לידי המכללה  במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על   .13.3

ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו במועד כאמור לעיל, ו/או לא ימציא לידי המכללה אישור על עריכת ביטוח כנדרש  

, במועד חתימת מסמכי ההתקשרות, תהא המכללה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את  הסכםב

 זכייתו.  

 מחיר ותמורה  .14

המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית בגין כל הנדרש במסמכי המכרז   .14.1

ובנספחיהם בגין ביצוע העבודה, לרבות, אך לא רק: העבודה ו/או השירותים ו/או המוצרים ו/או המוצרים ו/או התפוקות  

יסופקו ו/או ימכרו וכן כל שכר עבודה ו/או סוציאליות ו/או פיקוח    ו/או העזרים ו/או התוכנות ו/או החומרות שניתנו ו/או

ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או ביטוח ו/או האחריות, ביגוד וכן המיסים המכסים, האגרות וההיטלים הישירים והעקיפים  

ישירה   אחרת  הוצאה  וכל  עזר  חומרי  חומרים,  בנוסף,  למכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  בתוקף  עקיפה  אשר  או 

הקשורה להספקת השירותים נשוא המכרז וכן בנוסף, כל מס, אגרה, היטל, או תשלום אשר יחולו על הספק, על פי דין, אף  

 אם הוטלו במועד מאוחר למועד עריכת המכרז ו/או ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין במפורש ובכתב אחרת.  

, מכל סיבה שהיא לרבות  הסכםה למציע זכות לשנותם בכל תקופת ההמחיר המוצע יהיה מחיר כולל קבוע וסופי ולא תהי .14.2

 הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב, למעט שינויים שאושרו מראש ובכתב על ידי המכללה.  

ו/או תוקטן   .14.3 וייעשו שינויי כמויות, תוגדל  והן להקטנה. ככל  להגדלה  הזכות לעשות שינויי בכמויות הן  למכללה שמורה 

 נויי הכמויות. התמורה בהתאם לשי

 סמכויות נוספות של המכללה, תנאים כלליים  .15

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות:

 לא לקבל אף אחת מההצעות שתוגשנה בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים ממנו בכל  עת.  .15.1

 כך. שלמציעים תהיה טענה בשללדחות את קבלת ההחלטות במכרז ו/או לפצל את המכרז בכל דרך שתמצא לנכון, מבלי  .15.2

 לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, וכן הצעה שעולה .15.3

 ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים. 

 שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר, בכפוף להוראות הדין.  .15.4

להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות  לא   .15.5

המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה  

 כדבעי. 

 נדרשים. לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים ה .15.6

בדיקת   או כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת,  לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו .15.7

 ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. 

פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לחוק חובת   לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או .15.8

 המכרזים ותקנותיו. 

 . "כשיר שני"לבחור   .15.9

 לחלק את השירותים בין מספר מציעים כראות עיניה ולפי שיקול דעתה. .15.10

ושהצעותיהם מתאימות לדרישות המכללה או לחילופין לנהל מו"מ עם    ,לנהל מו"מ עם מציעים העומדים בתנאי המכרז .15.11

 . בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו ,המציע הזוכה
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פגמים פורמאליים במי מבין ההצעות שהוגשו, שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לחוק חובת המכרזים  לא להתחשב ב .15.12

 ותקנותיו. 

לפסול הצעה שבה נכללו תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז, או לחילופין, לפי שיקול   .15.13

המכללה   תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות כאמור.   דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות מכל

 ומי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם הצעתו. 

המכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמות, ביול ההסכם והערבויות או   .15.14

 בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה ואלו יחולו על המציע בלבד. הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות 

המציע יישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה   .15.15

 בהצעתו. 

מתחייבת לבחור זוכה.  קיומו של הליך המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת המכללה, כגון מימון ותקציב. אין המכללה   .15.16

כמו כן רשאית המכללה להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות תקציביות, ארגוניות,  

מנהליות, רשויות וכד'. אם תימצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המכללה רשאית  

ט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהא  לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחל

 כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי המכללה.

יפורשו באופן המרחיב  כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך,   .15.17

 את חובות המציע ו/או את זכויות המכללה. 

אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו, למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש  .15.18

ת הזכות  על ידי תנאי המכרז. כל תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז מקנים למכללה א

לפסול את ההצעה או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות מכל תוספת, שינוי או  

 הסתייגות כאמור. 

למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא   .15.19

 יגויות. התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתי

מובהר ומודגש כי באחריות המציע להגיש את כל המסמכים המופיעים לתיבת המכרזים האלקטרונית    ,למען הסר ספק .15.20

 במערכת, כולל עדכונים/הבהרות/פרוטוקולים, מענה לשאלות מציעים, וכיו"ב. 

התנאים והתניות, המופיעים במסמך הגשת ההצעה ע"י המציע תהווה לכל דבר ועניין, הסכמה מצד המציע לכל ההוראות,   .15.21

זה ובכל מסמך אחר, המהווה חלק ממסמכי המכרז, זולת אם המציע מסר למכללה, בכתב, הודעה מפורטת ומפורשת לפיה  

הוא סבור כי הוראה ו/או תנאי הכלולים במסמכי המכרז, אינם עומדים בדרישות החוק והכל עד לא יאוחר מהמועד האחרון  

ההבהרה שאלות  עומדים  להגשת  אינם  הם  כי  המציע  סבור  לגביהם  התניה  ו/או  התנאי  ו/או  ההוראה  יפורטו  בהודעה   .

בדרישות החוק וכן מהותה של הערתו. לא מסר המציע הסתייגות בכתב כאמור במועד, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  

פיים אם יבקש לעשות כן. למען הסר ספק  דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן וייחשב כמי שפועל בחוסר תום ובחוסר ניקיון כ

 מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי להאריך כל מועד הנקוב במסמכי המכרז.

 חלקו או המכרז ביטול .16

בכפוף להוראות הדין, המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה   .16.1

 שהיא. 

עיל, מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים מבלי לגרוע מכלליות האמור ל .16.2

 האלה: 

כהוגנים  .16.2.1 למכללה  שנראים  מהמחירים  סביר  בלתי  או  מהותי  באופן  גבוה  או  נמוך  במחיר  הן  שהוגשו  ההצעות 

 וסבירים. 

 בניסיון ליצור הסדר כובל. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו   .16.2.2

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.  .16.2.3
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 המכללה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז.   .16.3

 מסמכי המכרז.  הגשתהודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס ו/או כתובת המייל, כפי שנמסרו על ידם עם   .16.4

 

 

,בברכה                                                                                       

אחוה   האקדמית המכללה  
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 מסמך ב'

 הסכם ההתקשרות 

 2021ה ביום _____לחודש ____ שנערך ונחתם במכללה האקדמית אחו         

 

 580250231"ר ע ההמכללה אקדמית אחו   בין:

  79800ד.נ. שקמים    

 ( "המכללה" )להלן:   

 ; אחד מצד

 ________________________    בין:

 ____________________  .פח.   

 __________________ רחוב מ   

    _______________________ 

 "(הספק )להלן: "   

 ; שנימצד 

 

, הגנות, מאגר כתובות, קווי גישה לאינטרנט  2והתקנה של    אספקה ל  2021/03מכרז פומבי מס'    פרסמה והמכללה   הואיל:

ה כתובות  לניהול  המכללה,    לדומיינים DNS  (Zonefile)  - ממשק  אש  של  אבחון  Firewall  -חומת  כלי   ,– 

FortiAnalyzerוכן תמיכה ותחזוקה שוטפת, עפ"י המפרט הטכני המצורף למסמכי מכרז   , לרבות אחריות, שירות

 ;"המכרז"( )להלן:  כנספח א'זה  הסכםאשר העתק ממנו מצורף ל, זה

  ;כנספח ב' זה הסכםאשר העתק ממנה מצורף ל"ההצעה"(  להלן:)  והספק הגיש הצעה למכרז והואיל:

נכונות הצהרותיו של הספק ועל הנתונים כפי   והואיל:  והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על 

 זה, בנספחיו וביתר מסמכי המכרז; הסכםשפורטו בהצעתו, בכפוף למותנה ב

והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק, וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק את כל הנתונים העובדתיים   והואיל: 

זה ובקשר עם כל התחייבויותיו על פיו, וכי הוא לא יטען או יתגונן נגד תביעה  הסכםוהמשפטיים בקשר עם חתימת 

זה   הסכםלוי כל התחייבויותיו על פי  שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית או עובדתית כלשהי למי

 במלואן ובמועדו;  

אדם מתאים ואמצעים   כחוהספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים,  והואיל:  

זה, תוך מילוי הוראות המכללה, שמירת המועדים   הסכםכספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי 

 זה;  הסכםזה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט ב הסכםהנקובים ב

והספק מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום   והואיל:

 ;1976  -תשל"ו  חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(,

קווי גישה לאינטרנט, הגנות, מאגר כתובות,   2והתקנה של  אספקה  כי הספק יספק לה שירותי  מעוניינת והמכללה והואיל:

  -, כלי אבחון  Firewall -לדומיינים של המכללה, חומת אש  DNS (Zonefile) - ממשק לניהול כתובות ה

FortiAnalyzer לרבות אחריות, שירות וכן תמיכה ותחזוקה שוטפת, עפ"י המפרט הטכני המצורף למסמכי מכרז ,

  "(; השירות" :זה )להלן הסכםל 'א  בנספחזה וכמפורט 

 הצעת   אתלקבל   מכללהברצון ה הספקלמכללה את השירות, ובהסתמך על ההצעה והצהרות  לספק ןמעוניי  והספק והואיל:

 ; להלן זה בהסכם כאמור הכל, הספק

 כפי שיפורט להלן;  והכלנים להעלות על הכתב את זכויותיהם וחובותיהם,  י והצדדים מעוני והואיל:
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 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, נספחים והגדרות .1

 המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה. .1.1

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורשו ביחד עמו:   .1.2

 .  טכני מפרט נספח א':

 המציע הצעת      נספח ב':  

 המציע.  הרתהצ  נספח ג':

 תצהיר המציע בדבר מורשה חתימה  נספח ד':

 . והמלצות  הספק  ניסיון   נספח ה':                     

 על היות התאגיד קיים, ועל היות החותמים בשמו   לרבות,  פרטים אודות המציעאישור עו"ד על  נספח ו': 

 . על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם 

 נוסח כתב ערבות בנקאית.   נספח ז':

 נוסח ערבות ביצוע      :1נספח ז'

 . תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבורים :1ח'-ו 'חנספח 

 . העדר תביעות ופשיטת רגלתצהיר  ':ט נספח

 . הביטוח ודרישות הוראות  ':י נספח

 קבלניות  עבודות ביטוחי עריכת אישור    : 1י' נספח

 . מקצועית אחריות בביטוח משולב המוצר אחריותאישור על עריכת ביטוח.     : 2י' נספח

 בשליטת אישה.   עסקתצהיר על      ':יא נספח

 לנוחיות הצדדים בלבד ואין להיעזר בהן בפרשנותו של הסכם זה. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו 

 הגדרות .2

 : לצידם אשר המיוחד הפירוש יהיה  הבאים למונחים 

 . וההמכללה האקדמית אח -"המזמין"  או/ו" כללה"המ

 המוסמכים וכל מי מטעמו.  , עובדיו, שליחיו מורשיוהספקלרבות נציגי   -"המציע  או/ו" הספק"

  הספק הקשר מטעםלצורך הסכם זה. גורם קשר מי שימונו על ידי הצדדים כגורמי  -"גורמי הקשר 

 . יהיה:______________

" או  המכללה מטעם הממונה)להלן: " בכתב מטעמו  שמונה מי אומנמ"ר  -פלד בן יאיר   מרגורם הקשר מטעם המכללה: 

 (. "המכללה מטעם הקשר"גורם 

 . המכללה מטעם הקשר גורם באמצעות תבוצע  למכללה פניה כל

ממשק , הגנות, מאגר כתובות, קווי גישה לאינטרנט 2אספקה והתקנה של ל,  2021/03פומבי מס'  מכרז -"המכרז"  

, לרבות  FortiAnalyzer - , כלי אבחון Firewall -חומת אש של המכללה,  לדומיינים DNS (Zonefile) -לניהול כתובות ה

 . ונספחיו  המכרז מסמכי  כל לרבותוכן תמיכה ותחזוקה שוטפת,    אחריות, שירות
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  DNS -קווי גישה לאינטרנט, הגנות, מאגר כתובות, ממשק לניהול כתובות ה  2והתקנה של אספקה  שירותי -"השירות"  

(Zonefile)  לדומיינים של המכללה, חומת אש - Firewall כלי אבחון ,– Forti Analyzer  לרבות אחריות, שירות וכן ,

 זה.  הסכםל  'א וכנספחתמיכה ותחזוקה שוטפת, עפ"י המפרט הטכני המצורף למסמכי מכרז זה 

 הספקוהתחייבויות  הצהרות .3

 : כדלקמן זה הסכם על  בחתימתו ומתחייב מאשר, מצהיר הספק 

  המכרז או  /ו   זה  הסכם  פי  על  הדרוש  יתרכל  ו יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הציוד,   .3.1

את כל  הדרוש   לבצע למכללה את השירות ברמה מקצועית גבוהה בכל תקופת ההתקשרות  וכן  ספק ל  הדיןאו / ו נספחיו   על

 , מסמכי המכרז ועל פי כל דין.זה להסכםויתר התחייבויות הספק בהתאם  השירותעל מנת לספק למכללה את  

התחייבויותיו כאמור בהסכם  הינו בעל כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים מכל מין וסוג הדרושים לקיום מלוא    כי .3.2

 . ההתקשרות תקופת כל במשך תקפים בהיתרים  להחזיק מתחייב והוא"(,  "ההיתריםזה )להלן: 

בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע התחייבויותיו כאמור    הוא, והסכםנהירים לו כל תנאי הו  ברורים .3.3

 .בהסכםבהסכם זה, וכי יש ביכולתו לקיים התחייבויותיו אלה בהתאם לכל הדרישות והתנאים הקבועים 

זה,   הסכםקיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשור בביצוע התחייבויותיו עפ"י    הוא .3.4

 ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר אתם. 

