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מכרז פומבי 1102/11
לרכש ,אספקה ,התקנה ומתן אחריות
לתאי שמיעה
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 מהגשת הצעה למכרז.
כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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הנדון :פניה לקבלת הצעות מחיר לרכש ,הספקה ,התקנה ומתן שירות ואחריות לתאי
שמיעה עבור המכללה
 .1מבוא
 1.1המכללה האקדמית אחוה (ע"ר) (להלן" :המכללה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכש ,אספקה ,התקנה ומתן
אחריות לתאי שמיעה (להלן" :השירות").
 1.1בכפוף לאמור במסמכי המכרז ,המציע שי יבחר יידרש לספק את השירות לרבות הובלתם והתקנתם במכללה הכל
בהתאם למסמכי המכרז ובנספחיו ,בהתאם לאפיון והמפרט של השירות לשביעות רצונה של המכללה.
 1.1למען הסר ספק ,מובהר כי תנאי מתלה לכניסתה לתוקף של התקשרות זו בין המכללה לבין המציע הזוכה הינו כי
המכללה תבדוק ותאשר את המערכת המוצעת על ידי המציע הזוכה בין באמצעות עובדיה ובין באמצעות גורם שלישי
שהוסמך על ידה לשם כך .ככל שתנאי זה לא יתקיים בתוך  13יום ממועד מסירת ההודעה על ידי המכללה או כל
מועד אחר שייקבע על ידי המכללה יהא הסכם התקשרות זה מבוטל מבלי שלמי מהצדדים תהיה טענה כלשהי כלפי
משנהו בקשר עמו .במקרה כאמור ,המציע הזוכה לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו ,מכל מין וסוג ולא תהיה כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם המכללה או מי מטעמה עם ביטול התקשרות זו .מילוי תנאי מתלה זה מהווה
תנאי מוקדם לסיום הליכי הפנייה וליצירת יחסים חוזיים בין המציע הזוכה למכללה.
 1.1הליך זה כפוף לחוק חובת המכרזים ולתקנות הבאות מכוחו.

 .2עריכת ההצעה והגשתה
 1.1ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד ,למעט אם צוין אחרת במפורש.
 1.1המציע ימלא בדייקנות כל סעיף נדרש בהתאם להוראות ,הנחיות והתנאים האמורים במסמכי המכרז ובכלל זה
חתימה על כל עמוד במסמכי המכרז.
 1.1במידה ולא נקב המציע במחיר של פריט כלשהו לצדו של אותו פריט רשאית המכללה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
 1.1.1לראות את מחירו של הפריט הנדון ככלול במחירם של כל הפריטים האחרים ומחובתו של המציע יהיה
לבצע את האמור בפריט הנדון ללא תשלום כלשהו מצידה של המכללה.
 1.1.1להשלים ולקבוע את מחירו של הפריט הנדון בהתאם למחיר הזול ביותר שניתן בהצעות אחרות שהוגשו
ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון בהתאם למחיר שנקבע.
 1.1נקב המציע ביחס לאותו פריט במקומות שונים בהצעתו מחירים שונים ,תהיה המכללה רשאית לקבוע את מחירו של
אותו פריט בהתאם למחיר הנמוך אשר ננקב על ידי המציע .מחיר זה יחייב את המציע והחלטתה של המכללה תהיה
סופית ומוחלטת.
 1.2המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף עליהם ,למחוק מהם ,להסתייג או לשנות מן האמור בהם ,בין
בגוף המסמכים ובים במכתב נלווה אחר .כל שינוי או תוספת של המציע לא יובאו בחשבון בדיוני ועדת המכרזים
כאילו לא נכתבו ואף עלולים להביא לפסילתה של ההצעה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
 1.2ההצעה כולה על כ ל נספחיה תוגש בשני עותקים חתומים .ההצעה תוגש כשהיא מלאה כראוי ונושאת את החותמת
הראשית של המציע יחד עם חתימה של המציע (באמצעות מורשי חתימה מטעמו).

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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 1.2ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה יהא רשום "מכרז פומבי  "11/1312בלבד .על המעטפה לא יופיע כל סימן
מזהה של המציע.
 1.2ההצעה תופקד בתיבת המכרזים במכללת אחוה ,בניין  1קומה  ,1במשרדי התפעול ,עד יום  21.2.2/11בשעה 12://
(להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").
 1.2למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת המכרזים מוטלת
על המציע בלבד .אין לשלוח הצעות בדואר .לא יתקבלו הצעות שיוגשו במועד מאוחר מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
 .3תנאים כלליים להצעה:
 1.1להלן 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  1להלן.
 1.1אי 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 .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
המכללה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות
למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף .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.
 1.1התנאים הינם כדלקמן:
1.1.1

המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל.

1.1.1

המציע ו/או מנהליו אינם בעלי הרשעות בעבירות פליליות שיש עימן קלון ,לדעת המכללה ,ו/או בעבירות
הקשורות במתן שירותים ,ואל הוגש כנגד מי מהם כתב אישום בעבירות מעין אלה.

1.1.1

למציע אישור ניהול ספרים וניכוי מס כחוק.

1.1.1

על המציע להמציא את כל האישורים וכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף להסכם כנספח ה',
הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו. 1222-

1.1.2

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 ד').

