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   2202/21 פומבימכרז 

עם קבלנים להתקשרות בהסכם מסגרת 

  לביצוע עבודות צבע

 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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עם להתקשרות בהסכם מסגרת   - פומביהנדון: הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז 

 קבלנים לביצוע עבודות צבע

 מבוא:  .1

  , במסגרת מכרז פומבי זה,המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( )להלן: "המכללה"( מזמינה מציעים 1.1

 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות צבע הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

"(, וכן בהשלמת החוזהההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על החוזה המצורף להזמנה זו )להלן: " 1.2

כל הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. החוזה אשר ייחתם ע"י המציע כמפורט להלן, לאחר 

 "(.ההצעהיהווה את הצעתו הבלתי חוזרת של המציע )להלן: "שמולאו בו כל הפרטים 

 כללההמ, אשר ישולמו לפקודת שלא יוחזרוש"ח  133תנאי להגשת הצעה למכרז הוא תשלום על סך של  1.1

יש לצרף למסמכי ההצעה צילום של הקבלה אשר נשארה בידי המציע לאחר  בעת קניית מסמכי המכרז.

 ביצוע התשלום. 

חוזה אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתונים כנדרש, יגרום לפסילת הצעת למען הסר ספק,  1.1

 המציע, אלא אם תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים.

 על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן.  1.1

די מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלע 1.1

 והבלתי מסויג, להרשות למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד. 

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת  1.1

הגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי לצורך  צעה וכל הקשור בה המכללה דרישות השירות,

הכנת ההצעה נחוצה לשם  השהייתשכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה 

דו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה והגשתה, ולא תישמע מצ

 ו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה. הקשור בהזמנה ז ןעניישל פרט כלשהו לגבי כל 

החוזה וההצעה, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את נוסח החוזה המחייב את המציע,  1.1

וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף החוזה או ההצעה ובין במסמך נפרד, למעט 

ם מהווים חלק מנוסח החוזה המחייב ועלולים להביא לפסילת השלמת הפרטים כאמור לעיל, אינ

 ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

על המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח החוזה ושל נספחי החוזה,  1.1

מה מלאה וכן ליד כל סעיף שיושלם בכתב יד. במידה והמציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה חתי

 +חותמת התאגיד( בכל מקום כאמור. )חתימה

חותמת(, בסוף החוזה, במקום המיועד לכך, וכן  + על המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה 1.13

 בהצהרה שבשולי הזמנה זו. 

חתימתו של המציע בנוסח החוזה וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת ותאושר על ידי עורך  1.11

 המציע.דין, כמחייבת את 

 (. 11הינה: ארבעים ושמונה חודשים )להסכם המסגרת תקופת ההתקשרות  1.12
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ספקים שיגישו בעקבות מכרז זה תתקשר המכללה בחוזי מסגרת מקבילים עם שלושה ספקים מבין ה 1.11

 הצעותיהם ואשר עמדו בתנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז ושהצעותיהם יהיו הזולות ביותר. 

שהצעותיהם ייבחרו תהא בהסכם מסגרת המצורף למסמכי המכרז  התקשרות המכללה עם המציעים 1.11

 לרבות הנספחים המצורפים לו. 

מסירת עבודה או התחייבות למסירת עבודה. משמעות זכייה בחירה של מציע במכרז זה, אין משמעותה  1.11

במכרז זה הנה הצטרפות לקבוצה של ספקים בתחום מכרז זה החתומים כולם על חוזי מסגרת לביצוע 

 ודות צבע  הזכאים לביצוע עבודות בסבב מחזורי הוגן בתנאים המוגדרים במסמכי מכרז זה. עב

בכל עת שהמכללה תרצה לבצע עבודות צבע היא תפנה לספקים עימם היא חתומה בחוזה מסגרת מכוח  1.11

מכרז זה תעביר להם בקשה להצעת מחיר לביצוע העבודה. הספק יתמחר את העבודה ויעביר למכללה. 

תבחר את ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות של הספקים שנבחרו מכוח מכרז זה בכפוף  המכללה

 לחוק חובת המכרזים, התקנות ולנוהל רכש של המכללה.

 קשר איש 1.11

 "(. הקשר איש: "להלן) המכללה מול מטעמו יחיד קשר איש ימנה המציע

 _________________  תפקיד  ___________________     שם         

      _______________   הפקס מספר____________                      הטלפון מספר         

 (מחיר הצעותפניות  לקבלת זמין': ________________________ ) דואל         

 תנאים כלליים –מילוי פרטי ההצעה  .2

המציע הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל. על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל  2.1

 עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו. 

המציע מקיים דרישות רישום בכל מרשם המתנהל עפ"י דין לעניין נושא ההתקשרות ובידיו קיימים  2.2

פים. המציע יצרף העתק כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים עפ"י דין כשהם תק

 הרישיונות להצעתו. 

כנספח על המציע להמציא את כל האישורים וכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף להסכם   2.1

 .  1111-הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ד'

אם המציע הינו תאגיד, על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי  2.1

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 

 (.'ה' נספחכהמופיע 

 . ו'המציע יחתום על נספח  המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל. 2.1
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 תנאי סף .1

עבודות נפרדות בתחום הצבע בהיקף שלא פחות  1לפחות  2312-2311המציע ביצע במהלך השנים  1.1

 113,333עבודות בהיקף של  1בתוספת מע"מ לכל עבודה או לחילופין ביצע לפחות  ₪ 13,333 -מ

. המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות עם שמות אנשי קשר 2312-2311לשנה בתקופה שבין  ₪

 וטלפונים. 

 לצרכן המחירים למדד וצמודה מותנית בלתי אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על 1.2

מיום  יהיה הערבות תוקף(. ₪ אלפים עשרת) ח"ש 13,333  של בסכום, המכללה לטובת עשויה

 כנספח המצורף בנוסח תהיה הערבות"(. הצעה ערבות: "להלן) 2/21./22.2ועד ליום  22.2.2/21

 של מסתברת וכתוצאה מוסכם כפיצוי הערבות את לחלט רשאית תהא המכללה. לחוזהב' 

 הנקובים הביטחונות את המציא לא או/ו אותה קיים לא או/ו מהצעתו בו חזר המציע אם, ההפרה

 .בחוזה לכך הנקוב במועד, בחוזה

-על לכך הזכות לה שתעמוד מקרה בכל הערבות את לחלט המכללה בזכות יפגע לא לעיל האמור 1.1

 .חוזה או דין כל פי-על אחרים וסעד תרופה לכל המכללה בזכות יפגע לא וכן, חוזה או דין כל פי

 .כנדרש הערבות אליהן תצורף לא אשר הצעות תתקבלנה ולא תיבדקנה לא 1.1

בהתאם חתום ע"י החברה בה הינו מבוטח המציע נדרש לצרף להצעתו אישור עריכת ביטוח  1.1

 למסמכי המכרז. ג' לנוסח המופיע כנספח 

, כאמור מציע כל. הצעתו קבלת-אי על, התקבלה לא שהצעתו מציע לכל בכתב תודיע המכללה 1.1

