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27.06.2022 

 

  6/2022פלה"מ מס' הנדון: 

 6ו  3בבניינים  TELEFIRE ADR 7000להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג  

 כללי:  

,  הספק( כחלק מפעילותה, המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( להלן: "המכללה" מבקשת להתקשר עם חברה )להלן:

 לפיכך, פונה בזאת המכללה   TELEFIRE ADR 7000התקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג  לצורך 

 לקבלת הצעות מחיר בנדון. 

 

   :לוחות זמנים להתקנה ולביצוע  הפרויקט

 בתיאום מול המכללה    2022צפי משוער להתקנה וביצוע הפרויקט אוגוסט 

 10/9/2022-מסירת הפרויקט ,קבלת אישורים והגשת חשבוניות לא יאוחר מתאריך ה

 

 cheli_za@achva.ac.il , 5695050-054חלי זלמנוביץ מנהלת תחום רכש,  איש קשר במכללה :

 

 תכולת המסמך:

 בקשה להצעה ותנאים כללים .1

 הסכם התקשרות  .2

 מפרט טכני  -נספח א'  .3

 הצעת המציע -נספח ב'  .4

 הצהרת המציע  –נספח ג'  .5

 ניסיון המציע והצהרת עמידה בתנאי סף  -' דנספח  .6

 עורך דין על פרטים אודות המציע אישור רואה חשבון או  -נספח ה'  .7

 תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבורים  -1ח' -ח'נספח   .8

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות   –ט' נספח  .9

 ביטוח  -נספח י'  .10

 

 תנאים כלליים להצעה:

 המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר , או אף אחת מההצעות   .1

הכמות/ אפיון השירותים המפורט לעיל הינו הערכה בלבד והתשלום בפועל יהיה בהתאם לכמות שהוזמנה   .2

 .וסופקה בפועל

 לא כולל מע"מ  הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד .3

 ר כלול בהצעת המחיר המצורף להוראות אלו. המכללה אינה מתחייבת על היקף השירות אש .4

 המכללה תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם החברה הזוכה. .5
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המכללה האקדמית אחוה מועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת העבודה בהתאם   .6

 .יום  30לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה בכתב או בדואר אלקטרוני בהתראה של 

שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם כשיר שני ושלישי במידה ולא תהיה שביעת רצון מתוצרי   המכללה .7

 הזוכה.  

 על הספק לחתום על כל דפי ההצעה הנ"ל כאישור להבנתו ולהסכמתו עימם.  .8

 מחלקת הרכש רשאית לפסול הצעה שיהיו בה שינויים או תיקונים.   .9

 יום מיום ההגשה.  90תוקף הצעת המחיר תקף ל  .10

 מחולקת לשני החלקים: תקופת ההתקשרות  .11

 10/9/22תקופת ביצוע העבודה לכל היותר עד תאריך   •

שנה • ולמשך  התפעול  מנהל  לאישור  בכפוף  בפועל  המסירה  מתאריך  ותחזוקה  שירות    12)  אחריות, 

תקופות נוספות של שנה    ארבע  -למכללה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בחודשים(. 

 . חודשים ( כל אחת 12)

 

 מיום קבלת החשבונית בהנהלת החשבונות של המכללה.    30שוטף+  תנאי תשלום:

 

 :טבלת ריכוז המועדים

 

 המועד תיאור

 יום א'   3.7.22 פרסום הפלה"מ

 10:00יום א' בשעה    10.7.22 מציעים מועד כנס 

 12:00עד השעה יום א'   17.7.22 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00עד השעה יום ג'   26.7.22 מועד הגשת ההצעות  

 

 

 :כנס מציעים
   7.2210.א' ביום יתקיים הצגת הפרוייקט ו כנס מציעים

   6בבניין    0001:בשעה 

 ההשתתפות בכנס הינה חובה. 

 לא יוכל להגיש את הצעתו לפלה"מ. מציע שלא ישתתף בכנס מציעים 

 

 

   שאלות הבהרה:

 12:00עד השעה ,  17/7/2022 עד לתאריך cheli_za@achva.ac.il ניתן לשאול שאלות הבהרה באימייל  

 בפורמט הבא בלבד בטבלת וורד:
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 סעיף בהצעה  נושא  נוסח קיים  נוסח מוצע 

    

 

 )נא לצרף להצעה(:  מנהליםתנאי סף 

 . אישור ניהול ספרים בתוקף1

 במקור בתוקף . אישור על ניכוי מס 2

 . טופס התאגדות חברה/ תעודת עוסק מורשה/ פטור/ שותפות 3

 

 

 

 

 

 תנאי סף מקצועיים: 

   ו/או  לכל הפחות שלושה גופים/ מוסדות שירותים  2021,2020,2019מציע סיפק בכל אחת מהשנים  .1

 להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג טובין מושא פלה"מ זה,         

0TELEFIRE ADR 700- בנספח ד' גופים/מוסדותשלושה  להוכחת עמידה בתנאי הסף הנ"ל יש לציין 

להוכחת   2019,2020,2021בשנה בשלוש שנים האחרונות ₪  300,000 -בהיקף שלא פחת מ למציע מחזור כספי  .2

 הצהרת המציע  - מלא המציע את נספח ג'עמידה בתנאי הסף הנ"ל י

בנושא מערכות מסוג   ,"אנשי שירות שעברו השתלמות ע"י יצרן המערכות "טלפייר 3המציע מעסיק לפחות  .3

 תעודות מתקין מורשה מטעם טלפייר.   המציע   יצרףלהוכחת עמידה בתנאי . "טלפייר

  לתחזוקת מערכות גלוי אש אנלוגיות ואזוריות מסוג  11חלק   1220למציע אישור ממכון התקנים לעמידה בתקן   .4

להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו אישור בר תוקף ממכון התקנים הישראלי   ADR 7000""טלפייר

 .  "טלפייר "לתחזוקת מערכות גלוי אש אנלוגיות ואזוריות מסוג  77חלק  722על עמידה בתקן /

 

 

 בחירת ההצעה הזוכה: )ניקוד ההצעות( 

בדיקת מסמכי ההצעה, ועמידה בתנאי הסף. מציע שלא עמד בתנאי הסף לא תיבדק שאר הצעתו   :שלב ראשון

 פסל. ת צעתו וה

 , לקוחות שלושהיתבסס על ניסיון המציע ושיחות עם   –מהניקוד הסופי  20%  –איכות  :שלב שני

זמינות לטיפול   ומקצועיות ההתקנה ,, איכות להתקנה לוחות זמנים ב עמידה ייבחנו פרמטרים של: אלה  בשיחות 

 בתקלות , מלאי חלפים זמין.

 נקודות    20חישוב הניקוד: 

 יתבסס על המחיר סה"כ בנספח הצעת המחיר )נספח ב'(.   –מהניקוד הסופי   0%8 –מחיר  :שלב שלישי

 המחיר בנספח ב' הצעתו תיפסל. כל שורות מציע שלא ימלא את 

המשוקללת הזולה ביותר יקבל את מירב הנקודות. ניקוד שאר המציעים ישוקלל ביחס המציע שיציע את ההצעה 

 להצעתו. 

 נקודות    80חישוב הניקוד: 
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 פרטי המציע: 

  שם המציע 

  מס' עוסק מורשה/ ח.פ 

  כתובת מלאה למשלוח דואר 

  שם איש קשר

  כתובת דוא"ל 

  טלפון נייד 

 

 הסכם ההתקשרות 

 2022שנערך ונחתם במכללה האקדמית אחוה ביום _____לחודש ____          

 

 580250231המכללה אקדמית אחוה ע"ר    בין:

  79800ד.נ. שקמים    

 ( "המכללה" )להלן:   

 מצד אחד; 

 ________________________    בין:

 ____________________  ח.פ.   

 __________________ מרחוב    

    _______________________ 

 "(הספק )להלן: "   

 מצד שני; 

 

 TELEFIRE להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג 6/2022והמכללה יצאה בפלה"מ מס'  הואיל:

ADR 7000  המצורף למסמכי פניה זו  6-ו  3בבניינים . 

   אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה"ההצעה"(  להלן:)  והספק הגיש הצעה לפלה"מ והואיל:

והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה בפלה"מ , בהסתמך על נכונות הצהרותיו של הספק ועל   והואיל: 

 הנתונים כפי שפורטו בהצעתו, בכפוף למותנה בהסכם זה, בנספחיו וביתר מסמכי הפלה"מ;

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

העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה ובקשר עם כל התחייבויותיו על פיו, וכי הוא לא  

יטען או יתגונן נגד תביעה שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית או עובדתית כלשהי למילוי כל  
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 ואן ובמועדו;  התחייבויותיו על פי הסכם זה במל

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

ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי הוראות המכללה,  

 כמפורט בהסכם זה;שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה 

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

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

צורף למסמכי פלה"מ זה  והמכללה מעוניינת כי הספק יספק לה את השירותים עפ"י המפרט הטכני המ והואיל:

  "(; השירותלהסכם זה )להלן: " בנספח א'וכמפורט 

והספק מעוניין לספק למכללה את השירות, ובהסתמך על ההצעה והצהרות הספק ברצון המכללה   והואיל:

 לקבל את הצעת הספק, הכל כאמור בהסכם זה להלן; 

 ותיהם, והכל כפי שיפורט להלן; והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את זכויותיהם וחוב והואיל:

 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

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

 מפרט טכני   -נספח א' 

 הצעת המציע  -נספח ב' 

 הצהרת המציע  -נספח ג' 

 ניסיון המציע והצהרת עמידה בתנאי סף מקצועיים.  –נספח ד' 

 פרטים אודות המציע אישור רואה חשבון או עורך דין על  –נספח ה'                      

 תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 1ח'- נספח ח'                     

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות -נספח ט'                     

 ביטוח -נספח י'                     

 

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

 הגדרות 2

 למונחים הבאים יהיה הפירוש המיוחד אשר לצידם:  

 המכללה האקדמית אחוה.  -"המזמין"  ו/או"המכללה" 

 לרבות נציגי הספק, עובדיו, שליחיו מורשיו המוסמכים וכל מי מטעמו.   -"המציע  ו/אוהספק" "

הסכם זה. גורם הקשר מטעם הספק  מי שימונו על ידי הצדדים כגורמי קשר לצורך  -"גורמי הקשר 
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 יהיה:______________. 

הממונה  גורם הקשר מטעם המכללה: הגב' ורד זולר ראש אגף תפעול או מי שמונה מטעמה בכתב )להלן: "

 (. "גורם הקשר מטעם המכללה"" או מטעם המכללה

 כל פניה למכללה תבוצע באמצעות גורם הקשר מטעם המכללה. 

 TELEFIRE ADR ת הצעות מחיר להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג פניה לקבל -"הפלה"מ"  

 עבור המכללה האקדמית אחוה .    6- ו 3בבניינים   7000

התקנה ותחזוקה לרכזות גילוי אש ועשן והכל בהתאם למפרט הטכני המצורף למסמכי פלה"מ   -"השירות"  

 להסכם זה.  וכנספח א'זה 

 

 

 הצהרות והתחייבויות הספק 3

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בחתימתו על הסכם זה כדלקמן:  

יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הציוד, וכל יתר הדרוש על פי הסכם זה   3.1

על נספחיו ו/או הדין לספק למכללה את השירות ברמה מקצועית גבוהה בכל תקופת ההתקשרות     ו/או הפלה"מ 

זה,   ויתר התחייבויות הספק בהתאם להסכם  כל  הדרוש על מנת לספק למכללה את השירות  לבצע את  וכן 

 מסמכי הפלה"מ ועל פי כל דין. 

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

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

הקשורים בביצוע התחייבויותיו    ברורים ונהירים לו כל תנאי ההסכם, והוא בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות 3.3

הקבועים   והתנאים  הדרישות  לכל  בהתאם  אלה  התחייבויותיו  לקיים  ביכולתו  יש  וכי  זה,  בהסכם  כאמור 

 בהסכם.

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

 פי המכללה בקשר אתם.הסכם זה, ואין ולא תהיה לו כל טענה כל

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

ו/או נסיבה כלשהם הקשורים באספקת השרות שבהסכם זה ו/או הנובעים ממנה, במשך כל תקופת ההתקשרות  

 והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור. 

מהמכללה את כל הנתונים, הפרטים והמידע הדרושים לו לצורך ביצוע התחייבויותיו על   הספק מצהיר כי קיבל 3.6

 פי הסכם זה.  

 הספק מצהיר כי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותו עם המכללה.  3.7

ס  הספק מאשר ומצהיר כי הוא בעל אישורים כדין על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה, חוק מ 3.8

. הספק מתחייב כי יהיו  בידיו,  1987  -ערך מוסף וחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשמ"ז  

 ובהתאם לדרישת המכללה, אף בידי המכללה, בכל עת אישורים תקפים כאמור. 

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

ו/או  בד הממונה  של  המוחלט  רצונו  ולשביעות  ונספחיו  ההסכם  מסמכי  להוראות  בהתאם  וביעילות  ייקנות 

המכללה, ולקיים את כל ההוראות שיינתנו  לו על ידי הממונה ו/או המכללה  בכל הקשור בביצוע הסכם זה תוך  
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 שיתוף פעולה מלא. 

לאה לכל דין ולהוראות כל רשות מוסמכת  הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בכפיפות מ 3.10

לרבות הוראות שהותקנו בקשר לביצוע עבודות ובטיחות עובדים, וכי האחריות המלאה לתוצאת כל הפרה של  

 התחייבותו זו תחול אך ורק על הספק.

  הספק מתחייב לספק את השירותים תוך שמירה על כללי בטיחות וגיהות באמצעות ציוד תקין ובטיחותי, העומד 3.11

 בכל התקנים הנדרשים ועפ"י הוראות כל דין. 

הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו, בבטיחות, ביעילות, ביסודיות וברמה מקצועית טובה באמצעות מספר   3.12

 מספיק של עובדים כשירים, מקצועיים ומיומנים, עפ"י כל תקנה ו/או חוק ו/או דין. 

רמו לרכוש המכללה, ו/או למי מעובדיה ו/או לרכושם, הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק ואבדן שייג  3.13

עקב מעשה ו/או מחדל שלו והוא מתחייב לפצות ולשפות את המכללה בגין כל טענה כלפיו עקב כך, לרבות בכל  

 הנוגע להוצאות שתוציא כתוצאה מכך.

 רד ממנו.  להסכם זה, המהווה חלק בלתי נפ בנספח א'הספק מתחייב להעניק למכללה את השירות המפורט  3.14

השירות   3.15 הפעלת  תחילת  כי  מתחייב  א'    –הספק  בנספח  שמפורט  כפי  הזכייה,  הודעת  מקבלת  מיידית  תהיה 

 להסכם.   

ברמה   3.16 התחייבויותיו  ביצוע  לשם  מספקת,  ובכמות  גבוהה,  באיכות  החומרים  את  לספק  מתחייב  הספק 

ה  התקנים  מכון  תקני  לגביהם  שקיים  החומרים  כל  ביותר.  הגבוהה  במלואם    -ישראלי  המקצועית  יתאימו 

 לתקנים הנ"ל. 

התחייבויות והצהרות הספק שבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי ההסכם והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית 

 שלו.

