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 מבוא

( )להלן: "המכללה"( פונה בבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי המכללה האקדמית אחוה )ע"ר

 )להלן: "השירות"(  עבור עובדי המכללה )להלן: "המשתמשים"(.   תקשורת סלולרית

 הגדרות  .1

 במסמכי הפניה כפי שיפורטו להלן יחולו ההגדרות הבאות: 

 המכללה האקדמית אחוה. – "המכללה"

 המציע וכל הבא מטעמו/בשמו שהגיש הצעתו בפניה זו.  – "הספק"

מסמכי הפניה על נספחיה, מענה לשאלות מציעים וכל הבהרה שתצא מטעם  – "מסמכי הפניה"

 המכללה. 

עו"ד גלית עמרם, מנהלת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות במייל:  – "איש קשר"

m@achva.ac.ilgalit_a  :איש הקשר הינו הגורם היחידי המוסמך 8501901-08או בפקס .

 מטעם המכללה לענות בכתב לגבי פרטים או נתונים הנוגעים להליך זה. 

 כמפורט בנספח א' לפניה זו.  – "השירות"

עובד מכללה אשר המכללה משלמת בעבורו את התשלום עבור השירות.  –"משתמש ממומן" 

 משתמשים ממומנים.  70-80בין במכללה קיימים 

 12תקופות נוספות של  שתיחודשים עם אופציה להארכה ב 18 –תקופת ההתקשרות הינה ל  .2

 חודשים כל אחת. 

עם הארכת תקופת ההתקשרות הספק מתחייב לשדרוג טכנולוגי ושיפור תנאים קיימים בהתאם  .3

 הסלולר.  לדרישה, ללא עלות, בהתאם לשינויים שיחולו בשוק

 בהם לעשות ואין המכללה של רכושה הינם אלו מסמכים. פניהה מסמכי את מכילה זו חוברת .4

 בפניה. הנדרש לאספקת הצעה הגשת לשם למעט שימוש כל

 לתיבת תוכנס ואשר פניהה מספר את הנושאת חתומה במעטפה להגיש יש ההצעות את .5

 .00:12 בשעה 5102.1.92 מיום יאוחר לא עד 1 בקומה  3משרדי התפעול בבניין ב המכרזים

 פניהה מסמכי את המכילה המעטפה להכנסת האחריות כי ומודגש מובהר ספק הסר למען .6

 . בלבד המציע על מוטלת המכרזים לתיבת

 .תיפסל כאמור והצעה בפקסימיליה או ל"דוא, הדואר באמצעות הצעה להגיש אין .7

 כל להשמיט או להוסיף אין, פניהה תנאי ידי על נדרש וכאשר לכך המיועדים במקומות למעט .8

 .ולתנאיו פניהה למסמכי הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה

 להביא עלולים ההצעה/  פניהה מסמכי גבי על יצוינו אשר הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה .9

 .המכרזים וועדת ידי על ההצעה של לפסילתה

 אותו בתוך שונות הוראות בין או/ו השונים פניהה מסמכי בין התאמה אי או/ו סתירה כל .10

 .המכללה זכויות את או/ו המציע חובות את המרחיב באופן יפורשו, מסמך

 והצעתו הספק פרטי טופס גבי על לכך המיועד במקום זו חוברת עם להגיש יש ההצעה את .11

 מעמודיו עמוד כל על תיבות בראשי המציע ידי על החתומה ההתקשרות הסכם טיוטת בצירוף

 .לכך המיועד במקום מלאה ובחתימה

mailto:galit_am@achva.ac.il
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 כלליים לפניה:תנאים 

  בפניה:ים להשתתפות ילהלן  תנאי הסף הכלל .1

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

 של ההצעה.  המפורטים להלן, באופן הנדרש, יביא לפסילתה המיידית

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

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

 המציע רשום במרשם המתנהל עפ"י דין. על המציע לצרף להצעתו תעודת התאגדות  .א

 חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהולנדרשים עפ"י האישורים והתצהירים ה המציעבידי  .ב

 . 1976-חשבונות, תשלום חובת מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו 

 כל אישור אחר לא יתקבל. 

 המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל/פירוק.  .ג

, כי הם פניההחתימה של התאגיד על מסמכי ה אישור עו"ד / רו"ח המאמת את חתימת מורשי .ד

 בפניה.רשאים להתחייב בשם התאגיד וכי התאגיד קיים וכשר לאספקת השירותים הנדרשים 

 מילוי שאלון פרטי הספק והצעתו. .ה

המלצות של גופים/ארגונים/מוסדות הדומים בגודלם למכללה להם הוא  4המציע יצרף להצעתו  .ו

פניה. המציע יצרף שמות וטלפונים של אנשי קשר איתם ניתן נותן את השירות הנדרש במסגרת ה

 ליצור קשר במידת הצורך. 

 אם העסק בשליטת אישה על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים לפי חוק  חובת .ז

 .2003( התשס"ג 15)תיקון מס'    המכרזים

ות המציע לעמוד אישור מרואה חשבון המבקר את החברה או מעו"ד שבשירות החברה על התחייב .ח

 .אך  ורק בתוכנות מקוריותפניה לעשות שימוש לצורך הבדרישה 

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

הוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל , וכי פניהלפגוע בתפקודו ככל שיזכה ב ותשעלול ,נגד המציע

   (.ד' כנספח זה פניה)בנוסח המצורף לו/או פירוק 

  תנאי סף מיוחדים לפניה זו: .2

המציע מחזיק ברישיון כללי ממשרד התקשורת למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה תאית לפי  2.1

 . 1982-חוק הבזק, התשמ"ב 

 המציע מחזיק מוקד שירות טלפוני פעיל ללקוחות מוסדיים. 2.2

 או ממועד מוקדם יותר.  1.1.2010המציע מפעיל רשת סלולרית החל מיום  2.3

מנויים  100המציע מספק שירותי רט"ן לארבעה מוסדות ציבוריים לפחות בהיקף של לפחות  2.4

 בכל מוסד.

