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מכרז פומבי מס' 8/2015
לאספקת שירותי תשתית וגישה לאינטרנט

מסמך זה הינו רכוש המכללה האקדמית אחוה.
המידע הכלול בו לא יפורסם ,לא ישוכפל ולא ייעשה בו
שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא ,מלבד הגשת הצעה
למכרז.
כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.

__________________
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הנחיות למציעים
מכרז לאספקת שירותי תשתית וגישה לאינטרנט
המכללה האקדמית אחוה (ע"ר) (להלן" :המכללה") מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי תשתית וגישה
לאינטרנט (בנדל) (להלן" :השרות") בהתאם לתנאים ,לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי הזמנה זו בכלל,
ובהתאם להוראות החוזה המצורף ,על נספחיו (לעיל ולהלן " -החוזה").
מפרט השירות שעבורו מזמינה המכללה את הצעות המחיר הנו כמפורט בחוזה המצורף על נספחיו.
חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז .מסמכים אלו הנם רכושה של המכללה ואין לעשות בהם כל שימוש למעט
לשם הגשת הצעה כנדרש במכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במכללת אחוה ,בניין  , 3קומת קרקע במחלקת גבייה תמורת  ,₪ 250אשר לא
יוחזרו ,כתנאי להשתתפות במכרז.
אין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל.
מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה ,נדרש להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו .על המציע להשלים את מלוא
הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו" ,לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות
המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו (לרבות נספחיו) ובחתימה
מלאה במקום המיועד לכך.
למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז ,אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או
הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו .הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או
ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי וועדת המכרזים.
את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במקור במעטפה חתומה וסגורה הנושאת את מספר המכרז בלבד ואשר
תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי מחלקת תפעול ,בניין  ,3קומה  1במכללה עד לא יאוחר מיום  12.4.2015בשעה
.12:00
למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת המכרזים
מוטלת על המציע בלבד.
בדיקות מוקדמות ,הבהרות ושינויים
המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי ההזמנה ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים לחקור את תנאי
ההתקשרות עם המכללה לאספקת השירות.
ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע להזמנה זו ולאספקת השירות יימסרו למעוניינים באופן המפורט להלן
בהוראות אלו.
אם ימצא המציע סתירות ,שגיאות ו/או אי-התאמות במסמכי ההזמנה ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן
המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם ,עליו להודיע על כך בכתב לעו"ד גלית עמרם בפקס 08-8501901 :או במייל:
 galit_am@achva.ac.ilבמידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב שישלחו בפקס /דוא"ל לכל המשתתפים.
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מובהר כי יינתנו תשובות רק לשאלות שיופנו בכתב וכל תשובה או הבהרה יינתנו בכתב .המכללה אינה נושאת
באחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל-פה למשתתפים ואלה לא יחייבו אותה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מוסמכת המכללה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי ההזמנה ו/או לתקן טעויות
שנפלו בהם בהודעה בכתב שתישלח בפקס  /בדוא"ל לכל המשתתפים.
על המציע לצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות ו/או התיקונים האמורים כשהם חתומים על ידו ,והם יהוו
חלק ממסמכי ההזמנה.
המציע נדרש לצרף להצעתו את כל הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים למעט אישור עריכת
ביטוח שאותו אין צורך להחתים את חב' הביטוח אלא רק לחתום על המסמך עצמו.
תוקף ההצעה
ההצעה תישאר בתוקף למשך ( 60שישים) יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות .אם יידרש לכך בכתב ע"י
המכללה יאריך המציע ב ( 30 -שלושים) יום נוספים את תוקף הצעתו.
אחריות והוצאות
המכללה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם הצעתו.
המכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן ,לרבות הבדיקות המוקדמות ,הערבויות ,דמי קניית
מסמכי ההזמנה ,או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה.
המציע ישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה ,אם יגרם ,כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או
מטעה בהצעתו.

כללי
תשומת לב המציע מופנית בזה לתנאים להלן ובהגשת הצעתו מסכים מגיש ההצעה כי:
המכללה פועלת במסגרת חוק חובת המכרזים ותקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),
תש"ע .2010-
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
המכללה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה ,לתקן או להשלים את הצעתו,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בדרך ובתנאים שתקבע בכפוף להוראות החוק ותקנותיו.
המכללה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכרעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של
המכללה.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות ,הכל עפ"י שיקול דעתה בלעדי והמוחלט:
 )1לנהל משא ומתן עם המציעים או עם חלקם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים כולם או חלקם בכפוף
להוראות החוק ותקנותיו.
 )2לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן.
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 )3לוותר על דרישות וקיום תנאים כלשהם ו/או להתנות תנאים חדשים ו/או נוספים.
 )4למסור את מתן השירות לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה ,אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה
ביותר ו/או הטובה ביותר.
 )5לדחות את קבלת ההחלטות בהליך ו/או לבטלו בכל דרך שתמצא לנכון ,מבלי שלמציעים תהיה טענה בשל כך.
 )6להחליט שלא לקבל כל הצעה שהיא ולהוציא הזמנות חדשות להגשת הצעות בין בנוסח זהה לנוסח זה ובין
בנוסח שונה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 )7המכללה רשאית לדרג מציע או מציעים נוספים מלבד הזוכה ,ולקבוע כי במקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי
כלשהו ,יבוא במקומו המציע שידורג אחריו.
 )8המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפחית חלקים מהעבודה המופיעה במסמכי המכרז ,הכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.
 )9המכללה או מי שימונה לכך מטעמה ,תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדון עם מציע בפרטים המופיעים
בהצעתו ,לבקש הבהרות לגביה ולבקש מהמציעים ,שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,בין אם מדובר במציע בודד
ובין אם מדובר במספר מציעים (לרבות עם חלק מהמציעים בלבד) ,לתקן או לשפר את הצעותיהם בכתב הכל
בכפוף להוראות החוק ותקנותיו.
 )10בהיות המכללה מוסד ציבורי הכפוף לחוק יסודות התקציב ,תשמ"ה  ,1985-הוקצה לפרויקט זה תקציב מוגבל.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז במידה וההצעות שיוגשו יהיו גבוהות מהתקציב שהוקצה
לפרויקט.
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.2