 לקבלת זכאי שיהא בלי, הצעתו במסגרת ידו על שנמסרה הערבות את מהמכללה בחזרה יקבל

 . כלשהם הצמדה הפרשי או/ו ריבית או/ו כלשהם שיפוי או/ו פיצוי או/ו תוספת

 שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה כי מתחייבת אינה המכללה. הצעה מהווה אינה זו הזמנה 1.1

 מהם אחדים  או כולם המציעים מן והסברים הבהרות לדרוש רשאית תהיה המכללה. תתקבל

 .דין כל להוראות ובהתאם המכללה של מסויג והבלתי הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל

 לחוק בהתאם הנדרשים והתצהיר האישור את להמציא המציע על, אישה בשליטת המציע אם 1.1

 .1112 - ב"התשנ, המכרזים חובת

 כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו.  1.1

 והיא, החוזה על וחתימתה להצעה שצורף החוזה על תחתום על המציע הזוכה  המכללה החליטה 1.13

 ובכפוף כאמור החוזה על המכללה של חתימתה ממועד רק. ההצעה של כקיבול תיחשב, בלבד

 דבר לכל המכללה לגבי מחייב חוזה ויהווה, לתוקף החוזה יכנס, החוזה י"עפ הביטחונות למסירת

, המציע מצד חוזרת-בלתי להצעה ההצעה תחשב, המכללה ידי על החוזה נחתם לא עוד כל. ועניין

 למציע המכללה תודיע שבו למועד עד או, לעיל כמפורט המכללה י"ע תתקבל היא שבו למועד עד

 . להלן כאמור, התקבלה לא הצעתו כי

 תוקף ההצעה .1

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  13את המציע לתקופה של הצעת המציע תהא בתוקף ותחייב 

 צירוף מסמכים והגשת ההצעה .1

 במשרד התפעול לתיבת המכרזים המיועדת לכך  הנדרשים במסגרת המכרזהמציע יגיש את כל המסמכים 

)להלן: "המועד האחרון  //:22עד השעה   22.2.2/21 לא יאוחר מתאריך 1קומה  1בנין  של המכללה,
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הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים מכל סיבה שהיא . אין לשלוח את ההצעה בדואר  להגשת הצעות"(.

 עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים. 

פרו בלבד. המציע יצרף להצעתו ההצעה תוגש במעטפה סגורה בלבד. על המעטפה יירשם שם המכרז ומס

 כל המסמכים הנדרשים במסגרת המכרז לרבות אלו המעידים על עמידתו בתנאי הסף שנקבעו.את 

באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המכללה בדבר תשובות ועדכונים הנוגעים 

 להליך המכרזי. 

 קבלת מידע נוסף .1

 5.2.2/21 יוםעד ל גלית עמרם,  לעו"דאו פקס(  מיילתוגשנה בכתב ) המכרזבנושא  מציעיםשאלות  1.1

 בדרך אחרת לא יענו. יועברו. שאלות אשר //:22בשעה 

 על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במפרט מתייחסת השאלה. 1.2

 .מייל או ב  31-1131131פקס: עו"ד גלית עמרם באשת קשר מטעם המכללה בכל הנוגע למכרז:   1.1

galit_am@achva.ac.il 

תשובות לשאלות שהוגשו, הבהרות, עדכונים, שינויים ותיקונים יועלו לאתר המכללה תחת הלשונית  1.1

 ם למסמכי המכרז כשהם חתומים.מסמכיהמכרזים. באחריות המציע להתעדכן ולבדוק הוספת 

למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ כדי לשנות את תנאי  1.1

המכרז. תשובות, פרטים, מידע או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון לא יחייבו את המכללה. רק 

תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ופורסמו ע"י המכללה באתר שלה או לחילופין שנמסרו בכתב שהן 

 תומות ע"י איש הקשר, מחייבות את המכללה. ח

המציע יודיע למכללה בכתב על כל סתירה, אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו, אם יתגלו במסמכי  1.1

המכרז וזאת עד למועד האחרון למשלוח שאלות. לאחר מועד זה לא יורשה המציע להעלות כל טענה 

 . בקשר למסמכי המכרז

התניות, הוספות או שינויים לתנאים או לדרישות הכלולים במסמכי אין להגיש כל הסתייגות,  1.1

המכרז. למכללה הזכות לפסטל הצעה הכוללת הסתייגויות/תוספות או שינויים לתנאים או לדרישות 

הכלולים במסמכי המכרז או לחילופין להתנות את שקילת ההצעה בהסרת ההסתייגויות, התוספות 

המכללה תהיה רשאית לפסול הצעה הלוקה בחסר או באי בהירות  או השינויים כפי שייקבע על ידה.

 מלאת את כל הדרישות בהתאם לנדרש.או דו משמעות או כל הצעה שאינה מ

 בהתאם להוראות כל דין המכללה אינה רשאית לנהל משא ומתן עם מציעים.  – ניהול מו"מ עם מציעים .1

 סיור קבלנים .1

 מתן הבהרות ותשובות לשאלותהנדרש במסגרת המכרז ולבחינת השירות פגישה )"סיור קבלנים"( ל

 בחדר ישיבות. ההשתתפות בסיור חובה.  , קומה שנייה1בבניין  3311:בשעה  5.2.2/21תתקיים ביום  

  מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעתו.        

 יובהר בזאת כי לא יהיה בכוחו של כל פרט/נתון/הבהרה שיימסרו בעל פה, לרבות אך לא רק, במסגרת       

 סיור הקבלנים, כדי לשנות את תנאי המכרז. כל שינוי/תיקון/הוספה/גריעה יעשה בכתב ויועלה באתר       
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 המכללה.

 בחירת ההצעה הזוכה .1

תפנה   במידת הצורךדתן בתנאי הסף שנקבעו. ועדת המכרזים תיבחן את ההצעות שהוגשו ועמי 1.1

 ועדת המכרזים לבקשת הבהרות/השלמות בהתאם לשיקול דעתה. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעתו של מציע אשר במהלך שלוש השנים האחרונות  1.2

שקדמו למועד פרסום המכרז עמד בקשרים חוזיים עם המכללה מקום בו סבורה המכללה, 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהסתמך על ניסיונה עם המציע, כי אין היא מעוניינת להתקשר 

 שירות נשוא מכרז זה. עם המציע בחוזה לאספקת ה

ההנחה הגבוה ביותר מבין ההצעות שהוגשו  תבחר בשלוש ההצעות שנתנו את אחוזהמכללה  1.1

 במסגרת המכרז.  

עם קבלת הודעה על בחירת המציע הזוכה ימציא הזוכה למכללה בתוך שבעה ימי עבודה ערבות  1.1

 ביצוע ואת כל המסמכים, התחייבויות ואישורים בהתאם לדרישה. 

את המסמכים במועד כאמור לעיל תהווה הפרה של תנאי המכרז והמכללה תהא רשאית אי המצ 1.1

לבטל את זכייתו של המציע ולחלט את ערבות ההצעה שהוגשה על ידו. כל זאת מבלי לגרוע 

מזכותה של המכללה לסעדים הנתונים לה על פי דין בגין כל נזק נוסף שייגרם לה כתוצאה 

 מההפרה. 