 תקופת ההסכם 4

בפלה"מ  4.1 הסכם  ל    תקופת  הינה  )להלן:    12- זה  התפעול  מנהל  לאישור  בכפוף  ההתקנה  מיום  החל   , חודשים 

 "(  תקופת ההתקשרות"

 תקופות נוספות של שנה  ארבע  -למכללה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ב 4.2

 . חודשים ( כל אחת 12) 

לעיל, שמורה למכללה בלבד הזכות להביא הסכם זה לידי סיום, לפי שיקול דעתה    4.1על אף האמור בסעיף   4.3

ומראש של   במהלך תקופת ההסכם, בהודעה בכתב  והבלעדי, בכל עת  צורך לנמק.  ימים  30המוחלט  ומבלי   ,

או בקשר להפסקת  /מסרה המכללה הודעה כאמור לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו 

ההתקשרות, פרט לתשלום המגיע לו בגין שירות שסופק על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת ההתקשרות,  

 ובכפוף לזכויות המוקנות למכללה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

 אין בהפסקת ההתקשרות, כדי לגרוע מחובתו של הספק לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה .  4.4

 רההתמו 5

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

במלואן ובמועדן לשביעות רצונה של המכללה, תשלם המכללה לספק תמורה בהתאם להצעת המחיר שהגיש  

 הספק בנספח ב' להסכם זה המהווה חלק בלתי ניפרד ממסמכי הפלה"מ.

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

בתנאי תשלום שוטף+ 5.3 בנקאית  יתבצע בהעברה  : התשלום  למייל    30תנאי תשלום  לשלוח  יש  יום, חשבוניות 
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התמורה הינה גלובלית וכוללת את כל התחייבויות הספק כאמור בהסכם זה, לרבות  למען הסר ספק מובהר כי  5.4

 כל תשלום המגיע לעובדי הספק או מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירות. 

 התשלום יבוצע ע"פ ההתקנה בשטח בכפוף לאישור של מנהל התפעול.  5.5

 אחריות   6

ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו בהתאם   6.1 הספק יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו 

להסכם זה, בגין 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 לביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה. 

פק מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או לשפותם, מיד עם דרישה ראשונה, בגין  הס 6.2

כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי להם, כאמור בסעיפים לעיל, לרבות הוצאות שתוציא  וכן שכ"ט עו"ד  

יצויים ו/או תשלום אחר  אשר תשלם המכללה בקשר עם הנזקים כאמור,  ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם פ

מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או תשלום    -כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהספק אחראי להם כאמור  

 כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך. 

עם קבלת הדרישה ו/או התביעה ו/או    המכללה תאפשר לספק להתגונן כנגד טענה ו/או תביעה כאמור, וזאת מיד  6.3

ההודעה 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  

ימים ממועד קבלת דרישה    30ו החלטה חלוטים כאמור וזאת בתוך  המכללה בגין כל סכום שייפסק בפסק דין א 

 בכתב מאת המכללה. 

 

 היעדר יחסי עובד מעביד   7

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בין המכללה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם   7.1

( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי כל זכות שיש למכללה לפקח,  "עובדי הספק"זה )להלן ביחד:  

מעובדי הספק בקשר לביצוע התחייבויות הספק אינה אלא אמצעי להבטיח   ו/או להדריך מי  לבקר, להורות 

ים  ביצוע נאות של ההסכם ואין בה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי הספק. הצדדים שב

 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.   –ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין 

הספק מצהיר כי הוא משמש כ"קבלן עצמאי" בכל הקשור לביצוע הסכם זה, הנותן שירותים במקומות שונים   7.2

ואינו משתלב במסגרת של יחסי עובד מעביד כלשהם עם המכללה וכי היחסים בינו לבין המכללה הנם ויהיו  

סים שבין מכללה לספק עצמאי, וכי בשום מקרה אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או  יח

 מי מעובדיו לבין המכללה ו/או מי מעובדיה יחסי עובד ומעביד. 

 אי לכך, תחולנה במסגרת התחייבויות הספק ההוראות הבאות:  7.3

מי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס  הספק ישלם עבור עצמו ועבור עובדיו ו/או מי מטעמו את תשלו 7.3.1

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

חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד   7.3.2 הוראות  עובדיו אחר  ועבור  עבורו  למלא  והתקנות    1955  -הספק מתחייב 

קומם, על מנת שתקוימנה התחייבויותיו על פי סעיף  שהותקנו מכוחו, בכל תיקון להם ו/או חיקוק שיבוא במ

 זה.

הספק ידאג לכל הזכויות הסוציאליות ולכל הביטוחים שיהיו כרוכים במתן שירותיו כקבלן עצמאי והנדרש   7.3.3

 על פי דין או הסכם, ויישא באופן מסודר בכל תשלום שיהיה כרוך בהם. 
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ם שיפסק כי מגיע לו ו/או מכל סכום שהזכות  הספק נותן בזאת למכללה הוראה בלתי חוזרת לקזז מכל סכו 7.3.4

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

לעיל. אין בהוראת קיזוז זו כדי לפטור את הספק מהתחייבותו    8.8והנובע מההתחשבנות המפורטת בס"ק  

 ק או לא יבוצע מסיבה כלשהי. להחזר החוב כאמור במקרה שהקיזוז לא יספי

הספק מאשר בזאת כי הסכמת המכללה להתקשר עמו בהסכם זה מבוססת על כל האמור לעיל ולהלן והוא   7.3.5

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

 ן המכללה לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק. מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד בי

הספק מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש למתן השירותים, וכן את כל הטיפול   7.3.6

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

מכו 7.3.7 למכללה  שירותים  עובדיו המעניקים  לכל  לשלם  בזאת  כל סכום הנדרש  הספק מתחייב  זה,  ח הסכם 

מעביד בינו לבין עובדיו. מוסכם ומובהר בזאת, כי הספק אמד את התמורה  -והנובע מקיומם של יחסי עובד

האמורה להשתלם לו מכוח הסכם זה, ובמסגרת זאת הביא בחשבון וגילם את העלויות השונות הנובעות  

זכויות סוציאליות ו/או כל זכות או הוצאת    מהעסקתם של עובדיו בקשר עם מתן השירותים למכללה, לרבות

מעביד בינו לבין עובדיו. מובהר בזאת, כי השכר עבור כל שעת עבודה  -אחרת הנובעת מקיומם של יחסי עובד

של עובדי הספק, נקבע כך שיבטיח יכולתו של הספק לשלם לעובדיו את שכר המינימום הקבוע בחוק, דמי  

שה, ימי מחלה, תשלומים נלווים לביטוח הלאומי ולביטוח בריאות,  הבראה, פנסיה, תשלום בגין ימי חופ

 רווח קבלני מקובל, והכל בהתאם למכלול הדרישות המחויבות על פי חוק.  

-הספק מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שהתחייבותו לשלם לעובדיו את מלוא התשלומים המתחייבים על 7.3.8

 ם זה.י חוק, כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכפ

הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו, וכל תיקון או שינוי עתידי ככל שייעשו   7.3.9

 בהם, אשר יחייבו את הצדדים ממועד כניסתם לתוקף. 

 

 התחייבות לשמירה על סודיות  8

לידיעתנו, בין באופן ישיר  משמעו מידע או חומר מסוגים שונים שנמסרו לנו על ידכם או שיגיעו  –"מידע סודי" 8.1

ובין באופן עקיף, בין בכתב בין בעל פה ובין באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך אחרת שהיא, השייך לכם  

ו/או לסטודנטים ו/או למרצים, ו/או לצדדים שלישיים שמסרו לכם את המידע ו/או לצדדים שלישיים אחרים  

 הקשורים אליכם. 

אנו מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת, לא להעתיק או לשכפל ולא לעשות כל שימוש בין בעצמנו ובין על   8.2

ידי עובדנו, שלוחנו וכל מי מטעמנו, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא להביא לידיעת כל אדם או להעביר בכל  

לנו, במסגרת המו"מ ו/או מתן   דרך אחרת כל מידע סודי )להלן ביחד: "המידע"( שנודעו לנו או שיוודעו

 השירותים.

אנו מתחייבים בזאת לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש על מנת להבטיח קיום הוראות   8.3

כתב התחייבות זה גם על ידי עובדינו ו/או מי מהפועלים מטעמנו. ככל שנידרש, נחתים את עובדינו וכל מי  
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קו ושיעסקו בביצוע השירותים, על התחייבות לסודיות בנוסח שיהיה  מטעמנו שקשורים במשא ומתן ו/או שעס

 מקובל עליכם. 