תנאים מוקדמים כלליים

להלן מפורטים תנאי הסף הכלליים להשתתפות במכרז.
תנאים אלו הנם תנאי הסף הכללים הרלבנטיים לגבי כל מכרז של המכללה .בנוסף לכך ,על המציע לעמוד בתנאי
הסף המיוחדים לנושא מכרז זה והמפורטים בסעיף 3להלן.
אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן,
באופן הנדרש ,ייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה המידית של ההצעה.
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.
.2.1

על המצ יע להמציא את כל האישורים וכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף להסכם כנספח ו',
הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס ,שכר מינימום
התשל"ו.1976-
זרים),
עובדים
והעסקת

.2.2

אם המציע הינו תאגיד ,על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים
מסוגו המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו וכן אישור עו"ד /רו"ח על היות התאגיד קיים ועל היות
החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם (בנוסח המופיע כנספח ו').

.2.3

על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו .על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי
המציע והצעתו" ,לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על
טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו (לרבות נספחיו) ובחתימה מלאה במקום
המיועד לכך.
כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה המידית של
הצעת המציע.
כל תוספת ,שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים למכללה את הזכות
לפסול את ההצעה .למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה במידה והצעת המציע תוכרז
כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.

.2.4

על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו ,מאומת בפני עורך דין ,כי לא מתנהלות תביעות נגד
המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז (בנוסח
המצורף למכרז זה כנספח ח').

.2.5

על המציע למסור יחד עם הצעתו ערבות הצעה מבנק בארץ או מחברת ביטח ישראלית שברשותה רישיון
לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א  ,1981 -חתומה על ידי החברה עצמה (ולא על
ידי סוכן שלה).
 .2.5.1על הערבות להיות אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה למדד ובנוסח המצורף להסכם כנספח ה'.
הערבות תהיה בסך של ( ₪ 10,000ובמילים :עשרת אלפים  )₪לפקודת המכללה ובתוקף מיום
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 12.4.2015ועד ליום  12.6.2015המכללה תהיה רשאית לחלט ערבות זו במקרה בו המציע אשר
יוכרז כזוכה במכרז יסרב לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז והצעתו ו/או באם המציע
ינהג בחוסר תום לב במהלך הליכי המכרז.
 .2.5.2על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק .אי דיוק בשמו של המציע או רישום
השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.
 .2.5.3המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המכללה עד לקבלת החלטה סופית בדבר
המציע הזוכה במכרז .אי הארכת תוקף הערבות ,יביא לפסילת הצעת המציע על הסף.
 .2.5.4סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למכללה ללא צורך
בהוכחת נזק כלשהו.
 .2.5.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,המכללה יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזקו גבוה יותר מסכום
הערבות ולתובעו מהמציע .אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמכללה ו/או כדי לשלול ממנו להעלות
כל טענה ולדרוש ממנו כל סעד העומד לו על פי כל דין.
 .2.7אישור רו"ח המעיד כי השכר המשולם לעובדי המציע אינו נמוך משכר המינימום המעודכן במועד הגשת
ההצעה בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987 -וכי משולמים להם מלוא התשלומים הסוציאליים
בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם.
 .2.8להצעה המוגשת על ידי מספר גופים שהתקשרו לצורך מכרז זה ,יש לצרף העתק מחוזי ההתקשרות בין
הגופים ופרטים מלאים אודותיהם .בנוסף ,יש לצרף את שם הגוף המוביל מולו תיערך ההתקשרות עם
המכללה.

__________________

____________________
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.3

תנאי סף מיוחדים למכרז

בחלק זה מפורטים תנאי הסף המיוחדים להתקשרות נשוא המכרז והם באים להוסיף על תנאי הסף המפורטים
בסעיף  2לעיל במסמכי המכרז.
אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן,
באופן הנדרש ,יביא לפסילתה המיידית של ההצעה.
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.
תנאי הסף הינם כדלקמן:
 .1למציע רישיון בתוקף מאת משרד התקשורת על כך שהוא ספק שירותי אינטרנט ( .)ISPיש לצרף להצעה
העתק של הרישיון ( 3עמודים ראשונים).
 .2המציע מחובר ישירות לספקי אינטרנט בין לאומיים (יש לצרף מסמכים אודות רוחב פס לחו"ל).
 .3למציע פעילות שוטפת החל משנת  2009בתחום השירותים אותם ייתן למכללה במסגרת מכרז זה.
 .4המציע נדרש להחזיק מוקד תמיכה שייתן מענה לקריאות המכללה .24*7
 .5המציע מפעיל  365*7*24 NOCשממנו מנטר את השירותים המוצעים.
 .6המציע יטפל ויפתור תקלות דחופות כגון נפילת קו או ירידה בביצועים עד  4שעות.
 .7המציע מעסיק לפחות  2מומחי אבטחת מידע עם ניסיון של לפחות  5שנים (יש לצרף מסמכים).
 .8על המציע לצרף להצעתו את הקבלה עבור רכישת המסמכים.

 .3.1פנייה בשאלות הבהרה
 3.1.1בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד לעו"ד גלית עמרם במייל  galit_am@achva.ac.ilניתן גם לפנות
בפקס שמספרו .08-8501901
 3.1.2את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד עד ליום  30.3.2015בשעה  .12:00שאלות הבהרה שיגיעו
למכללה לאחר תאריך זה ,או שיופנו בדרך אחרת ,לא ייענו .שאלות ניתן להגיש רק לאחר רכישת מסמכי
המכרז.
 3.1.3כל השאלות והתשובות להן ירוכזו ויועלו לאתר המכללה .באחריות המציעים לצרף מסמך זה להצעה
כשהוא חתום על ידיו .רק תשובות בכתב יחייבו את המכללה.