1.1.2

קבלה על ביצוע תשלום עבור השתתפות במכרז .מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז נדרש לשלם סך של
 ₪ 233שלא יוחזרו כתנאי להשתתפותו במכרז .את התשלום ניתן לבצע במכללת אחוה ,בבניין  1קומת קרקע,
במח' גבייה .על המציע לצרף העתק של הקבלה אשר נשארה בידיו לאחר ביצוע התשלום.
במועד קבלת מסמכי המכרז ,יידרש המציע להשאיר בידי המכללה את פרטיו ואת פרטי איש הקשר מטעמו.
כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה המיידית 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.

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
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1.1.2

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 ו').

1.1.2

על המציע למסור יחד עם הצעתו ערבות בנקאית כמפורט להלן:
 .1על הערבות להיות אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה למדד ובנוסח המצורף להסכם כנספח ב' .הערבות
תהיה בסך של ( ₪ 12,333שלושים וחמישה אלף  )₪לפקודת המכללה האקדמית אחוה ובתוקף מיום
 21.2.2/11ועד ליום 21.1.2/11
 .1המכללה תהיה רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את
טענותיו בפניה בכתב אם התקיים בו אחד מאלה:
 1.1המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 1.1המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
 1.1המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 1.1אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם
ליציאת ההתקשרות של המכללה עם הזוכה במכרז.
 .1על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק .אי דיוק בשמו של המציע או רישום השם
באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.
 .1המציע 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.
 .2סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למכללה ללא צורך בהוכחת
נזק כלשהו.
 .2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר מסכום
הערבות ולתובעו מהמציע .אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמכללה ו/או כדי לשלול ממנה להעלות כל
טענה ולדרוש ממנו כל סעד העומד לו על פי כל דין.
 .2הערבות צריכה להיות בהתאם לנוסח המצורף ובמועדים שנקבעו .ערבות שלא תהא תואמת את הנדרש
תקנה למכללה את הזכות לפסול את ההצעה.

 1.1המציע יצרף להצעתו פרופיל חברה ,מידע על לקוחותיו וכל מידע רלבנטי אחר הקשור לשירות הנדרש נשוא מכרז
זה.
 1.2ההצעה תישאר בתוקף למשך  23יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות .במידה והמציע הראשון לא יוכל
לעמוד בדרישות המכרז או לחילופין המכללה לא תהא שבעת רצון מהשירות הניתן על ידו תהא באפשרותה לפנות
למציע השני ולהציע לו לספק את השירות למכללה.

 .4תנאי סף למכרז זה:
בחלק זה מפורטים תנאי הסף המיוחדים להתקשרות נשוא המכרז והם באים להוסיף על תנאי הסף המפורטים בסעיף 1
לעיל למסמכי המכרז.
אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפו רטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן ,באופן
הנדרש ,ייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המכללה
________________________
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שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים
מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף.
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:
 1.1המציע נדרש לצרף להצעתו מפרטים טכניים מלאים מאת יצרן המערכת על כל רכיביה והוראות שימוש מאת היצרן.
 1.1המציע נדרש לצרף להצעתו התחייבות בכתב של היצרן לאספקה סדירה של חלקי חילוף לציוד המוצע לתקופה שלא
תפחת מ 13 -שנים ממועד אספקת הציוד למכללה .מהדגם המוצע על ידי היצרן.
 1.1המציע נדרש לצרף להצעתו התחייבות בכתב לביצוע הדרכות בתשלום לעובדי המכללה ,כפי שייקבעו על ידה במועד
הנדרש.
 1.1המציע נדרש לצרף להצעתו אישור עדכני מיצרן הציוד לפיו המציע הינו סוכן מורשה בישראל של היצרן נכון למועד
הגשת ההצעה על ידי המציע.
 1.2המציע הינו חברה מוכרת בעולם להתקנת תאים לבדיקות שמיעה.
 1.2המציע התקין תאי שמיעה במוסדות ציבוריים בארץ.
 1.2למציע אישור .UL/ISO

 .1תנאים כלליים
 2.1המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא רשאית ,אך לא חייבת ,עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי לפצל את הזכייה במכרז ,לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה ו/או לממשה בשלבים או לבטל את
המכרז.
 2.1אין לראות בפניה זו להציע הצעות מחיר או בקיום מו"מ עם מציע משום התחייבות של המכללה להזמין ציוד כלשהו
או להתקשר עם המציע בכל דרך שהיא ,ורק הוצאת הזמנה בכתב לאספקת המערכת לאחר זכיית המציע היא שתחייב
את המכללה.
 2.1המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לנהל במסגרת המכרז מו"מ עם מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,כולם
או חלקם ,בהתאם לשיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון ,לרבות על דרך של התמחרות הכוללת סבב אחד או יותר
ובכלל זה הצעות מתוקנות/משופרות ( )Re-Bidאו הצעות משופרות ( ,)Best and Finalהכל כפי שיוחלט על ידי
המכללה ובכפוף לכל דין.
 2.1המכללה תהיה רשאית לבקש מהמציעים השלמת מסמכים ,פ רטים והבהרות וכן לקיים כל בדיקה בקשר לשירות
המוצע ו/או לנתונים המצוינים בהצעותיהם.
 2.2המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכין אומדן מוקדם של שווי ההתקשרות נשוא מכרז זה .המכללה תהא רשאית,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעת מחיר אשר תחרוג מהאומדן בשיעור ניכר ,כלפי מעלה או כלפי מטה ,אם
הסטייה אינה סבירה לדעתה.
 2.2המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת
השירות וקיום מלוא התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז באיכות ובטיב מעולים.