לא יעשה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו ו/או עבורנו, כל פרסום ו/או מסירת מידע, בכל דרך שהיא, לכל צד ג'   8.4

דפי מידע ו/או  לרבות לציבור ו/או לעיתונות, ובכלל זה במסגרת של יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או 

הצעות מחיר ו/או כל צורך פרסומי, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המכללה בכתב  

 ומראש.

אנו  נהיה אחראים על פי דין, לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, שייגרמו לכם ו/או לסטודנטים ו/או   8.5

יפין עקב מעשה ו/או מחדל שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או  למרצים ו/או לכל צד ג' שהוא, הנובע במישרין או בעק 

 במקומנו, ואנו נשפה אתכם ו/או צד ג' כאמור בגין כל נזק ו/או הוצאה כאמור. 

אנו מצהירים כי ידוע לנו, שהמידע  הוא בבעלותכם ו/או בבעלות ואין ולא תהיינה לנו כל זכויות בקשר למידע   8.6

 על פי דין.  זה, לרבות זכות עיכבון או כל זכות אחרת

בהתאם לדרישתכם כפי שתועבר אלינו בכתב, אנו נעביר את כל המידע שברשותנו, בצורה מסודרת, אליכם   8.7

 ולא נשמור בידינו כל מידע שהוא. 

במקרה שנדרש, על פי דין, למסור את המידע ו/או כל חלק מממנו, אנו מתחייבים להודיע לכם על כך בכתב   8.8

ת הליכים משפטיים מתאימים. אם לא תצליחו בהליכים כאלה, אנו  ומיד, על מנת שתוכלו לשקול נקיט 

מתחייבים למסור רק את אותו חלק של המידע שיידרש על פי דין בלבד, ולעשות כמיטב יכולתנו על מנת לוודא  

 שיישמר בסודיות. 

 דינו. התחייבות זו לסודיות הינה בלתי מוגבלת בזמן ו/או מקום ותחול גם לאחר תום מתן השירותים על י 8.9

 התחייבות לאי ניגוד עניינים  9

מצב בו יהא לנו ו/או למי מטעמנו ו/או מי מעובדינו   אנו מתחייבים כי במשך תקופת מתן השירותים, לא יווצר

ניגוד עניינים כלשהו, לרבות בין ענייני המכללה ו/או השירותים הניתנים למכללה על פי הסכם זה, לבין ענייניהם  

האישיים ו/או המקצועיים שלכם ו/או מי מעובדיכם ו/או מי מטעמכם. אנו מתחייבים להודיע למכללה באופן  

כל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים כאמור. כמו כן, אנו מצהירים ומתחייבים כי נכון למועד  מיידי, על 

 החתימה על הסכם זה, לא קיים ניגוד עניינים כאמור.

 אבטחת מידע  10

מבלי לגרוע מאילו מהחובות החלות עלינו על פי כל דין ו/או דרישת רשות מוסמכת בכל הנוגע לאבטחת המידע  

עקב ו/או במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים שאנו מעניקים למכללה, אנו מתחייבים לשמור    שיגיע לידינו

על נוהלי אבטחת מידע כפי שתפרסם המכללה מפעם לפעם, ולקיים במלואן את הוראות חוק הגנת הפרטיות.  

מחשבים,  , והתקנות שהוצאו לפיו, את הוראות והנחיות הרשות להגנת הפרטיות, ואת חוק ה1981-תשמ"א

 . 1995- תשנ"ה

 קניין רוחני   11

כל ההצעות, הרעיונות, הדו"חות, חוות הדעת, התוכניות, הרשימות, התוכנות, התוצרים וכל חומר הנלווה        11.1

למתן השירותים, לרבות חומרים ותוצרים אשר יוכנו על ידי  המכללה ו/או על ידינו ו/או עבורינו במסגרת מתן  

פרויקט )להלן: "החומרים"(, יהיו רכוש  המכללה בלבד, ולמכללה תהיינה הזכויות  השירותים ו/או ביצוע ה 
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 בכל החומרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים וזכויות דומות.  

 אנו לא נהיה רשאים להשתמש בחומרים, מבלי לקבל הסכמת המכללה מראש ובכתב לשימוש על ידו.    11.2

 המכללה תהיה זכאית לערוך שינויים, תוספות, השמטות וכו' לפי שיקול דעתה בחומרים.     11.3

אנו מוותרים בזאת על כל זכות תביעה ו/או סעד מכח קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או זכות מוסרית       11.4

 בקשר  לתוצרים ו/או החומרים הנלווים למתן השירותים.

 

 רישוי 12

מתחייב לספק את השירות ולקיים את שאר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם להוראות כל דין ורשות  הספק   12.1

השירות    לאספקת  הדרושים  וההיתרים  הרישיונות  כל  את  אחריותו,  ועל  חשבונו  על  ישיג,  הספק  מוסמכת. 

 ועל חשבונו. ולקיום שאר התחייבויותיו שבהסכם זה, ויקיים את תנאי הרישיונות וההיתרים על אחריותו 

הוראות ס"ק 12.2 לכל התוצאות שתנבענה מהפרת  בלעדית באחריות  יישא  ובמקרה שהמכללה    9.1  הספק  לעיל, 

ואת   הקנס  את  לשלם  הספק  מתחייב  כאמור,  מהפרה  כתוצאה  כלשהו  אחר  תשלום  ו/או  קנס  לשלם  תחויב 

מתחייב הספק להשיב את הסכום ששולם, מיד עם דרישה   -התשלום האחר במקומה, ואם אלה שולמו על ידה  

 ד ההשבה המלאה בפועל. ראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום ועד למוע

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.  12.3

 

 הפרת ההסכם וסעדים 13

של הסכם זה מהווה הפרה יסודית   10, 9, 8, 7,  6, 5, 4, 3מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה, הפרת האמור בסעיפים   13.1

 של ההסכם.  

המכללה תהיה רשאית לבטל הסכם זה ללא צורך   אחרת להביא את ההסכם לידי סיום,מבלי לגרוע מכל זכות    13.2

 בהודעה מוקדמת לספק, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

אם הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(,   .א

בלבד שניתנה לספק הזדמנות לתקן ההפרה והוא לא  , או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ו1970  –תשל"א  

 ימים או בתוך פרק זמן קצר יותר שנקבע על ידי המכללה בהתחשב במהות ההפרה.   7עשה כן תוך 

 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

 אם יינתן צו עיקול נגד הספק ונכסיו.  .ה

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

אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם   .ז

 זה, מבלי לקבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב. 

 ויותיו על פי ההסכם.  אם הספק הסתלק מביצוע התחייב  .ח

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

 אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.

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

 עבירה הקשורה במתן השירותים, או אם יוגש כנגדם, או כנגד מי מהם, כתב אישום בעבירות מעין אלה.ב
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 אם הספק הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.  .יא

. על אף האמור לעיל, המכללה תהא רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור  13.3

חשבון הספק, וזאת בנוסף על כל זכות שיש בידי המכללה על פי כל דין לאכוף  להיעשות על ידי הספק וזאת על  

 פי ההסכם.- על הספק לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על

 אין באמור לעיל כדי לשלול או לגרוע מזכותה של המכללה לתבוע סעדים נוספים או אחרים.    13.4

פי מקור  - פי הדין או על-חרת הנתונה למכללה עלהתרופות האמורות בסעיף זה, הן בנוסף לכל תרופה א  13.5

 אחר כלשהו.  

 שונות 14

ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן    הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות    14.1

או כל טובת הנאה על פיהן לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם 

 זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב ובתנאים שתקבע המכללה. 

ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המכללה עפ"י ההסכם   שום   14.2

ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כוויתור או כפוגעים בזכויות המכללה, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין  

 על ידי המכללה. 

קרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי הסכם זה במ  14.3

 למקרה אחר. 