__________________

____________________
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 .3.2הגשת ההצעות
את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מחלקת תפעול ,בניין  3קומה  1עד לתאריך
 12.4.2015בשעה  .12:00ההצעה תוגש במעטפה חתומה וסגורה בשני עותקים .על גבי המעטפה יש לציין את
שם המכרז ומספרו בלבד .אין לציין כל פרט מזהה אחר של המציע.
 .3.3בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה
 3.3.1בשלב הראשון תיבדק עמידת הצעת המציע בתנאי הסף המוגדרים במכרז .רק הצעות שעמדו בתנאי הסף
יבדקו בשלב השני.
 3.3.2אמות המידה לבחירת המציע הזוכה הינן:
 80% 3.3.2.1מחיר.
 10% 3.3.2.2רוחב פס מול חו"ל – ראה טבלה נספח ג' ופירוט בסעיף  2.2לנספח.
 10% 3.3.2.3שרותי אבטחה  -ראה טבלה נספח ג' ופירוט בסעיף  2.6לנספח.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשקול שיקולים מעבר למחיר כגון :ניסיון עבר עם המציע ,מוניטין ,פרופיל
חברה ,לקוחות וכל שיקול אחר שיהא רלבנטי לעניין השירות הנדרש במכרז זה.
 3.3.3וועדת המכרזים של המכללה תודיע למציעים את החלטותיה.
 .3.4זכות עיון בהצעה הזוכה
 3.4.1הצעתו של הזוכה במכרז תעמוד במלואה ,על נספחיה ,לעיון יתר המציעים במכרז.
 3.4.2ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי,
יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.
 3.4.3וועדת המכרזים ב מכללה תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או
חלקים ממנה.
 .3.5הסכם ההתקשרות
הסכם ההתקשרות אשר ייחתם בין המכללה לבין הזוכה במכרז מצורף למסמכי מכרז זה ,על כל נספחיו.
.3.6

המכללה שומרת לעצמה את הזכות:
3.6.1
3.6.2

לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים ממנו
בכל עת.
לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר בכפוף לתנאים
הקבועים לעניין זה בתקנות חובת המכרזים.

__________________

____________________
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לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,או
שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף ,או בשל חוסר התייחסות לסעיף
מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי.
לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.

3.6.5

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע ,כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי
בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה ,בכפוף לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב .1992 -

3.6.6

לבחור כשיר ראשון וכשיר שני.

3.6.7

אם המציע בשליטת אישה ,על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לחוק
חובת המכרזים ,התשנ"ב .1992 -

הודעות ונציגות
בעת קבלת מסמכי ההזמנה יהיה על המציע להודיע למכללה את כתובתו לצורך מסירת הודעות בכל הקשור בהליך
זה ,וכן כתובת דואר אלקטרוני ,את שמו ,מספר הטלפון ומספר הפקסימיליה של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור
בהליך זה.
בכל הקשור בהליך זה המכללה תעמוד בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע ,כאמור לעיל ,או עם אדם אחר עליו יודיע
המציע בכתב.
כל הודעה שתשלח על ידי המכללה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע ,כאמור לעיל ,תחשב כאילו נתקבלה על ידי
המציע כעבור ( 48ארבעים ושמונה) שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר .הודעה שתשלח בפקסימיליה
למספר שנמסר על ידי המציע ,כאמור ל עיל ,תחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה התקין
בפקסימיליה.

__________________

____________________
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.4

שאלון פרטי הספק והצעתו

פרטי המציע/ה והצעתו/ה
שם המציע/ה

סוג התאגיד

תאריך רישום

מספר מזהה

כתובת משרד (רשום)

טלפון

פקסימיליה

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:
מספר ת.ז.
שם ושם משפחה

תפקיד בתאגיד

כתובת

במקרה של התאגדות מספר גופים במסגרת הצעה זו ,או קשירת הסכמים עם גופים אשר ישותפו ע"י המציע במתן
השירות ,יש לצרף את הפרטים הנ"ל לגבי כל גוף בנפרד ולצרף הסכמי התקשרות ביניהם .בנוסף ,יש לציין את שם
הגוף המוביל ,שמולו תיערך ההתקשרות עם המכללה.
נתוני כוח אדם
מספר העובדים בשירות המציע
סה"כ

תפקיד העובדים והתמחותם

__________________

____________________
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ניסיון המציע/ה בעבודות דומות
על המציע/ה לפרט ניסיונו/ה בעבודות דומות ,שהיה/תה אחראי/ת להן ,שמות ממליצים מועדי הביצוע והיקף:
שם העבודה:
המכללה/ממליץ:
תיאור העבודה

טלפון:

מועד התחלת העבודה:
מספר עובדים שסופקו:

מועד סיום העבודה:

שם העבודה:
המכללה/ממליץ:
תיאור העבודה

טלפון:

מועד התחלת העבודה:
מספר עובדים שסופקו:

מועד סיום העבודה:

הערה :ניתן לפרט עבודות נוספות במתכונת הנ"ל  -בדפים נוספים.
הצהרה והתחייבות
אני החתום מטה ___________________ ,ת.ז ,_______________ .משמש כ______________ אצל המציע
_______________ (להלן" :המציע") .אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע בחתימתי .אני מאשר שקראתי
את מסמכי המכרז ,ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה ,מציע את שירותי המציע לביצוע העבודות נשוא מכרז
זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונו המלאה של המכללה.
הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת.
ידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון ו/או המציע יסרב לחתום על
ההסכם במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי המכללה ,יהיה המכללה רשאי לחלט את הערבות אשר צורפה להצעה.
תאריך ____________ :שם ______________ :חתימה וחותמת______________ :

__________________

____________________
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אישור עו"ד /רו"ח (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 בחתימתו על פי מסמכי
היסוד של המציע.
תאריך __________ :שם ________________ :חתימה וחותמת_________________ :

__________________

____________________
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הסכם ההתקשרות
שנערך ונחתם ב __________ ביום

בין:

2015

המכללה האקדמית אחוה (ע"ר)
ד.נ .שקמים 79800
(להלן" :המכללה")

מצד אחד
לבין:

(להלן" :הספק")

מצד שני

הואיל:

והמכללה יצא במכרז פומבי מס'  8/2015שהעתק ממנו מצורף להסכם זה כנספח א' לקבלת הצעות
מחיר לתשתית וגישה לאינטרנט מהיר (להלן" :המכרז");

והואיל:

והספק הגיש הצעה למכרז (להלן" :ההצעה") אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה כנספח ב';

והואיל:

והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז ,בהסתמך על נכונות הצהרותיו של הספק ועל
הנתונים כפי שפורטו בהצעתו;

והואיל:

והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי בידיו כל
הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו ,וכי
לא יטען או יתגונן בתביעה כנגד המכללה בטענה כי אחד מהנתונים העובדתיים או המשפטיים
מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה;

והואיל:

והספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה ,בעל יכולת ,ידע ,ציוד מתאים ואמצעים
כספיים ,המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה ,תוך מילוי הוראות המכללה ,שמירת
המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם;

והואיל:

והספק מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו ;1976 -

__________________

____________________
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לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
.1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

הנספחים המצורפים להסכם זה ונספחי המשנה להם ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
נספח א' :מסמכי המכרז ,לרבות שאלות ותשובות הבהרה
נספח ב' :הצעת המציע למכרז
נספח ג'  :המפרט המקצועי והטכני המצוי במסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי ניפרד הימנו.
נספח ד' :הצהרה על שמירת סודיות.
נספח ה' :נוסח כתב ערבות בנקאית.
נספח ו' :אישור עו"ד /רו"ח על פרטים אודות המציע
נספח ז' :תצהיר (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים)
נספח ח' :תצהיר (העדר תביעות ופשיטת רגל)
נספח ט' :אישור עריכת ביטוח

 .2פרשנות
.2.1

בכפוף לאמור בסעיף  2.2להלן ,סעיף (25ד) לחוק החוזים (חלק כללי) ,בתשל"ג  ,1973 -יחול על הסכם זה
בשינויים המחויבים ,אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו
מתיישב עם תחולה כאמור.

.2.2

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדן אלא אם נאמר אחרת:
המכללה האקדמית אחוה ( להלן" :המכללה")

"המכללה"
"ההסכם"

הסכם זה על נספחיו

"הספק"

לרבות נציגיו של הספק ,עובדיו ,שלוחיו ,יורשיו ומורשיו המוסמכים,
ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו\או עבורו ו\או מטעמו בביצוע
השירות.

"השירות"

הפעולות ו\או כל חלק מהן אשר מתחייב הספק לבצע על פי הסכם זה
ונספחיו.

 .3תקופת ההסכם:
.3.1

תקופת ההתקשרות בהסכם זה הינה ל 18 -חודש החל מיום ____________ ועד ליום
_____________(להלן" :תקופת ההתקשרות") .תקופה זו תחל עם קבלת הודעה על זכיה במכרז.

__________________

____________________
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למכללה שמורה האופציה להארכת תוקף ההתקשרות לארבע שנים נוספות ,שנה אחת בכל פעם ,בכפוף לחוק
חובת המכרזים תשנ"ב  1992 -ולתקנות הבאות מכוחו.

3.3

המכללה רשאית בכל עת וללא כל חובה לנמק את החלטתה ,לקצר את תקופת ההסכם או כל תקופת הסכם
מוארכת על ידי מתן הודעה בכתב לספק לא יאוחר מ  30 -יום לפני המועד בו מעוניינת המכללה לסיים את
תוקף ההסכם.

3.4

ניתנה הודעה כאמור בס"ק  3.3לעיל ,תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה האמורה לכל דבר
ועניין.

3.5

ניתנה הודעה כאמור בס"ק  3.3לעיל ,תשלם המכללה לספק רק עבור אותם השירות אשר סיפק הספק בפועל
למכללה ,וזאת על פי רישומי המכללה  .היה חוסר התאמה בין רישומי המכללה לבין רישומי הספק לעניין
השירות אשר סיפק הספק בפועל למכללה ,תחויב המכללה לשלם לספק את הסכום אשר אינו שנוי
במחלוקת כמפורט במסמכי המכללה ומסמכים אלו יהיו ראייה לכאורה לנכונות היקף השירות שסופקו
בפועל.

.3.6

למעט התמורה האמורה ,לא תשלם המכללה לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו כל תשלום או הטבה או
פיצוי בקשר לקיצור תקופת הסכם זה.

 .4אספקת השירות ,ציוד ,חומרים ועבודה
.4.1

אספקת השירות
הספק מתחייב לספק למכללה את השירות המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם זה ,במומחיות ,ביעילות
ובמועדים הנדרשים .הספק יקפיד על מילוי הוראות הדין.
הספק מתחייב להשיג ולחדש מעת לעת על חשבונו את הרישיונות וההיתרים הדרושים ,על פי הוראת כל
דין ,לביצוע השירות .הספק יודיע למכללה מידית על כל שינוי ברישיון או בהיתר לביצוע השירות.

.4.2

אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
הספק מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ,האביזרים ,וכל הדרוש לאספקת
השירות בדרך יעילה ובהתאם להוראות הסכם זה.

.5הצהרות והתחייבויות הספק
.5.1

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן אותם לצורך
הגשת הצעתו למכרז והבינם.

.5.2

הספק מצהיר ומאשר כי הוא מבין היטב את צרכי המכללה ודרישותיה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה
וכי הוא בעל ניסיון ורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את השירות כמפורט במסמכי המכרז ברמה
מקצועית ,באיכות ובמיומנות גבוהה ביותר לשביעות רצונו המלאה של המכללה ועל פי דרישות המכללה.

.5.3

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל המידע אשר מסר
בהצעתו הוא נכון ואמיתי.

__________________

____________________
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הספק מצהי ר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המכללה בכל הנוגע לביצוע
התחייבויותיו על פי המכרז.
הספק מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם זה באופן ,בצורה ,באיכות
ובמועד הנדרשים וכן למלא אחר כל ההנחיות שיינתנו על ידי מכללה/או מי מטעמה.