 החזקת תחנת שירות פעילה למתן שירותי תחזוקה ותיקונים באזור המכללה.  2.5

 (. LTE)  4למציע פריסה של רשת דור  2.6
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 חיות למשתתפים בפניההנ

 הסכם ההתקשרות: .1

ת המצורף לחוברת זו על יידרש לחתום על הסכם התקשרות בנוסח הסכם ההתקשרו פניה הזוכה ב

 . כל נספחיו

 איש קשר

 המציע יציין בהצעתו איש קשר יחיד מטעמו שיעבוד עם המכללה

 שם ________________         תפקיד _________________

 פקס _________________  ________________טלפון 

 דוא"ל ________________________

 ערבות  .2

  בנוסח₪()חמישים אלף ₪  50,000בסך של יידרש להמציא ערבות בנקאית צמודה  פניההזוכה ב 2.1

 '.בכנספח המצורף למסמכים       

ההתקשרות ומילוי כלל התחייבויות יום לאחר מועד סיום  90ערבות הזוכה תהיה בתוקף לפחות  2.2

יום לאחר סיום ההתקשרות הראשונה, במקרה של הסכם  90הספק על פי הסכם ההתקשרות, או 

אשר ההתקשרות היא לתקופה העולה על שנה אחת. היה ובחרה מכללה לממש זכות ברירה 

 )אופציה( הקיימת לה בהסכם ההתקשרות, להארכת תקופת ההסכם לתקופה נוספת, יידרש

הספק להמציא  ערבות בנקאית חליפית עדכנית בהתאם לכללים האמורים לעיל וחוזר חלילה עד 

יום לאחר סיומה המוחלט של  90לקבלת ערבות בנקאית צמודה אשר תהיה בתוקף עד 

 ההתקשרות ללא כל זכות ברירה של המכללה.

יפית עד ליום אי הארכת תוקף הערבות הבנקאית במידה ונדרשה הארכתה / המצאת ערבות חל

תום תוקפה של הערבות הבנקאית הקיימת יביא לחילוטה המיידי של הערבות הבנקאית 

 הקיימת ללא צורך בהודעה מראש.

 זכות עיון בהצעה הזוכה .3

, פניהב על הזוכה  המכרזיםימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת  30בתוך   3.1

, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת המכרזיםיהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת 

, על פניהמקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעתו של הזוכה ב

 נספחיה. 

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד  3.2

, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון מקצועי

 בהם. 

תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או  במכללהם מכרזיוועדת ה 3.3

 חלקים ממנה. 

ן או של הצעת הזוכה, אשר העיו המכרזיםלא תחול על חלקים של וועדת לעיל זכות העיון כאמור  3.4

עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה,  המכרזיםבהם לדעת וועדת 

 ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור. 
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כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה,  3.5

והערכת סיכויים  המכרזיםלרבות בחינת חלופות אפשריות שוות לפעולה או להחלטה של וועדת 

 וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

 

  פנייה בשאלות הבהרה .4

מייל:  עו"ד גלית עמרם באמצעותבשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד ל 4.1       

galit_am@achva.ac.il  :08-8501901או בפקס . 

שאלות הבהרה  12:00בשעה  22.1.2015  וםאת שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד עד לי   4.2      

 לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.  כללהשיגיעו למ

 . כללהרק תשובות בכתב יחייבו את המ      4.3     

המכללה תעלה לאתר המכללה את התשובות לשאלות. באחריות המציע לדאוג לקבלת    4.4     

התשובות, הבהרות ועדכונים במידת הצורך. המענה לשאלות/הבהרות/תיקונים וכל מסמך 

לה תוציא בהקשר להליך זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש להגישו שהמכל

 חתום יחד עם שאר המסמכים. 

כל פרט, נתון או הבהרה שיימסרו בעל פה לא יהיה בהם כדי לחייב את המכללה ו/או לשנות       4.5   

 את תנאי פניה זו. 

  הגשת ההצעות .5

עד לתאריך  במשרדי התפעול 1, קומה 3בניין הנמצאת ב המכרזיםאת ההצעות יש להכניס לתיבת 

ההצעה תוגש במעטפה חתומה וסגורה בשני עותקים. על גבי המעטפה יש  . 12:00 בשעה 2015.1.29

 בלבד. אין לציין כל פרט מזהה אחר של המציע.  הומספרפניה לציין את שם ה

  בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה .6

   . רק הצעות פניההצעת המציע בתנאי הסף המוגדרים בתיבדק עמידת  בשלב הראשון  6.1

 בתנאי הסף יבדקו בשלב השני.  שעמדו   

 : הינם כדלקמןת המידה לבחירת ההצעה הזוכה ואמ   6.2

 70%  -עלות חבילה בארץ  6.2.1

  10% –לחו"ל  SMS –שיחות לחו"ל ו  6.2.2

  15% –מחו"ל  SMS +שיחות יוצאות מחו"ל+ שיחות נכנסות מחו"ל + גלישה בחו"ל  6.2.3

   5% –ממליצים + התרשמות ממנהל לקוח  6.2.4

 המכרזיםהמכללה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר הכל בכפוף לחוק חובת  6.3

 והתקנות הבאות מכוחו. 

 פסילתה  על להחליט הזכות את למכללה ייתן נכון שאינו או/ו מדויק כלא יתברר אשר פרט כל .7

 .המציע הצעת של המידית

הגשת ההצעה על ידי המציע יש בה כדי להוות הסכמה מצד המציע לכל ההוראות והתנאים   .8

המופיעים במסמכי הפניה. כל התניה/הסתייגות/ מחיקה/שינוי לדרישות הפניה מקנים למכללה 

 את הסכות לפסול את ההצעה או לחילופין להתעלם מהם. 
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 או/ו בהצעתו המפורטים מהנתונים באיזה שיחול שינוי כל על למכללה להודיע מחויב המציע .9

 בחירת למועד ועד הצעתו הגשת שלאחר מהמועד וזאת, לבחינתה הדרושים מהנתונים באיזה

 .המכללה י"ע המציע

 באיזה או/ו בהצעה המפורטים בנתונים שינוי שיחול במקרה הצעה לפסול רשאית המכללה .10

 ובין מהמציע לה נודע השינוי דבר אם בין, מהותי לה ייראה אשר, לבחינתה הדרושים מהנתונים

 .אחרת בדרך אם

 המכללה תהיה רשאית לדחות את המועד להגשת ההצעות.  .11

לתקנות חובת  12שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן בהתאם לאמור בתקנה המכללה  .12

  . 2010-המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( תש"ע 

 המציע הזוכה בפניה יידרש לחתום על "אישור עריכת ביטוח" המצורף למסמכי הפנייה כנספח ג'.  .13

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות:  .14

לא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו בעקבות פניה זו ו/או לבטל את ההליך או חלקים ממנו  14.1

 בכל עת. 

לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה לא נכונה או על הבנה מוטעית של נושא  14.2

 הפניה. 

המכללה תהיה רשאית שלא לבחור את ההצעה הזולה ביותר וזאת בנסיבות מיוחדות  14.3

 ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה,  14.4

שאינה עונה על אחת מדרישות הפניה המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות או 

 לסעיף מסעיפי הפניה שלדעת המכללה מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי. 

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.  14.5

כדי להסיר אי  לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע כדי לקבלת הבהרות להצעתו או 14.6

 ותקנותיו.  המכרזיםבהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, הכל בכפוף לחוק חובת 

 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני.   14.7

 יום מיום קבלת ההודעה על הזכייה. 21המציע הזוכה יידרש לאספקת השירות בתוך  .15

עם קבלת ההודעה על הזכייה בהליך יידרש המציע הזוכה להמציא למכללה ערבות ביצוע ע"ס  .16

 כמפורט בחוזה ההתקשרות ובנוסח המצורף למסמכי הפניה כנספח ב'. ₪  75,000

זאת ועוד, ימציא המציע הזוכה אישור עריכת ביטוח חתום על ידי החברה בה הינו מבוטח וזאת  .17

 ימי עסקים.  7תוך 
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 מועדי הפניה 

 תאריכים

 

 הפעולה

14.1.2015 

 

 למציעים פניההפצת ה

 12:00בשעה  22.1.2015

 

 מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה

 12:00שעה  29.1.2015

 

 מועד אחרון להגשת ההצעות לפניה

 

 : המסמכים הנדרשים במסגרת הפניה הינם כדלקמן

 העתקים של מסמכי הפניה + הנספחים חתומים ומלאים בהתאם לנדרש.  2 .1

 איש קשר. פרטי .2

 ערבות הצעה. .3

 המלצות. .4

 פרופיל חברה. .5
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 והצעתומציע שאלון פרטי ה

 פרטי המציע/ה והצעתו/ה  

 

  שם המציע/ה

 

   

 מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

   

   

 פקסימיליה טלפון כתובת משרד )רשום(

 

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:

 תפקיד בתאגיד כתובת מספר ת.ז. משפחהשם ושם 
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 ניסיון המציע/ה 

  שמות ממליצים מועדי הביצוע והיקף:,במתן השירות הנדרש נשוא פניה זועל המציע/ה לפרט ניסיונו/ה 

  מקום מתן השירותים

 טלפון: /ממליץ:המזמין

  הפעילותאור ית

  

  

 :מועד סיום :המועד התחל

 מקום מתן השירותים

 טלפון: /ממליץ:המזמין

  הפעילותאור ית

  

  

 :מועד סיום :המועד התחל

 מקום מתן השירותים

 טלפון: /ממליץ:מזמיןה

  הפעילותאור ית

  

  

 מועד סיום : :המועד התחל

 

 בדפים נוספים. -במתכונת הנ"ל   ניסיון נוסףניתן לפרט הערה: 
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 הצהרה והתחייבות

 

אני החתום מטה ___________________, ת.ז. _______________, משמש כ______________ 

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

, החוזה והנספחים המצורפים למסמך זה, מציע את פניהבחתימתי. אני מאשר שקראתי את מסמכי ה

זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות  פניה מושאביצוע העבודות שירותי המציע ל

 המלאה של המכללה. הלשביעות רצונ

 הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת. 

ת קבל הצעת המציע, מתחייב המציע לחתום על החוזה על כל צרופותיו תוך שבוע מיום אם תתקבל

 .פניההזכייה ולהמציא את כל המסמכים שנדרשו במסמכי הההודעה על 

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

לחלט את  תהיה המכללה רשאיתלחתום על החוזה במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי המכללה, 

 . הפניהעל פי דין ועל פי הוראות  האחר העומד לזכותהערבות אשר צורפה להצעה ולנקוט בכל סעד 

 

 

 וחותמת:______________ : ______________  חתימהתאריך: ______________           שם

 

 

 אישור עו"ד )במקרה של תאגיד(

 

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

המציע המפורט לעיל קיים, פרטיו כמצוין לעיל נכונים וכי החותם בשמו מוסמך לחייב את המציע 

 חתימתו. ב

 ____________________ותמת: __________________   שם:תאריך: ____________חתימה וח
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 הסכם ההתקשרות

 
 

  2015   ביום  _________שנערך ונחתם ב
 
 
 

 המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( בין:

 7980400ד.נ. שקמים 

 "(כללההמ)להלן: "

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מצד אחד
 

  שם: לבין:

  ח.פ./ע.מ 

  כתובת 

  טל/פקס 

  "(הספק)להלן: " 
 מצד שני

 
 
 

     מצורף להסכם  האשר העתק ממנ 1/2015בפניה לקבלת הצעות מחיר  היצא כללה והמ   הואיל:

 "(;פניהה)להלן: " מחיר למתן שירותי רט"ןלקבלת הצעות ' כנספח אזה                          

 "( אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה; ההצעה)להלן: " פניה זווהספק הגיש הצעה ל והואיל: 

, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של פניהבהצעת הספק כהצעה הזוכה ב הבחר כללהוהמ  והואיל:

 הספק ועל  הנתונים כפי שפורטו בהצעתו;

מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי  והספק והואיל: 

בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל 

בויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד מהנתונים התחיי

העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו 

 על פי הסכם זה;

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

הסכם זה, תוך מילוי ספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי ואמצעים כ

, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כללההוראות המ

 כמפורט בהסכם;

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

חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום 

 ;1976 -תשל"ו 
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 :לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי . 1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 הנספחים המצורפים להסכם זה ונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:  .1.2

  השירות הנדרש נספח א':

  נוסח ערבות נספח ב':

 אישור עריכת ביטוח נספח ג': 

 תצהיר פשט"ר נספח ד':

 תצהיר עו"ד על פרטי המציע נספח ה': 

 תצהיר סודיות נספח ו' : 

 פרשנות. 2

, יחול על 1973 - )ד( לחוק החוזים )חלק כללי(, בתשל"ג25להלן, סעיף  2.2בכפוף לאמור בסעיף  .2.1

הסכם זה בשינויים המחויבים, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או 

 בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור. 