יה על ידי המכללה במכרז זה תפנה המכללה למציעים שזכו בפנייה לאחר מתן הודעת הזכי 1.1

פרטנית למתן הצעות לביצוע עבודה כמפורט במסמכי המכרז. המכללה תהא רשאית לבחור 

 בספק זוכה ולחתום על הזמנה לביצוע שירות ועל פניה זו יחולו כל הוראות הסכם זה. 

 זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים  .13

ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז,  13תוך ב 13.1

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

 ובהצעתו של הזוכה במכרז, על נספחיה. , אם יוכנו, וכנו לבקשתהימקצועיות ש

קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד ככל שלדעת המציע   13.2

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

 בהם. 

, האם לחשוף את הצעת הזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדיל המכללה תחליט, שוועדת המכרזים  13.1

 ו/או חלקים ממנה. 

וועדת המכרזים או של הצעת פרוטוקולי לא תחול על חלקים של  13.1כאמור בסעיף  זכות העיון 13.1

הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע 

 בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור. 

ת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדכמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת  13.1

והערכת  ,, לרבות בחינת חלופות אפשריות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזיםהמכרזים

 סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 
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 טבלת לוח זמנים מרוכזת: 

 הערות מועד פעילות

 מועד יציאה למכרז 
 

21.1.2311  

 מועד לסיור קבלנים 
 

 . השתתפות חובה 11:33בשעה  1.1.2311
 קומה שניה בחדר ישיבות  1בניין 

יבוצע באמצעות מייל  12:33עד השעה  1.1.2311 מועד אחרון לשליחת שאלות
galit_am@achva.ac.il . או

 31-1131131פקס 
אחרון להגשת הצעות לתיבת מועד 

 המכרזים
 

 1תיבת המכרזים הממוקמת בבניין  12:33עד השעה  12.1.2311
 משרד התפעול 1קומה 

 
 
 

 הצהרת המציע
 

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על נוסח 

 ההסכם המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

 _______________ ____________________         _________________________ 
 שם מלא של המציע                                חתימת המציע     תאריך   

 
 אימות חתימה0ות

 

 אם המציע הוא תאגיד

 

כי ה"ה אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר 

______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד הנ"ל, וכי חתימתם 

 מחייבת את התאגיד.

 ______________ ______________________________ 

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח        תאריך        

 
 חתימת מציע פרטי

 
______________  __________ ____________ ___________ ____________ 

 חתימה         חתימה                  שם                          שם          ידי:-על  מציע פרטי    
  

 
אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי החתימות 

_____________________________________, שזהותם הוכחה בפני הנ"ל הנן חתימותיהם של ה"ה 

 להנחת דעתי.

 
 

 _______________ ______________________________ 
 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח        תאריך        
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  מסגרת מכוח מכרז פומבי חוזה

 לביצוע עבודות צבע

 

 2311__________לחודש ______שנערך ונחתם במכללת אחוה ביום 

 

 המכללה האקדמית אחוה)ע.ר(  בין:

 11133קמים ד.נ. ש

 ;מצד אחד      ("המזמין")להלן:  

 
  ______________________  לבין:

 ______________________ ח.פ.

 ____________________מרחוב 

__________________ 

 ;מצד שני      ("הספק")להלן: 

 

מזמין מעוניין לבצע מעת לעת עבודות כהגדרתן בסעיף ההגדרות בחוזה זה, בהתאם לצרכיו וה      הואיל

 ולתקציבים העומדים לרשותו;

 ;בהתאם למפורט מזמין עבודות אלו ה לבצע עבור מעוניין ספק וה    והואיל

הדרוש לביצוע מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון, מיומנות, רישיונות, היתרים, כ"א וכל והספק   והואיל

 ;עבודות אלו

והצדדים מעוניינים לקבוע את זכויותיהם  והתחייבויותיהם ההדדיות לפי  הוראות הסכם זה    והואיל

 להלן:

              

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  המבוא והנספחים .1

 המבוא להסכם זה הוא חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 להסכם זה כמפורט להלן הם חלק בלתי נפרד ממנו:הנספחים המצורפים  .1.2

  .הספקמחיר הצעת       נספח  א'

 נוסח הערבות הבנקאית.       'בנספח 

 נוסח אישור קיום ביטוחים.       ג'נספח  

 ד'נספח 
 

 'הנספח 
 

            נספח ו'

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 

 פרטי המציעאישור רו"ח או עו"ד אודות 
 

 תצהיר עו"ד לפשט"ר
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 הגדרות 

בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, ככל שלא מתחייב אחרת מתוכן  .1.1

 הדברים או מהקשרם:

המכללה האקדמית אחוה וכל מי שיבוא מטעמה או במקומה למילוי התחייבויותיה  "  המזמין"

 לפי הסכם זה.

נלוות ו/או העבודות הוכל   )"דקל"( מחירון המאגר המאוחדלפי עבודות צבע ביצוע    "  עבודותה"

משלימות הדרושות לביצוען לרבות הספקת ציוד, אמצעים, חומרים, כ"א, היתרים, 

 רשיונות, לבוש, כלים וכל דבר נוסף הדרוש לביצוען. 

מי שימונה על ידי המזמין, מזמן לזמן, כדי להשגיח, לפקח ולבקר על ביצוע  "   המפקח"

 המסופק על ידו. השירותהתחייבויות הספק, לרבות 

  המכללה האקדמית אחוה. "      האתר"

 כאמור במבוא לחוזה זה.  "הספק"

 חברת דקל המפורסם באתר האינטרנט, מתעדכן מעת לעת, אשר מאגר בהוצאת  "המאגר 

והוא מהווה חלק בלתי  דרותיו ותנאיוהג, הספק מצהיר כי הוא מכיר את פרטיו"המאוחד"     

 נפרד ממסמכי המכרז.

 הזמנה שיוציא המזמין לספק לביצוע עבודה. כל הזמנה מתייחסת לעבודה נפרדת.    "הזמנה"

 

 התקשרות  .2

המזמין, אך לא יהיה חייב, מובהר בזאת, כי התקשרות זו הינה התקשרות מסגרת, במסגרתה יוכל       .2.1

, בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו שירותלהזמין מהספק, מדי פעם ובמהלך תקופת ההתקשרות, את ה

 הבלעדי.

דוע לו שיש אפשרות שהמזמין מתקשר במקביל בחתימתו על הסכם זה מאשר הספק ומצהיר כי י     .2.2

 עם קבלנים נוספים בחוזי מסגרת לביצוע העבודות בתנאים זהים לחוזה זה. 

ק  ובמשך תקופת הסכם זה הוא בבחינת הסכם מסגרת שיחול לגבי כל הזמנה של המזמין מהספ     .2.1

 להלן.  1ההסכם בהתאם לסעיף 

  תקופת ההסכם .3

חודשים )להלן:  11ידי המכללה ויהיה תקף לתקופה של -הסכם זה יכנס לתוקף במועד חתימתו על     .1.1

 "(.תקופת ההתקשרות"

שנה בהתאם לשיקול  תקופה אחת בתלמכללה בלבד שמורה האפשרות להארכת הסכם זה בעוד      .1.2

 דעתה הבלעדי.

