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 3עמ' 
 

 מסמך א'

 המכללה האקדמית אחוה  לרכישת מחשבים ניידים עבור  10.2022מכרז פומבי מס' 

 עבור המכללה האקדמית אחוה 

 כללי  .1

וכן      מחשבים ניידים  115  -כלרכישה של  "( מבקשת לקבל הצעות מחיר  המכללההמכללה האקדמית אחוה )להלן: " .1.1

)להלן:    בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה  ,קבלת אחריות ושירות עבור מחשבים אלה

 . (" ההסכם: "המצורף על נספחיו )להלןהסכם ההתקשרות ובהתאם להוראות "(, המכרז"

  31/12/2023 -מיום חתימת ההסכם ועד ל הינה עדתקופת ההתקשרות  1.2

כאשר חלוקת המחשבים הניידים שירכשו ימסרו לסטודנטים ע"י סניפים נבחרים של הספק הממוקמים בדרום הארץ   1.3

 המחשבים תעשה בשתי פעימות: 

 2022מחשבים עד סוף  75 1.3.1

 2023 נובמבר -בחודשים אוקטוברמחשבים  40 1.3.2

 נספחים. החוברת זו מכילה את מסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות ו 1.4

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בהודעות ו/או שינויים ו/או הבהרות ו/או תוספות אשר יפורסמו מעת לעת   1.5

   מכרזים באתר המכרזים  באתר המרכזים של המכללה:   

להעתיק אותם, כולם או מקצתם   חל איסור על המשתתף במכרז של המכללה.  הבלעדי כל מסמכי המכרז הינם רכושה 1.6

 ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 טבלת ריכוז המועדים  2

 המועד  תיאור 

 . יום ה' 13.10.22  מועד פרסום המכרז 

 14:00יום א', עד השעה  30.10.22 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

 14:00יום ה', עד השעה  10.11.22 מועד הגשת ההצעות  

 

בכל מקום אחר בהזמנה, יגבר התאריך שבטבלה, מצוין  הבטבלה ובין תאריך  מצוין  הבמקרה של סתירה בין תאריך   2.1

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

 ה. בהרהה

 המועדים המופיעים לעיל הינם סופיים. באחריות המציע לעמוד בכל המועדים לעיל בהתאם לשלבי המכרז. 2.2

 

 תנאי סף  3

ורק   אך  הצעות  ולהגיש  במכרז  להשתתף  העומדרשאים  למכרז,  גוף  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  התנאים  ב ,  כל 

 :בסעיף זההמצטברים המפורטים 

 : תנאי סף מנהליים .3.1

-   'הנספח  לצורך זה ימולא    המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; .3.1.1

תצהיר לחוק   –ז'נספח  לפי    ותצורף תעודת עוסק מורשה/ תעודת התאגדות חברהישור רואה חשבון או עו"ד  א

   עסקאות גופים ציבוריים

גופים ציבוריים, התשל"ו .3.1.2 לצורך כך יצורף אישור על ניהול    ; 1976-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.achva.ac.il%2F%25D7%259E%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259D&data=04%7C01%7Clilach.yonai%40achva.ac.il%7Cc82ae9d9f58e427ca70e08d996d706d8%7C47ea5c95698f4288974f3e61447386b6%7C0%7C0%7C637706672531101034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YAnmkU326wcBrTGs9VlN6rkOqP4wOzGdPmWZvvUWPsg%3D&reserved=0


 

 4עמ' 
 

 גופים ציבורייםתצהיר לחוק עסקאות - 'זנספח לפי  ספרים בתוקף

)נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ועל    .3.1.3 , לצורך כך  1976-המציע לעמוד בדרישות לפי פקודות מס הכנסה 

 עסקאות גופים ציבוריים תצהיר לחוק – ז'בנספח יצורף אישור ניכוי מס במקור 

 

 : סף מקצועיים  תנאי .3.2

באזור הדרום, כשאחד מהם  לפחות סניפיםשלושה המציע הינו רשת למכירת מוצרי חשמל/ מחשבים/ חומרה בעלת   3.2.1

 לפחות נמצא בבאר שבע.

   . 15.11.22מהמחשבים ב  100תהיה זמינות מלאי של למציע  3.2.2

אחריות   הינו גוף נותן שירות בחמשת השנים האחרונות לפחות. במסגרת התקשרות זו הגוף שיבחר יתןהמציע  3.2.3

 ושירות על המוצר בסניפי הרשת, עד שנה מיום המסירה לסטודנט. 

מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה בתנאי הסף, כל נתון  3.2.4

ציע, ולמעט שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למ

סעיף   פי  על  המציע  עם  מיזוג  לגביו  בוצע  אשר  תשנ"ט  323גוף  החברות,  להגשת  1999-לחוק  האחרון  המועד  טרם   ,

 ההצעות להזמנה זו.

, הינם מצטברים, הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד מהתנאים,  בסעיף זהיובהר, כי תנאי הסף המפורטים לעיל   3.3

ואין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות ועדת המכרזים לבקש השלמות ו/או מסמכים נוספים לצורך הוכחת   .תיפסל על הסף

 העמידה בתנאי הסף בהתאם למגבלות הקבועות בדין.

 

 שאלות הבהרה  .4

ויבדוק את כל מסמכי המכרז, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים, על מנת להבין את   , המציע יקרא בעיון .4.1

, ולביצוע העבודותתנאי ההתקשרות עם המכללה. ידיעות והסברים נוספים ככל שידרשו למציע בכל הנוגע למכרז זה  

 יימסרו למעוניינים באופן המפורט להלן בהוראות אלו.

 lilach.yonai@achva.ac.ilמייל  יש להפנות בכתב בלבד, ולשלוח אותן למכרז זה כל השאלות והבירורים במסגרת  .4.2

 בשאלות הבהרה.למכללה לא יכול לפנות  , שלא השתתף בסיור קבלניםתשומת הלב כי מציע ל

 בלבד, במבנה שלהלן: Wordות קובץ את שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצע .4.3

 מס'

 שם המסמך

אליו   למסמך  ]הפנייה 

השאלה    –מתייחסת 

 במכרז, נספח וכיו"ב[ 

 סעיף/מראה מקום אחר 

הרלוונטי   לסעיף  ]הפנייה 

מתייחסת   אליו  במסמך 

 השאלה[

 נוסח מוצע  /שאלה/הערה נושא/כותרת הסעיף 

1.     

ולאחר מכן לנספחיו.    הסכםלתנאי המכרז, ההסעיפים יסודרו בסדר עולה כאשר תחילה תופענה שאלות המתייחסות   .4.4

שאלות שתתקבלנה לאחר מכן   לעיל.   2  בסעיףהמועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט  

 יתכן ולא תיענינה.  

שיינתנו יהווה . עותק מהתשובות  כללהשל המ   באתר האינטרנטתשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך, יפורסמו   .4.5

 .ויש להחזירן חתומות המכרזכי מחלק בלתי נפרד ממס

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב. כללהפה. בהתאם לכך, יחייבו את המ-יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעל .4.6

mailto:lilach.yonai@achva.ac.il
http://www.achva.ac.il/tenders


 

 5עמ' 
 

)באתר המ   תרשאי  מכללהה .4.7 ותיקונים למסמכי הכללהלפרסם  ביוזמתה,מכרז  (, הבהרות  ובין אם בתשובה    בין אם 

באתר האינטרנט   מכרזלשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן, באחריות המציעים להתעדכן בעמוד ה

 .מכללהשל ה

 . כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם לא תחייב את המכללה .4.8

 אופן הגשת ההצעות  .5

  המציע ימלא את כל פרטי ההצעה כפי שמופיע במסמכי המכרז, על כל חלקיה ולשם ביצוע כלל התהליכים והעבודות,   7.1

  כפי שמפורטים במכרז, במפרט ובהסכם ההתקשרות.        