או נסיבה  / ועקב אי ידיעת ו/או אי הכרת תנאי    ,לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המכללה  הוא .3.5

, במשך כל תקופת ההתקשרות והוא מוותר בזה על  מנהזה ו/או הנובעים מ  הסכםהשרות שב   באספקת כלשהם הקשורים  

 טענה כאמור.  כל

על פי הסכם    ולצורך ביצוע התחייבויותי   ואת כל הנתונים, הפרטים והמידע הדרושים ל   כללהמצהיר כי קיבל מהמ   הספק .3.6

וכל שאר תנאי העבודה   ובדק את מצבו, סביבתו, דרכי הגישה אליו,  זה. הספק מצהיר כי הוא ביקר בקמפוס המכללה, 

 העלולים להשפיע על מתן השירות וכי מצאם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם.

 . מכללהה םע  וו/או אחרת להתקשרותהספק מצהיר כי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית  .3.7

א בעל אישורים כדין על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וחוק  וומצהיר כי ה  רמאש  הספק .3.8

. הספק מתחייב כי יהיו  בידיו, ובהתאם לדרישת המכללה,  1987  -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשמ"ז  

 כללה, בכל עת אישורים תקפים כאמור. אף בידי המ

  וביעילות  בדייקנות,  במיומנות,  במקצועיות  זה  בהסכם  כאמור  התחייבויותיו  כל  את  במלואם  למכללה  לספק  מתחייב  הספק .3.9

  ההוראות  כל  את   ולקיים,  המכללהאו  /ו   הממונה  של  המוחלט  רצונו   ולשביעות  ונספחיו  ההסכם  מסמכי  להוראות   בהתאם

 . מלא  פעולה שיתוף תוך זה הסכם בביצוע הקשור בכל  המכללהאו /ו  הממונה ידי על לו   שיינתנו

  הוראות  לרבות   מוסמכת   רשות  כל   ולהוראות  דין  לכל   מלאה   בכפיפות  זה   הסכם "י  עפ  התחייבויותיו   את  לבצע  מתחייב  הספק .3.10

  ורק אך תחול זו התחייבותו  של הפרה  כל  לתוצאת המלאה  האחריות  וכי, עובדים  ובטיחות עבודות לביצוע בקשר שהותקנו

 .הספק על

  1970  -"להתש (  חדש)נוסח    בעבודה  הבטיחות  פקודת   להוראות   בהתאם  והזהירות  הבטיחות  אמצעי  בכל  ינקטו  ועובדיו   הספק .3.11

  לעובדיםאו  /ו  לסטודנטיםאו  / ו  המכללה  לרכוש  נזק  יגרם  שלא  באופן,  אחרת  רלוונטית  חוקית  הוראה   וכל  פיהן  על  והתקנות

 .זה בהסכם כאמור התחייבויותיו ביצוע עקב  כלשהו' ג לצדאו  /ו

  בכל   העומד,  ובטיחותי  תקין  ציוד  באמצעות  וגיהות  בטיחות  כללי  על  שמירה  תוך  השירותים  את  לספק  מתחייב  הספק .3.12

 . דין כל הוראות"י  ועפ הנדרשים  התקנים

  של  מספיק   מספר  באמצעות  טובה   מקצועית  וברמה  ביסודיות ,  ביעילות,  בבטיחות,  התחייבויותיו  את  לבצע  מתחייב  הספק .3.13

 . דיןאו /ו  חוקאו / ו תקנה כל"י עפ , ומיומנים מקצועיים , כשירים עובדים

 מתחייב להימנע מהפרעה במכללה ללימודים ולהימנע מפגיעה בפעילות שוטפת בקמפוס המכללה.   הספק .3.14

  מעשה  עקב  ,לרכושםאו  / ו  מעובדיה  למיאו  /ו   ,המכללה  לרכוש  שייגרמו  ואבדן  נזק  לכל  האחריות  את  עצמו  על  מקבל  ספקה .3.15

  שתוציא  להוצאות  הנוגע  בכל   לרבות ,  כך  עקב  כלפיו  טענה  כל   בגין   המכללה  את   ולשפות  לפצות  מתחייב  והוא  שלו  מחדלאו  /ו

 . מכך כתוצאה
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זה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הספק מתחייב   הסכםל 'א בנספחהספק מתחייב להעניק למכללה את השירות המפורט  .3.16

לשם  השירות,  מתן  לצורך  אותו  ישמשו  אשר  והמתקנים,  האביזרים  החומרים  כל  ואת  הציוד  כל  את  חשבונו  על  לספק 

לרבות   ביותר  הטוב  הצד  ועל  המלאה  )להלן:   המכללה  לציוד  התשתית  את  לחבר  מנת  על  הדרושה  החומרההשלמתו 

 "(. החומרים"

הזכיה  מקבלתימי עסקים    14תהיה תוך    –  הציוד   התקנת  וסיום  הקווים  הפעלת  תחילת  כי   ייבמתח  ספקה .3.17 כפי  הודעת   ,

 .   שמפורט בנספח א' להסכם

  הגבוהה  המקצועית  ברמה  התחייבויותיו  ביצוע   לשם,  מספקת  ובכמות,  גבוהה  באיכות   החומרים   את   לספק   מתחייב  הספק .3.18

 "ל. הנ  לתקנים  במלואם יתאימו - הישראלי   התקנים מכון   תקני לגביהם  שקיים החומרים  כל. ביותר

 הספק אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים באתר.    .3.19

 . ההתקשרות בתום המכללה בבעלות  להיות יהפוך   זה מכרז  במסגרת הציוד  כל .3.20

 .שלו יסודית הפרה תהווה מהן איזו והפרת הסכםה מעיקרי הינן לעיל זה שבסעיף הספק והצהרות התחייבויות

 הסכםה תקופת .4

,  חודשים נוספים  24  -   חודשים, כאשר למכללה שמורה האופציה להאריך ההתקשרות ב  36  - הינה ל    זהבמכרז    הסכםתקופת   .4.1

 "(.מוארכת הסכם תקופת"  או" מוארכת תקופהאו " "תקופת ההתקשרותלהלן: ") . שנים 5  עד"כ סה

בסעיף    לע .4.2 האמור  להביא    לעיל,  4.1אף  הזכות  בלבד  למכללה  מסוים/מים    הסכםשמורה  חלק/ים  אספקת  את  ו/או  זה 

, בהודעה בכתב  הסכםמהתחייבויות הספק לפיו, לידי סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת ה 

, ומבלי צורך לנמק. מסרה המכללה הודעה כאמור לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו  ימים  30ומראש של  

בגין ו/או בקשר להפסקת ההתקשרות, פרט לתשלום המגיע לו בגין שירות שסופק על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת  

 דין.  זה ועל פי כל הסכםההתקשרות, ובכפוף לזכויות המוקנות למכללה על פי 

על .4.3 התחייבויותיו  את  לקיים  הספק  של  מחובתו  לגרוע  כדי  ההתקשרות,  בהפסקת  בתקופת    אין  )לרבות  זה  הסכם  פי 

 האחריות(, ככל שהן נמשכות גם לאחר פקיעתו. 

 התמורה .5

  ובמועדן  במלואן  זה  בהסכם  כמפורט  הספק  התחייבויות  יתר  כל  ומילוי  המכללה  להזמנת  בהתאם  השירות  לאספקת  בתמורה .5.1

  זה   הסכםל '  ב  בנספח   הספק  שהגיש   המחיר  להצעת   בהתאם  תמורה  לספק  המכללה  תשלם,  המכללה  של  רצונה  עות לשבי

 . המכרז ממסמכי ניפרד בלתי חלק המהווה

 . המכללה  ידי  על למכללה תוגש אשר חשבונית כל אישור ולאחר ,כדין מס חשבונית כנגד תשולם  התמורה  .5.2

 . המכללה ידי על החשבונית אישור מיום  30+   שוטף תשלום תנאי .5.3

זה, לרבות כל תשלום    בהסכם  כאמור  הספק   התחייבויות  כל  את  וכוללת  גלובלית  הינה  התמורה  כי  מובהר  ספק  הסר  למען .5.4

יידרש להוציא, מכל מין וסוג    הספקאו מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירות, לרבות כל הוצאה ש   הספקהמגיע לעובדי  

לא    הספקלרבות נסיעות, צילומים והעתקות מכל מין וסוג שהוא, שליחת דברי דואר וכיו"ב.    שהוא, לשם ביצוע השירות,

מוותר בזאת על תביעות או    הואיהיה זכאי להחזר הוצאות או להשתתפות מהמכללה בהוצאות אלה, ככל שיוצאו על ידו, ו

 דרישות או טענות כלשהן לעניין זה. 

  בהסכם  המפורטת   לתמורה   מעבר  נוספת  תמורה  כל  תשלם  לא  המכללה.  וסופית  כוללת  הינה  זה  בהסכם  המפורטת  התמורה .5.5

 .הרלוונטי במועד החוקי שיעורו  לפי, דין  פי על  בגינם המגיע"מ מע  בגין תשלום  תוספת למעט, זה

   אחריות .6

יהא אחראי לכל אבדן ו/או הוצאה ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל    הספק  .6.1

 נזק אחר שייגרם למכללה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ו/או סטודנט, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מפעילותו  

ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או  בין במהלך ביצוע התחייבויותיו    הסכםבקשר עם ה

שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ו/או מי מטעמו. הספק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק,  

 אבדן והוצאה כאמור. 
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  מכל  ומטעמה  בשמה  הפועל  וכל  שלוחיה,  עובדיה,  המכללה  את  ומראש   לחלוטין  משחרר  הספק  זה  הסכם  על  בחתימתו .6.2

 . לעיל זה סעיף   של ברישא  כאמור והוצאה אבדן,  נזק,  חבלה,  תאונה לכל בקשראו /ו  בגין וחבות אחריות 

זה, בגין     הסכם באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו בהתאם ל  אייש  הספק .6.3

כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך ו/או בקשר  

 זה.  הסכםלביצוע התחייבויות הספק לפי 

,  נזק  כל  בגין,  ראשונה  דרישה  עם  מיד,  לשפותםאו  /ו,  העניין  לפיים,  /הניזוק   אתאו  / ו  המכללה  את  לפצות  במתחיי  הספק .6.4

  המכללה  תשלם  אשר"ד  עו"ט  שכ  וכן   שתוציא  הוצאות  לרבות,  לעיל  בסעיפים  כאמור,  להם  אחראי  שהספק  והוצאה  אבדן

  או  אבדן,  לנזק  בקשר  כלשהו   אחר  תשלוםאו  /ו  פיצויים   לשלם  תאלץ  שהמכללה   מקרה  ובכל,   כאמור  הנזקים   עם  בקשר

  בתוספת  זאת   וכל,  הוראותיה  לפי  כאמור  תשלום  או  פיצוי  כל  לשלם  הספק  מתחייב  -  כאמור   להם   אחראי  שהספק   הוצאה

 . לכך בקשר בהן שעמדה  והוצאות  וריבית הצמדה הפרשי

באופן    מבלי .6.5 לתקן  אחראי  הספק  האמור,  בכלליות  מתן    מידילגרוע  עם  בקשר  שיגרמו  פגיעה  ו/או  נזק  כל  חשבונו  ועל 

 השירותים לרכוש ו/או ציוד של המכללה ו/או לאתר. כל תיקון כאמור יעשה לשביעות רצון המכללה. 