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדן אלא אם נאמר אחרת: .2.2

 האקדמית אחוה  המכללה "כללה"המ

או כל רכוש אחר אשר בו או לגביו מתבצע מתן \או השטח ו\המבנה ו "הנכס"

 השירותים. נקבעו בהסכם זה מספר נכסים, תחול ההגדרה על כללם.

 הסכם זה על נספחיו "ההסכם"

 לרבות נציגיו של הספק, עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים. "הספק"

  הפניה' למסמכי אבהתאם לאמור בנספח  "השירות" 

 

 תקופת ההסכם:. 3

)להלן:    , החל מיום ____________ ועד ליום חודשים 18 -תקופת הסכם זה היא ל . 3.1

 "תקופת ההתקשרות"(. 

)להלן: "תקופה מוארכת" או "תקופת נתונה האפשרות להארכת תוקפו של הסכם  כללהלמ . 3.2

 הסכם מוארכת"(.

האמורה ה לעיל עפ"י זכות 3.1להאריך את תקופת ההסכם האמורה בס"ק  מכללהה התרצ  .3.3

יום לפני תום תקופת  15 -לספק בכתב לא יאוחר מ  מכללהודיע על כך התלעיל,  3.2בס"ק 

 ההסכם או תקופת ההסכם המוארכת לפי העניין.

 הוראות הסכם זה יחולו במלואן גם על כל תקופת הסכם מוארכת. .3.4

, לקצר את תקופת ההסכם או כל הל עת וללא כל חובה לנמק את החלטתבכ תרשאי כללההמ . 3.5

יום לפני המועד בו  30 -מ תקופת הסכם מוארכת על ידי מתן הודעה בכתב לספק לא יאוחר 

 לסיים את תוקף ההסכם. כללההמ נתמעוניי
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לעיל, תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה האמורה  3.5 ניתנה הודעה כאמור בס"ק . 3.6

 לכל דבר ועניין.

לספק רק עבור אותם השירותים אשר  כללהשלם המתלעיל,  3.5ניתנה הודעה כאמור בס"ק  . 3.7

יהוו ראייה לכאורה  כללה. רישומי הממכללה, וזאת על פי רישומי הכללהסיפק הספק בפועל למ

 . כללהפק בפועל הספק למלהיקף השירותים שסי

לספק או למי מעובדיו או למי כללה שלם המת. לעיל, לא 3.7למעט התמורה האמורה בס"ק  . 3.8

 מטעמו כל תשלום או הטבה או פיצוי בקשר לקיצור תקופת הסכם זה.

 

 אספקת השירות, ציוד, חומרים ועבודה. 4

 אספקת השירות . 4.1

ובהסכם זה, במומחיות, ביעילות  א'את השירות המפורט בנספח  כללההספק מתחייב לספק למ

 ובמועדים הנדרשים. הספק יקפיד על מילוי הוראות הדין.

את הרישיונות וההיתרים הדרושים,   חשבונו  על  לעת  הספק מתחייב להשיג ולחדש מעת

נוי ברישיון או מיידית על כל שיכללה כל דין, לביצוע השירותים. הספק יודיע למ הוראת  פי  על

 בהיתר לביצוע השירותים.  

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .  4.2

הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, וכל הדרוש 

 לאספקת השירותים בדרך יעילה ובהתאם להוראות הסכם זה.

  

 הצהרות והתחייבויות הספק .5

לאחר שבחן אותם  פניההוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי ההספק מצהיר ומאשר כי  .5.1

 לצורך הגשת הצעתו והבינם. 

פניה כמפורט במסמכי ה הודרישותי כללההספק מצהיר ומאשר כי מבין היטב את צרכי המ .5.2

כמפורט  ותובהסכם זה וכי הוא בעל ניסיון ורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את השיר

המלאה של  המקצועית, באיכות ובמיומנות גבוהה ביותר לשביעות רצונברמה   א'בנספח 

 המכללה.ועל פי דרישות  כללההמ

וכי כל המידע אשר  פניההספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי ה .5.3

 מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי. 

בכל הנוגע לביצוע  מכללההספק מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי ה .5.4

 . פניההתחייבויותיו על פי ה

ובהסכם זה באופן, בצורה,  פניההספק מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטות במסמכי ה .5.5

 . הו/או מי מטעמ המכללהכל ההנחיות שיינתנו על ידי  באיכות ובמועד הנדרשים וכן למלא אחר

בהיקף מסוים )אם  שירותהזמין ממנו ל תמתחייב האינ כללההספק מצהיר כי ידוע לו שהמ .5.6

בפועל תהיה  השירות המפורט בנספח א'בכלל(. כמו כן, מאשר הספק כי ידוע לו שהזמנת 

התקציביים. אין לראות בהכרזת  הולשיקולי הובכפוף לצרכיכללה בהתאם לשיקול דעת המ
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ו/או  וז פניהלהזמנת שירותים לפי  כללה, משום התחייבות של המפניההספק כספק הזוכה ב

 להזמנת שירותים בהיקף מסוים. 

 מעמד הספק ועובדיו . 6

, את ההשגחה קת השירותהספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך אספ .6.1

 על כוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

מזמין לבין מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין   .6.2

קבלן המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים או בין מוכר ידע לבין קונה ידע 

 . כללהבלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד בין הספק או המועסקים מטעמו ובין המ

לפקח, להדריך או להורות לספק או למי  כללהאין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למ .6.3

 מעובדיו או למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

מעביד בין הספק ו/או מי מטעמו לבין  –מוסכם בין הצדדים כי לא יתקיימו יחסי עובד  .6.4

 .כללההמ

ביצוע הסכם זה כי בינם ובין הספק מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך  .6.5

 מעביד. -לא יתקיימו יחסי עובד  כללההמ

הספק מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים  .6.6

שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים 

שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר 

מים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים תוקף בענף המתאים או כפי שהסכ

אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, 

תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, 

 קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצ'. 

פגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגבי המועסקים מטעמו בביצועו של מבלי ל .6.7

 הסכם זה את האמור בחוקים המפורטים להלן: 

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –שי"ד חוק עבודת נשים, ת

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1949 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 – חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
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 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א

 2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 

 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

פיצויים או כל תשלום אחר המגיע הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או  .6.8

 הממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב

לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על  האו מי מטעמ כללההמ

 העם דרישת כללהישפה הספק את הממשנה,  ידי הספק בביצוע הסכם זה, לרבות קבלן

לשלם כאמור. הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא  ההראשונה בגין כל סכום שחויב

 בנוגע לסכומים כאמור לעיל.  מכללהמה

 .  אחריות  .7

 קיף שיגרמו תוך כדי אספקת השירותהספק יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין ע .7.1

בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות , במישרין ו/או פניה זונשוא 

 הסכם זה, שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

ובקשר לכך. אם  ם שייגרמו תוך כדי אספקת השירותהספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקי .7.2

ו/או  כללה, מתחייב הספק להחזיר למלשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם כללהידרש המת

, לרבות כללהבצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המ הסכום שישולם על ידב ה לשפות

 מספק לפי הסכם זה. כללההוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למ

טחון של יצב, בפני קצין הביהספק מתחייב להתייצב ולהורות למי מעובדיו ו/או מטעמו להתי .7.3

 , עם דרישתו של קצין הביטחון ולמסור לו כל מידע שיידרש.כללההמ

  ביטוח .8

הספק מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח מורשה מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .8.1

, כאשר הם כללהולהציגם למ כללההמבישראל את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת 

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן: והתנאים הנדרשים כאשר גבולותכוללים את הכיסויים 

 ביטוח חבות מעבידים    8.2

        הספק  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  .8.2.1

 .ביחס למכללה מעבר לקוו הירוק( –" השטחים המוחזקים"וישראל               

.............. דולר ארה"ב  -.......... דולר ארה"ב לעובד  ולמקרה ו  -האחריות לא יפחתו מ   גבולות .8.2.2

 לתקופת הביטוח.

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי    כללההביטוח יורחב לשפות את המ .8.2.3

 .בחבות מעביד  כלפי מי מעובדי ומועסקי  הספק תנושא כללהכי המ

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .  8.3

          הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי   .8.3.1

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. בכל            



16 

 

                          ______________________             ___________________ 
 

 הספק            המכללה האקדמית אחוה                                                       
 

  (2,000,000 מקובל לציין)בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מ    -גבול האחריות למקרה ולתקופה  .8.3.2

 דולר ארה"ב.

  .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .8.3.3

ו/או מחדלי הספק  למעשי תיחשב אחראיתשככול כללה המהביטוח יורחב לשפות את  .8.3.4

 מטעמו.  והפועלים 

 ביטוח חבות מוצר  .   8.4

 . הספק יציג ביטוח חבות המוצר .8.4.1

 לר ארה"ב................דוגבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .8.4.2

 .CROSS  LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .8.4.3

מחדלי הספק/היצרן  וו/א  למעשי תיחשב אחראיתככל ש  מכללהההביטוח מורחב לשפות את  .8.4.4

 .הוהפועלים מטעמ

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים: - כללי .8.5

 ף.כמבוטח נוס כללההמ ףתווסתלשם המבוטח  .8.5.1

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .8.5.2

 .כללהיום לפחות במכתב רשום למ 60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 הועובדי כללהעל כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי המ המבטח מוותר .8.5.3

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. רשהוויתוובלבד 

הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  .8.5.4

 סות.החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפולי

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .8.5.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .8.5.6

, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא מכללהקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ה

 י הביטוח.הזכויות על פ

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימת המבטח על ביצוע  .8.5.7

 עד למועד חתימת ההסכם. כללה( יומצאו על ידי הספק למג'הביטוחים )בנוסח המצורף כנספח 

להחזיק בתוקף את פוליסות  כללההספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המ .8.5.8

הביטוח. הספק מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא אישור 

לכל המאוחר כללה '( חתום על ידי המבטח  למגעריכת ביטוחים )בנוסח המצורף כנספח 

 שבועיים  לפני תום תקופת הביטוח.

ספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את ה .8.5.9

על פי הדין  העל כל סעד או זכות  המוקנים ל כללהההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של המ

 ועל פי הסכם זה.

  ערבויות .9
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ערבות בנקאית  כללהעל פי הסכם זה, ימסור הספק למכבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק  .9.1

או ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי 

"(. הערבותחתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח )להלן: " 1981-ביטוח, התשמ"א

 'בהערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח המופיע בנספח 

מובהר בזאת כי ₪(. )שבעים וחמישה אלף  ₪  75,000בסך של  כללההמלפקודת  מסמכי הפניהל

הפקדת הערבות כאמור הינה תנאי לביצוע ההזמנה על ידי הספק ותנאי לתשלום התמורה על ידי 

 . על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק.כללההמ

אחר המועד הצפוי בהתאם לכתב הזמנה הספציפי יום ל 90הערבות תהא בתוקף לפחות  .9.2

  . התחייבויות הספק על פי חוזה זהלהשלמת 

רבות לאחר מתן לחלט את הע כללההמ תלא קיים הספק הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי 9.3

ימים מראש. הספק יהיה רשאי לשלם  7ספק על כוונתו לעשות כן, לפחות הודעה מראש בכתב ל

בות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי את סכום הער כללהלמ

 או בכדי להעניק לספק כל זכות להשבת דמי הערבות.כללה לחייב את המ

 תהיה רשאית כללהאי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, והמ .9.4

 לבטלו באופן מיידי.

, יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת כך כללהם על ידי המחולטה הערבות ולא בוטל ההסכ .9.5

 לעיל.  9.2או  9.1תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף כללה שבידי המ

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום פיצויים מוסכם  .9.6

 צורך בהוכחת נזק כלשהו.  ומוערך מראש על הפרת ההסכם על ידי הספק מבלי שיהיה כל

גבוה יותר ולתובעו  המן להוכיח כי נזקבכל ז תהיה רשאית כללהמבלי לפגוע באמור לעיל, המ .9.7

העלות כל מל נהו/או לשלול ממ כללההערבות הבנקאית כדי למנוע מהממהספק ואין בחילוט 

 עפ"י כל דין.  הד למטענה ולדרוש כל סעד העו

להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות  תהיה רשאית כללההמ .9.8

 להסכם שלהלן.  10בהתאם לסעיף 

 

 הפרת ההסכם  .10

 הספק מצהיר, כי הוא יודע שאין לו כל זכות בנכס, בכפוף להוראות חוזה זה.  10.1

של ההסכם מהווה  13 -, ו9, 8, 7, 6, 5, 4מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה, הפרת האמור בסעיפים  10.2

 הפרה יסודית של ההסכם.

הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות בשל  10.3

, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לספק 1970 –הפרת הסכם(, תשל"א 

בכל  כללההמ תהארכה, רשאיהארכה לקיום התנאי, והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן 

ו/או  הלבצע בעצמ כללההמ תאחד מן  המקרים שפורטו לבטל הסכם זה, ו/או לחלופין רשאי

באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי הספק וזאת על חשבון הספק, וזאת 

ו על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע התנאי ו/א כללהנוסף על  כל זכות שיש בידי המב

 פי ההסכם.-ההתחייבויות על
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לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה  תרשאי כללההיה המתמבלי לפגוע בכלליות האמור,  .10.4

 מוקדמת לספק, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: 

  אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק. .10.4.1

  פרק קבוע לספק.אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מ .10.4.2

 יום. 30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .10.4.3

אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע   .10.4.4

 בכתב.  כללההתחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת המ

 תחייבויותיו על פי ההסכם. אם הספק הסתלק מביצוע ה . 10.4.5

שהספק או אדם אחר שמו או מטעמו נתן  ההוכחות להנחת דעת כללהכאשר יש בידי המ . 10.4.6

 ו/או הציע לאדם אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.

 אם הספק נפטר, פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות. .10.4.7

 

ובין בהתקשרות עם  הלשקול בין בעצמ כללההמ תההתקשרות על פי סעיף זה, רשאיעם הפסקת  .10.4

 צד ג' להמשיך ולבצע את העבודות נשוא הסכם זה.

 אי הסבה .11

הספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או  .11.1

ת ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא התחייבויותיו לפי הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכו

בכתב. העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם  כללהבהסכמת המ

משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק 

 ממנה, לאחר.

 תא חייביהבלעדי ואין ה הל דעתלסרב לבקשת הספק כאמור לעיל על פי שיקו תרשאי כללההמ .11.2

 .הלפרט את סיבותי

במפורש לבקשת הספק, לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק  האת הסכמת כללההמ נהנת .11.3

על פי שיקול  הלבטל את הסכמת תרשאי כללההתחייבויותיו לפי הסכם זה. הממאחריותו ו

 .הלפרט את סיבותי תא חייבהידי במסירת הודעה בכתב לספק ואין הבלע הדעת

  התמורה  .12

 המכללה על אשר תשלום כלהתמורה להסכם זה הינה כמפורט בהצעת הספק להסכם בלבד.  .12.1

 בחוזה המפורט אחר מסמך וכל ספרים ניהול אישור, כדין מס חשבונית כנגד יבוצע לספק לשלם

 קבלת לאחר. כלשהו תשלום לקבלת כתנאי למכללה להמציא הספק על אשר בנספחיו או/ו זה

 התשלום, לתשלום הסכום לגובה באשר במכללה הרלבנטיים הגורמים ואישור אלה מסמכים

 .50+  שוטף של תשלום בתנאי יבוצע

, בין במהלך תקופת כללהשלם המתמוסכם בין הצדדים כי פרט לתמורה המפורטת לעיל, לא  .12.2

, למעט מע"מ בשיעורו על גורם אחר כלשהוההסכם ובין לאחריה, כל סכום נוסף לספק ו/או לכל 

 פי דין. 

המחירים המפורטים בהסכם זה, בנספחיו ובהצעתו של הספק לא יהיו צמודים למדד ו/או לכל    12.3

 הצמדה/תוספת אחרת. 

  קיזוז .  13

הספק  הלספק כל סכום אשר חייב ל הלקזז מכל תשלום המגיע ממנ תהיה רשאית כללההמ .13.1

 בהתאם להוראות הסכם זה. 
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ק הודעה בכתב מראש לספ כללהיתן המתלקיזוז כאמור,  השימוש בזכותכללה עשה המתבטרם  .13.2

  .לערוך הקיזוז הבדבר כוונת

 ויתור.    14

במימוש  כללהשל המ המצד כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי )להלן: "ויתור"(  .14.1

על ידי  על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין הכל זכות מזכויותי

 . כללהמורשי החתימה מטעם המ

 ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת.   .14.2

  פרשנות .15

הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרון דברים,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין .15.1

 הבטחה קודמים או מאוחרים בידי מי שאינו מוסמך במפורש על פי חוזה זה. מצג או 

 כותרות הסעיפים הוכנסו מטעמי נוחות בלבד ולא  יהיה בהם כל משקל פרשני.  .15.2

 . בכתב כל שינוי או תיקון להסכם יהיה בר תוקף בהסכמת שני הצדדים .15.3

 

  שמירת סודיות .16

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל  .16.1

ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע ההסכם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה או 

אגב ביצוע ההסכם, בין בתקופת ההסכם ובין לאחר מכן כמתחייב על פי כל דין. הספק מתחייב 

החתים את עובדיו המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו על הצהרת סודיות על פי לחתום ול

 ' להסכם המצורף בזה. והטופס המצורף כנספח 

הספק, עובדיו וכל מי מטעמו יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה  .16.2

לחוק הגנת ו, 1977 -ן, התשל"ז לחוק העונשי 119 -ו 118מהווה עבירה ובין היתר על פי סעיף 

 . 1981 -הפרטיות, התשמ"א 

  סמכות השיפוט  .17

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי 

 בלבד.תל אביב  במחוזהמשפט המוסמכים 

 כתובת הצדדים והודעות  .18

בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תשלח  .18.1

 המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה.

שעות ממועד מסירתה כדין  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  .18.2

 בדואר.

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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 המפרט הטכני –' אנספח 

 במסגרת הפניה נדרש הספק לספק את השירות המפורט להלן: 

יום מיום מתן ההודעה  21הספק מתחייב להיערך ולהפעיל את השירות נשוא פניה זו בתוך  .1

. המכללה אינה מתחייבת לכמות 70 -80כמות המשתמשים הינה כ בדבר זכייתו בפניה.  

 מסוימת. 

 אבטחת מידע:  .2

הספק יפעל בהתאם להוראות רישיונו בכל הנוגע לאבטחת המידע. הספק ינקוט בכל  2.1

 האמצעים העומדים לרשותו לשם כך. 