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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 2.2המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למכללה כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או שאינו מדויק ו/או מטעה
בהצעתו.
 2.2באחריות המציע לבדוק את כל תנאי המכרז ובכלל זה גם את תנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למתן
השירות נשוא מכרז זה ובהגשת הצעתו הוא מסכים לכל התנאים האמורים ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות
ו/או אי התאמה.
 .2פנייה בשאלות הבהרה
 2.1בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד לעו"ד גלית עמרם ,בפקס שמס'  32-2231231או במייל:
.Galit_am@achva.ac.il
 5.2את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד עד ליום  23.2.2/11בשעה  .11:33שאלות הבהרה שיגיעו למכללה
לאחר תאריך זה ,או שיופנו בדרך אחרת ,לא ייענו.
 2.1כל השאלות והתשובות להן ירוכזו ויועלו לאתר המכללה .באחריות המציע לוודא קבלת מסמך התשובות ולצרפו
כשהוא חתום להצעה המוגשת .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה.
 .2סיור קבלנים
 2.1סיור קבלנים ייערך ביום  2/.2.2/11בשעה  14://בבנין  1קומה שניה בחדר הישיבות.
 2.1השתתפות בסיור הינה חובה.
 .2אמות מידה לבחירת המציע הזוכה:
 133% 2.1מחיר
בשלב הראשון תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז.
בשלב השני תיבחן ההצעה בהתאם לאמת המידה שנקבעה תוך קבלת חוות דעת מקצועית מגורם שהוסמך על ידי המכללה
לשם כך ביחס למרכיביה ולמפרט שצורף לה.

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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נספח א' – אפיון ומפרט המערכת
א .כללי:
 .1המציע נדרש להציע מפרט הדומה למפרט הנדרש על ידי המכללה .במידה וישנה חריגה מהמפרט האמור במסמכי
המכרז על המציע לציין חריגה זו .לא ציין המציע כל חריגה כאמור ,ייחשב הדבר כאילו השירות המוצע על ידו עומד
באופן מלא ומדויק בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 .1במידה והצעה כלשהי תחרוג באופן מהותי מהאפיון הנדרש תהיה המכללה רשאית להודיע על כך למציע ולאפשר לו
לתקן את הצעתו בעניין זה בלבד .הצעה שלא תתוקן באופן שתעלה בקנה אחד עם המפרט הנדרש תיפסל.
 .1על המציע לחת ום בכל עמוד של נספח זה ובכל עמוד שיצורף על ידו במסגרת הצעתו .בחתימתו ,מאשר המציע את
הנתונים שנמסרו על ידו .חתימת המציע תאומת ע"י חתימת עו"ד.
 .1המציע נדרש לפרט בהצעתו כל אופציה קיימת לשירות המוצע ,וכן להתייחס בהצעתו במפורש ובאופן נפרד לכל פריט
לגביו נקבע בנספח זה כי מדובר באופציה.
ב .דרישות כלליות
 .1על השירות המוצע – תא שמיעה – להיות על כל מרכיביו מן הדגם המתקדם ביותר של היצרן ,בהתאם לאמור במסמכי
המכרז.
 .1שינויים טכניים בציוד הנוגעים לשיפור ביצועי השירות או לבטיחותו של הציוד אשר ידרשו לביצוע על ידי היצרן
יבוצעו ע"י המציע לאורך כל חיי השירות.
 .1על המציע לצרף להצעתו כתב התחייבות של היצרן לאספקה סדירה של חלקי חילוף לציוד המוצע וזאת לתקופה שלא
תפחת מ 13 -שנים ממועד הפסקת ייצור הציוד המוצע על ידי היצרן.
 .1אספקת חלקי החילוף לציוד המבוקש כאמור לעיל ,תיעשה ממלאי זמין ומספיק במחסני היצרן/ספק.
 .2יש לצרף להצעה המוגשת מפרט טכני מלא לציוד המוצע על כל מרכיביו.
 .2המציע מתחייב לביצוע השתלמות ,במהלך תקופת האחריות ,ברמה טכנית גבוהה של לפחות שלושה עובדים מטעם
המכללה אצל יצרן הציוד /ספק הציוד כולל הדרכת אפליקציה וחידוש רישיונות מעת לעת וכל עוד הציוד נמצא
באחריות היצרן.
ג .הצעת המחיר
 .1הצעת המחיר תכלול:
 1.1אספקת הציוד המוצע כולל שחרור מהמכס והובלה למכללה.
 1.1התקנת הציוד במכללה לשביעות רצונה של המכללה.
 1.1הציוד י סופק עם כל האביזרים הנדרשים לצורך הפעלה ראשונית מלאה ובהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 1.1התשלום בגין אספקת השירות בכללותו יתבצע לאחר ביצוע אספקת והתקנת הציוד בכללותו על ידי הספק
כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות.
 1.2המציע מתחייב לאחריות מלאה וכוללת לכל השירות הנדרש במסגרת המכרז לתקופה של ( 11שניים עשר)
חודשים החל ממועד התקנת הציוד .האחריות הינה ללא כל תשלום נוסף למציע .האחריות כוללת אספקה ,הובלה
והתקנת חלקי חילוף ככל שיידרש ,לרבות החלפת הציוד ,כולו או חלקו ,במידה ויתקלקל באופן שלא ניתן יהיה
לתקנו במהלך תקופת האחריות ,תחזוקה שוטפת ,טיפולים תקופתיים ושוטפים לרבות אספקת אביזרים
________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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הנדרשים לביצוע טיפולים תק ופתיים ותיקונים במערכת ככל שיידרש ,מתן הדרכה ,תמיכה ,שירות וגיבוי ללא
תוספת תשלום.
 1.2תמיכה טלפונית של המציע באמצעות מענה טלפוני מיידי במהלך כל ימות השנה ,כולל פניה ישירה למומחה ללא
תמורה בתקופת האחריות ולאחריה.
 1.2על המציע להציע חוזה שירות שיכלול מחירון לתקופה שלאחר תקופת האחריות.
 1.2על המציע להציע מחיר לשעת עבודה לתקופה שלאחר תקופת האחריות.
 1.2זאת ועוד ,על המציע לצרף רשימת חלקי חילוף מלאה לשירות הנדרש ,לרבות אביזרים נלווים כמפורט:
1.2.1