.6

מעמד הספק ועובדיו

.6.1

הספק מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כוח האדם הנדרש לצורך אספקת השירות ,את ההשגחה על כוח
האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

.6.2

בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,על הספק להעסיק עובדים אשר
נרשמו במרשם המתנהל על פי דין ,או עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור לפי העניין.

.6.3

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מכללה לבין קבלן
המבצע הזמנות או בין מוכר שירות לבין קונה שירות או בין מוכר ידע לבין קונה ידע בלבד ,והם אינם
יוצרים יחסי עובד ומעביד בין הספק או המועסקים מטעמו ובין המכללה.

.6.4

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למכללה לפקח ,להדריך או להורות לספק או למי מעובדיו או
למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

.6.5

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

.6.7

הספק מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם ובין המכללה
לא יתקיימו יחסי עובד  -מעביד.

.6.8

המכללה לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על ידי הספק.

.6.9

הספק מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם
מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי
שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים
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
וכיו"ב.

.6.10

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגבי המועסקים מטעמו בביצועו של הסכם זה את
האמור בחוקים המפורטים להלן:
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – 1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1951
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – 1954

__________________

____________________
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חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו – 1996
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט – 1949
חוק הגנת השכר ,תשכ"ח – 1958
חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – 1987
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א2001 -
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב – 2002
חוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח – 1998
.6.11

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל
דין לאנשים המועסקים על ידו ,או לכל אדם אחר ,בשל פעולות שביצע .חויבה המכללה או מי מטעמה לשלם
סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה ,לרבות קבלן
משנה ,ישפה הספק את המכללה במלוא הסכומים בגינן חויבה המכללה על פי פס"ד שלא עוכב ביצועו ו/או
החלטה ו/או דרישה ובלבד שהמכללה הודיעה לספק אודות קבלת כל דרישה ו/או תביעה לתשחום בגין
האמור לעיל ואפשרה לספק להתגונן בפניה .הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהמכללה
בנוגע לסכומים כאמור לעיל.

6.12

אם למרות הסכמת הצדדים בהסכם זה כאמור ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד -
מעביד בין המכללה לבין הספק או מי מעובדיו והספק ייחשב כ"עובד" – אזי שכרו כעובד יהיה נמוך יותר
מהתמורה לה התחייבה המכללה בהסכם זה ,ושתשולם לו כעצמאי .זכויותיו הסוציאליות תחושבנה רק
על בסיס שכרו הנמוך כעובד ,ואילו את ההפרשים ,שבין התמורה לבין השכר האלטרנטיבי המוסכם כעובד
– ישיב הספק או מי מטעמו למכללה .הספק או מי מעובדיו/שלוחיו מתחייב בזאת לשפות את המכללה,
מיד עם דרישה ראשונה מצידה ,בגין כל סכום שהיא תחויב בו ,אם תחויב ,בשל קביעה כאמור ,לרבות בגין
הוצאות משפטיות סבירות שהוציאה המכללה בקשר לכך.

.7

אחריות

.7.1

הספק יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שיגרמו תוך כדי אספקת השירות נשוא מכרז זה,
במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות ,מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה ,שגרמה לנזק ,בין
ממשי ובין כלכלי ,וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם .האחריות בהתאם לסעיף זה הינה עד לסכום
כולל של מיליון וחצי  ,₪למעט נזקי גוף.

.7.2

המכללה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לספק ו/או למי מעובדי הספק ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו
ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב אספקת השירות.

__________________

____________________
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הספק אחראי כלפי כל צד שלישי ,במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין ,לנזקים שייגרמו תוך כדי
אספקת השירות ובקשר לכך .אם ת ידרש המכללה לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם ,מתחייב הספק
להחזיר למכללה ו/או לשפותה על הסכום שישולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המכללה,
לרבות הוצאות משפטיות וזאת לאחר מתן פס"ד חלוט ולא עוכב ביצוע ,ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע
למכללה מהספק לפי הסכם זה .המכללה תודיע לספק אודות קבלת כל דרישה ו/או תביעה בגין האמור
ותאפשר לספק להתגונן מפניה.

.7.4

הספק יאפשר למכללה ,או לכל נציג מטעמה ,להיכנס בכל עת סבירה למקום בו מתבצע מתן השירות ולכל
מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע הסכם זה ,וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם
לביצוע ההסכם לצורך פיקוח המכללה כי הוראות הסכם זה מקוימות כלשונן ,ויעמיד לרשותה ,על חשבון
הספק ,את כל אמצעים הנדרשים לצורך פיקוח זה.

.7.5

הספק מתחייב להתייצב ולהור ות למי מעובדיו ו/או מטעמו להתייצב ,בפני קצין הביטחון של המכללה ,עם
דרישתו של קצין הביטחון ולמסור לו כל מידע הקשור לביצוע השירות הנדרש במכללה.

7.6

הספק מתחייב לעמוד בכל דרישה אשר יעמיד קצין הביטחון של המכללה לגבי כל נכס או אדם.

.8

ביטוח

.8.1

מבלי לפגוע בכל ליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח מורשה בישראל את
הביטוחים המפורטים בזה בהתאם לנספח ט' ("אישור עריכת ביטוח") לטובתו ולטובת המכללה ולהציגם
למכללה  ,כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין
להלן:

8.2

ביטוח חבות מעבידים

 .8.2.1הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים;
 .8.2.2גבול האחריות לא יפחת מ –  5,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .8.2.3הביטוח על פי הפוליסה יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו בביצוע עבודות שיפוץ
על פי מכרז/הסכם עם המכללה.
 .8.2.4הביטוח מורחב לשפות את המכללה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם
נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן.
.8.3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 .8.3.1הקבלן יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל
תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
 .8.3.2הביטוח על פי הפוליסה יכסה גם את אחריותו החוקית של המבוטח לנזקי צד שלישי שייגרמו מביצוע
השירות נשוא מכרז זה.