ע לספק על ביטול ההסכם ו/או על אף האמור בסעיף זה לעיל, יהא המזמין רשאי, בכל עת, להודי     .1.1

ימי עבודה  11הפסקת ההתקשרות עמו, מכל סיבה שהיא, בכפוף למתן הודעה מוקדמת לספק 



 

_____________________  _______________________ 
 
 הספק         המכללה האקדמית אחוה       
 

  

  

 

13 

מראש. אין בהפסקת ההתקשרות, כדי לגרוע מחובתו של הספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם, 

 ככל שהן נמשכות גם לאחר פקיעתו. 

 הצהרות הספק והתחייבויותיו  .5

 מצהיר, מאשר ומתחייב כי: הספק      

הדרושים לקיים את עסקיו, לספק את בידיו כל הרישיונות, האישורים וההיתרים מכל מין וסוג,  .1.1

הממכר ולמלא אחר הוראות הסכם זה, והוא מתחייב שרישיונות, אישורים והיתרים כאמור, תקפים 

 ובלתי מסויגים, יהיו בידיו בכל תקופת קיומו של הסכם זה.

אדם מיומן  חומיומנות מקצועיים, רישיונות הנדרשים ע"פ כל דין, ציוד, כו ןידע מקצועי, ניסיוהינו בעל  .1.2

וכל דבר אחר הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, בהתאם לדרישות כל דין וברמה 

 מקצועית גבוהה.

ם להשפיע על ביצוען וכל העניינים העלולי ביצוע השירותידועות לו היטב כל דרישות המזמין בנוגע ל .1.1

 וכי מצאם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן.

קרא ובדק את כל הוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו, כי הבין את מהותו וכן קיבל כל הבהרה והסבר  .1.1

בצע את התחייבויותיו שהתבקשו על ידו בקשר עם הממכר ו/או ההסכם ונספחיו וכי הוא מתחייב ל

 עפ"י ההסכם בכפיפות מלאה לכל האמור בהם. 

שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה הנקובה בהסכם זה ותנאי התשלום מניחים את דעתו  .1.1

ומהווים תמורה הוגנת בגין מילוי כל התחייבויותיו ע"פ ההסכם, וכי לא תישמע ממנו כל תביעה כספית 

ה או הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע ההסכם, וגם לא תישמע או אחרת עקב אי ידיע

ממנו כל טענה כי אי ידיעה של תנאי מתנאי ההסכם או אי ידיעת או הכרת תנאי או נסיבה כלשהם 

אדם, מהווה צידוק לאי מילוי  חהקשורים בביצוע ההסכם, או חוסר בחומרים, בממכר או בכו

 יו לפי ההסכם, או  לאיחור במילוייה.התחייבות כלשהי מהתחייבויות

יבצע את התחייבויותיו עפ"י ההסכם בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות מוסמכת, לרבות  .1.1

המלא של התקנות הממשלתיות ו/או העירוניות שהותקנו בקשר לביצוע התחייבויותיו, וכי  ביצוען

 ורק על הספק.  האחריות המלאה לתוצאת כל הפרה של התחייבותו זו תחול אך

במלואו ובמועדו, בהתאם להוראות שירות יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות אספקת ה .1.1

 הסכם זה ונספחיו, בדייקנות, יעילות ומיומנות ולשביעות רצונו המוחלטת של המזמין.

בדבר יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים  .1.1

 לרבות המפקח, המזמין וכל רשות מוסמכת עפ"י הדין.

 .ןבכללות עבודותישא באחריות מלאה לגבי ה .1.1

, הדרושים ים, החומרים ושאר דברים הכלולים בביצוע העבודותיספק על חשבונו את כל הציוד, העזר .1.13

 לשם ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

 זה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.אין מניעה חוקית או כל מניעה אחרת לקיום אי .1.11

הוא מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק ואבדן ישירים בלבד שייגרמו לרכוש המזמין ו/או למי  .1.12

והוא או מי מעובדיו ו/או מעשה ו/או מחדל שלו  בביצוע העבודהרשלנות מעובדיו ו/או לרכושם עקב 

וגע להוצאות שיוציא כך, לרבות בכל הנ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בגין כל טענה כלפיו עקב
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ובלבד שהמזמין יודיע לספק על כל אירוע כזה סמוך למועד התרחשותו, יאפשר לו לנהל  כתוצאה מכך, 

 את הגנתו, ולא יגיע לכל פשרה או הסדר ללא הסכמת הספק, מראש ובכתב.

במהלך תקופת  למזמין ידו-על ושסופק העבודותינהל רישום מדויק, קפדני ומעודכן, של כל  .1.11

 ההתקשרות. 

 הצעת המחיר שהגיש במסגרת המכרז תתבסס על המחירון הכלול במאגר  הספק מצהיר ומתחייב כי     .1.11

      שלמזמין שמורה האופציה לתמחר  . כמו כן, הוא מצהיר כי ידוע לו פחות ההנחה הנקובה בהצעתו             

 .בסבב מחזורי הוגן ספקים עמם התקשר, בין מספר את העבודות                      

 ביקש המזמין לבצע עבודה שרכיביה, כולם או חלקם, אינם כלולים במאגר המאוחד, יחול מחירון       1.11 

 ביחס לפריטים שמחיריהם חסרים ולהם  13%עבודות ושיפוצים פחות הנחה של בשיעור של  –רמדור                          

 בלבד.                      

 קיבל הספק הזמנה לביצוע עבודה ונמנע מלבצעה או לחילופין הודיע מראש כי אין הוא מעוניין ו/או יכול       1.11 

 לבצע את העבודה יראה אותו המזמין כמי שסירב לבצע עבודה. ספק שסרב לבצע עבודה בשני מקרים או                      

 חודשים, בין ברצף ובין שלא, יהיה המזמין רשאי לגרוע אותו  12יותר במהלך תקופת התקשרות אחת בת                     

 מרשימת קבלני המסגרת.                     

 לעיל, רשאי המזמין לפנות לספק הבא אחריו )הרביעי  1.11נגרע ספק מרשימת הספקים כאמור בסעיף       1.11        

 ואילך( מבין הספקים שהגישו  הצעותיהם במכרז מסגרת זה ועמד בכל תנאי הסף ולצרפו לרשימת                    

 הספקים.                     

 ידוע לו כי, תנאי מוקדם לנכונות המזמין להתקשר עימו בהסכם זה היא נכונות כל הצהרותיו דלעיל וכי        1.11        

 פרת איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה עלול לגרום להפרת התחייבויות של המזמין כלפי צדדים ה                    

 ורים לעיל תהווה הפרה יסודית של החוזה. מהפרה של סעיף מהאשלישיים.                     