רשימה מפורטת של חלקי חילוף ואביזרים כולל מחירם והאחריות הניתנת בגינם.

1.2.1

התחייבות של המציע כי המחיר המוצע על ידו הנו המחיר המקסימלי אשר יידרש על ידו עבור חלקי
חילוף או אביזרים לתקופה שלא תפחת מעשר שנים מיום אספקת השירות במכללה.

1.2.1

המציע יציין את תקופת האחריות לחלקי החילוף השונים.

1.2.1

המחיר שיוצע על ידי המציע לחלקי החילוף לא יהא גבוה מהמחירים המקובלים בשוק נכון למועד הגשת
ההצעה.

1.13

המציע יפרט את יכולת מחלקת השירות שלו למתן שירות אחזקה למערכת המוצעת ,גם לתקופה שלאחר תקופת
האחריות כמפורט:
א .זמן תגובה.
ב .מתן שירות ותמיכה טכנית באמצעות ייעוץ טלפוני מידי בכל שעות היממה.
ג .התחייבות לאחזקת מלאי חלפים ולאספקת חלפים.

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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מפרט טכני לרכש תא שמיעה
המפרט הבא מיועד עבור הדרישות הבאות 3 :תאי שמיעה
 .1הגשת מענה למפרט
 .1.1העתק של כל התקנים והאישורים המפורטים בטבלת המפרט הטכני בסעיף .1.1
 .1.1תינתן התייחסות ומענה פרטני לכל סעיפי המפרט הטכני.
 .1.1קטלוג ,ספר משתמש וספר אחזקה של הדגם המוצע.
 .1.1הצהרה של היצרן כי מתחייב לאספקת חלקי חילוף למשך  13שנים לפחות מתום יצור הדגם.
 .1.2המחיר כולל הספקה ,התקנה  ,ואחריות.
 .1.2יצורף מחירון חלקי חילוף ומתכלים של המכשיר.
 .1תנאים לאספקה
 .1.1למכשיר יצורפו הוראות הפעלה מקוצרות בעברית.
 .1.1הספק יספק יחד עם המכשיר ספר הפעלה ואחזקה ברמת משתמש הכולל בין היתר:
 .1.1.1הוראות לטיפולים תקופתיים ברמת משתמש.
 .1.1.1הוראות הפעלה מפורטות.
 .1.1הובלה ,התקנה וההדרכות יבוצעו לכלל המפעילים של הציוד בליווי נציג החברה עד לקבלת הודעה שצוות המוסד
מיומן בהפעלת ותחזוקת המכשיר השוטפת.

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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 .3מפרט טכני


יש לענות על כל הסעיפים ולציין ערכים היכן שנדרש .כל סעיף אשר לא יענה ,יושאר ריק והמכללה תפעל בהתאם
לאמור במסמכי המכרז.



כל המחירים המצוינים לא יכללו מע"מ
נתונים טכניים

תכונה0ערך נדרש

פירוט בדגם המוצע

 .1שם היצרן
 .2הדגם המוצע

יש לציין שם דגם
ומק"ט יצרן

 .3שימוש במכשיר יהיה בהתאם ל Intended use

יש לציין Intended

שהוגדר ע"י היצרן
 .4תקנים ואישורים
 .1.4אישור UL/ISO

 useשהוגדר ע"י היצרן
יש לצרף אישורים בתוקף
תנאי סף
יש להעביר העתק מלא

 .1כללי
מידות חיצוניות
גובה

מקסימום  2.4/מ'

רוחב

מינימום  2.21מ'
מקסימום  2..1מ'

אורך

מינימום  2..1מ'
מקסימום  3.//מ'

מידות פנימיות
גובה

לפחות  1../מ'