 ויובהר כי למעט במקומות המיועדים לכך, וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/א  7.2

 הסתייגות למסמכי המכרז ותנאיו. אין להשמיט או למחוק או לשנות או להתנות על מסמכי המכרז הערה ו/או תוספת         

 ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי ועדת מכרזים.         

 רזים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מהוראותעל אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכ  7.3

 , אם שוכנעה כי ההצעה עומדת ותואמת את דרישות המכרז וכי ההצעה הינה ברורה וחד משמעית והסטייה 7.2סעיף        

 עפרון או כול אמצעי נעשתה ע"י המציע בתום לב. יש למלא את ההצעה בעט כחול/ שחור בלבד. כתיבה על ההצעה ב       

 אחר עלול להביא לפסילתה.        

בהצעה.  במידה והמציע מעוניין  לתקן את הצעתו, עליו לסמן קו על החלק אותו   כל אמצעי מחיקהאין להשתמש ב 7.4

באמצעי עליו מחדש בעט, בצירוף חתימת מורשי החתימה + חותמת ליד התיקון. שימוש   מעוניינים למחוק ולכתוב  

 ל להביא לפסילת ההצעה. עלו מחיקה

 יש לחתום בכל המסמכים באופן הבא:  7.5

 בכל תחתית עמוד חתימת מורשה חתימה בראשי תיבות+ חותמת החברה  7.5.1

 חתימה מלאה של מורשי חתימה של המציע בתוספת חותמת המציע בכל מסמך בו נדרשת חתימה. 7.5.2

 את ההצעות יש לערוך בשפה העברית.  7.6

מסודרת ובשני העתקים )מקור והעתק נאמן למקור( כרוכים, אשר יוכנסו יחד למעטפה יש להגיש את ההצעה בצורה   7.7

לרכישת מחשבים ניידים עבור המכללה האקדמית   10.2022מכרז  "(, עליה יירשם "מעטפת ההגשהסגורה )להלן: "

 .פסילת ההצעה. כול סימן נוסף עלול להביא ל" בלבד. על מעטפת ההגשה לא יופיע כל סימן מזהה של המציעאחוה

לפי הוראות וכן כל מסמך אחר שנדרש    אישוריםהנדרשים לרבות מסמכי המכרז,  מעטפת ההגשה תכלול את המסמכים   7.8

 המכרז 

תוגש 7.9 ההגשה  בבניין    מעטפת  הכניסה  בלובי  הממוקמת  המכללה  של  המכרזים  שנקבע   3לתיבת  ההגשה  תאריך  עד 

  – בשני ימי העבודה הקודמים למועד ההגשה הסופי בימים א'   םגבטבלת המועדים. כמו כן, ניתן להגיש הצעות לתיבה  

יונאי, מנהלת רכש   , לילך054-9079499   ––בלבד    בירור מיקום התיבהטלפון לצורך    16:30עד    08:00ה' בין השעות  

 והתקשרויות. 

 הגשת ההצעה הינה על אחריות המציע בלבד, וכן הגשתה במועד הקבוע.  7.10

אמצעי אחר שאינו בהתאם לפירוט לעיל, או שלא בוצעה בהתאם להנחיות לעיל, תיפסל  יובהר כי הגשת הצעה בכל   7.11

 על הסף.

 :המסמכים הדרושים 8

 המציע מתבקש להגיש את כל המסמכים המפורטים להלן:    8.1

ככל שהמציע הינו תאגיד רשום כדין ו  מורשהתעודת עוסק  יצרף המציע      3.1.1  בתנאי סףלהוכחת עמידתו    8.1.1

תצהיר לחוק  -  ' זנספח  ובנוסף ימלא המציע את    במדינת ישראל יצרף תעודת רישום ומסמכי התאגדות של המציע

 עסקאות גופים ציבוריים 



 

 6עמ' 
 

 אישור תקף מרשויות המס על ניהול פנקסי חשבונות המציעיצרף   3.1.2בתנאי סף להוכחת עמידתו  8.1.2                

  ובנוסף ימלא  1976 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו  לפי חוק ת ורשומו                           

 תצהיר לחוק עסקאות גופים ציבוריים- ' זאת נספח המציע                          

כפי שניתן ע"י שלטונות המס  תקף  אישור על ניכוי מס במקור      המציעיצרף    3.1.3  בתנאי סףלהוכחת עמידתו   8.1.3

 והמע"מ. 

 . הצהרת המציע –נספח ג' ימלא המציע ויחתום על  , 3.2.1-3.2.3סף בתנאי להוכחת עמידתו  8.1.4

 . חתום  ואכאשר ה  נספח א' "מפרט טכני" על המציע לצרף את  8.1.5

 . ""הצעת המציע נספח ב'כעל המציע לצרף הצעתו המלאה וחתומה בנוסח המופיע  8.1.5

 למכרז כאשר הוא חתום ע"י עו"ד.  כנספח ג'וסח הצהרת המציע המופיע על המציע לצרף נ 8.1.6

 " כאשר הוא מלא וחתום. פרטי המציע, "'דנספח על המציע לצרף את  8.1.7

 . כאשר הוא מלא וחתום  "עורך דין על פרטים אודות המציעאישור רואה חשבון או  "  ,'האת נספח  על המציע לצרף   8.1.8

על המציע לצרף תצהיר המאומת על ידי עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע, ובעל זיקה אליו,   8.1.9

 .למכרז 'ונספח  ע"פ נוסח התצהיר כ חוק עובדים זריםביותר משתי עבירות לפי 

 כאשר הוא חתום ע"י עו"ד.  ,'ח כנספח פיע נוסח תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות המו 8.1.10

 למכרז. 'טכנספח  בהתאם לתנאי נספח הביטוח המצ"באישור על עריכת ביטוח  8.1.11

 .חוברת המכרז, חתומה על ידי מורשה החתימה של המציעעל המציע לצרף  8.1.12

  .חתום על ידי מורשה החתימה של המציע כאשר הוא  הסכם ההתקשרותעל המציע לצרף את  8.1.13

 ע"י המכללה.  ככל ויפורסם ,מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציעעל המציע לצרף  8.1.14

אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לחוק חובת המכרזים,    8.1.15

  ."(חוק חובת המכרזים)להלן: " 1992 –התשנ"ב 

ובמשך כל  8.1.16 יובהר כי על כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להיות תקפים במועד האחרון להגשת ההצעות 

 ההסכם.תקופת 

ייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של הצעת כל פרט אשר   8.2 יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון 

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

 .ן למקורשל אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמ

מהנתונים  8.3 באיזה  ו/או  בהצעתו  המפורטים  מהנתונים  באיזה  שיחול  שינוי  כל  על  למכללה  להודיע  מחויב  המציע 

הדרושים לבחינתה, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד בחירת המציע ע"י המכללה. והמכללה רשאית 

איזה מהנתונים הדרושים לבחינתה, אשר ייראה לפסול הצעה במקרה שיחול שינוי בנתונים המפורטים בהצעה ו/או ב

 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  8.4

פסילתה המיידית של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות הנדרש במכרז זה, ייתן לוועדת המכרזים את הזכות להחליט על  

האמור לעיל, ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים אף 

וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו   לאחר פתיחת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או להציג המלצות ו/או אישורים,

הסף, ובלבד שהמציע יוכיח, לשביעות רצונה של המכללה שכל אישור, היתר, רישיון או כל מסמך   של המציע בתנאי