פי דין, תהיה המכללה זכאית בכל מקרה -פי הסכם זה ו/או על- מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על 14.4

פק, לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים שיגיעו ממנה לספק כל סכום שיגיע למכללה מהס

 לרבות כדמי נזק ו/או 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    14.5

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

ללה תהא זכות עיכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידיה ו/או שיגיע לידיה ו/או שנמצא בחצרי המכללה, למכ  14.6

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

בזה ויתור סופי, הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה, כי בחן בקפידה את הוראות ההסכם והוא מוותר    14.7

 מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן. 

המכללה תהא רשאית להסב ו/או להעביר הוראות הסכם זה, במלואן או בחלקן לכל צד שלישי ובלבד שזכויות  14.8

 הספק לא תיפגענה.

עניין  אביב תהיה הסמכות המקומית, הייחודית והבלעד-לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל   14.9 ית בכל 

 הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו. 

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען    14.10

 -)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה    72בתום  

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

הספק יגיש למכללה בתום מתן קבלת השירות למכללה  חשבונית המפרטת את סך השירות שניתן על    -. חשבונות  15

החשבונית תועבר   ,30ידו. החשבונית תצא על שם המכללה האקדמית אחוה ותשולם על ידה בתנאי תשלום של שוטף+

 .   sapakim@achva.ac.ilבדוא"ל בקובץ אשר יועבר ישירות למייל 
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 :מפרט טכני ודרישות 

 

   6/2022פלה"מ מס'  :הנדון

 6-ו 3בבניינים  TELEFIRE ADR 7000להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג 

 

 התקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג   "טלפייר "המכללה האקדמית אחוה פונה לקבלת הצעות מחיר ל 

 תכולת הפרויקט:  .1

מסוג   ✓ להיות  חייבים  חלקיה  וכל  תקן  Tlefire ADR 7000 המערכות  התקנים    3חלק    1220ע"פ  מכון 

 הישראלי. 

 חתום בסיום ההתקנה לכל המערכת וחלקיה.  4אישור בדיקה של מכון התקנים כולל תשלום וטופס  ✓

 

 התחייבויות הספק 

הקבלן מסכים ומתחייב להעניק שירותי אחזקה, תמיכה שוטפת, תיקונים, בדיקות ואחריות למערכת,  וכן אספקת חלקי חילוף  

 (:"השירותים"וציוד למערכת, בתנאים המפורטים וקבועים כמפורט להלן )להלן 

 

 :תחזוקה, קריאות שירות ותיקונים 1.1

שוטפת ותיקונים לכלל מערכות גילוי וכיבוי אש בקמפוס כך שהמערכת תפעל  הקבלן מתחייב לספק למכללה שירותי תמיכה  1.1.1

 באופן רציף ושוטף. 

, תיקון פגמים, ביצוע בדיקות יזומות ו/או בהתאם לדרישת המכללה,  כיולשירות התיקונים יכלול הכנסת שינויים, עדכון,   1.1.2

ר בהתאם לדרישתו, תיקון והחלפה של אספקת אישורים בדבר תקינות המערכת למכבי אש ו/או לכל גורם מוסמך אח

 רכיבים פגומים או בלתי מתאימים וכד'. 

שעות מרגע הקריאה בכל יום   24-הקבלן מתחייב להיענות לכל קריאת שירות לתיקון תקלות בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 1.1.3

 מימות השבוע כולל שבת וחג.

סובלות דיחוי, בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע   הקבלן מתחייב לספק למכללה שירות חירום לתיקון תקלות אשר אינן  1.1.4

שעות ממועד הזמנת השירות מטעם המכללה. מובהר בזאת כי הקביעה האם תקלה הינה "תקלה אשר אינה סובלת   8תוך 

 דיחוי" תקבע ע"י המכללה בתיאום עם הקבלן, אך הפוסקת האחרונה תהיה המכללה בלבד.

תיקונים נדרשים למערכת עפ"י הצורך לרבות ביצוע העבודה, רכישת חלפים   בכל קריאה תיערך בדיקה שוטפת ויבוצעו 1.1.5

ולרבות  וציוד, הובלתם, החלפתם, התקנתם וכל הנדרש לצורך תיקון המערכת על כל חלקיה לרבות תיקון / החלפת התוכנה 
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הסכם זה למעט תיקון  . המכללה לא תשלם לקבלן בגין כל הוצאה נוספת מעבר לתמורה כמוסכם במילוי גז והחלפת סוללות

של נזק שנגרם בזדון, עפ"י קביעת המכללה. תשלום בגין תיקון כאמור יבוצע רק לאחר אישור של המכללה לגבי עלות  

התיקון ולאחר הוצאת הזמנה ע"י המכללה. במקרה זה המכללה רשאית לקבל הצעות מחיר ורשאית להתקשר עם הקבלן  

 שהצעתו הינה הטובה ביותר עבור המכללה. 

 

 

ימים בשבוע כולל שבתות, חגים ומועדים   7שעות ביממה ,   24הקבלן מתחייב למנות אחראי מטעמו אשר יהיה זמין בכל עת  1.1.6

 מתן השירותים )באמצעות טלפון סלולרי( לצורך פתרון בעיות בכל הקשור בתקלות. 

כנאי המטפל ואופן הטיפול,  הקבלן מתחייב להגיש למכללה דו"ח תקלה לאחר כל קריאה ולפרט את מהות התקלה, שם הט 1.1.7

 לרבות פירוט החלקים שהוחלפו, ככל שהוחלפו. 

 

 בדיקה ותיקונים למערכת גילוי אש:  1.2

בדיקות תקינות למערכות גילוי האש בקמפוס האקדמי שיתקיימו במועדים כפי   2הקבלן מתחייב לבצע במהלך תקופת החוזה 

המכללה. האחריות לתיאום המועד ולביצוע הבדיקות תחול על  שיסוכמו עם נציג המכללה או במועד אחר עפ"י קביעת 

 הקבלן. 

דרישות מכבי אש וחברת הביטוח של המכללה. מבלי לפגוע בכלליות האמור   3, חלק  1220הבדיקות יכללו את כל המתחייב מת"י  

 תכלול הבדיקה: 

 בדיקת מערכת גילוי אש ועשן כהגדרתה לעיל.  1.2.1

 בדיקת לוח הבקרה לרבות:  1.2.2

 שמישות הלוח ומרכיביו )אביזרים כמו כרטיסים, נוריות, לחצנים וכו'(.  •

 מתח הפעלה רגיל וחרום הכולל: •

 תקינות המצברים וספקים.  •

 איכות הטעינה.  •

 . 220Vהמשך עבודת תקינה של הלוח בחרום ללא מתח  •

 התאמה בין רשימת האזורים בלוח והאזורים בפועל ועדכון במקרה הנדרש. •

 זורים ברורים וקריאים. בדיקה באם שמות הא •

 זמזם התקלה תקין ונשמע כראוי באזור הרכזת.  •

 תקינות לוח משנה ותאום בינו ולוח הבקרה.  •

 בדיקת גלאים במרווחי זמן המומלצים בהוראות היצרן לפי סוג הגלאי:  1.2.3

 בצורה יזומה בהתאם לדרישות התקן. וכיולהגלאים מוחלפים ויילקחו לניקוי  •

 ם.תקינות ויזואלית של הגלאי  •

 תקינות פעולת הגלאי ובסיסו. •

 בדיקות פעולת לחצני אזעקת אש ושלמותם. 1.2.4
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 בדיקת נוריות כללית.  1.2.5

 נוריות סימון לגלאים.  •

 נצנצים.  •

 בדיקת מערכת הצופרים.  1.2.6

 בדיקת מערכות פיקוד כיבוי אש. 1.2.7

 בדיקת הפעלות ודיווחים כגון: 1.2.8

 מגנטים.  •

 ממסרים להפעלות שונות.  •

 דיווחים.  •

 החייגן מול מכבי אש ונכונות מספרי הטלפון וההתקשרויות למינויים. בדיקת פעולת   •

 בדיקה ועדכוני תוכנות הקשורות למערכת, לרבות תוכנת לוח הבקרה.  •

בכל בדיקה יבוצעו תיקונים במערכת גילוי אש ועשן, לרבות טיפול מונע, שבר ובלאי. התמורה תכלול את ביצוע העבודה,   1.2.9

כללה, הובלתם, החלפתם, התקנתם וכל הנדרש לצורך תיקון המערכת על כל חלקיה  רכישת חלפים בהתאם להוראות המ

 לרבות תיקון / החלפת התוכנה. 