הספק מתחייב כי כל הנתונים והמידע של המכללה יאובטחו ולא יהיו זמינים לגורמים  2.2

 מיים אשר אינם רלבנטיים להסכם זה. חיצוניים ו/או גורמים פני

 הספק יפרט בהצעתו את האמצעים העומדים לרשותו לצורך אבטחת נתונים אלו.  2.3

 אחריות .3

השירות הניתן על ידו למכללה באופן רציף לכל אורך הספק יישא באחריות לתקינות  3.1

 תקופת ההתקשרות. 

הספק מתחייב לתמוך בעדכוני תוכנה וחומרה המסופק על ידו ובשירותי הרשת ללא כל  3.2

 תמורה נוספת.  

טח המכללה הספק יעניק פתרון לכיסוי וקליטה סבירים בסטנדרט המקובל בש – אזור כיסוי .4

. הספק ישים, במידת הצורך, מגברים טחי הקו הירוקכולל ש ובכל שטחי מדינת ישראל

 במכללה בהם הקליטה תהיה חלשה.  במקומות מסוימים

ומהירות הורדה של  ms30–לא יותר מ  pingהספק מתחייב לזמינות גלישה בזמני תגובה של 

 . ooklia mobile speedtestבמכללה . המדידה תהא לפי  Mbps 8.0לפחות 

הספק יספק לכל מנוי את השירותים הבאים: תא קולי, שיחה מזוהה, תיבת פקס,  –שירות  .5

החזק שיחה, הפניית שיחה, עקוב אחריי, שיחה ממתינה, שיחת ועידה גם במכשיר קבוע ברכב, 

 חסימת שיחה וגישה לאינטרנט בשיחות בינלאומיות. 

ציע הספק בהצעתו מחיר השירותים שייצרכו מחוץ לגבולות הארץ יהיו בהתאם למחיר שמ 5.1

 )להלן: "שירות חו"ל"(. 

 שירות חו"ל יינתן למכללה גם אם הספק לא קיבל הודעה על כך.  5.2

 הספק יהא אחראי לאספקת כל סוגי הסימים ללא תוספת תשלום.  5.3

 : כדלקמן ת במסגרת פניה זו הינההנדרש חבילהה .6

 דקות שיחה ללא הגבלה בארץ. 6.1

 ללא הגבלה בארץ.  SMSהודעות  6.2

 .G3ואח"כ האטה עד מינימום  G10חבילת גלישה  6.3

 חבילת דקות שיחה לחו"ל. 6.4

 חבילת דקות שיחה מחו"ל. 6.5
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 .בחריש בהתאם לתמחור הטבלה ולנפח הגלישה חבילת גלישה בחו"ל 6.6

 /דוא"ל למשתמש ממומן מותנית בקבלת אישור בכתב)גלישה / דקות (  לחו"ל  פתיחת חבילה

 מהמכללה. 

הספק מתחייב, במידה ועובד ממומן מבצע שיחות בינלאומיות ללא חבילת דקות בהתאם 

בכל מקרה הספק להצעה שהוגשה במסגרת ההליך, לדווח באופן מידי לאיש הקשר במכללה.  

 יחייב את המכללה בהתאם למחיר חבילה בלבד גם אם לא הועבר אליו בקשה לחבילת חו"ל. 

ד של כל המספרים השייכים למכללה לרשת אותה הוא מציע הספק יבצע ניו – ניוד מספרים .7

 במסגרת הפנייה. הניוד יתבצע בהתאם להוראות החוק. 

 כמפורט להלן: דוחות וחשבונות  .8

הספק יגיש למכללה בתום כל חודש חשבונית המפרטת את סך השירות שניתן  -חשבונות  8.1

החשבונית תצא על שם המכללה על ידו. החשבונית תכיל פירוט לגבי כל מנוי בנפרד. 

האקדמית אחוה ותשולם על ידה. במידת הצורך, הספק ינפיק פירוט שיחות עבור כל מנוי 

החשבונית תועבר בדוא"ל בקובץ אשר  בהתאם לדרישה בכתב. שירות זה יהא ללא עלות.

 . יועבר ישירות למחלקת חשבות במכללה בהתאם לפרטים שיימסרו מנציג המכללה

להפיק דוחות הנוגעים לנתוני שיחות, הודעות וכל נתון רלבנטי אחר   הספק מתחייב –דוחות  8.2

שעות מרגע קבלת  48הדוחות יועברו לאיש הקשר בתוך . בהתאם לדרישת איש הקשר

 הבקשה.

הספק יעמיד לרשות המכללה מוקד עסקי למתן שירות  –מוקד שירות ותמיכה לאנשי קשר   .9

שעות לכל פניה מטעם איש  24של עד  לעובדי המכללה אשר יעניק שירות וזמן תגובה מהיר 

בימי ו' וערבי חג בין  16:00 – 8:00ה' בשעות -המוקד יעבוד בימים א'הקשר במכללה. המוקד. 

עם המכללה יהא לכל היותר עד רבע . זמן התגובה לפניה של איש קשר מט9:00-12:00השעות 

 שעה. במידה ונשלח דוא"ל זמן התגובה יהא עד שעה. 

מנהל הלקוח הכתובת לכל עניין הקשור יהא עם קבלת ההודעה בדבר הזכייה  –מנהל תיק לקוח  .10

יהווה גורם מוסמך מטעם הספק אשר  נהל תיק לקוחמלמכללה ולשירות הניתן על ידי הספק. 

ון, התחייבות, הצהרה או מצג שימסרו על ידו למכללה יחייבו את הספק. כל תשובה, מידע, נת

. במידת 16:00 -8:00הקשר מטעם המכללה בין השעות  ישיהא זמין טלפונית לפניות א הוא

 הקשר.  י שיתואמו איתו עם אישהצורך מנהל תיק לקוח יגיע לפגישות עבודה כפ

ללה, להפסיק את השירות עבור עובד הספק מתחייב, עם קבלת בקשה מהמכ –הפסקת שירות  .11

שעות מרגע קבלת הבקשה. המכללה לא תפצה את הספק בכל מקרה שבו  עובד  24בתוך  ממומן

 ממומן מסיים את השירות אצל הספק. 
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 חבילה בארץ:

 השירות הנדרש

 

 עלות כולל מע"מ

 דקות שיחה ללא הגבלה בארץ

 ללא הגבלה בארץ SMSהודעות 

ואח"כ האטה ללא חיוב עד    G10חבילת גלישה 

 .G3מינימום 

 