 ההצעות.  אחר כאמור, הינם בעלי תוקף, והאמור בהם נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת

 טיב הרכיבים והציוד  9

 " מפרט טכני", בנספח א'כל החומרים והציוד יהיו בהתאם לדרישות האיכות כמתואר  9.1

 



 

 7עמ' 
 

 התמורה הצעת המחיר ו 10

כמפורט בהסכם זה במלואן   המציעבתמורה לאספקת השירות בהתאם להזמנת המכללה ומילוי כל יתר התחייבויות    10.1

'  בבנספח    המציעלהצעת המחיר שהגיש  בהתאם  תמורה    למציעמכללה,  תשלם המכללה  ובמועדן לשביעות רצונה של ה

חלק   המהווה  זה  המכרז.לחוזה  ממסמכי  ניפרד  כדין    בלתי  מס  חשבונית  כנגד  תשולם  המסירה  התמורה  ואישורי 

 .המכללהולאחר אישור כל חשבונית אשר תוגש למכללה על ידי   למחשבים שחולקו, 

לרבות כל   זה,  בהסכם  כאמור   המציע  התחייבויות  כל   את  וכוללת  גלובלית  הינה   התמורה   כי   מובהר   ספק  הסר  למען  10.2

יידרש להוציא,   שהמציעאו מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירות, לרבות כל הוצאה  המציעתשלום המגיע לעובדי 

מכל מין וסוג שהוא, לשם ביצוע השירות, לרבות נסיעות, צילומים והעתקות מכל מין וסוג שהוא, שליחת דברי דואר 

מוותר   הואלהשתתפות מהמכללה בהוצאות אלה, ככל שיוצאו על ידו, ו  לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או  המציעוכיו"ב.  

 . בזאת על תביעות או דרישות או טענות כלשהן לעניין זה

יש למלא את . הצעת המחיר -ב'בנספח    בכתב הכמויות המצורףהוא מעוניין להציע, את המחיר אותו   ימלא המציע  10.3

 כל השורות, אי מילוי של שורות מהווה עילה לפסילת ההצעה. 

ועליו לבצע את העבודה נשוא מכרז זה, , למען הסר ספק, על המשתתף במכרז לקחת בחשבון את היקף העבודה המלא 10.4

 . ולספק את התמורה בצורתה הסופית והמלאה

על כל תנאיו לרבות, אך לא רק, ביצוע העבודות, ציוד, המחיר יכלול את כל הפעולות הנדרשות למציע למלא את המכרז   10.5

 . ללא תוספתסים ככל שיחולו, יחומרים, אחזקת מכונות, הוצאות כוח אדם, ביטוח, ערבויות, הסעות, מ

 המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם.   10.6

בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים למדד או לכל הצמדה או יובהר כי המחירים המפורטים בחוזה ו/או   10.7

 תוספת אחרת.

ה  ,סופייהיה    שיוצעהמחיר   10.8 תקופת  בכל  לשנותו  זכות  למציע  תהיה  הצמדות,  הסכםולא  לרבות  סיבה שהיא  מכל   ,

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

 

 ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה  הליך בדיקת  10

ראשון    10.1 סף  –שלב  בתנאי  עמידה  האיכות  בדיקת  עמידת  :  ובדרישות  תיבחן  ראשון  הסףההצעות  בשלב   בתנאי 

לשלב   , והם בלבד, יעברושמפורטובדרישות האיכות כפי    מציעים שיעמדו בתנאי הסף  רקוהמנהלתיים והמקצועיים  

(. מובהר כי המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים  צעות הכשירותהה)להלן:    השני

ולא יהיה בכך מתן אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל בכפוף לחוק חובת המכרזים 

 והתקנות הבאות מכוחו.

 והינשלו    המוצע בהצעת המחירהסכום  שהמציע  .  (ניקוד ההצעהמ  %100)בדיקת הצעות מחיר    –  השנישלב   10.2

 יזכה במכרז. ביותר,  הנמוך

הזוכה 10.3 ההצעה  להצעה    -  בחירת  בהתאם  הזוכה  ההצעה  את  תבחר  ביותר  המכללה  ההצעות הזולה  מבין 

 .הכשירות שעמדו בתנאי הסף וביתר תנאי המכרז

תר, בכפוף להוראות על אף האמור לעיל, המכללה שומרת על זכותה שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביו 10.4

 הקבועות לעניין זה בדין ובתקנות חובת המכרזים.  

 שוויון בהצעות  11

  סעיף", רק במידה שמתקיים בה האמור בעסק בשליטת אישהבמקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות להצעת "  11.1

 אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י החוק.לחוק חובת המכרזים, ושצורפו לה  ב'2
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", נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למכללה, לקבוע, במקרה עסק בשליטת אישהמקרה ולא תוגש הצעה מטעם " 11.2

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

 מירב היתרונות למכללה.

 תוקף ההצעה    12

ביותר השנייה בעלת המחיר הנמוך  ההצעה   יום מהיום האחרון להגשת הצעות.  90  ההצעות תהיינה בתוקף למשך  12.1

 ימים נוספים.  30"(  תעמוד בתוקפה למשך הצעת הכשיר הבאאחרי הצעת הזוכה, )להלן: "

יודגש כי הכרזה על זוכה שהינו הכשיר הבא בתור והפעלתו במקרה הצורך נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה    12.2

 והיא אינה מחויבת להפעיל אפשרות זו.  

 

   הסכםה 13

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

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

לעיל,   כאמור  המכללה  בהודעת  הנקובים  ובמקום  במועד  להופיע  מתחייב  במכרז  הזוכה  ההתקשרות.  מסמכי  על 

 .הסכםלחתימה על ה

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

, במועד חתימת מסמכי ההתקשרות, תהא וערבות לקיום ההצעה  הסכםהמכללה אישור על עריכת ביטוח כנדרש ב

המכללה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את זכייתו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד 

 ז ועל פי כל דין.  שיש למכללה כלפי המציע כאמור על פי תנאי המכר

 עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים   זכות 14

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז, יהיה כל מציע רשאי   30בתוך   14.1

,  לעיין בפרוטוקול ועדת מכרזים, בהצעת הזוכה, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו, אם היו כאלה, ובהתכתבויות עם מציעים

לחשבון הבנק של ₪. תשלום עלות העיון יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור    500ככול שהיו. העיון מותנה בתשלום של  

 lilach.yonai@achva.ac.ilיש לשלוח אישור הפקדה למייל  המכללה.

מקצועי, יצרף המציע ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד   14.2

 להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור, ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם. 

 ועדת המכרזים של המכללה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או חלקים ממנה. 14.3

ת הזוכה, אשר העיון בהם זכות העיון כאמור לעיל לא תחול על חלקים של פרוטוקולי וועדת המכרזים או של הצע 14.4

שלה,  החוץ  ביחסי  המדינה,  בביטחון  לפגוע  או  מקצועי  סוד  או  מסחרי  סוד  לחשוף  עלול  המכרזים  וועדת  לדעת 

 בכלכלתה או בביטחון הציבור.

כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים, לרבות בחינת  14.5

יות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים, והערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות חלופות אפשר

 כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.  

 סמכויות נוספות של המכללה, תנאים כלליים 15

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות:

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

 לדחות את קבלת ההחלטות במכרז ו/או לפצל את המכרז בכל דרך שתמצא לנכון, מבלי שלמציעים תהיה טענה בשל  15.2

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

 עובדים. ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות  שעולה

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

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

המכרז שלדעת המבקש מונעת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי  

 החלטה ו/או הערכה כדבעי.