הקבלן מתחייב, עם סיום ביצוע הבדיקה והתיקונים הנדרשים, להדביק מדבקת תקינות על כל הציוד שנבדק. ע"ג   1.2.10

 המדבקה יצוין תאריך הבדיקה לרבות תאריך כיול הגלאים.

יב עם סיום ביצוע הבדיקה והתיקונים הנדרשים, להגיש למכללה אישור חתום לגבי תקינות המערכת וכן  הקבלן מתחי  1.2.11

כל אישור נדרש אחר עפ"י בקשת המכללה. בדו"ח יפורטו כל פריטי המערכת כמפורט בסעיף ההגדרות, היקף התיקונים  

 עם המכללה ו/או לממונה בטיחות במכללה. והטיפולים שבוצעו ומצב תקינות של כל פריט. הדו"ח יוגש לגורם הקשר מט

 

 :אספקת חלקי חילוף למערכת 1.3

 הקבלן מתחייב לספק למכללה את כל חלקי החילוף למערכת בהתאם לצורך, והכל ללא כל תמורה נוספת.  1.3.1

 :ליווי ביקורת 1.4

הקבלן ובהתאם  הקבלן מתחייב להעמיד נציג, ללא תשלום כל תוספת לתמורה, לפי בקשת המכללה, בתיאום מראש עם 

להוראות החוק, לרשות בודק מוסמך מטעם מכון התקנים או מטעם נציגי כיבוי אש או אחרים. הנציג יעמוד לרשות הבודק  

 במהלך הבדיקה. הזמנת בודק רק עפ"י הזמנת המכללה. 

 :רישום ותיעוד 1.5

, בכלל זה נתונים בדבר תחזוקה  הקבלן ינהל רישום מדויק וקפדני של כל הפריטים שסופקו על ידו ושל המערכות הקיימות

 חודשים לפחות.  3 -של כל פרט בציוד.  הקבלן יעביר רשימה מעודכנת למכללה אחת ל 

הקבלן מתחייב לספק למכללה במלואם את כל השירותים שיידרשו ממנו במקצועיות, במיומנות, בדייקנות וביעילות בהתאם   1.6

מונה ו/או המכללה, ולקיים את כל ההוראות שיינתנו  לו על ידי  להוראות מסמכי החוזה ונספחיו ולשביעות רצונו של המ 

 הממונה ו/או המכללה  בכל הקשור עם מתן השירותים תוך שיתוף פעולה מלא. 
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הקבלן מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות מוסמכת לרבות הוראות   1.7

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

 הקבלן. 

 

הקבלן מתחייב לספק את השירותים תוך עמידה בתקנים המתחייבים בנושא גילוי וכיבוי אש ולרבות, אך לא רק,  ת"י   1.8

 שמחליף אותם או שיכנס לתוקף במהלך תקופת ההסכם.או כל תקן אחר  448, ת"י 365, ת"י 308,ת"י 129, ת"י 1220

 הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה רק לאחר תיאום מוקדם עם מנהל תפעול וממונה בטיחות במכללה. 1.9

 הקבלן מתחייב כי עובדיו ישמרו על ניקיון הקמפוס ויפנו פסולת בתיאום עם המכללה.  1.10

, 1959 –י כל דין, ולרבות חוק שירותי כבאות, התשי"טהקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות שירותי הכבאות ועפ"  1.11

 .1972 –, תקנות שירותי כבאות )ציוד כיבוי בבתי ספר(, התשל"ב1964  –תקנות שירותי כבאות )ציוד כיבוי( התשכ"ה

עובדי הקבלן המבצעים את השירותים ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה   1.12

, תקנות הבטיחות  1997 -והתקנות על פיהן, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז    1970 -)נוסח חדש( התש"ל 

טית אחרת, באופן שלא יגרם נזק לרכוש המכללה ו/או  וכל הוראה חוקית רלוונ  1990 -בעבודה )חשמל(, התש"ן 

 לסטודנטים ו/או לעובדים ו/או לצד ג' כלשהו עקב ביצוע עבודות. 

הקבלן מתחייב לספק את השירותים תוך שמירה על כללי בטיחות וגיהות באמצעות ציוד תקין ובטיחותי, העומד בכל   1.13

אישי לעובדיו כנדרש מאופי העבודה ועפ"י תקנות הבטיחות  התקנים הנדרשים ועפ"י הוראות כל דין, לספק ציוד מגן  

 ואחראי לביצוע ההנחיות.  1997 –בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

הקבלן מתחייב לספק את השירותים בבטיחות, בנוחות, ביעילות, ביסודיות וברמה מקצועית טובה באמצעות מספר  1.14

 כל תקנה ו/או חוק ו/או דין.  מספיק של עובדים כשירים, מקצועיים ומיומנים, עפ"י

הקבלן מתחייב להימנע מהפרעה ללימודים ולהימנע מפגיעה בפעילות שוטפת בקמפוס לרבות בזכות השימוש והמעבר של  1.15

 כל אדם במבנים ובשטחים השכנים לקמפוס, בדרכים, כבישים, חלקות וכיוצ"ב. 

בקשר עם מתן השירותים, רשתות מים, ביוב, תיעול,  הקבלן מתחייב לתקן מיידית ועל חשבונו כל נזק או פגיעה שיגרמו  1.16

חשמל, טלפון וכיוצ"ב, וזאת בין אם נגרמו באקראי ובין אם היו נחוצים או בלתי נמנעים בקשר עם מתן השירותים. כל 

תיקון כאמור יעשה לשביעות רצון הממונה וכן לשביעות רצון כל גורם או כל גוף האחראים או מוסמכים בקשר להפעלת  

 תקן שנפגע ובקשר לתיקונו. אין באמור בסעיף קטן זה כדי להתיר לקבלן פגיעה ו/או נזק כאמור לעיל. המ
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   6/2022פלה"מ מס' הנדון: 

 6-ו 3בבניינים  TELEFIRE ADR 7000להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג 

 הצעת המציע  

 לכבוד המכללה האקדמית אחוה 

 ( "להלן: " אחוה " ו/או "המכללה( 

   79800ד.נ שיקמים 

 

, מגיש בזאת הצעה בהתאם לנשוא  )"המציע להלן: "(אני הח"מ ____________________________  .2

זה תמורת ביצוע העבודות והשירותים כאמור. יש בידינו את כל מסמכי הפלה"מ, המוכרים לנו   פלה"מ

 והמובנים לנו היטב, והצעתנו נעשתה לאחר ששקלנו אותם היטב על השלכותיהם .

כמתואר במסמכי הפלה"מ ו בהסכם הרצ"ב אנו מציעים ומתחייבים לביצוע הנדרש בפלה"מ תמורת הצעת   .3

 ולם בהתאם לתנאי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות המחיר מטה אשר תש 

והשירותים בהתאם לטבלה    (הצעת המחיר תהא בש"ח לא כולל מע"מ) המציע נדרש לתמחר את השירותים  .4

  :שלהלן

כך שההצעה המשוקללת הזולה ביותר, תקבל את מירב  – המחירים בטבלה ישוכללו עם משקל ניקוד הסעיף  .5

 .הניקוד

רות, אחריות ותחזוקה לשנה )כולל חלקים ואישורים פעמיים בשנה(, עבור  נא למלא מחיר עבור שי .6

 התקופה שלאחר תום האחריות. המחיר המוצע לשנה הינו: __________________

אינו חלק משקלול הצעת המחיר, וכי המכללה אינה מתחייבת לרכוש את   6מובהר בזאת כי המחיר בסעיף  .7

 השירות מספק זה. 