רוחב

לפחות  2.1מ'

אורך

לפחות  2.2מ'

משקל התא
הנחתת רעש ב1000 Hz-

מקסימום  4טון
לפחות 70db
מקסימום 2 db

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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גלים עומדים
אפשרות לכניסת אוויר ממוזג לתוך התא

חיבור ישיר ממזגן קיים

מתקני האוורור מותקנים בצד ימין של התא

לפי השרטוט

מפתח כניסה

לפחות  .3ס"מ

דלת כניסה

לפי שרטוט

קופסת חיבורים פנים0חוץ התא

 12שקעי PL
שקע USB

מתלים בתוך התא לאביזרים השונים.
מעצורים לדלתות פנים0חוץ התא.
גודל חלון

לפחות  60 X 75ס"מ.

שקע מתח בתוך התא.

 3אחד על כל קיר לא
כולל על הקיר של החלון
 2בצמוד לשקעי רשת על
הקיר הימני בחלקו
העליון

שקעי רשת מחשבים

 2שקעים בחלק הימני
העליון של התא
המחוברים לשני שקעים
בחלק החיצוני הקדמי
הימני של התא

תאורה

 2מנורות מסוג EL

מפסקים

מפסק להפעלת התאורה
בתא

 .6אספקות
 .1.4אספקת חשמל
 .2.1.1רשת החשמל

220v 50Hz

 .2.1.1כבל כוח

תקע יצוק ע"פ ת"י 32

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק

12

חיבור התא לנקודת
הארקה בקיר

 .2.1.1הארקה
 .2תקופת אחריות
 .1.4משך תקופת אחריות

 12חודשים

 .1.7עלות שנת אחריות נוספת מעבר לניתן

יש לציין

 .4אחזקה (חלקי חילוף וטיפול תקופתי):
פריטים נדרשים

תדירות
החלפה

פירוט נדרש

מחיר ומטבע

מק"ט ספק

במידה וקיימים
חלקים אחרים יש
לציינם ,תדירות
החלפתם ,מחיר

 .1חלקים אחרים

ומטבע
 .2עלות שנת אחזקה ע"י הספק
(עד  2שנים מתום האחריות)

יש לציין מחיר ומטבע

 .1טבלת מתכלים:
אביזרים ומתכלים נדרשים

תדירות החלפה

מק"ט ספק

מחיר ומטבע

 .6מרכיבי איכות
מרכיבי איכות

נקודות

סעיף

.1

סה"כ ניקוד איכות מרבי

________________________
המכללה האקדמית אחוה

1//

_________________________
הספק
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 .2מפרט לאספקה עבור תא שמיעה:
כמות

דרישות
 .1תא שמיעה -בהתאם למפרט הטכני

מחיר ומטבע

1

יש לציין בבירור מה כולל התא – אופציות ומתכלים

הערה :המכשיר יסופק ויורכב במקום המיועד במכללה עם כל אביזר הדרוש להפעלה ראשונית ומלאה

 ..הצעת מחיר עבור שעת שירות בתשלום כולל נסיעות:
 2.1שעת שירות בתשלום כולל נסיעות לתקופה שלאחר תום תקופת האחריות תכלול את רכיב הוצאות הנסיעה
כמו גם רכיב ביטול הזמן בגין הנסיעות כאמור .המציע לא יהא זכאי לתוספת מעבר למחיר המוצע להלן,
למעט מע"מ ,בעבור שעת שירות בתשלום.
 2.1המחיר המוצע להלן יהא בתוקף לתקופה של  13שנים מיום סיום תקופת האחריות.
 2.1הצעת המחיר עבור שעת שירות בתשלום הינה בסך _________________  ₪כולל מע"מ.
 2.1תנאי תשלום :שוטף  23 +מיום הוצאת החשבונית .המחיר לא יהא צמוד למדד ולא יישא הפרשי
ריבית/הצמדה כלשהם.

הצהרה והתחייבות
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כי השירות המוצע על ידנו עומד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובנספחיו ,כל
הפרטים שנמסרו על ידנו בהצעתנו הם מלאים ,שלמים ומדויקים ואנו מתחייבים לפעול לפי אמור במסמכי המכרז.
שם המציע ________________ מס' חברה ________________________
כתובת _______________________________ טלפון _______________________________
שם מורשה חתימה ___________________________ תפקיד _____________________
שם מורשה חתימה __________________________ תפקיד ______________________
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 ,וכי חתימתו מחייבת את המציע שבשמו חתם לכל דבר ועניין.