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.    15.6

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

 בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. 

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

 חובת המכרזים ותקנותיו. 

 לחלק את השירותים בין מספר מציעים כראות עיניה ולפי שיקול דעתה.  15.9

לחילופין לנהל מו"מ ושהצעותיהם מתאימות לדרישות המכללה או    ,לנהל מו"מ עם מציעים העומדים בתנאי המכרז 15.10

 עם המציע הזוכה.

לא להתחשב בפגמים פורמאליים במי מבין ההצעות שהוגשו, שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לחוק חובת  15.11

 המכרזים ותקנותיו. 

לפסול הצעה שבה נכללו תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז, או לחילופין, לפי  15.12

דע רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות שיקול  תה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות מכל תוספת, 

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

ערבוי 15.13 המוקדמות,  הבדיקות  לרבות  כלשהן,  בהוצאות  צורה  בשום  תשתתף  ולא  תחזיר  לא  הוצאות המכללה  או  ות 

 מנה ואלו יחולו על המציע בלבד. מ אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות 

המציע יישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או  15.14

 מטעה בהצעתו.

קיומו של הליך המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת המכללה, כגון מימון ותקציב. אין המכללה מתחייבת לבחור   15.15

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

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

הפירוש העדיף של מסמכי  ו/או את  הנכון  הניסוח  דעתה המלא והמוחלט, את  לפי שיקול  המכללה רשאית לבחור, 

המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על 

 ידי המכללה.

ו 15.16 סתירה  באופן /כל  יפורשו  מסמך,  אותו  בתוך  שונות  הוראות  בין  ו/או  השונים  המכרז  מסמכי  בין  התאמה  אי  או 

 המרחיב 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  15.17

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

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

 תוספת, שינוי או הסתייגות כאמור.

במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה   15.18

 ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות. 
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הגשת ההצעה ע"י המציע תהווה לכל דבר ועניין, הסכמה מצד המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות, המופיעים   15.19

מכללה, בכתב, הודעה מפורטת במסמך זה ובכל מסמך אחר, המהווה חלק ממסמכי המכרז, זולת אם המציע מסר ל

ומפורשת לפיה הוא סבור כי הוראה ו/או תנאי הכלולים במסמכי המכרז, אינם עומדים בדרישות החוק והכל עד לא 

לגביהם סבור  ו/או התניה  ו/או התנאי  יפורטו ההוראה  בהודעה  יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה. 

וכן מהותה של הערתו. לא מסר המציע הסתייגות בכתב כאמור במועד,   המציע כי הם אינם עומדים בדרישות החוק

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן וייחשב כמי שפועל בחוסר תום ובחוסר ניקיון  

מכי כפיים אם יבקש לעשות כן. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי להאריך כל מועד הנקוב במס

 המכרז. 

 ביטול המכרז או חלקו:  .16

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

 מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד   16.2

 מהמקרים האלה:

 ן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחירים שנראים למכללה כהוגנים וסבירים. ההצעות שהוגשו ה •

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

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.   •

 המכללה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז.   16.3
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 מסמך ב' 

 הסכם ההתקשרות

 2022וה ביום _____לחודש ____ שנערך ונחתם במכללה האקדמית אח

 

 580250231ה ע"ר המכללה אקדמית אחו   בין: 

  79800ד.נ. שקמים    

 ( "המכללה" )להלן:   

 מצד אחד; 

 

 ________________________    בין: 

 ____________________  ח.פ.   

 מרחוב __________________    

    _______________________ 

 "(המציע)להלן: "   

 מצד שני; 

 

אשר העתק ,  המכללה האקדמית אחוהרכישת מחשבים ניידים עבור  ל  10.2022והמכללה פרסמה מכרז פומבי מס'   הואיל;

 ."המכרז"( )להלן: א'כמסמך זה  הסכםממנו מצורף ל

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

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

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

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

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

  הסכםתביעה שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית או עובדתית כלשהי למילוי כל התחייבויותיו על פי  

 זה במלואן ובמועדו; 

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

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

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

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

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

  "(;השירותכמפורט בנספח ג' ובהסכם זה )להלן " המוצרים והשירותוהמכללה מעוניינת לקבל את  והואיל: 

 

ברצון המכללה לקבל את    המציע, ובהסתמך על ההצעה והצהרות  העבודהמעוניין לספק למכללה את    המציעו והואיל: 

 הכל כאמור בהסכם זה להלן;המכללה, רכישת מחשבים עבור ל המציעהצעת 
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 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את זכויותיהם וחובותיהם, והכל כפי שיפורט להלן;  והואיל: 

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 מבוא, נספחים והגדרות  .1

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

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

 תנאי המכרז. מסמך א':

 הסכם ההתקשרות. מסמך ב':

 מפרט טכני. נספח א':

 הצעת המציע. נספח ב':

 הצהרת המציע. נספח ג':

 פרטי המציע. ':דנספח 

 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע.  ':הנספח 

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין   ':ונספח 

 ציבוריים םתצהיר לחוק עסקאות גופי ':זנספח 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות. ':חנספח 

 ביטוח.  נספח ':טנספח 

 הסטודנט/יתטופס קבלת מחשב ע"י  נספח י':

 

 כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות הצדדים בלבד ואין להיעזר בהן בפרשנותו של הסכם זה.  .1.3

 

 הגדרות  .2

 למונחים הבאים יהיה הפירוש המיוחד אשר לצידם:  .2.1

 וה. אקדמית אחהמכללה  -"המזמין"  ו/או"המכללה" 

 

 מורשיו המוסמכים וכל מי מטעמו.  ,שליחיו, עובדיו, המציעלרבות נציגי  -"המציע  ו/או" המציע"

 

הקשר   מטעם    -"גורמי  הקשר  גורם  זה.  הסכם  לצורך  קשר  כגורמי  הצדדים  ידי  על  שימונו   המציע   מי 

הממונה או מי שמונה מטעמו בכתב )להלן: "  הפרויקטיםיהיה:______________, גורם הקשר מטעם המכללה: מנהל  

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

 כל פניה למכללה תבוצע באמצעות גורם הקשר מטעם המכללה.

 לרבות כל מסמכי המכרז ונספחיו.,  לרכישת מחשבים ניידים, 10.2022מכרז פומבי מס'  -"המכרז"  
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 המציע הצהרות  והתחייבויות  .3

 זה כדלקמן:  הסכםמצהיר, מאשר ומתחייב בחתימתו על  המציע

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

וכן לבצע את כל   סכםהמכרז על נספחיו ו/או הדין לספק למכללה את השירות  ברמה מקצועית גבוהה בכל תקופת הה

 , מסמכי המכרז ועל פי כל דין. בהתאם להסכם זה  המציעהדרוש על מנת לספק למכללה את השירות ויתר התחייבויות  

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

 ההסכם. "(, והוא מתחייב להחזיק בהיתרים תקפים במשך כל תקופת "ההיתריםבהסכם זה )להלן: 

ל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם , וכי בדק ובחן את כהסכםנהירים לו כל תנאי ה .3.3

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

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

 היה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר אתם.זה, ואין ולא ת

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

זה ו/או הנובעים מהם, במשך כל תקופת   הסכםשבהטובין והשירותים  נסיבה כלשהם הקשורים באספקת והתקנת  

 טענה כאמור.והוא מוותר בזה על כל  סכםהה

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

מצהיר כי הוא ביקר באתר, ובדק את מצבו, סביבתו, דרכי הגישה אליו, וכל שאר תנאי העבודה    המציעהסכם זה.  