__________________
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 .8.3.3גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ – 5,000,000 .דולר ארה"ב;
 .8.3.4בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (;)CROSS LIABILITY
 .8.3.5רכוש המכללה ייחשב רכוש צד שלישי;
 .8.3.6כל סייג/חריג לגבי רכוש  -המתייחס לרכוש המכללה שהקבלן או כל איש שבשרותו פועלים או פעלו
בו ,יבוטל.
 .8.3.7הביטוח מורחב לשפות את המכללה ככל שייחשב אחראי למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים
מטעמו.
ביטוח אחריות מקצועית

.8.4

 .8.4.1הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;
 .8.4.2הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע
כתוצאה ממעשה רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו
בתום לב  ,בקשר לעבודות שירותי שיפוץ /בינוי על פי ההסכם עם המכללה;
 .8.4.3גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מסך  2,500,000דולר ארה"ב;
 .8.4.4הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 אי יושר עובדים. סעיף אחריות צולבת CROSS LIABILITY - הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים..8.4.5

הביטוח מורחב לשפות את המכללה ככל שייחשב אחראי למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו.

 8.5ביטוח רכוש
כללי  -בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
 .8.5.1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :המכללה האקדמית אחוה.
 .8.5.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך
הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום למכללה.
 .8.5.3המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,חזרה או השתתפות כלפי המכללה ועובדיו ובלבד
שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .8.5.4הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .8.5.5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
 .8.5.6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח
אחר לא יופעל כלפי המכללה ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 8.5.7תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות המעבידים ואחריות כלפי צד שלישי ,לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי
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"פוליסות נוסח ביטוח".
 8.5.8העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים יומצאו על
ידי הספק למכללה עד למועד חתימת ההסכם.
 8.5.9הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המכללה להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק
מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי
המבטח למכללה לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
 8.5.10אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי ההסכם ואין
לפרש את האמור כוויתור של המכללה על כל סעד או זכות המוקנים לו על פי הדין ועל פי הסכם זה.
.9

ערבויות

.9.1

כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ימסור הספק למכללה במעמד חתימת ההסכם
ערבות ביצוע בנקאית או ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על
עסקי ביטוח ,התשמ"א 1981-חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח (להלן" :הערבות").
הערבות תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח המופיע בנספח ה' להסכם
לפקודת המכללה בגובה של ( ₪ 20,000עשרים אלף  .)₪על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן
מדויק.

.9.2

הערבות תהא בתוקף לפחות  60יום לאחר המועד האחרון להשלמת ביצוע השירות.

.9.3

לא קיים הספק הוראה מהוראות הסכם זה ,רשאית המכללה לחלט את הערבות לאחר מתן הודעה מראש
בכתב לספק על כוונתה לעשות כן ,לפחות  7ימים מראש .הספק יהיה רשאי לשלם למכללה את סכום
הערבות על מנת למנוע את חילוטה ,ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את המכללה או בכדי
להעניק לספק כל זכות להשבת דמי הערבות.

.9.5

אי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה ,והמכללה תהיה רשאית לבטלו באופן
מיידי.

.9.6

חולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי המכללה ,יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת כך שבידי המכללה
תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף  9.1לעיל.

.9.7

למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום פיצויים מוסכם ומוערך מראש על
הפרת ההסכם על ידי הספק מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו.

.9.8

מבלי לפגוע באמור לעיל ,המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר ולתובעו מהספק ואין
ב חילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמכללה ו/או לשלול ממנה מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד
העומד לה עפ"י כל דין.

.9.9

המכללה תהיה רשאית להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות בהתאם לסעיף
 10להסכם שלהלן.

 .9.10מתן הערבות כאמור ,על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המכללה כמתאים לדרישותיה ,מהווה תנאי
מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.

__________________
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.10

הפרת ההסכם

10.1

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

10.2

מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה ,הפרת האמור בסעיפים  ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4ו  16 -של ההסכם מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.

 .10.3הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם),
תשל"א –  , 1970או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לספק הארכה לקיום התנאי,
והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,רשאית המכללה בכל אחד מן המקרים שפורטו לבטל
הסכם זה ,ו/או לחלופין רשאית המכללה לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור
לה יעשות על ידי הספק וזאת על חשבון הספק ,וזאת בנוסף על כל זכות שיש בידי המכללה על פי כל דין
לאכוף על הספק לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על-פי ההסכם.
 .10.4מבלי לפגוע בכלליות האמור ,תהיה המכללה רשאית לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק,
בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
10.4.1

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

10.4.2

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

 .10.4.3אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  30יום.
 . 10.4.4אם הספק הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו
על פי הסכם זה ,מבלי לקבל מראש את הסכמת המכללה בכתב.
 .10.4.5אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.
 .10.4.6כאשר יש בידי המכללה הוכחות להנחת דעתה שהספק או אדם אחר שמו או מטעמו נתן ו/או הציע
לאדם אחר שוחד ,מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.
 10.4.7אם הספק נפטר ,פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.
 .10.5עם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה ,רשאית המכללה לשקול בין בעצמה ובין בהתקשרות עם צד ג'
להמשיך ולבצע את העבודות נשוא הסכם זה.
.11

אי הסבה

 .11.1הספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו לפי
הסכם זה ,ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי ,אלא בהסכמת המכללה בכתב.
העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה
כשלעצמה ,משום מסירת אספקת השירות או של כל חלק ממנה ,לאחר.
 .11.2המכללה רשאית לסרב לבקשת הספק כאמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין היא חייבת לפרט את
סיבותיה.
 .11.3נתנה המכללה את הסכמתה במפורש לבקשת הספק ,לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מאחריותו
והתחייבויותיו לפי הסכם זה .המכללה רשאית לבטל את הסכמתה על פי שיקול דעתה הבלעדי במסירת
הודעה בכתב לספק ואין היא חייבת לפרט את סיבותיה.
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.12