___________

______________________

___________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עוה"ד

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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הסכם התקשרות
שנערך ונחתם במכללת אחוה ביום _____________ בחודש ____________ 1312
בין :המכללה האקדמית אחוה (ע"ר )1./21/231
ד.נ .שקמים 21./4//
(להלן" :המכללה")
מצד אחד;
לבין_______________________________ :
כתובת_____________________________ :
ח.פ_______________________________:.
טלפון____________________ :
(להלן" :הספק")
מצד שני;

הואיל

והספק מצהיר כי הנו עוסק ביבוא ,מכירה ,אספקה ,התקנה ומתן שירותים לתאי שמיעה;

והואיל:

והמכללה פרסמה מכרז פומבי (להלן" :המכרז")לרכש ,אספקה ,והתקנה ומתן אחריות ושירות
לתאי שמיעה עבור המכללה (להלן" :השירות") כמפורט במסמכי המכרז;

והואיל:

והספק הגיש הצעה במסגרת הליכי המכרז למכירה ,אספקה ,התקנה ומתן שרותי אחריות לשירות הנדרש,
הכל בהתאם למסמכי המכרז ונספחיו;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם כך שבין הצדדים יחולו הוראות הסכם זה לעניין
הרכש ומתן מלוא השירותים ,האחריות והתחזוקה כמפורט;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא ,נספחים ופרשנות
 1.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 1.1סעיף (12ד) לחוק החוזים (חלק כללי) ,בתשל"ג  ,1221 -יחול על הסכם זה בשינויים המחויבים ,אם אין הוראה
אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.
 1.1הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו.
 1.1הוראות הסכם זה ייחשבו כמשלימות זו את זו וכבאות להוסיף אלו על אלו.
________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
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 1.2הסכם זה בא להוסיף ול הבהיר את האמור במסמכי הפניה ובהצעת הספק .בכל מקרה של סתירה בין האמור
במסמכי הפניה לבין האמור בהסכם זה יגברו הוראות החוזה אלא אם כן האמור במסמכי הפניה מוסיף
התחייבויות מפורשות או זכויות מפורשות של מי מהצדדים שלא פורטו במסמכי ההנחיות.
 .2הצהרה ,אחריות והתחייבויות הספק
 1.1הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון ,המיומנות והמקצועיות הנדרשים לצורך
אספקת השירות ,הפעלתו ,הדרכת עובדים לגבי השימוש וביצוע יתר התחייבויותיו הכרוכות במתן אחריות
לציוד.
 1.1כל המצגים שניתנו על ידו בחתימתו על מסמכי המכרז ובהגשת הצעתו נכונים ,מלאים ומדויקים.
 1.1הצעת המחיר שהוגשה על ידו מתייחסת למילוי כל התחייבויותיו והתנאים שנכללו במסמכי המכרז וכוללת את
כל החלקים ,החומרים ,האחריות ,הכלים והפעולות הנדרשים לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי
המכרז על נספחיו.
 1.1יש ברשותו את כח האדם ,הציוד ,והחלקים הנדרשים לצורך אספקת השירות ולמילוי כל התחייבויותיו.
 1.2בידיו כל האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות וההסמכות הנדרשים לצורך מילוי התחייבויותיו.
 1.2הוא ספק מקומי מורשה מאת יצרן הציוד והיתרן התחייב בפניו בכתב לספק תמיכה בתקופת האחריות.
 1.2בידי הספק ה תחייבות של היצרן לאספקת חלקי חילוף לציוד לתקופה שלא תפחת מ 13 -שנים ממועד אספקת
הציוד למכללה.
 1.2הצהרות הספק לעניין סעיף זה לעיל הינן יסודיות והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 1.2הספק מתחייב לאחריות מלאה וכוללת לציוד המסופק על ידו לתקופה של  11חודשים (שניים עשר) החל ממועד
התקנת הציוד במכללה (להלן" :תקופת האחריות") .האחריות תכלול אספקה ,הובלה ,התקנה ,ואספקת חלקי
חילוף במידת הצורך ככל שיידרש ,לרבות החלפת הציוד כולו או חלקים ממנו במידה ויתקלקל באופן שלא יהיה
ניתן לתקן במהלך תקופת האחריות וכן מתן הדרכה ,תמיכה ,שירות וגיבוי ללא כל עלות.
 1.13הספק מתחייב להעניק למכללה את האחריות בצורה הטובה ביותר ,באמצעות בעלי מקצוע מקצועיים,
שבידיהם כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לצורך מתן האחריות בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

 .3הסבה והעברת זכויות
 1.1הספק 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 השירותים או של כל חלק ממנה ,לאחר.
 1.1נתנה 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.

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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 .4ערבות ביצוע
 1.1כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ימסור הספק למכללה במעמד חתימת ההסכם ערבות
בנקאית (להלן" :הערבות ") .הערבות תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח המופיע
בנספח ב' להסכם לפקודת המכללה בסך של  .₪ 1/,///על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק.
 .1.1הערבות תהא בתוקף לפחות  23יום לאחר תום תקופת הסכם .ככל שתממש המכללה את האופציה הנתונה בידה
להארכת תוקפו של ההסכם ,יפקיד הספק בידי המכללה מייד בתחילת התקופות הנוספות כאמור ,וכתנאי
לתחילתן ,ערבות בסכום ובתנאים הנ"ל ,ואשר תוקפה יהיה עד לאחר  23יום מתום תקופת ההארכה ,לפי העניין.
 .1.1לא קיים הספק הוראה מהוראות הסכם זה ,רשאי המכללה לחלט את הערבות לאחר מתן הודעה מראש בכתב
להספק על כוונתו לעשות כן ,לפחות  2ימים מראש .הספק יהיה רשאי לשלם למזמין 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.
 .1.1אי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה ,והמכללה תהיה רשאית לבטלו באופן מיידי.
 .1.2חולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי המכללה ,יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת כך שבידי המכללה תהא
ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף  1.1לעיל.
 .1.2למען 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.
 .1.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר ולתובעו מהספק ואין בחילוט
הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמכללה ו/או לשלול ממנה מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העובד לו עפ"י כל
דין.
 .1.2המכללה תהיה רשאית להציג את הערבות לפירעון מיידי ב כל מקרה של הפסקת ההתקשרות עם הספק בהתאם
לאמור בסעיפי המכרז.
 .1.2מתן הערבות כאמור ,על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המכללה כמתאים לדרישותיו ,מהווה תנאי מוקדם
לכניסתו של הסכם זה לתוקף.
 .2ביטוח
2.1