 

 התמורה  .1

 במלואןוביצוע כל יתר התחייבויות הספק בהתאם להזמנה שתצא לספק עבודות בגין אספקת ה .1.1

בסעיף  ובמועדן על ידי הספק, לשביעות רצונו של המזמין, ישלם המזמין לספק את התמורה כמפורט 

 לעיל.  1.11

 .בין הצדדים לכל אורך תקופת ההתקשרות תהא בתוקףעל ידי המציע  צעת המחיר המוצעת ה .1.2

 יום, מיום אישור החשבונית על ידי המזמין.  13שוטף +  : בסיום אספקת השירות: תנאי התשלום .1.1

 ממנו.ירם למזמין מייד עם דרישה ראשונה בכל מקרה בו ישולמו לספק תשלומי יתר יהיה עליו להחז .1.1

 התמורה או כל חלק ממנה תשולם לספק כנגד חשבונית מס כדין, אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור. .1.1

אותו הוא נדרש לנכות על פי החוק, אלא אם כן המציא הספק אישור המזמין ינכה במקור כל מס  .1.1

 מרשויות המס בדבר פטור מניכוי כאמור.

 האמור בסעיף זה לעיל לעניין התמורה הוא סופי וממצה.    .1.1
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 פיקוח ותיאום תנאי ההזמנה  .6

כמפורט עם קבלת הזמנה אצל הספק נכרת בין הספק לבין המזמין חוזה לביצוע עבודה שתנאיו יהיו  .1.1

 להלן:

 העבודה, היקפיה, פרטיה, שרטוטים, ומפרטים יהיו כמפורט בהזמנת המזמין. כל הבהרה,    1.1.1

 השלמה, תוספת לעבודה המפורטת בהזמנה תצא בכתב מהמזמין.    

 מוסכם עי המזמין יהיה רשאי, תוך כדי ביצוע העבודה, להגדיל את היקף העבודה ו/או להוסיף   1.1.2

 עבודות שבעת מסירת ההזמנה לא היו ידועות למזמין  ובלבד שמתקיים בהם המפורט להלן:          

 מהיקפה הכספי הכולל של ההזמנה  13%היקפן הכספי של העבודות הנוספות אינו עולה על  1.1.2.1

 .המקורית

 הזמנת העבודה המוגדלת יצאה מראש ובכתב.  1.1.2.2

 המוגדלת. קיים קשר ישיר וממשי בין העבודה המקורית לבין העבודה  1.1.2.1

הספק מתחייב לקיים, בקשר עם כל עבודה, את כל הוראות החוזה והתחייבויותיו במועדן לשביעות רצונו  .1.2

 של המזמין. 

 לות הספק ו/או מי מטעמו, באמצעות המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לקיים פיקוח הדוק על פעו .1.1

 המפקח.          

 הספק ישתף פעולה עם המפקח ויסייע לו במילוי תפקידו.  .1.1

קיבל הספק הזמנה, יחל בביצוע העבודה עד שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה או לחילופין בהתאם  .1.1

 להנחיות ההזמנה שנשלחה על ידי המזמין. 

כם על ידי הספק ומילוי יתר התחייבויותיו לפי הס אספקת העבודותהמפקח מוסמך להשגיח על ביצוע  .1.1

זה, הוראות המזמין וביצוע הוראותיו שלו. המפקח יהיה מוסמך לתת כל הוראה בקשר עם ביצוע 

התחייבויות הספק, כולן או חלקן, והספק מתחייב לבצע את הוראות המפקח במלואן, והכל בכפוף לזכות 

 כאמור. שעות ממועד קבלת כל הוראה 12הספק להגיש הסתייגותו בגין כל הוראה כאמור למזמין בתוך 

 העדר כל הסתייגות כאמור תחשב הסכמה ואישור של הספק להוראות המפקח. .1.1

מובהר ומוסכם כי אמצעי הפיקוח שניתנו למפקח אינם אלא אמצעי להבטיח כי הספק ימלא את  .1.1

התחייבויותיו על פי ההסכם ואין בפיקוח כאמור כדי לשחרר את הספק מהתחייבות כלשהי ומאחריות 

 על פי ההסכם או לגרוע מהן.  כלשהיא המוטלת עליו

 אחריות וביטוח .7

 המלאה  םפי הסכם זה ולהתאמת-עללמזמין  עניקשיעבודות הספק יהיה אחראי בלעדית לטיב ה .1.1

 .זמין ולצרכיולדרישות המ       

 שיגרם תוך כדי או  , למעט נזק עקיף,לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד על פי דיןהספק יהיה אחראי   .1.2

  בויותיו על פי הסכם זה, מכל סיבהו/או ביצוע התחיי מתן השירותים-מתן השירותים ו/או איעקב          

 , והספק מתחייב לנקוט וו/או מי מטעמ וו/או עובדי זמיןשהיא, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות המ       

 את כל האמצעים הדרושים למניעת נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור.       
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בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל, או כל  זמיןמתחייב לפצות ו/או לשפות את המהספק  .1.1

ו/או מפסק דין או פסק בורר  ולרבות כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגד מזמין,הפסד אחר שייגרם ל

חויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, י זמין, ובכל מקרה שהמושייפסק נגד

או במקומו, וכן מתחייב הספק  מזמיןתחייב הספק לשלם מיידית עם קבלת דרישה כל סכום כזה למ

חויב בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכ"ט י זמיןלשאת בכל ההוצאות שהמ

התחייבותו של הספק כאמור בסעיף קטן זה מותנית בכך שהמזמין ימסור לספק הודעה בסמוך  עו"ד.

ר קבלת כל תביעה או דרישה כאמור, יאפשר לו להתגונן כנגדה, ישתף עם הספק פעולה ולא יתפשר לאח

 או יביא לסיומה ללא הסכמת הספק, מראש ובכתב. 

לפי הסכם זה ינקוט את כל האמצעים הדרושים למנוע כל  ביצוע העבודות כן מתחייב הספק כי במהלך  .1.1

 פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור.

 השירותים שיבוצעוהספק מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על  .1.1

 .על עבודות מסוג זהידו לפי הסכם זה וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים -על      

 לא יהא בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת  .1.1

 .ןאו קשורה אליה ביצוע העבודותהסכם זה ו/או ממ       

, וועל פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים, על חשבונ זהשל הספק על פי הסכם  ולגרוע מאחריות מבלי .1.1

 המצורףעריכת הביטוחים  באישורובעלת מוניטין, ביטוחים כמפורט  כדיןבחברת ביטוח מורשית 

 זה כחלק בלתי נפרד הימנו. להסכם' ג כנספח

ימים לאחר  1-, לא יאוחר מזמיןלהמציא לידי המ הספק, מתחייב זמיןצורך בכל דרישה מצד המ ללא .1.1

. ו'( כשהוא חתום בידי מבטחגעריכת הביטוחים )נספח  אישור, את מועד כניסתו של הסכם זה לתוקף

אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל הנה תנאי מתלה ומקדמי  שהמצאת והספק מצהיר כי ידוע ל

, היה והאישור כאמור יםהיה רשאי למנוע מן הספק ביצוע השירותי זמיןוהמ, יםלתחילת מתן השירות