התמורה ותנאי הצמדה

 .12.1התמורה להסכם זה הינה כמפורט בהצעת הספק כפי שנמסרה על ידו במסגרת הליכי המכרז .תמורה זו
כוללת מע"מ בשיעורה על פי דין.
 .12.2מוסכם בין הצדדים כי פרט לתמורה המפורטת לעיל ,לא תשלם המכללה ,בין במהלך תקופת ההסכם ובין
לאחריה ,כל סכום נוסף לספק ו/או לכל גורם אחר כלשהו.
 .12.3כל תשלום אשר על המכללה לשלם לספק על פי הסכם זה יבוצע בתנאי תשלום של שוטף  50 +כנגד חשבונית
מס כדין ,אישור ניהול ספרים וניכוי מס כחוק וכל מסמך אחר המפורט בהסכם זה ו/או בנספחיו אשר על
הספק להמציא למכללה כתנאי לקבלת תשלום כלשהו.
 .13קיזוז
 .13.1המכללה תהיה רשאית לקזז כל תשלום המגיע לה מהספק בהתאם להוראות הסכם זה.
 .13.2בטרם תעשה המכללה שימוש בזכותה לקיזוז כאמור ,תיתן המכללה לספק הודעה בכתב מראש בדבר
כוונתה לערוך הקיזוז.
.14

ויתור

 .14.1כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי (להלן" :ויתור") מצדה של המכללה במימוש כל זכות
מזכויותיה על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה
מטעם המכללה.
 14.2ויתור כאמור לא ייחשב כוויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת.
 .15פרשנות
 15.1הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה ,הסדר ,זיכרון דברים ,מצג או
הבטחה קודמים.
 .15.2כותרות הסעיפים הוכנסו מטעמי נוחות בלבד ולא יהיה בהם כל משקל פרשני.
 .15.3כל שינוי או תיקון להסכם יהיה בר תוקף בהסכמת שני הצדדים בכתב.
 .16שמירת סודיות
.16.1

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל 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 לחתום ולהחתים
את עובדיו המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו באספקת השירות במישרין בשטח המכללה על
הצהרת סודיות על פי הטופס המצורף כנספח ד' להסכם המצורף בזה.

.16.2

הספק ,עובדיו וכל מי מטעמו יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה מהווה
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עבירה ובין היתר על פי סעיף  118ו 119 -לחוק העונשין ,התשל"ז  ,1977 -וכן סעיף 23ב לחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א .1981 -
 .17.סמכות השיפוט
הובהר והוסכם כי במקרה של מחלוקת בין הצדדים להסכם זה או מי מטעמם תהיה נתונה הסמכות
השיפוטית המקומית לביהמ"ש המוסמך במחוז דרום בלבד.
כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה ,תשלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות המצוינות
במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה.
הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  72שעות ממועד מסירתה כדין בדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________________
המכללה האקדמית אחוה

____________________
הספק
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נספח ג' – המפרט המקצועי
המכללה מבקשת לקבל הצעות מחיר לחיבור תשתית וגישה לאינטרנט (בנדל) במהירות  500 Mbpsכמפורט להלן:
 .1כללי:
 .1.1ההצעה תכלול את כל החומרה הדרושה על מנת לחבר את התשתית לציוד המכללה.
 .1.2לספק לפחות  2מומחים מורשים מטעם חברת  Fortinetלבצע הגדרות מתקדמות ב( FortiGate 800C -יש
לצרף מסמכים)
 .1.3הספק יתקין ויגדיר את כל הנדרש על מנת שהחיבור לאינטרנט יפעל בצורה אופטימלית ,הקו יחובר
באמצעות  RJ45ל )FortiGate 800C( Firewall -של המכללה.
 .1.4בתחילת ההתקשרות יספק הספק  64כתובות  IPקבועות להגדרת שרתים אשר אליהם ניתן יהיה להגיע
מהאינטרנט ,הספק ישרין  32כתובות נוספות למכללה לשימוש עתידי.
 .1.5הספק יאפשר שרותי  DNSללא עלות נוספת .רישום ב DNS -יהיה על ידי ממשק  webבשליטת המכללה.
 .1.6הספק יאפשר גישה לכלי סטטיסטי המראה את פעילות הקו לאורך ציר הזמן .הכלי יציג גישה ופעילות של
משתמשים ומתקפות לפי סוגים ,נפחים ופרוטוקולים.
 .1.7תחילת הפעלת הקו תוך חודש מהודעה על זכייה.
 .2דרישות הקו:
 .2.1הקו המוצע יהיה  500 Mbpsסימטרי מבוסס טכנולוגיית  ,SDHעם יכולת הרחבה עד ( 1 Gbsלפחות)
 .2.2הקו המוצע יספק מהירות אופטימלית לעבודה מול חוות שרתים בחו"ל דוגמת  Microsoft Azureו-
( Amazonיש לצרף מסמכים\אישורים המציגים רוחבי פס בקווים מול ספקים בחו"ל).
 .2.3הנחת התשתית תהיה עד ארון התקשורת שממוקם בחוות השרתים בבנין  2במכללה.
 .2.4התשתית לא תכלול מעברים מבוססי מיקרוגל.
 .2.5התשתית המוצעת תהיה מבוססת סיב אופטי לאורך כל הדרך.
 .2.6הקו המוצע יהיה מוגן נגד המתקפות להלן על ידי רכיב תשתיתי של הספק ובאחריותו:
DoS ,DDoS.2.6.1
TCP (syns, syn-acks, acks, fins, fragments(.2.6.2
UDP (random port floods, fragments) NETSPOOF .2.6.3
ICMP (unreachable, echo, fragments(.2.6.4
DNS.2.6.5