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח מורשה בישראל את הביטוחים
המפורטים בזה לטובתו ולטובת המכללה ולהציגם למזמין ,כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים
כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 .1ביטוח חבות מעבידים
 1.1הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים.
 1.1גבול האחריות לא יפחת מסך  2,333,333דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולשנה.
 1.1הביטוח יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו בקשר למתן לרכש ,אספקה ,התקנה ומתן שירותי
אחריות עבור תא שמיעה בהתאם למסמכי המכרז/ההסכם עם המכללה.
 1.1הביטוח יור חב לשפות את המכללה ,היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע כלשהם כי היא
נושאת בחבות מעביד כלשם כלפי מי ממועסקי הספק.
 .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 1.1הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי כל דין בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו.
________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
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 1.1הביטוח יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח לנזקי צד שלישי שייגרמו בקשר למתן רכש ,אספקה ,התקנה ומתן
שירותי אחריות לתא שמיעה.
 1.1גבולות האחריות לא יפחתו מ –  1,233,333דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
1.1

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY

1.2
1.2
1.2

כל סייג/חריג לגבי רכוש  -המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשרותו פועלים או פעלו בו ,יבוטל.
סייג/חריג קבלני משנה – יבוטל.
רכוש המכללה ייחשב רכוש צד שלישי.

 1.2הביטוח יורחב לשפות את המכללה ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
 .3ביטוח אחריות מקצועית
1.1

הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

1.1
1.1

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו שייגרמו בקשר
למתן השירות הנדרש בהתאם למכרז/הסכם עם המכללה.
גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  1,333,333דולר ארה"ב.

1.1

הכיסוי על פי הפוליסה יכלול סעיף אחריות צולבת .CROSS LIABILITY -

1.2

הארכת תקופת הגילוי לפחות  2חודשים.

 .4ביטוח שבר מכני
 1.1אובדן או נזק פיסיים בלתי צפויים שייגרמו לכל המתקנים ו/או מערכות ו/או ציוד המצוי בבנין על כל חלקיו
שערך תיקון בהן עלול לעלות על  1,333דולר בביטוח שבר הנדסי .בהשתתפות העצמית יישא ההספק והיא לא
תעלה בכל אירוע על  1,333דולר.
 1.1הספק יבדוק את הנתונים בעצמו או באמצעות שמאי ויהיה אחראי להערכות שעל פיהן הגיש את ערך הביטוח.
מודגש כי הביטוח נועד להבטי ח כי הספק יהיה מסוגל לעמוד בעלויות הנובעות מהצורך לתקן ו/או לכונן נזקים
גדולים.
 .2כללי  -בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
2.1

לשם המבוטח יתווסף כמבוטח נוסף :מכללת אחוה.

2.1

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה
מוקדמת של  23יום לפחות במכתב רשום למזמין.

2.1

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,חזרה או השתתפות כלפי המכללה ועובדיו ובלבד שהוויתור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

2.1

הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על
המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

2.2

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

2.2

כל 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.

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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2.2

המציע הזוכה יחתים את חב' הביטוח בה הוא מבוטח על ביצוע הביטוחים המופיעים ב"אישור עריכת הביטוח"
(נספח ג') וימציא למכללה אץ האישור עד למועד חתימת ההסכם.

2.2

הספק 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.

2.2

אין 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.

 .6סודיות ואבטחת מידע
 2.1הספק וכל הפועלים מטעמו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה כל נתון או מידע שיגיע אליהם בקשר עם המכללה בכל
הנוגע עם מתן השירות וכל הכרוך בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 2.1הספק מתחייב שלא להעביר מידע ו/או חלק ממנו אשר הועבר אליו או נוצר אצלו עבור המכללה במסגרת הסכם זה
לצד ג' בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהמכללה או מי מטעמה.
 2.1הספק מתחייב כי עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא ,יעביר למכללה את כל המידע שנותר ברשותו על גבי כל מדיה
שהיא והוא מתחייב שלא להשאיר בחזקתו מידע כלשהו הקשור למכללה.
 .2מעמד הספק ועובדיו
2.1

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

2.1

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.

2.1

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

2.1

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.

2.2

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

2.2

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.

2.2

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

2.2

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

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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2.2

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 הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים 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 מ חלה ,דמי חופשה שנתית ,שכר מינימום ,קרנות עובדים ,תשלומי
פנסיה וכיוצ'.