דרישה ו/או התביעה ו/או ההודעה  המכללה תאפשר לספק להתגונן כנגד טענה ו/או תביעה כאמור, וזאת מיד עם קבלת ה .6.6

ו/או הידיעה בדבר טענה כאמור, בידי המכללה. בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, ככל שייפסק בפסק דין ו/או החלטה חלוטים,  

כי המכללה חבה בתשלום בגין תביעה ו/או דרישה כאמור, מתחייב הספק לשפות את המכללה בגין כל סכום שייפסק בפסק  

 . מועד קבלת דרישה בכתב מאת המכללהימים מ 30וטים כאמור וזאת בתוך דין או החלטה חל

   ביטוח .7

)אישור    2'י  בנספח( +  קבלניות  עבודות  ביטוחי  עריכת)אישר    1'י  בנספח' +  י  בנספח  כמפורט  הינם  הביטוח  ודרישות  הוראות .7.1

 "ב.המצ(, מקצועית  באחריות  משולב המוצר אחריות  ביטוח עריכת

 היעדר יחסי עובד מעביד   .8

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בין המכללה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם זה )להלן   .8.1

( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי כל זכות שיש למכללה לפקח, לבקר, להורות ו/או  "עובדי הספק"ביחד:  

להדריך מי מעובדי הספק בקשר לביצוע התחייבויות הספק אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם ואין בה כדי  

  –ים ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין  ליצור יחסי עובד מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי הספק. הצדדים שב

 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין. 

הספק מצהיר כי הוא משמש כ"קבלן עצמאי" בכל הקשור לביצוע הסכם זה, הנותן שירותים במקומות שונים ואינו משתלב   .8.2

סים שבין מכללה לספק  במסגרת של יחסי עובד מעביד כלשהם עם המכללה וכי היחסים בינו לבין המכללה הנם ויהיו יח

ו/או מי   בין הספק או מי מעובדיו לבין המכללה  ליצור  כדי  זה או בתנאי מתנאיו  וכי בשום מקרה אין בהסכם  עצמאי, 

 מעובדיה יחסי עובד ומעביד. 

 אי לכך, תחולנה במסגרת התחייבויות הספק ההוראות הבאות:  .8.3

תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס ו/או תשלום  הספק ישלם עבור עצמו ועבור עובדיו ו/או מי מטעמו את   .8.3.1

 שיגיעו ממנו עקב ביצוע ההתחייבויות ו/או עקב ההכנסות, של הספק עפ"י הסכם זה. 

והתקנות שהותקנו מכוחו,    1955  -הספק מתחייב למלא עבורו ועבור עובדיו אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד   .8.3.2

 א במקומם, על מנת שתקוימנה התחייבויותיו על פי סעיף זה. בכל תיקון להם ו/או חיקוק שיבו

הספק ידאג לכל הזכויות הסוציאליות ולכל הביטוחים שיהיו כרוכים במתן שירותיו כקבלן עצמאי והנדרש על פי דין או   .8.3.3

 הסכם, ויישא באופן מסודר בכל תשלום שיהיה כרוך בהם.

למרות המוסכם בין הצדדים, יפסק בעתיד על ידי ערכאה משפטית    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי אם .8.4

 מעביד, ו/או כי על המכללה לשלם  -מוסמכת כי בין המכללה ו/או הספק ו/או מי מטעמו ו/או מי עובדיו נתקיימו יחסי עובד

אחרות כלשהן שלא  לספק ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו סכומים כלשהם בגין זכויות מכוח חוקי העבודה, ו/או זכויות  

 צוינו במפורש בהסכם זה, יחול כל האמור מטה: 

פחות מהתמורה    50%התמורה של הספק תופחת רטרואקטיבית מהיום בו החל ליתן שירותיו עפ"י הסכם זה, על סך של   .8.4.1

 "(. השכר המופחת כפי שנקבעה בהסכם זה, ויעודכן מעת לעת בשיעור תוספות היוקר שיונהגו במשק בלבד  )להלן: "
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תיערך התחשבנות בין הצדדים והספק יחזיר למכללה כל סכום עודף אשר קיבל מעבר לשכר המופחת המפורט בס"ק   .8.4.2

יחושבו מיום  ,  4%לצרכן, וכן ריבית שנתית בשיעור    לעיל, בתוספת הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים  8.7 אשר 

 ביצוע כל תשלום לספק ועד ליום החזרתו בפועל על ידי הספק, הכל על בסיס המדד הידוע במועד הרלבנטי.  

הספק נותן בזאת למכללה הוראה בלתי חוזרת לקזז מכל סכום שיפסק כי מגיע לו ו/או מכל סכום שהזכות לקבלתו לא   .8.4.3

כך,   יפסק  בה  ובמידה  אם  זה,  בהסכם  במפורש  מההתחשבנות  צוינה  והנובע  המכללה,  כלפי  לו  שיהיה  החוב  כל  את 

לעיל. אין בהוראת קיזוז זו כדי לפטור את הספק מהתחייבותו להחזר החוב כאמור במקרה שהקיזוז    8.8המפורטת בס"ק  

 לא יספיק או לא יבוצע מסיבה כלשהי. 

ר לעיל ולהלן והוא מתחייב  הספק מאשר בזאת כי הסכמת המכללה להתקשר עמו בהסכם זה מבוססת על כל האמו .8.4.4

אשר מטרתו או תוצאתו היא   -או אחר –בזאת שלא לטעון כנגדה כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך משפטי 

 קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המכללה לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק. 

למתן השירותים, וכן את כל הטיפול הנלווה לכוח  הספק מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש   .8.4.5

 האדם הנ"ל לרבות השגחה ופיקוח, אמצעי תחבורה, ציוד וכיו"ב. 

הספק מתחייב להעסיק עובדים במספר הדרוש למתן השירותים ואשר יהיו בעלי המיומנות והמקצועיות הנדרשים לשם  .8.4.6

שיון הנדרש על פי כל דין לביצוע עבודתם ו/או לשהותם  מתן השירותים, ולפי העניין בעלי הכשרה מקצועית, היתר או רי

 ועבודתם בישראל.  

הספק מתחייב לקבל את כוח האדם שיעסוק מטעמו בביצוע העבודות ולהעסיקו אך ורק בהתאם להוראות כל דין, לרבות   .8.4.7

רים איסור  ז, חוק שכר מינימום, חוק הביטוח הלאומי, חוק עובדים  1959-אך לא רק, חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 תנאים הוגנים וכל דין אחר.  העסקה שלא כדין והבטחת  

הספק מתחייב בזאת לשלם לכל עובדיו המעניקים שירותים למכללה מכוח הסכם זה, כל סכום הנדרש והנובע מקיומם   .8.4.8

וח  מעביד בינו לבין עובדיו. מוסכם ומובהר בזאת, כי הספק אמד את התמורה האמורה להשתלם לו מכ-של יחסי עובד

הנובעו השונות  העלויות  את  וגילם  בחשבון  הביא  זאת  ובמסגרת  זה,  מתן  הסכם  עם  בקשר  עובדיו  של  מהעסקתם  ת 

מעביד  -מקיומם של יחסי עובד ת  השירותים למכללה, לרבות זכויות סוציאליות ו/או כל זכות או הוצאת אחרת הנובע 

עובדי הספק, נקבע כך שיבטיח יכולתו של הספק לשלם   בינו לבין עובדיו. מובהר בזאת, כי השכר עבור כל שעת עבודה של

לעובדיו את שכר המינימום הקבוע בחוק, דמי הבראה, פנסיה, תשלום בגין ימי חופשה, ימי מחלה, תשלומים נלווים  

 לביטוח הלאומי ולביטוח בריאות, רווח קבלני מקובל, והכל בהתאם למכלול הדרישות המחויבות על פי חוק.  

ו .8.4.9 מצהיר  עלהספק  המתחייבים  התשלומים  מלוא  את  לעובדיו  לשלם  שהתחייבותו  לו  ידוע  כי  בזאת,  חוק,  -מאשר  פי 

 כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכם זה.

עתידי ככל שייעשו בהם, אשר ותקנו מכוחו, וכל תיקון או שינוי  הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק ולתקנות שי .8.4.10

 כניסתם לתוקף. יחייבו את הצדדים ממועד 

 רישוי .9

זה בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.    הסכםהספק מתחייב לספק את השירות ולקיים את שאר התחייבויותיו שב .9.1

הספק ישיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לאספקת השירות  ולקיום שאר התחייבויותיו  

 זה, ויקיים את תנאי הרישיונות וההיתרים על אחריותו ועל חשבונו.  הסכםשב

לעיל, ובמקרה שהמכללה תחויב לשלם   9.1ה מהפרת הוראות ס"ק  הספק יישא בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענ .9.2

קנס ו/או תשלום אחר כלשהו כתוצאה מהפרה כאמור, מתחייב הספק לשלם את הקנס ואת התשלום האחר במקומה, ואם  

מתחייב הספק להשיב את הסכום ששולם, מיד עם דרישה ראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית    -אלה שולמו על ידה  

 עד התשלום ועד למועד ההשבה המלאה בפועל. ממו

 והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.   הסכםהוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי ה .9.3
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 הסכםערבות לקיום ה .10

זה, ימסור הספק למכללה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח    הסכםכבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי   .10.1

, חתומה על ידי החברה עצמה ולא  1981-טוח בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"אשברשותה רישיון לעסוק בבי 

(. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן לפקודת  הערבות"על ידי סוכן ביטוח )להלן: " 

 . מכללההמזמין/השתהא לפקודת ( ₪ שלושים אלף)₪   30,000 של  המכללה בסך

מובהר בזאת כי הפקדת הערבות כאמור הינה תנאי להתקשרות בהסכם זה עם הקבלן. על הערבות לשאת את שמו המלא   .10.2

 של המציע באופן מדויק. 

. מובהר בזאת כי הפקדת  ההסכם או תקופת ההסכם המוארכת לפי העניין  יום לאחר תקופת    60לפחות  בתוקף  הערבות תהא   .10.3

 זה עם הספק. על הערבות לשאת את שמו המלא של הספק באופן מדויק.  הסכםהערבות כאמור הינה תנאי להתקשרות ב

זה, רשאית המכללה לחלט את הערבות לאחר מתן הודעה מראש בכתב לספק על    הסכםלא קיים הספק הוראה מהוראות   .10.4

חילוטה,  ימים מראש. הספק יהיה רשאי לשלם למכללה את סכום הערבות על מנת למנוע את    7כוונתה לעשות כן, לפחות  

 ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את המכללה או בכדי להעניק לספק כל זכות להשבת סכום הערבות.

 . מידיזה, והמכללה תהיה רשאית לבטלו באופן   הסכםאי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של  .10.5

על ידי המכללה, יהיה על הספק    הסכםהערבות ולא בוטל ההערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין. חולטה   .10.6

 להפקיד ערבות נוספת כך שבידי המכללה תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט לעיל. 

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המכללה תהא רשאית לחלט את הערבות בכל מקרה בו תקום לה זכות   .10.7

 זה.   סכםהלפיצויים מוסכמים בהתאם להוראות 

מבלי לפגוע באמור לעיל, המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר ולתובעו מהספק ואין בחילוט הערבות   .10.8

הבנקאית כדי למנוע מהמכללה ו/או לשלול ממנה מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד המוקנה לה עפ"י כל דין. בחתימתו על  

 פיצוי ו/או סבירותו. זה מוותר הספק  על כל טענה באשר לגובה ה הסכם

 .  הסכםהפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של ה .10.9

 וסעדים הסכםהפרת ה .11

 .  הסכםזה מהווה הפרה יסודית של ה  הסכםשל    10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3זה, הפרת האמור בסעיפים    הסכםמבלי לפגוע בכלליות   11.1

זה ללא צורך בהודעה    הסכםהמכללה תהיה רשאית לבטל    די סיום,לי  הסכםמבלי לגרוע מכל זכות אחרת להביא את ה  11.2

 מוקדמת לספק, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

  –(, תשל"א  הסכםזה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת    הסכםזה הפרה יסודית לפי    הסכםאם הפר הספק   .א

ימים או    7ות לתקן ההפרה והוא לא עשה כן תוך  זה ובלבד שניתנה לספק הזדמנ   הסכם, או הפר תנאי אחר מתנאי  1970

 בתוך פרק זמן קצר יותר שנקבע על ידי המכללה בהתחשב במהות ההפרה.