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

 ה.מצהיר כי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותו עם המכלל המציע .3.7

מאשר ומצהיר כי הוא בעל אישורים כדין על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף   המציע .3.8

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

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

בדייקנות   המציע .3.9 במיומנות,  זה במקצועיות,  בהסכם  כל התחייבויותיו כאמור  במלואן את  מתחייב לספק למכללה 

וביעילות בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ונספחיו ולשביעות רצונו המוחלט של הממונה ו/או המכללה, ולקיים את 

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

זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות מוסמכת לרבות   הסכםמתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י    המציע .3.10

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

 .המציעתחול אך ורק על 

 -ועובדיו ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל  המציע .3.11

והתקנות על פיהן וכל הוראה חוקית רלוונטית אחרת, באופן שלא יגרם נזק לרכוש המכללה ו/או לסטודנטים    1970

 תיו כאמור בהסכם זה.ו/או לעובדים ו/או לצד ג' כלשהו עקב ביצוע התחייבויו

מתחייב לבצע את התחייבויותיו, בבטיחות, ביעילות, ביסודיות וברמה מקצועית טובה באמצעות מספר מספיק   המציע .3.12

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

ג' להסכם זה, המהו  המציע .3.13  המציע וה חלק בלתי נפרד ממנו.  מתחייב להעניק למכללה את השירות המפורט בנספח 

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

 לשם השלמתו המלאה ועל הצד הטוב ביותר )להלן: "החומרים"(. 

ביצוע התחי  המציע .3.14 ובכמות מספקת, לשם  גבוהה,  באיכות  ברמה המקצועית מתחייב לספק את החומרים  יבויותיו 

 יתאימו במלואם לתקנים הנ"ל.  -הגבוהה ביותר. כל החומרים שקיים לגבים תקני מכון התקנים הישראלי
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 והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית שלו.  הסכםשבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי ה  המציעהתחייבויות 

  

 הסכםה תקופת .4

תקופות,    (2שתי )  , בפועל תוגדר ע"יתקופת האחריות  תוםעל ההסכם ועד ל  המכללהת  חתימתחול מיום    ההסכםתקופת   .4.1

 בהתאם לפירוט מטה:

במהלך   –מחשבים ניידים    75חלוקת כ  ועד    ההסכם  עלהמכללה    תחתימיום  מ  וגדרת  "תקופת אספקה ראשונה" .4.1.1

 . 2022דצמבר 

 2023נובמבר  -במהלך אוקטובר  –מחשבים ניידים    40תוגדר כאספקה פעימה שנייה של כ  "  תקופת אספקה שנייה  " .4.1.2

זה ו/או את אספקת חלק/ים מסוים/מים    הסכםלעיל, שמורה למכללה בלבד הזכות להביא    4.1על אף האמור בסעיף   .4.2

, בהודעה הסכםה  לפיו, לידי סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת  המציעמהתחייבויות  

זכאי לכל תשלום ו/או   המציעימים, ומבלי צורך לנמק. מסרה המכללה הודעה כאמור לא יהיה    15בכתב ומראש של  

פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת ההתקשרות, פרט לתשלום המגיע לו בגין שירות שסופק על ידו בפועל למכללה 

 זה ועל פי כל דין.   הסכםמוקנות למכללה על פי קודם מועד הפסקת ההתקשרות, ובכפוף לזכויות ה

של          מחובתו  לגרוע  כדי  ההתקשרות,  בהפסקת  )לרבות בתקופת   המציעאין  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  את  לקיים 

 האחריות(, ככל שהן נמשכות גם לאחר פקיעתו. 

 התמורה .5

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

  ב'בנספח  המציעם להצעת המחיר שהגיש תמורה בהתא למציעובמועדן לשביעות רצונה של המכללה,  תשלם המכללה 

 זה המהווה חלק בלתי ניפרד ממסמכי המכרז. הסכםל

5.2. " סיום  ממועד  מוקדם  לא  תוגש  שנייה  החשבונית  ראשונה/  אספקה  בסעיף  תקופת  המוגדר  כל    לעיל  4"  את  ותכלול 

 מפרט טכני –א' האישורים המוגדרים בנספח 

מיום הגשת החשבונית ואישור קבלתה   30שוטף +  בהתאם לתנאי התשלום:    התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין .5.3

 . במכללה

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

יידרש להוציא,    המציעאו מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירות, לרבות כל הוצאה ש  המציעתשלום המגיע לעובדי  

מכל מין וסוג שהוא, לשם ביצוע השירות, לרבות נסיעות, צילומים והעתקות מכל מין וסוג שהוא, שליחת דברי דואר 

שיוצאו על ידו, והוא מוותר   לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או להשתתפות מהמכללה בהוצאות אלה, ככל  המציעוכיו"ב.  

 . בזאת על תביעות או דרישות או טענות כלשהן לעניין זה

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

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

 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    המציע .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

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

 נזק, אבדן והוצאה כאמור.

וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל   שולחיה,  משחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה  המציעזה    הסכםבחתימתו על   .6.2
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 אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישא של  סעיף זה לעיל. 

זה,  הסכםיישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו בהתאם ל  המציע .6.3

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

 זה. הסכםלפי  המציעבקשר לביצוע התחייבויות 

מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או לשפותם, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק,    המציע .6.4

ש והוצאה  תשלם    המציעאבדן  אשר  עו"ד  שכ"ט  וכן  שתוציא   הוצאות  לרבות  לעיל,  בסעיפים  כאמור  להם,  אחראי 

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

פי הוראותיה, וכל לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור ל  המציעמתחייב    -אחראי להם כאמור    המציעאבדן או הוצאה ש

 זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך. 

 ביטוח   .7

  צורףיחולו הוראות נספח הביטוח המ  המציע זה ו/או עפ"י כל דין, מובהר כי על    הסכםעפ"י    המציעמבלי לגרוע מאחריות   .7.1

 .ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,'טנספח  כלהסכם זה 

 היעדר יחסי עובד מעביד   .8

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

"( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי כל זכות שיש למכללה לפקח, לבקר, להורות המציעעובדי  ביחד: "

אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם   המציעבקשר לביצוע התחייבויות    המציעו/או להדריך מי מעובדי  

ם שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם . הצדדיהמציעואין בה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי  

 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.   –הם יחסי מזמין 

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

ויה הנם  בינו לבין המכללה  היחסים  וכי  כלשהם עם המכללה  עובד מעביד  יחסי  שבין משתלב במסגרת של  יחסים  יו 

וכי בשום מקרה אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין   לבין   המציע מכללה לקבלן עצמאי,  או מי מעובדיו 

 ההוראות הבאות:  המציעאי לכך, תחולנה במסגרת התחייבויות  המכללה ו/או מי מעובדיה יחסי עובד ומעביד.

ו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס ו/או תשלום  ישלם עבור עצמו ועבור עובדיו ו/או מי מטעמ  המציע .8.3

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

והתקנות שהותקנו מכוחו,    1955  -מתחייב למלא עבורו ועבור עובדיו אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד    המציע .8.4

 וק שיבוא במקומם, על מנת שתקוימנה התחייבויותיו על פי סעיף זה. בכל תיקון להם ו/או חיק

ידאג לכל הזכויות הסוציאליות ולכל הביטוחים שיהיו כרוכים במתן שירותיו כקבלן עצמאי והנדרש על פי דין   המציע .8.5

 או הסכם, ויישא באופן מסודר בכל תשלום שיהיה כרוך בהם. 