__________________
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HTTP Get flood .2.6.6
BGP attacks.2.6.7
ARP Spoofing .2.6.8
Botnet.2.6.9
Spoof Attacks .2.6.10
 .2.7הספק יפרט באופן מלא את אופן המימוש של חסימת המתקפות ,באיזה רכיבים תשתיתיים משתמש
(רכיבי רשת ,יצרנים וכו') ואיזה כלים\ממשקים עומדים לשימוש הצוות הטכני של המכללה על מנת לתפעל
את הכלים ,להפיק דוחות ולקבל מידע .on line
 .2.8מנגנונים לחסימת מתקפות מוצעים כשרות.
תפעול שוטף ,תחזוקה ושדרוגי מערכת (חומרה\תוכנה) באחריות בלעדית של הספק.
 .3הדרכה והטמעה:
 .3.1הספק ידריך את צוות המחשוב בתפעול המערכת.
 .3.2הספק ילווה את צוות המחשוב בתקופה הראשונה עד התייצבות המערכת.
 .4תמחור:
המציע נדרש לתמחר את המוצרים והשירותים בהתאם לטבלה הבאה .הצעת המחיר תהא בש"ח כולל מע"מ.
תמחור רכיבי התשתית והגישה לאינטרנט יחולקו לשניים:
 .1התשלום עבור התשתית יבוצע עם הסדרת כל התשתית הפיזית הנדרשת לצורך קבלת השירות .התשלום
יהא עבור כל תקופת ההתקשרות הראשונה ( 18חודשים).
 .2התשלום עבור הגישה לאינטרנט יהיה חודשי.

מחיר

תאור
עלות חודשית עבור שרותי גישה לאינטרנט

 0.00שח

עלות עבור תשתית גישה לאינטרנט כולל שרות חסימת מתקפות לכל
תקופת ההתקשרות ( 18חודשים)

 0.00שח

סה"כ

 0.00שח

__________________
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טבלת ניקוד לרוחב פס מול חו"ל (סה"כ  )10%ולשירותי האבטחה (סה"כ :)10%

__________________
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נספח ד'  -הצהרת סודיות
הנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפים  118ו –  119לחוק עונשין ,תשל"ז –  1977ואת סעיף  23ב' לחוק
הגנת הפרטיות התשמ"א –  1981הנוגעים לחובת הסודיות החלה עלי בתור מציע במכרז.
הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו מהווה
עבירה לפיהם.

חוק העונשין
סעיף ( :118א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר
המדינה ,תשי"ח – ( 1958נוסח משולב) ,ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות
שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה ,והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם
שלא היה מוסמך לקבלה ,דינו – מאסר שנה אחת.
(ב) בסעיף זה" ,בעל חוזה" – לרבות מי שהועסק ,כעובד או כקבלן ,לשם ביצוע
החוזה;
ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור
ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את הידיעה בתום לב.
סעיף  :119מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד ,והוא מסרו לאדם שאינו
מוסמך לקבלו ,דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי
לסכן בטיחותו של המסמך ,דינו – מאסר ששה חדשים.

חוק הגנת הפרטיות:
סעיף  23ב( :א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה ,זולת אם המידע פורסם לרבים על פי
סמכות כדין ,או 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 והמתחייב על פי כל
דין.
שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

תאריך

חתימה

נחתם בפני:
שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

תאריך

חתימה

__________________

____________________
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נספח ה'  -נוסח ערבות
שם הבנק  /חברת הביטוח
מספר הטלפון
מספר הפקס
כתב ערבות
לכבוד
המכללה האקדמית אחוה
הנדון :ערבות מס' _______________
אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______________ ( ₪במילים _________ :ש"ח),
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________ ,אשר תדרשו מאת _______________ (להלן – החייב)
בקשר עם מכרז מס' .8/2015
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב בדואר רשום,
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר
לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
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
תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת

__________________

____________________
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נספח ו'  -אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע
לכבוד
מכללת אחוה
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס' 8/2015
אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.
עו"ד/רו"ח (שם מלא)
 .1שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי.____________________:
 .2סוג התארגנות______________________________:
 .3תאריך הרישום______________________________:
 .4מספר מזהה______________________________:
 .5שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת
חותמת ,אם יהיו________________________________________________ :
________________________________________________
 . 6מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות) ,תשל'ו –  1976וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ.

בכבוד רב,

שם מלא

כתובת

רו"ח  /עו"ד

חתימה וחותמת

טלפון

__________________

____________________
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נספח ז'  -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 בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה (להלן" :הגוף").
אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
( .2למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה)
 הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף  2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות,
תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו( 1976-להלן" :בעל זיקה")) לא
הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
 הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או חוק שכר מינימום,
התשמ"ז .1987 -
( .3למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או חוק שכר מינימום,
התשמ"ז :1987 -
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להלן" :מועד
ההתקשרות").
 הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
 .4ידוע לי כי לצורכי החוק ,הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון
התשס"ג ( 31באוקטובר .)2002
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________________
המצהיר
אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על 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.
___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

___________
חתימת עוה"ד

__________________

____________________
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נספח ח'  -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:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה במסגרת
מכרז זה (להלן" :המציע") .אני מ כהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא
בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________________
המצהיר

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

___________
תאריך

___________
______________________
חתימת עוה"ד
חותמת ומספר רישיון עורך דין

__________________

____________________
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נספח ט'
אישור עריכת ביטוח
לכבוד:
המכללה האקדמית אחוה
בפקס 08-8501901:
הנדון :הקבלן:
הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך -:
.1

עיסוקו :

.2
.3

תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :
 ₪ 2,000,000לאירוע ו  ₪ 2,000,000סה"כ לתקופה.
ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

.4

.5
.6

השתתפות עצמית . .………… :
ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :
……………… $ ..לעובד ו $ ……………… -למקרה ולתקופה.
[לפחות  $ -.1,500,000 :לעובד ו  $ -.5,000,000למקרה ולתקופה]
ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י המכללה האקדמית אחוה והם לא ידרשו להפעיל
את ביטוחים.
בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח  :המכללה האקדמית אחוה ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה
ו/או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם"
( +סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי).

.7

הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבנינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות ,וכן שבכל מקרה של שינוי ו/או
ביטול הפוליסה – השינוי ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  60יום ממועד מתן ההודעה על כך
במכתב רשום גם למבוטח וגם המכללה האקדמית אחוה "

בכבוד רב,
……… ..חברה לביטוח בע"מ.

__________________

____________________
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