 .לעיללא הומצא כנדרש 

אישור עריכת  זמין, מתחייב הספק להפקיד בידי המהביטוחיום לפני תום תקופת  11 -יאוחר מ לא    .1.1

בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת. הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור  ל"הנ' דביטוח בנוסח נספח 

 הביטוחים במועד הנקוב מידי שנת ביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף. עריכת

ו/או משלימים לביטוחים הנזכרים באישור קיום  נוספיםולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים  היה  .1.13

לערוך ביטוחים אלה כנדרש. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים  הספק'(, מתחייב גטוחים )נספח הבי

. לעניין ביטוחי חבויות, הוהבאים מטעמ זמיןויתור על זכות התחלוף כלפי המ בדברכאמור ייכלל סעיף 

וזאת  ו/או מי מטעמו למעשי ו/או מחדלי הספק הבגין אחריות זמיןהמבוטח לכלול את המ שםיורחב 

 לקיומו של סעיף אחריות צולבת. בכפוף

למען הסר כל ספק יובהר, כי לא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין גבולות האחריות  .1.11

ומובהר בזאת כי גבולות האחריות המצוינים בהסכם זה כמפורט לעיל, הינם בבחינת דרישה מזערית 

 יפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המוטלת על הספק וכי על הספק לבחון את חש

' להסכם ג בנספח  המצויניםהאחריות  לספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין גבולות .1.12

  האחריות בהתאם. לחבות ולקבוע את גבולותו חשיפת לבחון מוטלת החובהעל הספק וזה 
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זכאי  אולנזק אשר ה אחריותמכל ו/או הבאים מטעמו  זמיןפוטר בזאת במפורש את המ הספק .1.11

פי -פוליסה( עלב העצמית הנקובה  ההשתתפותלשיפוי בגינו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא 

בגין נזק כאמור.  לרישה כלפי הנ"ד  כל טענה ו/או ול תהיה', ולא דנספח בהביטוח הנערך כאמור 

 נזק מתוך כוונת זדון.ל לא יחול לטובת אדם שגרם מאחריותהאמור בדבר פטור 

המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור הביטוח שיומצאו על ידי הספק כאמור לעיל והספק מתחייב  .1.11

בהסכם זה. הספק מצהיר התחייבויותיו כאמור לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו ל

אישורי הביטוח וזכותו לדרוש תיקונם כמפורט לעיל, כי ידוע לו שזכות הביקורת של המזמין ביחס ל

אינה מטילה עליו או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורים כאמור, 

טיבם, היקפם ותקפם של אישורי הביטוח או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה המוטלת 

 על הספק לפי הסכם  זה או לפי  דין.   

ככתבו וכלשונו, לשלם את דמי הביטוח  הפוליסהמתחייב למלא אחר כל תנאי מתנאי  הספק .1.11

הביטוח תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.  פוליסותבמלואם ובמועדם, ולדאוג לוודא כי 

שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים, וכן לשתף  מעשהכמו כן מתחייב הספק למנוע כל 

, ככל שיידרש, לשם שמירה על זכויותיהם, ובכלל זה להודיע מטעמואים פעולה עם המכללה והב

לה על קרות אירוע העלול לשמש בסיס לתביעה על פי הביטוחים. היוודעבכתב למבטח מיד עם 

  

 ערבות  ביצוע בנקאית  .1

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ימציא הספק למזמין במועד חתימת הסכם     .1.1

  ₪ ///,/2בסך להסכם זה, ב' בות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח המצורף כנספח זה ער

שנים ואשר תוארך מעת לעת, על מנת שתעמוד  1( ואשר תעמוד בתוקפה למשך ₪ עשרת אלפים )

 1בתוקפה במשך כל תקופת הסכם זה, אם הוא יוארך מכל סיבה שהיא, ולמשך פרק זמן נוסף של 

חודשים לאחר תום ההסכם. אי הערכת הערבות הבנקאית לפחות שלושים יום ממועד פקיעתה 

 ת הבנקאית.תהווה הפרה יסודית ותאפשר למזמין לפעול מיידית למימוש הערבו

היה והספק יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהא המזמין רשאי, מבלי לתת      .1.2

על כך הודעה מראש לספק, לממש את הערבות ולגבות באמצעותה כל נזק, הפסד ו/או הוצאה 

 שנגרמו לו, במישרין או בעקיפין, עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות הספק.

 וסעדים  הפרות .5

אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה      .1.1

 וסעד אחרים הנתונים לו על פי הסכם זה או על פי כל דין.

ויתור מצד המזמין או מי מטעמו על זכותו על פי ההסכם במקרה מסוים לא יהווה וויתור על זכות      .1.2

אי עמידה על זכויות המזמין לא תהווה וויתור מצידו על זכות זו. כל וויתור על זו בכל מקרה אחר. 

 כל זכות וכל שינוי אחר בתנאי ההסכם יחייבו רק אם נחתמו בכתב ע"י שני הצדדים.

הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, למעט ההתחייבויות אשר הוגדרו בסעיף קטן     .1.1

ימים ממתן הודעה ע"י המזמין,  11להלן כהפרות יסודיות ולא תיקן את הטעון תיקון, בתוך  1.1
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)חמישה עשר אחוזים( מסכום  11%ישלם הספק למזמין פיצוי מוסכם וקבוע מראש בשיעור של 

 התמורה. 

 )שלוש מאות( דולר ארה"ב לפי 133במועד, ישלם למזמין סכום של  העבודההספק את  ביצע לא     .1.1

ו/או כל  בביצוע העבודההשער היציג לכל יום איחור, בתור פיצוי  מוסכם וקבוע מראש בגין איחור 

 לעיל. 1.1. אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מן האמור בסעיף החלק ממנ

בוטל ההסכם ע"י המזמין עקב הפרה יסודית של הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן, ישלם הספק     .1.1

)עשרים  21%הוכחת נזק, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בשיעור של למזמין, ללא צורך ב

 וחמישה אחוזים( מסכום התמורה.

כתניות יסודיות היורדות לשורשו  11-ו  12, 11, 13, 1, 1לעניין סעיף זה, תחשבנה הוראות הסעיפים     .1.1

רה אחרת של כן, כל הפ-של ההסכם שהפרתן, כולן או חלק מהן תיחשב להפרה יסודית כאמור. כמו

ו/או נסיבותיה בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה יסודית, תיחשב  הפי היקפה, אופיי-הסכם זה, שעל

יום והוא לא  מילא אחריה ו/או לא תיקן  11ככזו, ובלבד שניתנה לספק התראה מוקדמת בכתב של 

 את ההפרה. בנוסף לכך, ייחשבו העניינים הבאים  להפרה יסודית:

שהתראה  ההסכם ולאחרמתרשל בביצוע  הוכחות להנחת דעתו שהספקכשיש בידי המפקח  .1

 בכתב לספק לא הביאה לתיקון ההתרשלות ותוצאותיה;

 כשהספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק ספק משנה בביצוע .2

 שלא בהסכמת המפקח או בניגוד לה;  -התחייבויותיו לפי הסכם זה 

כשהספק עשה מעשה פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשהגיע להסדר עם או  .1

לטובת נושיו או חלק מהם או אם מונה לו, או על מרבית נכסיו, נאמן או כונס נכסים או אם 

 גם שהוצא כנגדו צו פירוק;  –נעשה בו חיסול לעסקים בכל אופן שהוא ובגוף מאוגד 

ות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר בשמו של הספק נתן או הציע כשיש בידי המפקח הוכח  .1

לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע 

 ההסכם.