ערכאה  .8.6 ידי  על  בעתיד  יפסק  הצדדים,  בין  המוסכם  למרות  אם  כי  הצדדים,  בין  מוסכם  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

מעביד, ו/או כי על -ו/או מי מטעמו ו/או מי עובדיו נתקיימו יחסי עובד  המציעוסמכת כי בין המכללה ו/או  משפטית מ

המכללה לשלם לקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו סכומים כלשהם בגין זכויות מכוח חוקי העבודה, ו/או זכויות  

 .אחרות כלשהן שלא צוינו במפורש בהסכם זה, יחול כל האמור מטה

נותן בזאת למכללה הוראה בלתי חוזרת לקזז מכל סכום שיפסק כי מגיע לו ו/או מכל סכום שהזכות לקבלתו לא   המציע .8.7

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

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

 שהקיזוז לא יספיק או לא יבוצע מסיבה כלשהי. 
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מאשר בזאת כי הסכמת המכללה להתקשר עמו בהסכם זה מבוססת על כל האמור לעיל ולהלן והוא מתחייב   המציע .8.8

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

 . המציעו/או מי מעובדי  המציעקביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המכללה לבין 

מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש למתן השירותים, וכן את כל הטיפול הנלווה לכוח    המציע .8.9

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

דין,   ציעהמ .8.10 כל  ורק בהתאם להוראות  ולהעסיקו אך  בביצוע העבודות  כוח האדם שיעסוק מטעמו  מתחייב לקבל את 

חוק שכר מינימום, חוק הביטוח הלאומי, חוק עובדים זרים 1959-לרבות אך לא רק חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  ,

 תנאים הוגנים וכל דין אחר.  איסור העסקה שלא כדין והבטחת

מלוא התשלומים המתחייבים עלמצה  המציע .8.11 לו שהתחייבותו לשלם לעובדיו את  ידוע  כי  בזאת,  חוק, -יר ומאשר  פי 

 כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכם זה. 

עתידי ככל שייעשו בהם, אשר   הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו, וכל תיקון או שינוי .8.12

 יסתם לתוקף.יחייבו את הצדדים ממועד כנ

 רישוי  .9

שב  המציע .9.1 התחייבויותיו  שאר  את  ולקיים  השירות  את  לספק  ורשות    הסכםמתחייב  דין  כל  להוראות  בהתאם  זה 

ולקיום שאר וההיתרים הדרושים לאספקת השירות, ישיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הרישיונות   המציעמוסמכת.  

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

לעיל, ובמקרה שהמכללה תחויב לשלם    9.1יישא בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענה מהפרת הוראות ס"ק    המציע .9.2

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

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

 וריבית ממועד התשלום ועד למועד ההשבה המלאה בפועל.

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

 וסעדים  הסכםהפרת ה .10

  זה מהווה הפרה יסודית של   הסכםשל    10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3זה, הפרת האמור בסעיפים    הסכםלפגוע בכלליות    מבלי .10.1

 . הסכםה

זה ללא צורך בהודעה    הסכםלידי סיום, המכללה תהיה רשאית לבטל   הסכםמבלי לגרוע מכל זכות אחרת להביא את ה .10.2

 מוקדמת לקבלן, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

(,  הסכםזה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת    הסכםזה הפרה יסודית לפי    הסכם  מציעההפר    אם .11.2.1

זה ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן ההפרה והוא לא עשה  הסכם , או הפר תנאי אחר מתנאי 1970 –תשל"א 

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

  . המציעאם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש  .11.2.2

  אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לקבלן.  .11.2.3

  מנהל מיוחד לקבלן.אם ימונה  .11.2.4

 ונכסיו.  המציעאם יינתן צו עיקול נגד  .11.2.5

 יום.  30הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  המציעאם  .11.2.6

  הסכם , כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו על פי  הסכםהסב את ה  המציעאם   .11.2.7

 זה, מבלי לקבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב.  

 .  הסכםהסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ה יעהמצאם  .11.2.8

או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן ו/או הציע  לאדם אחר    המציע כאשר יש בידי המכללה הוכחות להנחת דעתה ש .11.2.9
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 זה. הסכםשוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר ל

פל  המציעאם   .11.2.10 בעבירה  יורשע  בו  ו/או השותפים  ו/או מנהליו  ו/או ו/או מי מבעלי מניותיו  ילית שיש עמה קלון 

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

 הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.  המציעאם  .11.2.11

על אף האמור לעיל, המכללה תהא רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי  .10.3

לבצע התנאי    המציע, וזאת בנוסף על כל זכות שיש בידי המכללה על פי כל דין לאכוף על  המציעוזאת על חשבון    ציעהמ

 .הסכםפי ה-ו/או ההתחייבויות על

 אין באמור לעיל כדי לשלול או לגרוע מזכותה של המכללה לתבוע סעדים נוספים או אחרים.   .10.4

 פי מקור אחר כלשהו.  -פי הדין או על-התרופות האמורות בסעיף זה, הן בנוסף לכל תרופה אחרת הנתונה למכללה על .10.5

 שונות  .11

ו על פי הסכם זה, כולן או חלקן או כל אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותי  המציע .11.1

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

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

ו/או   הסכםלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המכללה עפ"י השום אורכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכ .11.2

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

 המכללה.

שווה למקרה   זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה הסכםהסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי  .11.3

 אחר.

פי דין, תהיה המכללה זכאית בכל מקרה לקזז -זה ו/או על  הסכםפי  -מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על .11.4

, לרבות המציע ו/או כספים שיגיעו ממנה לקבלן כל סכום שיגיע למכללה מ  המציע ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי  

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

שנמצא בידיה ו/או שיגיע לידיה ו/או שנמצא בחצרי המכללה, וזאת עד   המציעלמכללה תהא זכות עיכבון בכל נכס של   .11.5

 למכללה כאמור בהסכם זה. המציעד לגובה כל חוב של לגובה סכום הפיצוי המוסכם או ע

והוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט   הסכםזה, כי בחן בקפידה את הוראות ה  הסכםמצהיר ומאשר בחתימתו על    המציע .11.6

 ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.

 המציע המכללה תהא רשאית להסב ו/או להעביר הוראות הסכם זה, במלואן או בחלקן לכל צד שלישי ובלבד שזכויות   .11.7

 לא תיפגענה. 

בתל .11.8 מושבו  שמקום  המוסמך  המשפט  הנוגע -לבית  עניין  בכל  והבלעדית  הייחודית  המקומית,  הסמכות  תהיה  אביב 

 להסכם זה או הנובע ממנו. 

 72ל ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום הודעות שתשלחנה בדואר רשום ע .11.9

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

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

 ולראיה באו הצדדים על החתום:      

 

                 __________________     ____________________ 
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      המציע                      המכללה האקדמית אחוה  

    החתימה:  מורשהע"י                                                החתימה: מורשהע"י      

    שם:___________       שם:____________ 

    ________  : תפקיד      תפקיד:_________ 

 שם:___________       שם:____________ 

  תפקיד:__________           תפקיד:____________                                                           
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 מפרט טכני  -נספח א'

 

 המכללה האקדמית אחוה  לרכישת מחשבים ניידים עבור 10.2022מכרז מס' 

 להלן מפרט מחשב נייד נדרש: 

 ASUS, DELL, LENOVO, HPיצרנים:  •

 11או  10דור  – i5מעבד  •

 16GBזיכרון  •

 GB SSD 512דיסק  •

 1920X1080 -  "14מסך  •

 ומיקרופון מובנים מצלמה  •

 רמקולים מובנים  •

 חיבור לאוזניות מובנה •

 HDMIחיבור  •

 RJ-45חיבור רשת  •

• WIFI 802.11 

• Bluetooth 

 USB3חיבורי  2לפחות  •

 אנגלית \מקלדת עברית •

 Windows Homeמערכת הפעלה  •

 אחריות שנה במעבדה  •

 יק נשיאה בסגנון התמונה להמחשה מטהת •

 

 תהליך קבלת המחשבים: 

 יקבל מהמכללה רשימה שמית+ מס' ת.ז. של הזכאים למחשב.הספק הזוכה  .1

הסטודנט יתאם מול מרכז השירות של הרשת )שזיהה את זכאותו של הסטודנט מתוך הרשימה( מועד קבלת המחשב  .2

 ומאיזה סניף. 