 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק. .ב

 אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לספק. .ג

 אם ימונה מנהל מיוחד לספק. .ד

 עיקול נגד הספק ונכסיו. אם יינתן צו   .ה

 יום. 30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .ו

זה, מבלי    הסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו על פי  הסכםאם הספק הסב את ה .ז

 לקבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב. 

 .  הסכםאם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ה .ח

כאשר יש בידי המכללה הוכחות להנחת דעתה שהספק או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן ו/או הציע  לאדם אחר שוחד,   .ט

 זה.  הסכםמענק או טובת הנאה כלשהי בקשר ל

ו/או בעבירה   .י יורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון  בו  ו/או השותפים  ו/או מנהליו  ו/או מי מבעלי מניותיו  אם הספק 

 הקשורה במתן השירותים, או אם יוגש כנגדם, או כנגד מי מהם, כתב אישום בעבירות מעין אלה. 

 כשיר לפעולות משפטיות.  בלתיאם הספק הפך  .יא
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על אף האמור לעיל, המכללה תהא רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי   11.3

סף על כל זכות שיש בידי המכללה על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע התנאי ו/או  הספק וזאת על חשבון הספק, וזאת בנו 

 .הסכם פי ה - ההתחייבויות על

 אין באמור לעיל כדי לשלול או לגרוע מזכותה של המכללה לתבוע סעדים נוספים או אחרים.   11.4

 פי מקור אחר כלשהו. - על פי הדין או -התרופות האמורות בסעיף זה, הן בנוסף לכל תרופה אחרת הנתונה למכללה על  11.5

 שונות .12

ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן או כל טובת    הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות 12.1

זה, כולן או חלקן,    הסכםהנאה על פיהן לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על פי  

 אלא אם קיבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב ובתנאים שתקבע המכללה. 

ו/או עפ"י    הסכם, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המכללה עפ"י השום ארכה 12.2

 דין לא ייחשבו כוויתור או כפוגעים בזכויות המכללה, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המכללה.

לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה  זה במקרה מסוים    הסכםהסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי   12.3

 אחר.

פי דין, תהיה המכללה זכאית בכל מקרה לקזז ו/או  -זה ו/או על  הסכםפי  -מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על 12.4

נזק ו/או  לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים שיגיעו ממנה לספק כל סכום שיגיע למכללה מהספק, לרבות כדמי  

 פיצוי ו/או שיפוי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.  

הספק לא יהיה רשאי לקזז כל סכום או תשלום שהוא חייב למכללה והנובע מהסכם זה ושעליו לשלם על פי הסכם זה. הספק   12.5

 מוותר בזאת על כל זכות שיכול ותהיה לו לקיזוז סכום כלשהו כאמור לעיל. 

כס של הספק שנמצא בידיה ו/או שיגיע לידיה ו/או שנמצא בחצרי המכללה, וזאת עד לגובה  למכללה תהא זכות עיכבון בכל נ 12.6

 סכום הפיצוי המוסכם או עד לגובה כל חוב של הספק למכללה כאמור בהסכם זה. 

והוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט    הסכםזה, כי בחן בקפידה את הוראות ה   הסכםהספק מצהיר ומאשר בחתימתו על   12.7

 ויג על כל טענה כנגד האמור בהן. ובלתי מס

המכללה תהא רשאית להסב ו/או להעביר הוראות הסכם זה, במלואן או בחלקן לכל צד שלישי ובלבד שזכויות הספק לא   12.8

 תיפגענה. 

אביב תהיה הסמכות המקומית, הייחודית והבלעדית בכל עניין הנוגע להסכם  -לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל 12.9

 הנובע ממנו. זה או 

  72הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום   12.10

ונתקבל על כך    -)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה  

 ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור. תחשב כאילו הגיעה לתעודתה   -אישור טלפוני 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

__________________ _                 ____________________ 

 הספק                                      המכללה האקדמית אחוה                                      

 החתימה:   מורשהע"י                                               החתימה: מורשהע"י 

 _ __ :__________שם       ___ _ :_________שם

 _ ________ _ : תפקיד      _ __ _:_______ תפקיד

 ____ _:_______ שם      ____ _:________שם

 _____ _:____ תפקיד      ___________:תפקיד
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 א'נספח 
 Firewallלהתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל   2021/03מכרז פומבי  הנדון: 

 תכולת עבודה  -מפרט טכני 
 כללי  .1

( מבקשת לקבל הצעות מחיר לחיבור תשתית וגישה לאינטרנט )בנדל( לשני  "המכללה"  :המכללה האקדמית אחוה )להלן   .1.1

אינטרנט בטכנולוגית מטרו במהירות   קו,    )סינכרוני(  Mbps 1,000/1,000קווי  מכונות    2ובנוסף,    .בקמפוס המכללהלכל 

Fortigate 1100E Appliance ו- FortiAnalyzer 400E Appliance  ,תנאים, לדרישות  הכל  בהתאם לוכולל רישוי מלא

"( )להלן:  הסכםההמצורף על נספחיו )להלן : "  הסכםולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה בכלל, ובהתאם להוראות ה

 "(. המכרז"( )להלן: " השירותים"

  - קווי גישה לאינטרנט, הגנות, מאגר כתובות, ממשק לניהול כתובות ה  2אספקה והתקנה של    :תיםותיאור כללי של השיר .1.2

DNS  (Zonefile)   לדומיינים של המכללה, חומת אש -  Firewall  כלי אבחון ,-  FortiAnalyzer לרבות אחריות, שירות ,

 וכן תמיכה ותחזוקה שוטפת, עפ"י המפרט הטכני המצורף למסמכי מכרז זה.  

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לממש את כל ההצעה או רק חלקים ממנה, ע"פ בחירתה.  .1.3

 הספק אשר הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז זה. : "הספק" בנספח זה .1.4

 שנים.  5תקופת ההתקשרות תהא למשך  .1.5

 ההצעה תכלול את כל החומרה הדרושה על מנת לחבר את התשתית לציוד המכללה.   .1.6

 , על הספק לצרף מסמכים בהתאם.Fortinet NSEמומחים מוסמכי  2לכל אורך תקופת ההסכם, לספק יהיו לפחות  .1.7

 הרכיבים והרישוי המוצעים במכרז זה הינם למשך כל תקופת ההתקשרות. כל  .1.8

 כל הציוד במסגרת מכרז זה יהפוך להיות בבעלות המכללה בתום ההתקשרות.  .1.9

 :הבא הזמניםע"פ לוח  תהיה התקנת הציוד  סיוםתחילת הפעלת הקווים ו .1.10

 . עסקים  ימי  14שדרוג הקו הקיים תוך  :ראשון קו .1.10.1

 . עסקים ימי 21קו שני תוך  והפעלת  התקנות, תשתיות  הכנתציוד,  הזמנת :שני קו .1.10.2

 השירותים הנדרשים במסגרת המכרז  .2

ע"פ המפרט  התקנתם    לרבותקווי גישה לאינטרנט    2במסגרת המכרז יספק הספק הזוכה  :  קווי מטרו + גישה לאינטרנט )בנדל(

 שלהלן: 

 "(2)להלן: "קו בניין מס'  1קו  .2.1

 מטרו  טכנולוגיה: .2.1.1

  Mbps 1000/1000  רוחב פס: .2.1.2

 קומת קרקע.  2ארון תקשורת בחדר שרתים הממוקם בבנין  חיבור קצה: .2.1.3

 בתוואי מונח קו קיים המשמש את ספק התקשורת הנוכחי.  :תוואי .2.1.4

 קו התקשרות. את ספק באחריות הספק להשחיל, לחבר ולבמידה ויידרש,  .2.1.5

 "( 7)להלן: " קו בניין מס'   2קו  .2.2

 מטרו  טכנולוגיה: .2.2.1

  Mbps 1000/1000  רוחב פס: .2.2.2

 ( -1קומת מרתף ) 7 בבנייןארון תקשורת בחדר שרתים הממוקם  חיבור קצה: .2.2.3

קו    תוואיב  ונח י סיב אופטי    :תוואי .2.2.4 ויגיע לחוות השרתים יונח  , הסיב  1שונה מזה של  ע"י המכללה  בתוואי שיוגדר 

 יים קו תקשורת.יש לציין את כי בתוואי זה לא ק  , בקומת המרתף.7הממוקמת בבניין מס' 

 התקנה קווים .2.3

 הספק יתקין ויגדיר את כל הנדרש על מנת שהחיבור לאינטרנט יפעל בצורה אופטימלית. .2.3.1

 הקווים יחוברו באמצעות חיבור נחושת לתשתית הקיימת. .2.3.2

 הקיים במכללה.   תוואיל  בהתאם כבלים  השחלות תכלול ההתקנה .2.3.3
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 . התשתית תונח בתוך ארון התקשורת הייעודי .2.3.4

 ספק, הספק יהיה אחראי על השחלה, חיבור והתקנה של הקו כנדרש. למען הסר  .2.3.5

 התשתית המוצעת תהיה מבוססת סיב אופטי מקצה לקצה. .2.3.6

 תכלול מעברים מבוססי מיקרוגל או כל פתרון אלחוטי אחר.  לא התשתית  .2.3.7

 הגנה על הקווים  .2.4

מתקפות   .2.4.1 נגד  מוגנים  יהיה  המוצעים  הספק    DDOS  -ו  DOSמסוג    נפחיותהקווים  שיפעיל  תשתיתי  רכיב  ידי  על 

 על מנת להגן על הקווים בפני התקפות זדוניות.   שניתן ככולובאחריותו, בנוסף יפעיל הספק אמצעי הגנה נוספים 

בעדיפות  זדוניות ומתקפות במהלך התהוותן. כל זאת,    יספק דוחות והתראות למכללה בזמן אמת על פעולות הספק   .2.4.2

 לנציג המכללה.    Onlineלמתן גישה 

 מהמערכת.  מתוזמן  באופן  Offline  -וב Online -דוחות ביפיק הספק  .2.4.3

הספק יפרט באופן מלא את המימוש של המערכת שיציע לחסימת המתקפות, באילו רכיבי תשתית הוא השתמש )רכיבי   .2.4.4

רשת, יצרנים וכו'( ואילו כלים/ממשקים עומדים לרשות הצוות הטכני של המכללה על מנת לתפעל את הכלים, להפיק  

 דוחות ולקבל מידע אונליין.  

 האבטחה )חומרה/תוכנה( יהיו באחריות מלאה ובלעדית של הספק.   תפעול שוטף, תחזוקה ושדרוגי מערכת .2.4.5

 שרות ואחריות לקווים  .2.5

 , חומרה, תוכנה ורישיונות. התקנההאחריות תכלול את כל מרכיבי הפריטים  .2.5.1

 : שלהלןזמני התגובה   ע"פ לשני קווי האינטרנטע"פ דין רות ואחריות מלאים יהספק ייתן ש  .2.5.2

 .מרגע ההודעה ע"י המכללה שעות  4תוך  יהיה משביתות שאינןטיפול בתקלות תחילת  .2.5.2.1

 . מרגע ההודעה ע"י המכללה  שעה תוך יהיה משביתה בתקלה טיפולתחילת  .2.5.2.2

  3-ו  הצום תחילת לפני שעות  3-כ,  כיפור יום למעט. ימים364*7*24 והאחריות   התמיכה שירות את לתת מתחייב  הספק .2.5.3

 . לאחריו שעות

לכל רכיבי הבנדל, קישוריות התשתית, חיבור לאינטרנט, איכות הקו,  פי כל דין    עלבאופן מלא  הספק יהא אחראי   .2.5.4

 מהירות התגובה וכו'. 

 . OOKLAמדד המהירות לקווים יהיה ע"פ אתר   .2.5.5

 השרות יכלול הגעה לאתר על ידי טכנאי, במידת הצורך.  .2.5.6

 מאגר כתובות .2.6

הספק   .2.6.1 יספק  להגדרת    IPכתובות    96בתחילת ההתקשרות  ישירות    שירותיםקבועות  להגיע  יהיה  ניתן  אשר אליהם 

 כתובות נוספות למכללה לשימוש עתידי.   32מהאינטרנט, הספק ישריין 

 הכתובות אשר יוקצו למכללה על ידי הספק.   96המכללה תקבע איזה כתובות יפעלו על אילו משני הקווים מתוך מאגר  .2.6.2

כתובות אשר שייכות ו.  פעילים על כתובות קיימים, המכללה מבקשת לשמר את הכתובות הפעילים שירותים למכללה  .2.6.3

 לספק אחד לא תוכלנה להתפרסם אצל ספק אחר. 