לאחר הערכה , נקבעו  1.1עד   1.1מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי סכומי הפיצוי המוסכם כאמור בס"ק  1.1

 יחס סביר  לנזק שנגרם.סכום מסכומי פיצוי אלה נקבעו ללא טענה ש זהירה של הנזקים ולא תישמע כל

ארה"ב, כפי צמודים, לשער היציג של דולר  הינם 1.1עד  1.1סכומי הפיצוי המוסכם כאמור בסעיפים  1.1

 שיפורסם על ידי בנק ישראל לגבי מועד ביצוע כל תשלום ותשלום.

 הסבת ההסכם ואיסור המחאת זכויות  .13

 הספק אינו רשאי להסב את ההסכם כולו או כל חלק ממנו לאחר/ים ואינו רשאי להעביר את            13.1 

 זכויותיו וחובותיו ע"פ ההסכם כולן או מקצתן לאחר/ים בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין,        

 מין לכך, ובתנאים שייקבע המזמין.מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת המז       

     לעיל, אין הסכמתו פוטרת את הספק מהאחריות  13.1נתן המזמין הסכמתו כאמור בסעיף קטן       13.2

 למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.      

  המזמין יהיה רשאי בכל עת להסב את ההסכם, כולו או כל חלק ממנו ולהעביר לאחר/ים את זכויותיו  13.1

 מקצתן, בכל דרך, כפי שימצא לנכון. וחובותיו ע"פ ההסכם, כולן או     
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 זכויותיו של הספק לקבלת כספים מהמזמין, אינן ניתנות להמחאה או להסבה, בכל דרך שהיא והמזמין  13.1

 לא יכיר ולא יכבד המחאה או הסבה האמור.      

 

  גבייה וקיזוז 11

     נשא המזמין בתשלום כספי כלשהו החל על הספק, בין ע"פ ההסכם ובין ע"פ כל דין, יהא הספק חייב  11.1

 להחזירו למזמין מיד לכשיידרש לעשות כן, והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.      

ך אחרת המזמין רשאי לנכות, לחלט, או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לספק בין לפי ההסכם ובין בדר 11.2

כלשהי, כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת הספק בין ע"פ ההסכם ובין בדרך אחרת כלשהי )לרבות הפיצוי 

המוסכם( מכל סכום שיחוב המזמין לספק, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל התקשרות אחרת ביניהם, 

 ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי, החילוט או הקיזוז. 

ן תהא זכות עיכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידיו ו/או שיגיע לידי המזמין ו/או שנמצא בחצריו למזמי 11.1

 של המזמין, וזאת עד לגובה סכום הפיצוי המוסכם, אשר הספק חייב ו/או יהא חייב כמפורט לעיל.

 מזמין -יחסי ספק 22

כעובדי  ןועניישלוחיו, אינם ולא יחשבו לכל דבר ווכן כל מי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו הספק  12.1

ובין  ואו מי מטעמ המזמין, ולא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין קבלן עצמאי בלבדאלא כ המזמין

 ן.יאו מי מטעמו, לשום דבר ועני הספק

הספק מאשר כי עובדיו מועסקים על ידו בלבד וכי בעבודתם על פי הסכם זה אין משום קשירת יחסי  12.2

עובד ומעביד בין עובדיו ובין המזמין. הספק מתחייב לשלם לעובדיו את מלוא זכויותיהם, על פי כל 

 דין.

ין, יו/או בגינם, לפי הענ ולשלם לעובדיהספק לעיל, מתחייב  12.2מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  12.1

פיצויים, דמי שכר, משכורת, דמי בטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, תשלום לקרן 

דמי מחלה ודמי לידה, לרבות הפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ו/או צווי הרחבה,  נסיעות, חופשה,

פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או הסכם -א חייב בתשלומו עלווכל תשלום לעובד או בגינו שה

 קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי בענף זה.

, ועובדילבין  בין הספקקשר החויב בו בגין יש בגין כל תשלום מזמיןמתחייב לשפות את ה הספק 12.1

חרף האמור ברישא לסעיף זה, על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ו/או בגין כל תשלום שישולם על 

התחייבותו של הספק כאמור בסעיף קטן זה מותנית בכך  חרף האמור ברישא לסעיף זה. זמיןידי המ

ביעה או דרישה כאמור, יאפשר לו להתגונן שהמזמין ימסור לספק הודעה בסמוך לאחר קבלת כל ת

 כנגדה, ישתף עם הספק פעולה ולא יתפשר או יביא לסיומה ללא הסכמת הספק, מראש ובכתב. 

-כן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי עובד 12.1

של העובד כאמור על בסיס "שכר מעביד בין המזמין לבין מי מעובדי הספק, יחושבו זכויותיו 

 מינימום", כפי שהוא נקבע מעת לעת, והספק יהיה חייב להשיב למזמין כל סכום ששולם לו ביתר.

 סודיות  23

, מנהליו, עובדיו, חברות קשורות ו/או מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע בכתב, הספק 11.1

מך, נתונים, שיטות עבודה ונהלי עבודה, בע"פ או בכל צורה אחרת, לרבות תכנים, מידע, ידיעה, מס
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, ידע ו, הסטודנטים הלומדים אצלו, לקוחותיו, עסקיזמיןתוכנה וחפץ מכל סוג ומין הנוגעים למ

"(, אשר הגיע לידיעתם, במישרין או בעקיפין, ולא יעשו בו המידעוכיו"ב )להלן: " ומקצועי של

לא  הספקשימוש כלשהו זולת לצורכי ביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב 

לפרסם, להעביר או לחשוף את המידע, במישרין או בעקיפין לצד שלישי כלשהו ולנקוט בכל 

 תו לאחר כלשהו.האמצעים הדרושים למניעת אובדן המידע או הגע

מצהיר ומתחייב שכל המידע יישמר אצלו בבטחה ויינקטו כל האמצעים הדרושים לשם  הספק 11.2

 שמירתו.

 ועם סיום ההתקשרות ביניהם, מכל סיבה שהיא, או על פי דרישת זמין,מתחייב להחזיר למ הספק 11.1

ר אחר , לפי המוקדם, כל מידע, מסמך, צילום, דיסקט של מחשב וכל דבזמיןהראשונה של המ

הקשור או מתייחס למידע, מבלי להשאיר בידיו ו/או בידי מי מטעמו כל העתק או תמצית או רישום 

 או עותק שלהם.

התחייבות זו לסודיות תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בזמן והיא תהא בתוקף  11.1

 גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.