 מובהר עוד, כי למכללה הזכות לרכוש, אם תרצה, שירות זה לעד ארבע תקופות של שנה כל אחת.   .8

 על המציע למלא את כל שורות הטבלה. אי מילוי שורות עלולות להביא לפסילת ההצעה .9

 סה"כ מחיר לפני מע"מ  מחיר ליח'   כמות תאור העבודה כולל עלות החומרים 
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רכזת גילוי אש ועשן  פתוחה מסוג טלפייר   

ADR 7000 2     

     1 אפליקציה מהנייד לתפעול של הרכזת מרחוק 

     A7 12V 2מצבר 

     170 גלאי עשן אופטי  

     2 גלאי חום  

     170 בסיס לגלאי  

     14 לחצן אש  

     10 כרטיס מיני עם ממסר בודד מגע יבש  

     10 לחצן כיבוי אנלוגי צהוב  

     10 כרטיס הפעלת כיבוי  

     16 צופר נצנץ פנימי 

     1 רפלקטורים  4כולל  100גלאי קרן  עד  

     1 כתובת דיווח מגלאי קרן 

     170 התקנת אביזרים כולל חיווט  

     2 פירוק רכזת ואיתור קווי גילוי  

)קיים    2חיבור הרכזות לרכזת ראשית בבנין 

     2 מגע יבש( 

המחיר כולל אחריות ושירות לשנה לאחר  

כולל חלקים והנפקת אישורים כל  ההתקנה ) 

    ( חצי שנה

    סה"כ 

  
אין צורך במנורות סימון מעל  •

 לחדרים 
 

לאחר כל  יש לוודא איטום לוחות חשמל  •

 חדירה 

קיים מפסק בלוח החשמל לטובת רכזת  •

 גילוי אש בכל מבנה  
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   6/2022פלה"מ מס' הנדון: 

 6-ו 3בבניינים  TELEFIRE ADR 7000להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג 

 הצהרת המציע 

 

להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג  אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי הבקשה 

TELEFIRE ADR 7000  מצהירים בזאת:ו  6-ו 3בבניינים 

 

קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הבקשה על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו  הננו מצהירים בזה כי  .1

את כל הבדיקות הדרושות ו או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים  

על התקשרותנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים,  

ת או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(  להלן: "המכללה" ו או  אמירו

 עובדיה ו או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי הבקשה בלבד. 

הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי הבקשה ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג   .2

ססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי הבקשה ואנו  כל תביעות או דרישות המבו 

 .מוותרים בזה מראש על טענות כאמור

הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו על פי   .3

 הבקשה. 

ליך בקשת ההצעות, כי הצעתנו זו  הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בה .4

עונה על כל הדרישות שבמסמכי הבקשה. אנו מתחייבים לספק את הפריטים בהתאם לתנאים המפורטים  

 במסמכי הבקשה כולם יחד, לפי הצעת המחיר שהצענו לשביעות רצונה המלא של המכללה. 

( בתחום  2019,2020,2021ות )אנו מצהירים כי אנו בעל ניסיון מוכח בעבודה במהלך שלושת השנים האחרונ  .5

 .בכל אחת מהשנים שדרוג רכזות גילוי אש ועשן וכי עבדנו עם שלושה גופים לפחות

אלף ₪ בשנה לפחות, בשלושת השנים האחרונות   300אנו מצהירים כי יש לנו מחזור כספי מינימלי של  .6

2019,2020,2021 . 
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כזות טלפייר. מצורפים העתקי שלוש  ר מתקינים מורשים שעברו השתלמות לשלוש בחברתנו יש לפחות  .7

 תעודות של מתקינים מורשים.

בחתימתנו על מסמכי הבקשה, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו במהלך הליך הבקשה,   .8

הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי נפרד  

 מהצעתנו 

הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי הבקשה, בתמורה להצעת המחיר המצורפת   .9

 למסמכי הבקשה כנספח ב' 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו במשך תקופה   .10

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.     90של 

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים   .11

 הצעות למכירת הפריטים/ השירות 

מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,   הננו .12

כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה  

 זו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום 

 

 תאריך   חתימת הספק + חותמת   שם הספק

 

 

 

 

 אישור

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

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

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

  ___________                ______________________               ___________ 

 חתימת עוה"ד                חותמת ומספר רישיון עורך דין                    תאריך   

 ___________                ______________________          ___________   

 חתימת עוה"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך        

 

 

                       'נספח ד                                                                                                                                                                        

                                          

   6/2022פלה"מ מס' הנדון: 

 6-ו 3בבניינים  TELEFIRE ADR 7000להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג 

 והצהרת עמידה בתנאי סף מקצועיים  ניסיון המציע

  6/2022אני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ נותן תצהירי זה בקשר לפלה"מ מס'   .1

, ומאשר בזאת   6-ו 3בבניינים   TELEFIRE ADR 7000להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג 

 3והשירותים הנדרשים לעמידה בתנאי הסף כמתואר בסעיף  2את ניסיוני המקצועי המפורט בסעיף  

 ניסיון המציע/ה  .2

  הלקוח 

 טלפון: המזמין: 

  תיאור הפעילות: 

  היקף כספי: 

  תקופת העבודה משנה עד שנה :

 הלקוח 

 טלפון: המזמין: 

  תיאור הפעילות: 

  היקף כספי: 
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  תקופת העבודה משנה עד שנה :

  הלקוח 

 טלפון: המזמין: 

  תיאור הפעילות: 

  היקף כספי: 

  תקופת העבודה משנה עד שנה :

 

 

 .._______________ שם: _______________ חתימה וחותמת המציע

 

 

 

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

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

                   

 

 

  

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

   6/2022פלה"מ מס'  הנדון

 6-ו 3בבניינים  TELEFIRE ADR 7000להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן מסוג 

 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע 

 

 לכבוד המכללה האקדמית אחוה 

 "( המכללה" ו/או " אחוה)להלן: " 

 79800ד.נ שיקמים  

 

 אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע לפלה"מ 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 פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  6 . 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 
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 בכבוד רב, 

 

 חתימה וחותמת   עו"ד  /  רו"ח   שם מלא

       

 טלפון   כתובת  

                                   

 

 נספח ח'

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

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

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

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

המבקש להתקשר עם עורך   להלן: "המציע"(_________, שהוא המציע (הנני נותנ/ת תצהיר זה בשם __________

עבור    ____________________________ לאספקת   ___________________ מספר  התקשרות 

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

 במשבצת המתאימה: Xסמן 

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

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

 

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

 במשבצת המתאימה:  xעל המציע, נדרש לסמן חלות 

   עובדים.   100 -פחות מהמציע מעסיק 

   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

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

 .ליישומן

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

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

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

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

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 ____________________  ____________________ _ ___________________ 

 חתימה                               תאריך                                                שם                 

 

 

 

 

 אישור 

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

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

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

 

        ___________   חותמת:

 

                                חתימה : _____________
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 1נספח ח'

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

 לכבוד המכללה האקדמית אחוה 

 "( המכללה" ו/או " אחוה)להלן: " 

 79800ד.נ שיקמים  

 

 אני הח"מ ______________, נושא ת"ז מס' _______, 

 (  המעסיקמורשה החתימה מטעם_________ שמספרו ____________)להלן: 

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

 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  

לעבודה, תשכ"ט הדין  בית  לחוק  השנייה  התוספת  והשירותים החברתיים    1969-המפורטים  הרווחה  ששר העבודה, 

( ובכל מקרה לא שילמתי פחות משכר מינימום 1995- נ"הממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תש

וכן   כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים 

 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

 ז זה.  חלפה שנה ממועד ההרשאה האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכר

 - 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      

נותן                    של  כאמור  להרכב  במהותו  דומה  העניין,  לפי  שותפיו,  או  מניותיו  בעלי  שהרכב  אדם  בני  חבר  )ב( 

 ;השירותים ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים

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

מהותית   (3) בני אדם שנשלט שליטה  חבר  הוא  השירותים  נותן  בני אדם אחר, שנשלט שליטה    –אם  חבר 

 ;מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים



 

 
                                     ____________________________--------------------------------------             

 
 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          

 

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  -חוק עובדים זרים, התשנ"א  -"חוק עובדים זרים"

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

 

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

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 

 ____________________  ____________________    ________________ 

 חתימה וחותמת                    שם מלא                תאריך               
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 נספח ט'                                                                                                                                                           

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

 

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

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה במסגרת פלה"מ   .1

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

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

 בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה בפלה"מ.