 DNSניהול  .2.7

 לדומיינים: DNS (Zonefile) -כתובות ה של  עצמאיהספק יספק למכללה ממשק לניהול   .2.7.1

2.7.2. achva.ac.il  

2.7.3. achva.net 

2.7.4. achva.tv 

 . ה מלאה ובלעדיתתבשליטאו ע"י חלופה מקובלת על המכללה ו Webיהיה על ידי ממשק  DNS -רישום ב .2.7.5

 ללא עלות נוספת.  DNSהספק יאפשר שרותי  .2.7.6

 דוחות .2.8

לכלי סטטיסטי .2.8.1 המכללה  לצוות  גישה  יאפשר  על המכללה  אחרת,   חלופה לאו    הספק  פעילות    ,מקובלת  המראה את 

 ישה ופעילות של משתמשים, נפחי גלישה ופרוטוקולים לתעבורה יוצאת ונכנסת.הקווים לאורך ציר הזמן. הכלי יציג ג 
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 Firewall –חומת אש  .2.9

 , הכוללים: Fortigate 1100E Appliance( מכונות 2במסגרת המכרז יספק הספק הזוכה שתי ) .2.9.1

 רישוי .2.9.1.1

2.9.1.1.1. Unified Threat Protection (UTP) 

2.9.1.1.2. 24/7 Forticare Plus 

2.9.1.1.3. Application Control 

2.9.1.1.4. IPS 

2.9.1.1.5. AntiVirus 

2.9.1.1.6. Web Filtering 

2.9.1.1.7. Antispam 

2.9.1.1.8. Mobile Malware 

2.9.1.1.9. FortiSandbox Cloud 

 . לכל אורך תקופת ההתקשרותהרישוי יהיה   .2.9.1.2

שנים )יהיה ניתן לצפות    5  –מראש למשך כל תקופת ההתקשרות  על שם המכללה והרישוי המוגדר במערכות יהיה   .2.9.1.3

 במערכת ולראות את תקופת הרישוי(.

 ממשקים לחיבור: .2.9.1.4

הספק   .2.9.1.4.1 יספק  החדשות  למכונות  להעביר  שיש  הקיימים  לג'יביקים  -FN-TRAN מסוג   ג'יביקים  8בנוסף 

SFP+SR (10Gig שישמשו לשדרוג ה )- DMZ  .על מנת לתמוך בקווים החדשים המוצעים במסגרת מכרז זה 

 FortiAnalyzer –כלי אבחון  .2.10

 , הכוללת:FortiAnalyzer 400E Applianceבמסגרת המכרז יספק הספק הזוכה מכונת  .2.10.1

 :רישוי .2.10.2

2.10.2.1. AntiVirus 

2.10.2.2. IPS 

2.10.2.3. Indicators of Compromise Service (IOC) 

 הרישוי יהיה לכל אורך תקופת ההתקשרות.  .2.10.2.4

)יהיה ניתן  שנים    5  –מראש למשך כל תקופת ההתקשרות  ו  המכללה  שם  עלהרישוי המוגדר במערכות יהיה   .2.10.2.5

 לצפות במערכת ולראות את תקופת הרישוי(.

 התקנה/שדרוג  .2.11

  DC -, אחת ממוקמת באתר הHA -הפועלות ב Fortigate 1200Dמכונות  2התצורה הקיימת במכללה הינה   .2.11.1

 (. 2  מס' )בנין DR -באתר ה הוהשניי(  7 מס' )בנין

 תכלול את הפעולות הבאות:  FortiAnalyzer 400E -ו  Fortigate 1100Eהתקנת מכונות  .2.11.2

 . 2  מס' בבנין DR- והשניה ב  7 מס' בבנין  DC -התקנה פיזית של המכונות, אחת ב .2.11.2.1

למכונות החדשות המוצעות במסגרת מכרז   Fortigate 1200Dהעברת התצורה הקיימת מהמכונות הקיימות  .2.11.2.2

 (. Fortigate 1100Eזה )

 על ידי היצרן. יציבההמכונות החדשות יפעלו באמצעות מערכת ההפעלה העדכנית ביותר המומלצת להפעלה  .2.11.2.3

 מלאות.  HAהמכונות החדשות יפעלו בתצורה זהה לזאת הקיימת עם הגדרות   .2.11.2.4

 .FortiTokenהעברת רישיונות  .2.11.2.5

 ההתקנה והשדרוג ייעשו במלואם באתר המכללה.  .2.11.2.6

, תתעד את כל התעבורה במלואה  Fortigate 1100E -למכונות ה תחובר FortiAnalyzer 400E -מכונת ה .2.11.2.7

 ותפעיל את כל רכיבי הניטור הכלולים ברישוי. 

הספק יגדיר את הקווים כגיבוי אחד של השני, כאשר קו אחד נופל יעברו השירותים היוצאים לקו השני   .2.11.2.8

 וההיפך. 
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 מוסמך.  Fortinet NSEההתקנה, ההגדרה והעברת התצורה יבוצעו על ידי מומחה  .2.11.3

   FortiGateלמען הסר ספק, הקווים הינם קווים עצמאיים לכל דבר, גיבוי יבוצע באמצעות כלים הקיימים ב  .2.11.4

 המוצע. 

 Clusterהמותקנת ב  Fortigateקיים קישור אופטי בין האתרים, יש היום תצורת   .2.11.5

ומכונת   Fortigate 1100E  -אחת לשנה ישדרג הספק את מערכת ההפעלה למערכת הפעלה עדכנית של מכונות ה .2.11.6

 , במסגרת המכרז וללא עלות נוספת.FortiAnalyzer 400E -ה

   Firewall & Analyzerשרות ואחריות  .2.12

 יכללו:  Fortigate 1100E( מכונות 2שתי ) .2.12.1

 עות מרגע ההודעה ע"י המכללה. ש  4יהיה תוך  משביתות שאינןטיפול בתקלות  .2.12.1.1

 . המכללה"י  ע  ההודעה  מרגע  שעה תוך יהיה  משביתה בתקלה טיפול .2.12.1.2

  תחילת לפני  שעות 3-כ,  כיפור יום למעטימים. 364*7*24  והאחריות  התמיכה שירות את לתת  מתחייב הספק .2.12.1.3

 . לאחריו  שעות 3-ו הצום

 הקריאה. שעות מפתיחת  8במצב של כשל חומרה תוחלף החומרה תוך   .2.12.1.4

 שרות ואחריות יינתנו למשך כל תקופת ההתקשרות.  .2.12.1.5

 למשך כל תקופת ההתקשרות.   NBDתכלול תמיכה, שרות ואחריות   Forti Analyzer 400E -מכונת ה .2.12.2

 אחריות הספק כאמור לעיל הינה בנוסף לאחריות היצרן לגבי כל פרט הנמנה על הציוד. .2.12.3

 במידת הצורך. השרות יכלול הגעה לאתר על ידי טכנאי,  .2.12.4

 הדרכה, הטמעה וליווי: .2.13

 הספק ידריך את צוות המחשוב בתפעול המערכת.  .2.13.1

 בתקופה הראשונה עד להתייצבות המערכת.  הספק ילווה את צוות המכללה .2.13.2
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 נספח ב'
 

 Firewallלהתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל  2021/03מכרז פומבי  הנדון: 
 ציע המצעת ה

 אחוה  האקדמית  המכללה לכבוד
 "( המכללהאו "/ו"   אחוה)להלן: " 

 79800  שיקמים.נ ד
 

 
  תמורת ביצוע  זה  מכרז  לנשוא  בהתאם  הצעה את"(, מגיש בזהמציע: "להלןהח"מ ____________________________ )  אני .1

יש בידינו את כל מסמכי המכרז, המוכרים לנו והמובנים לנו היטב, והצעתנו נעשתה לאחר  ואספקת הציוד.    השירותיםהעבודות,  
 ששקלנו אותם היטב על השלכותיהם. 

הרצ"ו  המכרז  במסמכיכמתואר   .2 מציעים  ב  בהסכם  במכרז  לב  ומתחייביםאנו  הנדרש  מטה  תמורת  יצוע  המחיר    אשר הצעת 
 אי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות.בהתאם לתנ שולםת

 שלהלן: והשירותים בהתאם לטבלה  (הצעת המחיר תהא בש"ח כולל מע"מ) המציע נדרש לתמחר את המוצרים .3
 

 תעריף כמות תיאור
 מחיר "כ סה

 ( כמותX )מחיר 

 )תקופת ההסכם + האופציה(   חודשיתעלות 
 עבור שרותי גישה לאינטרנט

36+24 
 חודשים 

 _______ שח  _______ שח 

כולל התקנה, שירות   עבור ציודפעמית  חדעלות 
 חודשים(:   36ואחריות לתקופת ההסכם ) 

1 - Fortigate 1100E 
2 - Fortigate 1100E 
1 - FortiAnalyzer 400E 
8X   ג'יביקים- FN-TRAN-SFP+SR 

 _______ שח  _______ שח  1

עבור שירות ואחריות לתקופת   פעמית חד עלות
 )חודשים  24(האופציה 

 _______ שח  _______ שח  1

 ______ שח    סה"כ
 

 מובהר בזאת כי:  .4
 ובתיבת ההצעות המקוונת. על המציע להגיש את הצעותיו במסמך זה  .4.1
 . , כנגד חשבוניתחודש בחודשוהיה  יהתשלום עבור הגישה לאינטרנט  .4.2
 כנגד חשבונית. פעמי חדבתשלום  יהיההציוד  עבור התשלום .4.3
 . המכללה ידי על החשבונית אישור מיום  30+   שוטף תשלום תנאי .4.4

 להגשת ההצעה למכללה:זה שמי, להלן חתימתי  .5

                  _____________                ______________________               __________ ________ _ 

 חתימת מורשה חתימה                 מורשה חתימה  -שם מלא                   תאריך  

 

 אישור

  ___________ ברחוב  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ,________________ הח"מ,  אני 
בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן  

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על  אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י
 התצהיר דלעיל.  

                 _________ ___ __               ______________________ _____      ___________ ______ 

 חתימת עוה"ד                      חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך  
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'ג נספח  

 Firewallלהתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל  2021/03 מכרז פומבי  הנדון: 
 הצהרת המציע 

 לכבוד 
 המכללה האקדמית אחוה 

 )להלן: "אחוה " ו/או "המכללה"( 
 79800  ד.נ שיקמים

 

 אני הח"מ, ___________________ חברה/שותפות/אגודה שיתופית  _______________ מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:  

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן:  .1
המוצע על נספחיו ותנאיו,   הסכםלרבות מסמכי ה  ,הצעתנו מוגשת לאחר שקראנו ועיינו היטב בכל מסמכי מכרז .א

 והבנו אותם היטב.  
 . הסכםבדקנו ושקלנו את כלל תנאי ה .ב
 אנו יודעים, מכירים ויש ברשותנו כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז.  .ג
יש לנו ידע המקצועי, הניסיון והיכולת לבצע את ההתחייבויות והדרישות עפ"י מסמכי המכרז, ויש ברשותנו כל   .ד

 אמצעים וכח האדם המקצועי הדרוש למתן השירותים.  הכלים, הציוד, ה
 אנו מאשרים כי אנו מודעים היטב לנושא הערבויות הנדרשות כולן: .ה

 הערבות הבנקאית המוגשת לפי כתב ההזמנה.  .1
 . הסכםהערבות הבנקאית לביצוע ולקיום תנאי ה  .2

 לאחר ששקלנו את כל האמור לעיל,  אנו מצרפים את הצעת המחיר שלנו.  .2
ם כי המחירים הכלולים בהצעתנו כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  אנו מאשרי  .3

וסוג, הכרוכות במתן השירותים בהתאם לדרישות מסמכי המכרז המצורפים להצעתנו זו, ובביצוע כל התחייבויות הקבלן  
אי   נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה או  וכי לא  או של כל אחד מהנספחים    הסכםידיעה שהיא של תנאי הלפיהן, 

 או של מסמכי המכרז.  הסכםהקשורים ל
ידוע לנו, כי אין אתם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי תהיו רשאים, לפי שיקול דעתכם,    .4

במסמכי המכרז בשלמות או באופן חלקי   לבטל את הזמנתכם ולמסור את מתן השירותים וביצוע יתר ההתחייבויות כמפורט
 למי שתמצאו לנכון ובכל אופן  שתמצאו לנכון, וכן לנהל מו"מ עם המציעים או עם כל חלק מהם ואנו מסכימים לכך.

 ואנו מסכימים לתוכנם.   הננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכי המכרז .5
את הערבויות, הביטחונות   הצעתנו תתקבל על ידכם אנו מתחייבים בזה לפעול כמפורט במסמכי המכרז, ולהמציאאם  .6

 והאישורים ולערוך את הביטוחים כנדרש במסמכי המכרז.
 אנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור במסמכי המכרז, בהתאם להוראותיכם.   .7
אם לא נעמוד או לא נקיים את התחייבויותינו עפ"י  מסמכי המכרז, כולן או מקצתן,  אנו מאשרים בזה את הסכמתנו לכך, ש  .8

תהיו רשאים לממש את הערבות כפי שקבוע במסמכי המכרז, ולחלט את סכום הערבות ואנו מוותרים בזה על כל זכות להתנגד  
 לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל. 