Sim Data )מערכת התראות(  

Sim Data  לאייפד  

 

 חבילה בחו"ל: 

 עלות כולל מע"מ השירות הנדרש
 

 לכל מפעיל בחו"ל דקות שיחה  בחו"ל 100 -עלות ל
 

 

 לכל מפעיל בחו"ל עלות דקות ללא הגבלה בחו"ל
 

 

 לארץ לפי דקה מחו"לנכנסת עלות שיחה 
 

 

 עלות שיחה יוצאת מחו"ל לארץ לפי דקה
 

 

 מחו"ל SMSמחיר 
 

 

 לחודש G2עלות גלישה בחו"ל 
 

 

 לחודש G5עלות גלישה בחו"ל 
 

 

 לחודש G10עלות גלישה בחו"ל 
 

 

 

 עלות  דקת שיחה ליעדים כולל מע"מ

 היעד
 

 עלות דקה כולל מע"מ

 ארה"ב
 

 

 קנדה
 

 

 איטליה
 

 

 שבדיה
 

 

 פינלנד
 

 

 דנמרק
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 איסלנד
 

 

 נורבגיה
 

 

 בריטניה
 

 

 אירלנד
 

 

 הולנד
 

 

 בלגיה
 

 

 גרמניה
 

 

 שוויץ
 

 

 אוסטריה
 

 

 צרפת
 

 

 ספרד
 

 

 פורטוגל
 

 

 יון
 

 

 פולין
 

 

 בולגריה
 

 

 רומניה
 

 

 קרואטיה
 

 

 רוסיה
 

 

 קפריסין
 

 

 טורקיה
 

 

 אוסטרליה
 

 

 סין
 

 

 הונג קונג
 

 

 גאורגיה
 

 

 

 חים. המכללה מבקשת להדגיש כי ארה"ב, קנדה ומדינות מערב אירופה הינם היעדים השכי
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 ' בנספח   

 נוסח ערבות 

 

  שם הבנק / חברת הביטוח

  מספר הטלפון

  מספר הפקס

 

  :לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה

 _______________הנדון: ערבות מס' 

 _________)במילים:    _______________ ₪אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

(, שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________, אשר תדרשו מאת _______________ "חש

  1/2015הליך מס' בקשר עם כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, החייב(  –)להלן 

"( כי המדד המדד החדשם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום עפ"י ערבות זו )להלן: "א

"(, המדד היסודי)להלן: "_________, שפורסם ביום _________, החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

 אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי

 "(.סכום הערבות המוגדל)להלן: "

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי בסכום 

 הערבות.

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  15תוך  הערבות המוגדלאנו נשלם לכם את סכום 

טעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי ל

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

 ערבות זו הינה ערבות אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ____. ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________ עד תאריך __

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

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

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך
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                          ______________________             ___________________ 
 

 הספק            המכללה האקדמית אחוה                                                       
 

 נספח ג'

 אישור עריכת ביטוח

 לכבוד

 "המכללה"(להלן )המכללה האקדמית אחוה 

 08-8501901:בפקס 

 : ______________הנדון: הקבלן

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :
 מתן  שירותי סלולר עיסוקו : .1

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2

 ___________________ : בגבולות אחריות של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

 (לתקופה סה"כ ₪  4000,000 לאירוע ו₪   4,000,000לפחות  (

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

 .  .…………השתתפות עצמית :    

 ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של  .4

 לאירוע    _______________ $ לתקופה_______________$ 

 $ לאירוע ולתקופה(1,000,000)לפחות 

 : בגבולות אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .5

 $ למקרה ולתקופה. ……………… -.. $  לעובד  ו………………

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

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

 השתתפות עצמית: _____________

המכללה האקדמית אחוה והם לא וניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י ביטוחים אלו הינם ראש .6

 ביטוחים.הידרשו להפעיל את 

+ סעיף אחריות צולבת המכללה האקדמית אחוה בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח :  .7

 י אחריות כלפי צד שלישי(.בביטוח

מקרה של  הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל .8

 60חלפו  ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרםלרעה השינוי  –ו/או ביטול הפוליסה  לרעה שינוי

 "מכללה האקדמית אחוה ל על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם יום ממועד מתן ההודעה 

 בכבוד  רב,

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………
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                          ______________________             ___________________ 
 

 הספק            המכללה האקדמית אחוה                                                       
 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות - ד' נספח

 

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:

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

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 תצהיר זה בשם המציע. 

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

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

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

 

_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

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

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

ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי 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       
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                          ______________________             ___________________ 
 

 הספק            המכללה האקדמית אחוה                                                       
 

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

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה 

 א.ג.נ.,

 1/2015 מס' פניההנדון: 

 

 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

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

________________________________________________ 

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

 הכנסה ומע"מ.

 

 בכבוד רב,

 

 

 חתימה וחותמת  עו"ד / רו"ח  שם מלא

 

 

 טלפון  כתובת



29 

 

                          ______________________             ___________________ 
 

 הספק            המכללה האקדמית אחוה                                                       
 

 הצהרת סודיות -' ונספח 

 23ואת סעיף  1977 –לחוק עונשין, תשל"ז  119 –ו  118הנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפים  

 .פניה זוי בתור מציע בהנוגעים לחובת הסודיות החלה על 1981 –ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים 

 הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם.

 חוק העונשין

 :  118סעיף 

 –המדינה, תשי"ח  היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר  )א( 

בסוד ידיעות  שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה,  )נוסח משולב(, ובחוזה יש התחייבות לשמור 1958

מאסר שנה  –והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

 אחת.

לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע  החוזה; ואולם  –בסעיף זה, "בעל חוזה"  )ב( 

תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד 

 סר את הידיעה בתום לב.והוא מ

 :119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו  מוסמך 

מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו  –לקבלו, דינו 

 מאסר ששה חדשים. - של המסמך, דינו

 חוק הגנת הפרטיות:

 ב: 23סעיף 

מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי  סמכות כדין, או  )א( 

הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע  מתייחס אליו נתן הסכמתו 

 למסירה.

הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד 

 ייב על פי כל דין.והמתח

 

__________ ____________ ________ __________ _____________ 

 חתימה       תאריך     מס' זהות  שם פרטי    שם משפחה

 נחתם בפני:

__________ ____________ ________ __________ _____________ 

 חתימה       תאריך     מס' זהות  שם פרטי    שם משפחה