הסטודנט יזוהה באמצעות תעודת זהות. יש לצלם עותק מתעודת הזהות, ולהחתים את הסטודנט על טופס קבלה   .3

 פח י'(. )שבנס

 israela@achva.ac.ilהספק הזוכה ישלח את טפסי הקבלה החתומים ואת צילומי תעודות הזהות לאימייל :  .4

 . שנמסרוהספק יוציא חשבונית בכל סוף חודש עבור מס' המחשבים  .5

  30החשבונית תשולם בתנאי שוטף+ .6

 

 

 

mailto:israela@achva.ac.il
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מסמכי המכרז, המוכרים לנו והמובנים לנו היטב, והצעתנו נעשתה לאחר ששקלנו אותם היטב על יש בידינו את כל 

 השלכותיהם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  _____________                ______________________              ___________________ 

 חתימת מורשה חתימה                מורשה חתימה  -שם מלא                   תאריך                       

 

 

 

 נספח ב' 

 המכללה האקדמית אחוה  לרכישת מחשבים ניידים עבור 10.2022מכרז מס' 

 הצעת המציע 

 המכללה האקדמית אחוה לכבוד 

 "( המכללה" ו/או " אחוה)להלן: "

 79800ד.נ שיקמים 

 

תמורת   "(, מגיש בזאת הצעה בהתאם לנשוא מכרז זההמציע____________________________ )להלן: "אני הח"מ   .1
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יש בידינו את כל מסמכי המכרז, המוכרים לנו והמובנים   .ואספקת הציוד)מערך שירות פעיל(    השירותיםהעבודות,  ביצוע

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

שולם בהתאם לתנאי התשלום כמפורט ת  אשרהצעת המחיר מטה  תמורת  לביצוע הנדרש במכרז    אנו מציעים ומתחייבים .2

 ובהסכם ההתקשרות. 9בסעיף 

 .  המחשב, תיק צד לנשיאה ואחריות ושירות על המציע לנקוב את במחיר המבוקש הכולל את עלות  .3

עליו מחדש בעט. שימוש   במידה והמציע מעוניין  לתקן את הצעתו, עליו לסמן קו על החלק אותו מעוניינים למחוק ולכתוב   .4

 הבכל אמצעי תיקון אחר עלול להביא לפסילת ההצע

 פני מע"מ כל המחירים בהצעה הם ל .5

 

 , לא כולל מע"מ היא : ______________________ ₪  מחשב+תיק הצעת המחיר המוצעת ל

 בלבד(  ASUS, DELL, LENOVO, HPהיצרן המוצע: _________________________ )

 

 .  2023 -וב 2022המחיר תקף לשתי פעימות האספקה ב מובהר בזאת כי  .6

מובהר בזאת כי התיק בתמונה שבנספח א' הינו להמחשה, אך עם זאת, התיק המוצע יהיה אחיד לכל המחשבים ולא יפול   .7

 ברמת האיכות מן התיק המוצג. 

 .המכללה ידי על החשבונית אישור מיום 30+  שוטף תשלום תנאי .8

כאמור בנספח זה, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרבות  למעט תשלום התמורה   .9

 הוצאות השכירות, הציוד, התפעול, תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיו"ב.

 זה שמי, להלן חתימתי להגשת ההצעה למכללה:  .10

                 ___________ __                ______________________             __________________ _ 

 מורשה חתימה ת חתימ               מורשה חתימה  - שם מלא                  תאריך                       

 

 

 

 

 

 

 אישור 

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

לי  /המוכר/ת  ת.ז._____________  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר 

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

                 ____________ __              ______________________ _____       ___________ ______ 
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 חתימת עוה"ד                       חותמת ומספר רישיון עורך דין                    תאריך  
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 נספח ג' 

 המכללה האקדמית אחוה   לרכישת מחשבים ניידים 10.2022מכרז מס' 

 הצהרת המציע 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה 

 )להלן: "אחוה " ו/או "המכללה"( 

 79800ד.נ שיקמים 

 

 

 לרכישת מחשבים ניידים המכללה האקדמית אחוה   10.2022מכרז מס' הנדון:  

 

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

 כדלקמן: 

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן:  .1

המוצע על נספחיו ותנאיו, והבנו   הסכםהצעתנו מוגשת לאחר שקראנו ועיינו היטב בכל מסמכי מכרז לרבות מסמכי ה .א

 אותם היטב.  

לביצוע  .ב הדרושים  ההסברים  את  קיבלנו  הצעתינו,  להגשת  רלבנטיים  להיות  העשויים  הפרטים  כל  את  בחנו 

ולביצוע השירותים ובהתאם לכך בססנו את הטובין  ההתחייבויות, ולמדנו את התנאים הנדרשים לאספקת והתקנת  

 הצעתנו. 

 . הסכםתנאי ה בדקנו ושקלנו את כלל  .ג

סניפים באזור הדרום,    3מחשבים ניידים, וברשותנו לפחות    ,אנו מצהירים כי הננו רשת חנויות המוכרת, בין השאר .ד

 כאשר אחד לפחות נמצא בעיר באר שבע. 

 לפחות  מחשבים 100 הדרומיים סניפיםהאנו מצהירים כי עם קבלת מכתב הזכייה נעמיד לזמינות במלאי   .ה

 אנו מצהירים כי נעניק אחריות ושירות על המוצר בסניפי הרשת, עד שנה מיום המסירה לסטודנט.  . ו

 מפרט טכני  -אנו מצהירים כי נעמוד בתנאי השירות כפי שמופיעים בנספח א' .ז

 ירים ויש ברשותנו כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז. אנו יודעים, מכ .ח

לנו   .ט כל היש  ברשותנו  ויש  המכרז,  מסמכי  עפ"י  והדרישות  ההתחייבויות  את  לבצע  והיכולת  הניסיון  המקצועי,  ידע 

  הטובין והשירותים נשוא מכרז זה.הכלים, הציוד, האמצעים וכח האדם המקצועי הדרוש לאספקת 

 האמור לעיל,  אנו מצרפים את הצעת המחיר שלנו. לאחר ששקלנו את כל  .2

אנו מתחייבים לערוך ביטוחים הולמים לכיסוי הרכוש והאחריות בקשר עם הפעילות נשוא ההסכם. ביטוחים כאמור  .3

 יכללו הרחבי שיפוי לטובת המכללה וסעיף ויתור על שיבוב וסעיף ביטוח ראשוני לטובת המכללה.