תנים הסכמתנו לכל האמור במסמכי המכרז ואנו מוותרים ויתור סופי, מוחלט ובלתי  עם הגשת הצעתנו במסגרת המכרז אנו נו .9
  הסכםו/או בקיום התחייבויותינו על פי ה  הסכםמסויג על כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת הצעתנו במכרז ו/או בהתקשרות ב

 ו/או בביצוע העבודה.  
 קון על ידנו. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תי .10
 כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .11
 

 כתובת: ________________________________________________________ 
 

 טלפון )משרד(:__________________ לפנות למר/גב': ______________________ 
 

 פקסימיליה: _____________________________________________________ 
 

 דוא"ל _________________________________________________________ 
 

 נציגינו המוסמך לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו הוא מר/גב' _______________ כנ"ל.
     
           

                                                                                                                        ___________________ 

 חתימת המציע          
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 אישור עו"ד 

 

ה______________ חתם  אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי  
 בפני  על כתב הצעה זה, לאחר שהצהיר/ה  בפני כי הבין  את האמור בהם במלואו וכי חתימתו/ה מחייבת לכל דבר ועניין.  

 

 תאריך: ____________חתימה וחותמת: __________________   שם:  ____________________ 
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 ד'נספח 

 

 Firewallלהתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל  2021/03 מכרז פומבי  הנדון: 

 המציע בדבר מורשה חתימה  תצהיר

 

 אחוה  האקדמית  המכללה לכבוד
 "( המכללהאו "/ו"   אחוה)להלן: " 

 79800  שיקמים.נ ד
 

להתקנת קווי  מס' ____  אני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ נותן תצהירי זה בקשר למכרז .1

 . Firewallאינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל 

הוא   .2 זה בשם תאגיד _________________, שמספרו המזהה  נותן תצהירי  :  להלן)_______________הנני 

 "(. המציע"

נני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את  וה  __________________ הנני מכהן במציע בתפקיד. .3

 .המציע

 במציע קיימים מורשי חתימה נוספים שהם )שם, ת.ז(:  .4

 ___________________.תז _______________. :מלא שם .4.1

 ___________________.תז _______________. :מלא שם .4.2

 ___________________.תז _______________. :מלא שם .4.3

 

 

 

 אישור

ברחוב   במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ,________________ הח"מ,  אני 
ידי   על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________

וכי ת/י  להצהיר אמת  עליו/ה  כי  לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה  צפוי/ה  ת.ז._____________ /המוכר/ת  היה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

 

 

 

  

 וחותמת   חתימה  "ד עו   של   מלא   שם  תאריך 
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 נספח ה'
 

 Firewallלהתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל  2021/03 מכרז פומבי  הנדון: 
 והצהרת עמידה בתנאי סף מקצועיים  ניסיון המציע

 
 אחוה  האקדמית  המכללה לכבוד

 "( המכללהאו "/ו"   אחוה)להלן: " 
 79800  שיקמים.נ ד
 

 
1.  ____ מס'  למכרז  בקשר  זה  תצהירי  נותן   ____________ ת.ז.  נושא  הח"מ,  קווי  אני_____________  להתקנת 

כולל   מטרו  בטכנולוגיית   והשירותים   2  בסעיף  המפורט   המקצועי  ניסיוני  את  בזאת  ומאשר  Firewallאינטרנט 

 . 3 בסעיף כמתואר הסף בתנאי לעמידה הנדרשים

 ניסיון המציע/ה  .2

  הלקוח 

 טלפון: המזמין/ממליץ: 

  : תיאור הפעילות

  : היקף כספי

  מועד ביצוע העבודה: 

 הלקוח 

 טלפון: המזמין/ממליץ: 

  : תיאור הפעילות

  : היקף כספי

  מועד ביצוע העבודה: 

 הלקוח 

 טלפון: המזמין/ממליץ: 

  : תיאור הפעילות

  : היקף כספי

  מועד ביצוע העבודה: 

 של המציע:  המקצועיים הסףעמידה בתנאי  על"ד עו אישורוהמציע  הצהרת .3

 לניטור השירותים המוצעים. NOC 24*7*365להצהיר בזאת כי המציע נכון למועד הגשת ההצעות מפעיל   הרני .3.1

  בעל תשתית ישירה לספקי אינטרנט בינלאומיים בחו"ל להצהיר בזאת כי המציע נכון למועד הגשת הצעתו    הרני .3.2

 . פס של_____________ובעל רוחב 
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 .בטכנולוגיות שונות בקרב כלל לקוחותיו קווי נתונים/קישורים  300המציע מפעיל לפחות  הרני להצהיר בזאת כי  .3.3

אשר ייתן מענה לקריאות המכללה    ,צעתו מפעיל מוקד תמיכהההמציע נכון למועד הגשת  הרני להצהיר בזאת כי   .3.4

ממה, ומונה לפחות  שעות בי 24ימים בשבוע,  7מעסיק צוות תמיכה הזמין לטיפול בתקלות ו  ,ימים בשנה  364 24*7

 עובדים במקביל בכל משמרת, שהם בעלי הסמכה לתמוך בשירותים נושא המכרז.  5

 

 .._______________ חתימה וחותמת המציע  שם: _______________

 

 

 אישור

ברחוב   במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ,________________ הח"מ,  אני 
ידי   על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________

וכי ת/י  להצהיר אמת  עליו/ה  כי  לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה  צפוי/ה  ת.ז._____________ /המוכר/ת  היה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

                   

 

 

  

 וחותמת   חתימה  "ד עו   של   מלא   שם  תאריך 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 31                       חתימה וחותמת המציע:________________________.                                                                                 
 

 נספח ו'

 Firewallלהתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל  2021/03מכרז פומבי  הנדון: 

 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע 

 

 אחוה  האקדמית  המכללה לכבוד
 "( המכללהאו "/ו"   אחוה)להלן: " 

 79800  שיקמים.נ ד

 

 אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.   

 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

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

 . סוג התארגנות:______________________________ 2

 הרישום:______________________________ . תאריך 3

 . מספר מזהה:______________________________4

. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם  5
 ________________________________________________  יהיו:

 ________________________________________________ 

ניהול  6 גופים ציבוריים )אכיפת  פי חוק עסקאות  ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על  . מצ"ב אישור תקף על 
 יתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שנ   1976 –חשבונות(, התשל'ו 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 חתימה וחותמת   עו"ד  /  רו"ח   שם מלא

 

 

 טלפון   כתובת 
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 נספח ז'

 
 נוסח ערבות בנקאית  

 
 

 אחוה  האקדמית  המכללה לכבוד
 "( המכללהאו "/ו"   אחוה)להלן: " 

 79800  שיקמים.נ ד
 

 א..ג.נ.,
 .. …ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 
)להלן:    _________________ בקשת  פי  מותנית  "הנערב"על  ובלתי  מוחלטת  בערבות  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו   )

"סכום שקלים חדשים( בתוספת הפרשי הצמדה למדד )להלן:    שלושים אלף)ש"ח    30,000לתשלום כל סכום עד לסך של  

להתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל    2021/03(, שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז פומבי מס'  הערבות"

Firewall. 

 

 בערבות זו :

 "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 "המדד הבסיסי" משמעו המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה. 

 "המדד הקובע" משמעו המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו. 

 

( ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידכם תוך שבעה )

לוק הסכום הנ"ל  בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סי

 מאת הנערב.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי  

או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד הנערב, או לדרוש 

 תחילה תשלום מאת הנערב. 

)כולל( ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה   2021  קטוברבאו  21,  ה'  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום

 על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והינה בלתי חוזרת.

 בכבוד רב,          
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 1'ז נספח

 ביצוענוסח ערבות 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה  

 וה"( )להלן: "אח

 79800ד.נ שקמים 

 

 א..ג.נ., 

 .. …ערבות בנקאית מס'הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית  הנערב על פי בקשת _________________ )להלן: " .1

בתוספת הפרשי הצמדה למדד )להלן:  שקלים חדשים(    שלושים אלף)ש"ח    30,000  לתשלום כל סכום עד לסך של 

הערבות" בקשר  סכום  הנערב  מאת  שתדרשו  ל"(,  הסכם  כולל  עם  מטרו  בטכנולוגיית  אינטרנט  קווי  התקנת 

Firewall . 

 בערבות זו : .2

 " משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד" .17

 האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה. " משמעו המדד המדד הבסיסי" .18

 " משמעו המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו. המדד הקובע" .19

3. ( שבעה  תוך  ידכם  על  יידרש  שתשלומו  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  דרישתכם  7אנו  קבלת  מיום  ימים   )

ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את  הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דריש תכם 

 סילוק הסכום הנ"ל מאת הנערב.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך   .4

משפטי או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד  

 נערב, או לדרוש תחילה תשלום מאת הנערב. ה

ערבות זו תעמוד בתקופה עד ליום _____ )כולל( ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי   .5

 ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והינה בלתי חוזרת. .6

 ב,בכבוד ר         
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 נספח ח'

 1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו  1ב 2בהתאם לסעיף 

 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  9ביחס להוראות סעיף 

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

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

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעשהוא המציע )להלן:  "  ,תצהיר זה בשם ___________________  נ/תהנני נות

 ____________________ לאספקת   ___________________ מספר  עבור    ________ התקשרות 

 __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה: Xסמן 

  על המציע.  לא חלות 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח ל 9הוראות סעיף 

  אותן.    על המציע והוא מקיים חלות 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח ל 9סעיף הוראות 

 

חלות על   ''(שוויון זכויות  )להלן: ''חוק  1998- חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל  9במקרה שהוראות סעיף  

 :במשבצת המתאימה xנדרש לסמן  ,המציע

 עובדים.   100 -המציע מעסיק פחות מ 

   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 

 : במשבצת המתאימה  Xעובדים או יותר נדרש לסמן 100במקרה שהמציע מעסיק 

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, 

שוויון  9 סעיף לפי  חובותיו  יישום  בחינת לשם ובמקרה לחוק  הנחיות  לשם,  הצורך זכויות,   בקשר קבלת 

 .ליישומן

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום חובותיו לחוק  ליישום  הנחיות  קיבל  ואם  פנה כאמור  הוא  פעל    ,זכויות, 

 שלגביה נתן התחייבות זו(. ,)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות ליישומן

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 ימים ממועד ההתקשרות.  30החברתיים, בתוך  

 

 ____________________  ____________________  ____________________ 

 חתימה                               תאריך                                                שם                 

 אישור

עו"ד,    ,________________ בפני  הופיע  ביום ____________,  כי  בזה,  בפני  אני מאשר  _______, אשר הזדהה 

לעונשים   צפוי  יהיה  וכי  לומר את האמת  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר  ת.ז. מספר _________________,  באמצעות 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 

 

 חתימה: _____________       חותמת:___________ 

https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF


 

 35                       חתימה וחותמת המציע:________________________.                                                                                 
 

 1'ח נספח

 בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום תצהיר 

 לכבוד המכללה האקדמית אחוה 
 "( המכללה" ו/או " אחוה)להלן: " 

 79800ד.נ שיקמים  
 

 אני הח"מ ______________, נושא ת"ז מס' _______, 
 (  המעסיקמורשה החתימה מטעם_________ שמספרו ____________)להלן: 

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה   לאחר שהוזהרתי כי 
 כדלקמן : 

ב מחוקי  קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום שכר בשנה האחרונה, בשנת ______________, לכל עובדיי כמתחיי
העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליי, אם חלים עליו, )ולרבות החיקוקים  

תשכ"ט לעבודה,  הדין  בית  לחוק  השנייה  התוספת  החברתיים    1969-המפורטים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  ששר 
( ובכל מקרה לא שילמתי פחות משכר מינימום  1995-נ"הממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תש

וכן   כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים  כחוק ותשלומים סוציאליים 
 לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 במקום המתאים(  Xמן הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה: )יש לס .1

   המעסיק לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר
 מינימום. 

   המעסיק הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם
 חלפה שנה ממועד ההרשאה האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.  