2.13

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 – 1222
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – 1221
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1222
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1221
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – 1221
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו – 1222
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט – 1212
חוק הגנת השכר ,תשכ"ח – 1222
חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג – 1221
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה – 1222
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – 1222
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א1331 -
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב 1331 -
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1222-
חוק למניעת הטרדה מינית ,התשכ"ח 1222-
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב1311 -
צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג1311 -

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 עם דרישתה
הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור .הספק מוו תר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהמכללה בנוגע לסכומים
כאמור לעיל.
הספק מתחייב ,במידת הצורך ,להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם
העסקה התואם את דרישות חוזה זה .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.
 .2הפרת ההסכם
 2.1הספק מצהיר ,כי הוא יודע שאין לו כל זכות בנכס ,בכפוף להוראות חוזה זה.
 2.1מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה ,הפרת האמור בסעיפים  1 ,1 ,1ו 2-של ההסכם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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2.1

הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א –
 , 1223או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לספק הארכה לקיום התנאי ,והתנאי לא קוים תוך
זמן סביר לאחר מתן הארכה ,רשאי המכללה בכל אחד מן המקרים שפורטו לבטל הסכם זה ,ו/או לחלופין רשאי
המכללה לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות 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.

2.1

מבלי לפגוע בכל ליות האמור ,יהיה המכללה רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק ,בהתרחש כל
אחד מהמקרים הבאים:
.2.1.1

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

.2.1.1

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

.2.1.1

אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  13יום.

.2.1.1

אם 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.

 .2.1.2אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.
 .2.1.2כאשר יש בידי המכללה הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר שמו או מטעמו נתן ו/או הציע לאדם אחר
שוחד ,מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.
2.1.2

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

 .2התמורה ותנאי הצמדה
 2.1התמורה להסכם זה הינה כמפורט בהצעת הספק בפרטי הצעת המחיר.
התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום של שוטף  23 +כנגד הצגת חשבונית מס במקור ,אישור ניהול ספרים וניכוי מס
כחוק.
 2.1מוסכם 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 ,למעט מע"מ בשיעורו על פי דין.
 2.1כל תשלום אשר על המכללה לשלם לספק על פי הסכם זה יבוצע כנגד חשבונית מס כדין ,וכל מסמך אחר המפורט
בהסכם זה ו/או בנספחיו אשר על הספק להמציא למכללה כתנאי לקבלת תשלום כלשהו .לאחר קבלת מסמכים אלה
ואישור הגורמים הרלבנטיים במכללה באשר לגובה הסכום לתשלום
 .13ויתור
 13.1כל 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.
 13.1ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת.

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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 .11סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל
אביב-יפו בלבד.
 .11כתובת הצדדים והודעות
 .11.1כל 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.
 .11.1הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  21שעות ממועד מסירתה כדין בדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________

המכללה האקדמית אחוה

________________________
המכללה האקדמית אחוה

___________________

הספק

_________________________
הספק
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נספח ב' – 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 ________________ :אלף ש"ח),
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________ ,אשר תדרשו מאת _______________ (להלן – החייב) בקשר עם
מכרז מס'  11/1312לרכש ,אספקה ,התקנה ומתן שירותי אחריות לתאי שמיעה.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  12יום מתאריך 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

________________________
המכללה האקדמית אחוה

חתימה וחותמת

_________________________
הספק
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נספח ג'  -אישור עריכת ביטוח

לכבוד
המכללה האקדמית אחוה
בפקס 32-2222111

הנדון :הקבלן :לרכש ,אספקה ,התקנה וקבלת שירותי אחריות לתאי שמיעה
הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך -:
עיסוקו :
.1
תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………
.1
.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :
 ₪ 2,000,000לאירוע ו  ₪ 1,333,333סה"כ לתקופה.
ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
השתתפות עצמית . .………… :

.1

ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :
……………… $ ..לעובד ו $ ……………… -למקרה ולתקופה.
[לפחות  $ -.1,233,333 :לעובד ו  $ -.2,333,333למקרה ולתקופה]
ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

.2
.2
.2

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).
הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות ,וכן שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול
הפוליסה – השינוי ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  23יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם
למבוטח וגם למכללה האקדמית אחוה "

בכבוד רב,
……… ..חברה לביטוח בע"מ.

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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נספח ד'  -אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע
לכבוד

המכללה האקדמית אחוה
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס' 1102/11

אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.
עו"ד/רו"ח (שם מלא)
 .1שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי.____________________:
 .1סוג התארגנות______________________________:
 .1תאריך הרישום______________________________:
 .1מספר מזהה______________________________:
 .2שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת,
אם יהיו________________________________________________ :
________________________________________________
 . 2מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
תשל'ו –  1222וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ.

שם מלא

כתובת

________________________
המכללה האקדמית אחוה

חתימה וחותמת

רו"ח  /עו"ד

טלפון

_________________________
הספק
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נספח ה'  -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  1ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות
מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו( 1222-להלן" :בעל זיקה") לא הורשעו בפסק דין חלוט
בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1221-או חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז .1222 -
 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 1221-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1222 -
( .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 1221-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז :1222 -
 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 (11
באוקטובר .)1331
 .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

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק
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נספח ו'  -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 מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .1הריני 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.
 .1זה 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/י היה 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

________________________
המכללה האקדמית אחוה

_________________________
הספק