 וח מתאימים. לבקשת המכללה יוצגו אישורי ביט .4

אנו מתחייבים לשאלת בתשלומי הפרמיות וההשתתפויות העצמית בגין ביטוחינו ואנו פוטרים בזאת את המכללה  .5

 לפצות או לשפות בהם צדדיים שלישיים בקשר עם הסכם זה.  שנחויבמכל אחריות לנזקים לרכוש ו/או לסכומים  
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וצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעתנו כוללים את כל הה  .6

והתקנת   באספקת  הכרוכות  וסוג,  והשירותים  מין  מסמכיהטובין  לדרישות  זו,    בהתאם  להצעתנו  המצורפים  המכרז 

וכי לא נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה או אי ידיעה שהיא של תנאי    המציעובביצוע כל התחייבויות   לפיהן, 

 או של מסמכי המכרז. הסכםאו של כל אחד מהנספחים הקשורים ל הסכםה

 ידוע לנו, כי אין אתם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי תהיו רשאים, לפי שיקול   .7

וביצוע יתר ההתחייבויות כמפורט במסמכי המכרז  הטובין  תכם ולמסור את אספקת והתקנת  דעתכם, לבטל את הזמנ

שתמצאו לנכון, וכן לנהל מו"מ עם המציעים או עם כל חלק מהם לקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן  בשלמות או באופן ח

 ואנו מסכימים לכך. 

 ואנו מסכימים לתוכנם.   הכתוב לעיל ו/או במסמכי המכרזהננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל   .8

אם הצעתנו תתקבל על ידכם אנו מתחייבים בזה לפעול כמפורט במסמכי המכרז, ולהמציא את האישורים ולערוך את  .9

 הביטוחים כנדרש במסמכי המכרז.

 אנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור במסמכי המכרז, בהתאם להוראותיכם.  .10

עם הגשת הצעתנו במסגרת המכרז אנו נותנים הסכמתנו לכל האמור במסמכי המכרז ואנו מוותרים ויתור סופי, מוחלט  .11

ו/או בקיום התחייבויותינו    הסכםובלתי מסויג על כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת הצעתנו במכרז ו/או בהתקשרות ב 

 ו/או במתן השירותים.   הסכםעל פי ה

 רת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידנו. הצעתנו זו היא בלתי חוז .12

 כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .13

 

 כתובת: ________________________________________________________ 

 

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

 

 _________________________________________________________ דוא"ל 

 

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

     

 

 ___________________ 

 חתימת המציע          

 אישור עו"ד  

 

כי ה______________  _____________________, מאשר בזה  אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח'  

 ת האמור בהם במלואו וכי חתימתו/ה מחייבת לכל דבר ועניין. ר/ה  בפני כי הבין אחתם בפני  על כתב הצעה זה, לאחר שהצהי

 

 ______   שם:  ____________________ תאריך: ____________חתימה וחותמת: ____________



 

 25עמ' 
 

 

 

' נספח ד  

 לרכישת מחשבים ניידים המכללה האקדמית אחוה   10.2022מכרז מס' 

 פרטי המציע 

  שם המציע: 

 סוג התאגדות:

 )אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר( 
 

  מספר זהות/ תאגיד:

  כתובת המציע: 

  תאריך ההתאגדות: 

 בעלי מניות/שותפים:

 )שם ות.ז( 
 

  מנהלי המציע:

  מורשה חתימה:

 איש קשר מוסמך מטעם המציע 

 שם מלא:

 טלפון: 

 נייד:

 דואר אלקטרוני:

 

 

 

 

 

  



 

 26עמ' 
 

 'הנספח 

 לרכישת מחשבים ניידים המכללה האקדמית אחוה   10.2022מכרז מס' 

 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע 

 לכבוד  

 המכללה האקדמית אחוה  

 א.ג.נ., 

 לרכישת מחשבים ניידים המכללה האקדמית אחוה   10.2022מכרז מס' הנדון: 

 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

 . תאריך הרישום:______________________________ 3

 . מספר מזהה:______________________________4

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

_______________ _________________________________ 

 ________________________________________________ 

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

 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ.  1976 –התשל'ו 

 

 בכבוד רב,

 

 

 חתימה וחותמת  עו"ד  / רו"ח  שם מלא 

 

 טלפון   כתובת 

  



 

 27עמ' 
 

 ' ונספח 

 לרכישת מחשבים ניידים המכללה האקדמית אחוה   10.2022מכרז מס' 

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

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

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

"(. אני מכהן  הגוףהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה )להלן: " .1

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

2.  

   ניהול חשבונות, תשלום חובות ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

התשל"ו כדין(,  זרים  עובדים  והעסקת  מינימום  "  1976-מס, שכר  זיקה)להלן:  חלוט בעל  דין  בפסק  הורשעו  לא   ))"

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  שכר    1991-בעבירה  חוק  או 

 .   1987 -מינימום, התשמ"ז 

במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק   Xמון  למילוי ולסי .3

 : 1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (. מועד ההתקשרות)להלן: " ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק" 

 .הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות 

 31ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ) .4

 (.   2002באוקטובר 

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

________________ _____ 

 המצהיר 

 אישור 

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

לי  /המוכר/ת  ת.ז._____________  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר 

כן,    באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

                  ___________                ______________________              ___________ 

 חתימת עוה"ד                חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך  

 ___________                ______________________          ___________   

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       

 



 

 28עמ' 
 

 ז' נספח 

 לרכישת מחשבים ניידים המכללה האקדמית אחוה   10.2022מכרז מס' 

 לחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

 1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו   1ב2בהתאם לסעיף 

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

 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  אני הח"מ, __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

_________,בקשר עם _____ מכהן "החברה"(, בה אני: עושה תצהיר זה מטעם חברת ___________________)להלן  אני

  לרכישת מחשבים ניידים המכללה האקדמית אחוהמכרז 

 

1.  

 )להלן : "חוק שוויון זכויות"( לא חלות על   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    )   (  

 החברה. 

 לחוק שוויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת אותן.  9הוראות סעיף  )   ( 

  החברתיים, כפי עובדים לפחות ופנתה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים    100)   ( החברה מעסיקה  

 ()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 2)א() 1ב 2המתחייב מהוראות סעיף 

 ()ג( לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 2)א()1ב2)   ( החברה פועלת ליישום הנחיות אותן קיבלנו בהתאם לסעיף 

בתוך   .2 החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זה  תצהיר  תעביר  ממועד   30החברה  ימים 

 ההתקשרות.

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 __________________ שם מלא וחתימה:

  

 

 אישור 

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

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

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

 

 

 _____________  :חתימה      ___________ :חותמת

  



 

 29עמ' 
 

 ' חנספח 

 לרכישת מחשבים ניידים המכללה האקדמית אחוה   10.2022מכרז מס' 

 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:

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

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

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

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

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

 

 _____________________ 

 המצהיר 

 

 אישור

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

_____________ לי בישוב/עיר  /המוכר/ת  ת.ז._____________  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   _

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

 

 ___________               _________________ _____          ___________  

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך       

 

 

 

 

 

 



 

 30עמ' 
 

 

 ' טנספח 

 לרכישת מחשבים ניידים המכללה האקדמית אחוה   10.2022מכרז מס' 

 טופס קבלת מחשב + תיק ע"י הסטודנט/ית 

 

 

 . מלאו את הפרטים הבאים בכתב יד ברור 1

 נהיגה ןהסטודנט/ית לפי תעודת זהות או רישיו. זהו את 2

 הנהיגה  ן. צלמו עותק של תעודת הזהות/ רישיו3

 .   israela@achva.ac.ilוהעבירו למייל  ן. סרקו את הטופס המלא + צילום ת.ז./ רישיו4

 

 

 _____________________             מס' ת.ז.: __________________________ שם הסטודנט/ית: 

 

 תאריך:_____________________________             שעה: _____________________________ 

 

 סניף: _____________________________               מס' סידורי של המחשב: _______________ 

 

 חתימת המוכר/ת: _________________    _______________________          שם המוכר/ת :

 

 

 חתימת הסטודנט:__________________________ 
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