 - לעניין סעיף זה

 .  1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א – "שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: - "בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.  (1) 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (2)

 ;)א(בעל השליטה בו      

אד  )ב(                  בני  נותן  חבר  של  כאמור  להרכב  במהותו  דומה  העניין,  לפי  שותפיו,  או  מניותיו  בעלי  שהרכב  ם 
 ;ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים השירותים

 ;)ג( מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה 

שנ (3) בני אדם  הוא חבר  השירותים  נותן  מהותית  אם  בני אדם אחר, שנשלט שליטה    – שלט שליטה  חבר 
 ;מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון    -"הורשע"
 (.  31.10.2002התשס"ג )

 . 1991  -התשנ"אחוק עובדים זרים,   -"חוק עובדים זרים"

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

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.  - "שליטה מהותית"

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 

 ____________________  ____________________    ________________ 

 חתימה וחותמת                    ם מלא ש               תאריך               
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 נספח ט'

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

 

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

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

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

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  המציע זה )להלן: "

תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא  הריני להצהיר כי נכון ליום   .2

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

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

 

_____________________ 

 המצהיר 

 

 אישור 

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

ידי   על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________

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

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

 

 

 ___________                ______________________          ___________  

 חתימת עוה"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין      תאריך        
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 'ינספח  

 ביטוח  ה ודרישת הוראות

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.   -" המבוטח"

 , נבחריהם, מנהליהם ועובדיהם . העמותות בשליטת/חברות ו/או   והאח  מכללת –" מבקש האישור"

 . אינטרנט קווי של  ותמיכה אחזקה, שירות, התקנה, אספקה  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על  -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה  

העבוד מאתר  המבוטח  מטעם  מי  ו/או  המבוטח  ויציאת  העבודות  של  המוצר  הסופית  חבות  ביטוח  ולעניין  ות, 

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח    7ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של  

 להלן )להלן: "ביטוחי המבוטח"(.   14ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים בסעיף 

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו מהעבודות  

 המוקדם מבין המועדים. -או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל גורם או  

בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או  

 כמוטב לתגמולי הביטוח. 

)ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות כמפורט    מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק  .2 א' 

פי הפרק. תגמולי הביטוח  -להלן, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על   14.1.1בסעיף  

 ישמשו לקימום הנזק.כאמור 

האישור   .3 מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  האישור,  מבקש  מצד  דרישה  כל  תחילת   7ללא  מועד  לפני  ימים 

העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, אישור קיום 

-2019טוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הבי

 "(. אישור ביטוחי המבוטח)להלן: "  1-6

המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, במועד מסירת 

בין  המוקדם מ  -העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות  

 המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח.

ביטוחי   אישור  האישור את  מבקש  לידי  להמציא  על המבוטח  ביטוחי המבוטח,  תום תקופת  יאוחר ממועד  לא 

המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  

 לעיל. 1נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  

יום לפני מועד   30שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. ביטול  

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע 

מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, מבלי לגרוע  

לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או  מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר  

דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או 

להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה  
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כ לעכב  ביטוחי הרשות  אישור  יומצא  לא  באם  בלבד  האישור  מבקש  דעת  שיקול  פי  על  המבוטח  של  תשלום  ל 

 המבוטח במועד. 

ולוודא   .4 לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  המבוטח,  ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  המבוטח  על 

מתחייב כן  לקיימם.  המבוטח  התחייבויות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  יהיו  המבוטח  להודיע    שביטוחי  המבוטח 

למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.  -מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על 

ה  ההשתתפות  ובסכומי  הביטוח  דמי  בתשלומי  לשאת  המבוטח  על  כי  במפורש  מודגש  ספק,  הסר  עצמית  למען 

הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על  

 פי הסכם זה. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או   .5

כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח  

בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או  

בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש  

 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלהאישור ו/או על 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום  

 לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

הכיס .6 היקף  כי  בזאת,  הינה מוסכם  זה,  ביטוח  בסעיף  כאמור  האחריות  גבולות  קביעת  זאת  ובכלל  הביטוחי  וי 

- פי הסכם זה ו/או על-מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על בבחינת דרישה  

ור  פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האיש

בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על 

 ידי המבוטח. 

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  

ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח  לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף  

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי  -רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק  

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור,  -בות נוסף ו/או משלים שייערך עלבזדון. בכל ביטוח ח

 מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, את   .7

המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם  

טובת המבוטח(, מאחריות  של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל ל

ידי מי  -ידו ו/או על - לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לו, לעובדיו ולבאים מטעמו וכן לרכוש כלשהו שיובא על

מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות 

לי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן  )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כ 

או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה 

)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי  

 וליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. הפ

 14.3בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף  

 להלן, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו. 

מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי   .8

לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל  

 תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.
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ו/או כלפי מי מטעם מב כלפי מבקש האישור  בגין  על המבוטח חלה האחריות  וכן כלפי מי מטעמו  קש האישור 

תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח.  

למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל  

 מבקש האישור. זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר   .9

את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה  

י הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או  את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסו 

 נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה. 

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא   .10

זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת   כםהסבמידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא  

לאופי  בשינויים המחויבים בהתאם  זה,  ביטוח  בסעיף  המפורטים  הינם מקיימים את הביטוחים  כי  העסקתם, 

והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר 

 בסעיף זה. 

כי המ בוצעו  למען הסר ספק מובהר בזאת,  בין אם  ביחס לעבודות,  נושא באחריות כלפי מבקש האישור  בוטח 

באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או  

ידי מבוטח המשנה, בין אם  - לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

 ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.    אובדן

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, 

או הוצאה שיישאו  באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן   .11

לקיים סדרי עבודה  ובמיוחד  ביצוע העבודות  גוף שהוא בקשר עם  ו/או  כל אדם  של  ו/או לרכושו  לגופו  נזק  או 

בדר  ולעמוד  בחום  בגובה( לעבודות  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לרבות  בגובה  עבודות  לעניין  החוק  ישות 

. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות  2007  -התשס"ז

וחוק   סוציאליים  תנאים  לעניין  הבניה  בענף  הקיבוצי  ההסכם  הוראות  לאומי,  לביטוח  החוק  ביטוח  והוראות 

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  בריאות ממלכתי וכל הצווים,  

לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל 

 פי החוקים הנ"ל.  

ייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או  לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתח .12

יום מראש על כוונת מבקש האישור   14במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים  

 וריבית(.    והפרשי הצמדה

כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי  

המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע  

 למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר,   אין בהוראות סעיף זה כדי 

ההשתתפות   לסכום  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  באופן  אחראי  יהיה  המבוטח  כי 

ו נזק  כל  בגין  ו/או בשיפוי מבקש האישור  בפיצוי  יהא חייב  כי המבוטח  כן, מוסכם במפורש  או /העצמית. כמו 

יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי   תשלום שהמבוטח 

 הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
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לחברת  .13 ומאשר  מסכים  הוא  הביטוח,  מחברת  האישור  מבקש  דרישת  לקבלת  בכפוף  כי  בזאת  מצהיר  המבוטח 

בחירת מבקש האישור על שם מבקש האישור. כל זכויות וחובות הפוליסה  הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי  

או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה כל זכויות  

המבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי המבוטח מותנה בכך שהמבוטח חדל  

ודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או שהמבוטח הפך לחדל פירעון או שהמבוטח לא שילם  מהעב

הפוליסה  את  לבטל  החליטה  הביטוח  שחברת  או  רגל  לפושט  הפך  שהמבוטח  או  הפוליסות  או  הפוליסה  עבור 

הה, חלופית תחתיה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י המבוטח פוליסה אחרת, ז

 ימים כאמור   10בתוך 

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 

בו.   מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים 

לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של יובהר כי על המבוטח חלה החובה  

 סתירה יגברו הוראות הסכם זה. אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. 

 ביטוחי המבוטח: .14

 ביטוח העבודות הקבלניות  .14.1

: המבוטח, מבקש האישור והבאים מטעמו, קבלנים, קבלני משנה, מפקח/מנהל הפרויקט )למעט  שם המבוטח

קיימת   האישור  שלמבקש  זכויות  בעל  או  גורם  כל  וכן  המבוטח(,  עובדי  ואינם  היה  המקצועית  אחריותם 

 התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.  

 "(. תקופת התחזוקהחודשים )" 24יטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של הב

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו    -נזק לרכוש    -פרק א'   .14.1.1

לעבודות, במלוא ערכן, במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה או גילוי נזק לעבודות שמקורו בתקופת  

 וח והתגלה בתקופת התחזוקה.  הביט

על   מחדש  ההקמה  מעלות  יפחת  )לא  מע"מ  כולל  כולל/לא   ₪  __________________ הביטוח:  סכום 

 העבודות(.

הביטוח לנזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק עקיף מתכנון לקוי חומרים    הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום

נ  והרחבות  וגניבה  פריצה  לקויה,  עבודה  או  למקרה  לקויים  ראשון,  נזק  בסיס  על  להלן  כמפורט  וספות 

 ולתקופת ביטוח: 

 ₪.   500,000מסכום הביטוח, מינימום   20%עד   -רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך  .14.1.1.1

 ₪.  200,000מהנזק, מינימום  15%עד לסך    -הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  .14.1.1.2

  200,000מסכום הביטוח, מינימום    15%עד    -שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים במקרה נזק   .14.1.1.3

.₪ 

 ₪. 200,000מסכום הביטוח, מינימום  10%עד   -רכוש בהעברה  .14.1.1.4

מסכום הביטוח )מקסימום    15%עד    -מתקנים כלי עבודה וציוד קל )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(   .14.1.1.5

 ₪(.   50,000לפריט בודד: 

 מסכום הביטוח.  15%עד   -מבני עזר זמניים  .14.1.1.6

 מסכום הביטוח.  15%עד   -לחצרים רכוש מחוץ  .14.1.1.7

 מסכום הביטוח.  20%עד   -נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה  .14.1.1.8

 ₪. 200,000מסכום הביטוח, מינימום  20%עד   -פינוי הריסות  .14.1.1.9

ביטוח   .14.1.1.10 מקרה  בעקבות  המוסמכות  הרשויות  ע"י  שיידרשו  ותוספות  שינויים  בגין  מיוחדות  הוצאות 

 מגובה הנזק.   10%עד   -לא נדרשו טרם קרות מקרה הביטוח ובתנאי ש

 מסכום הביטוח.   15%עד   -הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות, עבודת לילה וחגים והובלות מיוחדות  .14.1.1.11
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מוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למבקש  

 לתי חוזר ו/או למי שמבקש האישור יורה על כך.האישור בלבד באופן ב

פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש צד שלישי  - המבטח חבות על  -  אחריות כלפי צד שלישי   - פרק ב'   .14.1.2

עבודות   ביצוע  בעת  התחזוקה  תקופת  במסגרת  או  העבודות  ביצוע  בתקופת  העבודות  עם  בקשר  הנגרם 

על  תחזוקה. הפרק יהיה כפוף לסעיף אחריות נערך בנפרד עבור כל אחד  - צולבת  פיו נחשב הביטוח כאילו 

 מיחידי המבוטח. 

למען הסר ספק, רכוש מבקש האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש המבוטח או שניתן היה   .14.1.2.1

 לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה.

 הפרק יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן: .14.1.2.2

 לאומי. תביעות שיבוב המוסד לביטוח  .14.1.2.3

לבטחו   .14.1.2.4 חובה  ושאין  מנועי  רכב  כלי  שהינו  הנדסי  מכני  בציוד  משימוש  הנובעים  גוף  נזקי  בגין  חבות 

 בביטוח חובה.

 ₪.  1,000,000רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך   .14.1.2.5

  500,000נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות שלא יפחת מסך  .14.1.2.6

.₪ 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  4,000,000אחריות:   גבול .14.1.2.7

המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי מהמועסקים בביצוע    -   אחריות מעבידים  -פרק ג'   .14.1.3

העבודות, תוך כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע  

בגובה    עבודות תחזוקה. ועובדיהם, עבודות  כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה  יהיה  הפרק לא 

 , שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. ובעומק

 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.  20,000,000:  גבול אחריות

 ₪ למקרה.   2,000,000ביטוח אחריות מקצועית משולב עם אחריות המוצר בגבול אחריות של   .14.2

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה  -המבוטח על המבטח את חבות  -ביטוח אחריות מקצועית   .14.2.1

במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם  

 המבוטח בכל הקשור לביצוע העבודות. 

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן העבודות.  .14.2.2

לשפות א .14.2.3 יורחב  להיות  הביטוח  ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה  ת מבקש האישור 

מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות  

 צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

שר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הוצאת  הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יו .14.2.4

דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, אבדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק  

 כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים. 

ום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח  חודשים לאחר ת   12הביטוח יכלול תקופת גילוי של   .14.2.5

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע  

 מאי תשלום או מרמה של המבוטח. 