 

 סתירה בין המסמכים, פרשנות  25

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה בנספח כלשהוא של ההסכם,  11.1

 יגברו הוראות ההסכם.

 כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. 11.2

 סמכות שיפוט  21

תהיה הסמכות המקומית הייחודית  ,יפו-תל אביבלבית המשפט המוסמך שמקום מושבו במחוז  11.1

והבלעדית בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו, ולכל בית משפט אחר מלבדו לא תהא סמכות 

 לדון בעניינים אלה.

 

 הודעות  26

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעיל, הרי שכל הודעה על פי הסכם זה מצד למשנהו תחשב  11.1

השני על פי כתובתו הרשומה כדלקמן בדואר רשום, או שעות מעת שנשלחה לצד  12כנמסרה בתוך 

שעות אם נמסרה ביד או אם נשלחה בפקסימיליה בשעות העסקים וימי העסקים  21בתוך 

 המקובלים.

 המכללה האקדמית אחוה. : המזמין     

 : כאמור במבוא להסכם זה.הספק     

 שונות 27

ם בין הצדדים בקשר לנשוא הסכם זה. כל הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמי 11

פה, לרבות הוראות ההסכם הראשון, התחייבות או מצגים -הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או ובעל

שניתנו או נעשו ע"י הצדדים לפני כריתת הסכם ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו, אין בהם כדי להוסיף 
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עים ממנו, לגרוע מהם או לשנותם והצדדים לא יהיו קשורים על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם או נוב

 בהם החל מתאריך ההסכם.

יתור על איזו מזכויותיו ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין, או ושום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כו 11

יתור, ההסכמה, הדחייה, ודו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלה אם הוויתור או הסכמה מצוכ

 השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 כל שינוי או תוספת להסכם זה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו בכתב וייחתמו ע"י כל הצדדים לו. 23

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 מחיר הצעת -' א נספח
 

 בהתייחס למחירים המפורטים במחירון המאגר המאוחד, אנו מציעים הנחה בשיעור של %_________ 

 ובמילים: _____________ אחוזים. 

 

 להדגיש, מובהר בזאת כי ההנחה המוצעת לעיל תחול ביחס לכל פריט ופריט במחירון. 
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 נוסח הערבות הבנקאית -  'בנספח  

                                                                                                                         

 

 תאריך: _____________      

 לכבוד
 המכללה האקדמית אחוה )ע.ר(

 א.ג.נ.,

 _______________מס' אוטונומית הנדון: ערבות בנקאית 

ש"ח( אלף           ש"ח )_______ בזה כלפיכם, יחד ולחוד, לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  מתחייביםאנו 

"(, הנערב_ )להלן: "________________________"(, שתדרשו מאת __________סכום הערבות)להלן: "

 _______________________________להתקשרות בהסכם   - פומבימכרז בקשר ל

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

לחודש שלאחריו )או בסמוך  11-שהתפרסם ב __________ן ערבות זו, יהא מדד חודש י" לעניהמדד היסודי"

ין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה, קודם לקבלת דרישתכם על פי י" לענהמדד החדש". למועד זה(

 ערבות זו.

ימים  1התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה אוטונומית ובלתי מותנית. אנו נשלם לכם את סכום הקרן תוך 

מק את דרישתכם ומבלי לטעון מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנ

כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק החוב 

 האמור מאת החייב.

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי  __________ ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד ליום 

_____________ לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל. דרישה שתגיע אלינו לאחר  הסניף החתום מטה שמענו הוא:

 המועד הנ"ל, לא תיענה.

 בכבוד רב, 

 בע"מ בנק _________

 סניף ____________
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 'גנספח   
 נוסח אישור קיום ביטוחים

 
 לכבוד:

 המכללה האקדמית אחוה )ע.ר.(  
 "( המכללה)להלן: "

 א.ג.נ,

  - פומבימכרז הנדון: אישור על קיום ביטוחים של ____________________)להלן: "הספק"( בגין  

 לביצוע עבודות צבעלהתקשרות בהסכם מסגרת 

 
 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 ___________________ עיסוקו : .1

  אתר העבודה: הקמפוס האקדמי אחוה  .2

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .1

 ___________________ : בגבולות אחריות של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

 (לתקופה סה"כ  ₪ 2,333,333 לאירוע ו  ₪ 2,333,333לפחות  (

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

 .  .…………השתתפות עצמית :    

 בגבול אחריות של ביטוח אחריות מקצועית  .1

 ________________$ לאירוע ו ____________$  סה"כ לתקופה

 לאירוע ולתקופה( 133,333$)לפחות 

 : בגבולות אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .1

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

 למקרה ולתקופה[ $ -.1,333,333לעובד ו   $ -.1,133,333]לפחות :  

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

 השתתפות עצמית: _____________

ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י המכללה האקדמית אחוה והם לא ידרשו  .1

 את ביטוחים. להפעיל

ו/או קבלנים ו/או קבלני המכללה האקדמית אחוה בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח :  .1

+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד  משנה  ו/או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם"

 שלישי(.

רה של שינוי מק הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל .1

יום ממועד מתן ההודעה  13חלפו  השינוי ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם –ו/או ביטול הפוליסה 

אחוה המכללה  האקדמית לחינוך ו/או המכללה האקדמית על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל

 אחוה "

 בכבוד  רב,
 

 ..  חברה לביטוח בע"מ………
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 עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימוםתצהיר על העסקת  -' דנספח 

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:

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

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

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2

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

לא "(( בעל זיקה)להלן: " 1111-התשל"ו תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(,

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  הורשעו

 .  1111 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1111-הוגנים(, התשנ"א

  בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות  הורשעהגוף או בעל זיקה אליו

או חוק שכר מינימום,  1111-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 . 1111 -התשמ"ז 

בפסק דין חלוט ביותר משתי  הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה  X)למילוי ולסימון  .3

או חוק  1111-רות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעבי

 :1111 -שכר מינימום, התשמ"ז 

  מועד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן: " לא הייתהההרשעה האחרונה

 "(. ההתקשרות

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתההרשעה האחרונה 

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

 (.  2332באוקטובר  11התשס"ג )

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

_____________________ 

 המצהיר

 אישור

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

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

                 ___________               ______________________             ___________ 

 חתימת עוה"               חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 
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 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע -' הנספח 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה

 א.ג.נ.,

 2202/21הנדון: מכרז מס' 

 

 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

 התארגנות:______________________________. סוג 2

 . תאריך הרישום:______________________________1

 . מספר מזהה:______________________________1

. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו 1

 תוספת חותמת, אם יהיו:

________________________________________________ 

________________________________________________ 

. מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 1

 מע"מ.וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ו 1111 –ניהול חשבונות(, תשל'ו 

 
 

 בכבוד רב,
 

 

 חתימה וחותמת  עו"ד / רו"ח  שם מלא

 
 

 טלפון  כתובת
  



 

_____________________  _______________________ 
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 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות -' ונספח 

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

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

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

 המציע. 

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

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

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .1

 

_____________________ 

 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 

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

 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       

 
 

 