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

 

_____________________ 

 המצהיר 

 

 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   ___________

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

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

 

 

 ___________                ______________________          ___________  

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

 נספח ביטוח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.  -" המבוטח"

ו/או חברות   –"  מבקש האישור " ו/או חברות קשורות  ו/או חברות אחיות  ו/או חברות בנות  המכללה האקדמית אחווה 
 שלובות ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 להתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש ועשן   -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון -פי הסכם זה ו/או על-למבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח ע  .1
המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של  

נוספת    העבודות או סיום ההסכם לפי המאוחר ולעניין ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר למשך תקופה
שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את    3של  

" )להלן:  ממנו  נפרד  בלתי  חלק  ומהווה  זה  להסכם  המצ"ב  המבוטח  ביטוחי  באישור  המפורטים  אישור הביטוחים 
 "(. ביטוחי המבוטח"  -ו "ביטוחי המבוטח

המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות כן מתחייב   .2
הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי 

 רכב כמפורט להלן: 
 -קב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא יפחת מפי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( ע-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

₪ בגין נזק אחד. למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי"   750,000
₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי   750,000בסך של 

נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל  מטעם מבקש האישור, בגין
 בגין נזק או הוצאה כאמור. 

ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח  .2.2
 לעיל.  8חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך   .2.3
כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח 

₪ בגין כל כלי הנדסי כבד.   750,000ל אחריות של יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבו
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת 

על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח  
 לעיל.  8שי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלי

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף  -המונח "כלי רכב" על .2.5

 הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים. 
האישור   .3 מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  האישור,  מבקש  מצד  דרישה  כל  תחילת  ימים    7ללא  מועד  לפני 

אישור  את  העבודות,  לאתר  המבוטח  לכניסת  מקדים  כתנאי  מקרה  ובכל  זה,  הסכם  על  החתימה  העבודות/ממועד 
ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  

2019-1-6  . 
על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח   לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח,  .4

בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט  
 לעיל.  1בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי  
יום לפני מועד ביטול הביטוח    30לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 או השינוי לרעה בביטוח.
תגרע  לא  זה,  ביטוח  סעיף  להוראות  בהתאם  או  במועד  המבוטח  ביטוחי  קיום  על  אישור  המצאת  אי  כי  מובהר 
מוסכם  ההסכם.  פי  על  המבוטח  התחייבויות  כל  את  לקיים  המבוטח  ועל  זה,  הסכם  פי  על  המבוטח  מהתחייבויות 

דעת מבקש האישור בלבד באם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול  
 לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד. 
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על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי  .5
המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור 

ד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח מי
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -אשר יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים  
 סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה. בביטוחי המבוטח. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון   .6
ה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בז

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 האישור ו/או על מי 

 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -את אחריות המבוטח על  מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם
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.
לות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבו .7

עלדרישה   החבות  ממלוא  את המבוטח  פוטרת  שאינה  על המבוטח,  המוטלת  על- מזערית  ו/או  זה  הסכם  דין. - פי  פי 
למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור 

 אמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח. לגבולות האחריות ה
משלימים   ו/או  נוספים  ביטוחים  לערוך  ו/או  המבוטח  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  המבוטח  שלדעת  ככל 

על חשבון המ ו/או המשלים כאמור,  בוטח. בכל ביטוח  לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף 
ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש  -רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים  
 כלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. ידי המבוטח יורחב שם המבוטח ל-שייערך על

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, וכן את  .8
והגורמים   היועצים  הקבלנים,  של  שבהסכמיהם  )ובלבד  העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים, 

כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם    הקשורים לביצוע העבודות
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או -ידי המבוטח ו/או על-לרכוש כלשהו שיובא על

משאיות, לרבות  האמור,  מכלליות  לגרוע  )ומבלי  העבודות  ביצוע  לצורך  המבוטח  את  משמש  צמ"ה,    אשר  רכב,  כלי 
נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב  
הנקובות   העצמיות  ההשתתפויות  אלמלא  בגינו  לשיפוי  זכאי  שהיה  )או  זה  ביטוח  בסעיף  כאמור  לערוך  המבוטח 

 הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי 
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור   .9

ם לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלו
 ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות והשתתפויות עצמיות. 

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו בגין תגמולי   .10
בקש ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למ

האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם 
 לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור. 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את   .11
על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה המבוטח מהאחריות המוטלת  

לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה 
 אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

עת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא במידה  הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידי .12
ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם,  

ההתקשרות,    כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף
 וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות  
שא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח י

ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור  -האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על
 מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.  

ו תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/א
לרבות  בהם,  שיישאו  הוצאה  ו/או  תשלום  בכל  האישור  מבקש  מטעם  מי  ו/או  מבקש האישור  לשפות את  המבוטח 

 ההוצאות המשפטיות. 
אבדן או נזק על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,   .13

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום 
. בנוסף 2007  -ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז
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ל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעי
וכל הצווים,  בריאות ממלכתי  ביטוח  וחוק  סוציאליים  לעניין תנאים  בענף הבניה  לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי 

י תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליח
 המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם,  .14
וונת מבקש האישור לעשות כן, לערוך יום מראש על כ  14תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  

 את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(.  
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, 

למבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף יחולו על המבוטח בלבד, ו
 הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר, כי 
ת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבו

כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב  
בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה  

 בכתב.

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו  
על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח 

ביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי ה
בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם 
לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש 

וזאת בכפוף  האישור יהא רשאי להחל יף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, 
 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
מוותר על כל טענה  ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 
יום לאחר משלוח הודעה של המבטח    30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא   .15.2

 למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול. 
ביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי  הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי ה .15.3

 מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל   .15.4

ם לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או  סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמי
 מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.

. חריג רשלנות רבתי )אם 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   היקף הכיסוי )למעט בפוליסת אחריות מקצועית( .15.5
בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח   קיים( יבוטל, אולם אין

 .  1981 -התשמ"א 
המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש   .15.6

מקרה הביטוח לשפות ו/או  האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות  
לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 

 בזדון. 
 על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.   .15.7

 הפרה יסודית.הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה  .16
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 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

חלוקה לפי 
גבולות אחריות  

או סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

גבול האחריות/   ת. סיום ת. תחילה
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים  

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪   4,000,000     צד ג'
 ( 307קבלנים וקבלני משנה )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )

  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  
 ( 321מבקש האישור )

 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 ( 328ראשוניות )

 (329האישור ייחשב כצד ג' )רכוש מבקש 
אחריות 
 מעבידים

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪   20,000,000    
וייחשב כמעבידם של מי    -מבוטח נוסף   היה 

 ( 319מעובדי המבוטח )
 ( 328ראשוניות )

אחריות 
מקצועית 

משולב עם 
 חבות המוצר

 (301אבדן מסמכים )  2,000,000    
 (303השמצה והוצאת לשון הרע )דיבה, 

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  

 ( 321מבקש האישור )
 ( 325מרמה ואי יושר עובדים )

 ( 326פגיעה בפרטיות )
 ( 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 ( 328ראשוניות )
 ( 332חודשים ) 12 -תקופת גילוי  

        אחר

 

 (*: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים

050 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים 

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

אחווה   שם: האקדמית  המכללה 
חברות  ו/או  בנות  חברות  ו/או 

ו/או אחיות   קשורות  חברות  ו/או 
חברות שלובות ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם
 

 נדל"ן ☐ שם 

 שירותים ☐

אספקת  ☐
 מוצרים

התקנה אחר: ☐
ותחזוקה של 

מערכת גילוי אש 
 ועשן 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען  מען 
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