 ביטוח חבות המוצר   .14.2.6

הלך תקופת הביטוח,  פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במ-המבטח את חבות המבוטח על

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו  

 "( ו/או עקב העבודות. המוצריםו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: "

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. 
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יורח להיות  הביטוח  שעלולה  אחריות  בשל  הפרויקט  המפקח/מנהל  את  ו/או  האישור  מבקש  את  לשפות  ב 

מוטלת על מי מהם בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב העבודות, בכפוף לסעיף  

 אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח ביטוח    12ופת גילוי של  הביטוח יכלול תק 

חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי  

 תשלום או מרמה של המבוטח.

 ביטוח "כל הסיכונים  .14.3

גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי  המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות  

המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע  

 העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(, על בסיס ערך כינון. 

 ביטוח כלי רכב  .14.4

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שלא יפחת  -עלביטוח חובה כנדרש   .14.4.1

 ₪ בגין נזק אחד.  750,000 -מ

ביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או המפקח/מנהל ו/או הבאים מטעמם בגין אחריות שעלולה   .14.4.2

המבוטח, בכפוף לסעיף    להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם 

 אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

₪    750,000למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של   .14.4.3

או מי מטעם מבקש    כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור

האישור ו/או כנגד המפקח/מנהל הפרויקט, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח  

 לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור. 

ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח   .14.4.4

 לעיל.   7)רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף  חובה וצד שלישי

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא   .14.4.5

ביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון.  ערך כינון. ה

₪ בגין כל כלי    750,000הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של  

ות שעלולה להיות  הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בשל אחרי

מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא  

 לעיל.  7לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.  .14.4.6

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים,    14.4פי סעיף  -המונח "כלי רכב" על .14.4.7

 מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

מובהר ומוסכם בזאת, כי מבקש האישור יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש מבקש  .15

ברו למבוטח לשם קימום הנזק ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור יוע

 של מבקש האישור. 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .16

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על כל  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .16.1

 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 

יום לאחר משלוח הודעה של המבטח    30לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי   .16.2

 למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול. 
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על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של ביטוח  

לום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על  העבודות כאמור, אלא מחמת אי תש

 יום מראש. 60כך בדואר רשום, 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי   .16.3

 פוי על פי הביטוחים כאמור. מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או שי

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל   .16.4

סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או  

 ור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האיש

. חריג רשלנות רבתי )אם  2016היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .16.5

  הסכם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק  

 .  1981 -ביטוח התשמ"א  

כות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש המבטח מוותר על ז .16.6

האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או  

ם לנזק  לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגר

 בזדון.  

להמציא אישור   בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על המבוטח .16.7

ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש  

ישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה  האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם מבקש הא

 עליו. 

 על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.   .16.8

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .17
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   1י' נספח
 עבודות הקמה -אישור ביטוח 

 
תאריך הנפקת האישור   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

(DD/MM/YYYY ) 
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 

המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים  
ם באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  שמפורטי

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
מען הנכס   המבוטח  מבקש האישור* 

המבוטח /  
כתובת ביצוע  

 העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

ו/או   והאח מכללתשם: 
עמותות  /חברות

נבחריהם,  ,  הבשליטת
 מנהליהם ועובדיהם 

  שם : 
,  התקנה, אספקה

  אחזקה, שירות
  קווי של ותמיכה 

  אינטרנט
 וה אח  במכללת

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

ת.ז./ח.פ.:  580250231ע"ר :   העבודה  מזמין אחר: ☒
 __________ 

מען: ת.ד. שקמים   
7981500 

 מען: _________ 

 
 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  

 פוליסה 

ת. 
 תחילה 

ת. 
 סיום 

גבול האחריות /  
סכום ביטוח / שווי  

 העבודה 

כיסויים נוספים  
 בתוקף וביטול חריגים 
יש לציין קוד כיסוי  

 מטבע  סכום בהתאם לנספח ד' 
כל הסיכונים  

 קבלניות עבודות  
הרחבות בהתאם  
 לפרקי הפוליסה: 

תחלוף   ₪   _____      על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור ) 
טבע   נזקי  בגין  כיסוי 

(313 ) 
פריצה   גניבה,  כיסוי 

 ( 314ושוד )
אדמה   רעידת  כיסוי 

(316 ) 
נוסף   מבקש    -מבוטח 

 ( 318האישור ) 
מוטב לתגמולי ביטוח  

האישור    - מבקש 
(324 ) 

 ( 328) ראשוניות

 חודשים  24     תקופת תחזוקה 

     רכוש סמוך 
מסכום    20%עד  

  מינימוםהביטוח  
 "ח ש 500,000

     רכוש עליו עובדים 
מסכום    20%עד  

מינימום   הביטוח  
 ש"ח  500,000

הוצאות תכנון  
מהנזק,    15%עד       ופיקוח 

 ₪  200,000מינימום 
שכ"ט מתכננים  

אדריכלים ומומחים  
 אחרים 

    
מסכום    15%עד  

מינימום   הביטוח, 
200,000  ₪ 

     רכוש בהעברה 
מסכום    10%עד  

מינימום   הביטוח, 
200,000  ₪ 

מתקנים כלי עבודה  
וציוד קל )שאינם  

כלולים בשווי  
 הפרויקט( 

    

מסכום    15%עד  
)מקסימום   הביטוח 

בודד:     50,000לפריט 
)₪ 

מסכום    15%עד       מבני עזר זמניים 
 הביטוח 

מסכום    15%עד       רכוש מחוץ לחצרים 
 הביטוח 

כתוצאה   ישירנזק 
מתכנון לקוי  

חומרים לקויים או  
 עבודה לקויה 

מסכום    20%עד      
 הביטוח 

כתוצאה   עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח     מתכנון לקוי  
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 כיסויים 

חומרים לקויים או  
 עבודה לקויה 

     פינוי הריסות 
מסכום    20%עד  

מינימום  הביטוח,  
200,000  ₪ 

שינויים ותוספות  
שיידרשו ע"י  

הרשויות  
המוסמכות בעקבות  

מקרה ביטוח  
ובתנאי שלא נדרשו  

טרם קרות מקרה  
 הביטוח 

 מגובה הנזק  10%עד     

הוצאות מיוחדות  
בגין שעות נוספות,  
עבודת לילה וחגים  

 והובלות מיוחדות 

מסכום    15%עד      
 הביטוח 

 צד ג'
בהתאם  הרחבות 

 לפרקי הפוליסה: 

 ( 302אחריות צולבת )  ₪  4,000,000    
קבלנים וקבלני משנה  

(307 ) 
תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור ) 
כיסוי בגין נזק שנגרם  
בצמ"ה   משימוש 

(312 ) 
לתביעות   כיסוי 

 ( 315המל"ל ) 
נוסף   מבקש    -מבוטח 

 ( 318האישור ) 
מבקש האישור מוגדר  

 ( 322כצד ג' )
 ( 328ת )ראשוניו

מבקש האישור    רכוש 
 ( 329ייחשב כצד ג' )

נזקי גוף הנובעים  
משימוש בציוד מכני  

הנדסי שהינו כלי  
רכב מנועי ושאין  

חובה לבטחו  
 בביטוח חובה 

 מלוא גבול האחריות     

מפגיעה    ישירנזק 
במתקנים, צינורות  

וכבלים תת  
 קרקעיים 

 מלוא גבול האחריות     

 ₪  1,000,000     רעד והחלשת משען 
מפגיעה   תוצאתינזק 

במתקנים, צינורות  
וכבלים תת  

 קרקעיים 

    500,000  ₪ 

קבלנים וקבלני משנה   ₪  20,000,000     אחריות מעבידים 
(307 ) 

תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור ) 
נוסף   היה    -מבוטח 

של   כמעבידם  וייחשב 
המבוטח   מעובדי  מי 

(319 ) 
 ( 328) ראשוניות

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות  
 (*:ג'מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

 ( 098( )089(  )043אספקה, התקנה, שירות, אחזקה ותמיכה של קווי אינטרנט   ) 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה*  
לאחר משלוח הודעה   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
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 חתימת האישור 
 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 
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 2'י נספח

 מקצועית  באחריות משולב המוצר אחריות  ביטוח –אישור ביטוח 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
 ( DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים  

בר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יג
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הנכס המבוטח   המבוטח  מבקש האישור* 
כתובת ביצוע   /

 העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

ו/או   האחו  מכללתשם: 
עמותות  /חברות

, נבחריהם,  הבשליטת
 מנהליהם ועובדיהם 

שם : 
 ____________ 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☐

 אספקת מוצרים ☐

כתובת  אחר: ☒
אתר העבודות:  

,  התקנה, אספקה
  אחזקה, שירות

  קווי של ותמיכה 
  במכללת אינטרנט

 וה אח

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  580250231ע"ר :  
 __________ 

מען: ת.ד. שקמים   
7981500 

מען:   
 ___________ 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

ת. 
 תחילה 

ת. 
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי  
 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום

אחריות  
 המוצר 

    2,000,000   
 למקרה 
  משולב

  בביטוח
  אחריות 

 מקצועית 

 ( 302אחריות צולבת )  ₪ 
 ( 304הרחב שיפוי ) 

לטובת   תחלוף  על  ויתור 
 ( 309מבקש האישור )

מעשי   בגין  נוסף  מבוטח 
המבוטח   מחדלי    - או 

 ( 321מבקש האישור )
 ( 328ראשוניות )

חודשים    12  -תקופת גילוי  
(332 ) 

אחריות  
 מקצועית 

    2,000,000 
 למקרה 
  משולב
  וכלול 

  בביטוח
  אחריות 
 המוצר 

 ( 301אבדן מסמכים )  ₪ 
 ( 302אחריות צולבת ) 

והוצאת   השמצה  דיבה, 
 ( 303לשון הרע )

 ( 304הרחב שיפוי ) 
לטובת   תחלוף  על  ויתור 

 ( 309מבקש האישור )
מעשי   בגין  נוסף  מבוטח 

המבוטח   מחדלי    - או 
 ( 321מבקש האישור )

עובדים   יושר  ואי  מרמה 
(325 ) 

 ( 326פגיעה בפרטיות )
מקרה   עקב  עיכוב/שיהוי 

 ( 327ביטוח ) 
 ( 328ראשוניות )

חודשים    12  -תקופת גילוי  
(332 ) 
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פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות  
 (*:ג'מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

 ( 098( ) 089(  )043) אינטרנט קווי של ותמיכה אחזקה, שירות, התקנה, אספקה
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 
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 ' יאנספח 
 בשליטת אישה עסקתצהיר על 

 - יש לצרף אם רלוונטי ואכן מתקיים אצל המציע. אם לא מתקיים, יש להגיש עמוד זה ריק-
 אישור רואה חשבון לעניין שליטת אישה 

 הגדרות

וכי לא התקיים אף אחד   ,אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה אישור
 מאלה: 

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה   .א

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.  - אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב

 . 1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  אמצעי שליטה 

מ מחזיקה בשליטה  בעסק אשר  בעקיפין,  נושאת משרה  או  במישרין  נשים אחרות,  עם  יחד  או  לבד  חזיקה, 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.  50% -למעלה מ

תפקיד   נושא משרה  ממלא  וכל  ראשי,  עסקים  מנהל  כללי,  מנהל  סגן  כללי,  למנהל  משנה  כללי,  מנהל 
 כאמור בעסק אף אם תוארו שונה. 

רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי  חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן   עסק
 תשקיף או שותפות הרשומה בישראל. 

  עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת  עסק בשליטת אישה 
 של ההגדרה אישור.  2  -ו 1לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות  

 אצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא. בן זוג, אח, צ קרוב

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. תצהיר

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, 
במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה  

 אישור ותצהיר. 

מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת 
 אישה. 

אני גברת ____________ )שם מלא(, ת.ז 
____________ )מספר ת.ז.(, שם העסק  

____________ )שם העסק( מזהה  
_______________ )ח.פ/ע.מ/ח.צ.( מצהירה  

בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון  
  –(, התשס"ג 15לחוק חובת המכרזים )מספר 

לעניין עידוד נשים בעסקים.  2002  
_________________. שם מלא  

 חתימה  תאריך  ת.ז.

 

 אישור רואה חשבון 

הוא עסק בשליטת אישה   )שם חברה(מאשר בזאת כי המציע _____________    )שם מלא(אני רו"ח ___________  
 . 1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

  ______________ בעסק  בשליטה  העסק(המחזיקה  _____________    )שם  גברת   )ח.פ/ע.מ/ח.צ.(מזהה  הינה 
 )מספר ת.ז( _____________ ת.ז ____ )שם מלא(_____________ 


