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   15/2016 פומבימכרז 

להתקשרות בהסכם מסגרת 

שרותי ומתן  מזגניםספקת אל

  אחריות

 המכללה האקדמית אחוה. מסמך זה הינו רכוש 

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה בו שימוש 

 . למכרזמלא או חלקי לכל מטרה שהיא, מלבד מהגשת הצעה 

 אחוה. למכללה האקדמיתכל הזכויות שמורות 
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להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מזגנים ומתן  201615/במסגרת מכרז פומבי  הצעות  הנחיות להגשת הנדון: 

  שרותי אחריות 

 

 כללי .1

מזמינה מציעים שונים להגיש הצעת מחיר במסגרת ( "המכללה" –)להלן  המכללה האקדמית אחוה 1.1

 למזגנים למכללה האקדמית אחוה, כמפורטלאספקת מזגנים ומתן אחריות  201615/מכרז פומבי 

 .בנספח א'

 

  מפרט טכני וכתב כמויות. -ספקהצעת ה -נספח א' -

 

תקופת אחריות היצרן של כל אחד מיחידי הממכר ולא פחות מתקופה של עשרים לאחריות תינתן  -

(  חודשים  ממועד סיום אספקת  כל אחד מיחידי הממכר, בהתאם להזמנות 24וארבע )

 ן: "תקופת האחריות"(.)להלהמכללה

 

המכרז הינו מכרז מסגרת, במסגרתו תוכל המכללה, אך לא חייבת, להזמין מהמציע הזוכה, מידי פעם,  1.2

ובמהלך כל תקופת ההתקשרות, אספקה של מזגנים זהים ו/או דומים ו/או מקבילים למזגנים אשר 

י המכללה ו/או להנחיותיה ו/או , ומתן אחריות למזגנים אלה, והכל בהתאם לצרכפורטו בהצעת הזוכה

 מגבלות התקציב ובהיקפים שייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומבלי שהמכללה תתחייב לרכישת מזגנים בהיקף כלשהו, מובהר כי  

כי מובהר ש מזגנים בהיקף המפורט בנספח א'. בכוונת המכללה )אשר אינה מחייבת כאמור(, לרכו

הכמויות המפורטות בנספח א' וכאמור לעיל הינן משוערות בלבד, והכמויות הסופיות יהיו כמפורט 

 במועד הפקת הזמנה, מעת לעת, במשך תקופת ההתקשרות.

 

 מסמכי המכרז מחיר חוברת ראשונה. קומה  3בניין  -במכללהניתן לרכוש הזמנה את חוברת מסמכי ה 1.3

 לא יוחזרו.ש"ח כולל מע"מ, אשר  350 הינו

 

 (."החוזה"השירותים שעבורם מזמינה המכללה את ההצעות הינם כמפורט בחוזה המצורף )להלן:  1.4

 

ועד  הקבלת הודעת הזכיי חודשים, החל מיום( ארבעים ושמונה) 48חוזה הינו לתקופה קצובה, בת ה 1.5

 (.תקופת החוזה"" -)להלן ם ________________יול

 

  רשאים להגיש הצעות .2

התנאים  במועד הגשת ההצעה כל מתקיימים בהםלאספקת המזגנים ומתן אחריות מי שרשאים להגיש הצעות 

 :המצטברים המפורטים להלן
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 המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל; 2.1

 

 לדעת המכללה ו/או בעבירות אינו בעל הרשעות בעבירות פליליות שיש עמן קלוןהמציע  -ביחיד 2.2

 .בעבירות מעין אלה םהקשורות במתן שירותים, ולא הוגש כנגדו כתב אישו

 

לדעת המכללה ו/או  התאגיד ו/או מנהליו אינם בעלי הרשעות בעבירות פליליות שיש עמן קלון -בתאגיד  2.3

 .בעבירות הקשורות במתן שירותים, ולא הוגש כנגד מי מהם כתב אישום בעבירות מעין אלה

 

שנים לפחות באספקת מזגנים  3מו )ולא באמצעות קבלני משנה( הינו בעל ניסיון מוכח של המציע  בעצ 2.4

 המציע יצרף מסמך פרופיל חברה.  ומתן אחריות.

 

 בכל שנה. ₪ 500,000( עמד על לפחות 2012-2015האחרונות ) לוש השניםהמחזור הכספי של המציע בש 2.5

 אי זה. המציע יחתום על תצהיר ו' המעיד על עמידה בתנ

 

 יהול ספרים וניכוי מס במקור כחוק.למציע אישור על נ 2.6

 

לכל דגמי המזגנים אשר מוצעים על ידי המציע תו תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים  2.7

 , וכי הם עומדים בדרישות תו התקן. המציע יצרף אסמכתאות. 1953 -התשי"ג

 

 מסמכי ההזמנה .3

 

 המכרז  הינם כמפורט להלן: מסמכי  3.1

 

 כתב הזמנה זה ונספחיו לרבות נוסח הערבות להגשת ההצעה והנספח הטכני; 3.1.1

 הצעת הספק; 3.1.2

 ההסכם על נספחיו. 3.1.3

 כל מסמך נדרש בהתאם למסמכי המכרז.            3.1.4          
  

 .("מכרזמסמכי ה": )לעיל ולהלן   

 

לשם הכנת הצעתו והגשתה  מציעהינם רכושה של המכללה. המסמכים מושאלים ל המכרזכל מסמכי  3.2

רשאי להעתיק אותם, כולם או מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל המציע ולא למטרה אחרת כלשהי. אין 

 .מטרה אחרת

 

ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המכללה רשאית לבחור,  המכרזאם תמצא סתירה בין מסמכי  3.3

ולמציע  מכרזאת הפירוש העדיף של מסמכי ה לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או
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לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על 

 .ידי המכללה

בתוך אותו מסמך, יפורשו השונים ו/או בין הוראות שונות  מכרזאי התאמה בין מסמכי ה ה ו/אוכל סתיר

 .באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות המכללה

 

 נוספים יםהסבר .4

 

עו"ד גלית  -בלבד ל בכתבניתן לפנות  בשאלות הבהרה הקשורות לכתב הזמנה זה ו/או למסמכי המכרז 4.1

את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב . galit_am@achva.ac.ilאו במייל:  08-8501901עמרם בפקס: 

שאלות הבהרה שיגיעו למכללה לאחר תאריך זה, או שיופנו . 12:00בשעה  26.7.2016בלבד עד ליום 

 . יתן להגיש רק לאחר רכישת מסמכי ההזמנהבדרך אחרת, לא ייענו. שאלות נ

 . רק תשובות בכתב יחייבו את המכללה. ות להן ירוכזו ויופצו באמצעות אתר המכללההשאלות והתשוב

 

או הבהרה יינתנו ו/ופנו בכתב וכל תשובה ימובהר כי יינתנו תשובות רק לשאלות שלמען הסר ספק  4.2

ואלה לא  פה למשתתפים-המכללה אינה נושאת באחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעלבכתב. 

 ה.יחייבו אות

 

ו/או  מכרזוזמתה הבהרות לאמור במסמכי המבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסמכת המכללה ליתן מי 4.3

שתועלה לאתר המכללה, תחת לשונית מכרזים. באחריות המציע לתקן טעויות שנפלו בהם בהודעה 

 להתעדכן בהודעות היוצאות מהמכללה ולפעול בהתאם לאמור בהן. 

ידו,  ההבהרות ו/או התיקונים האמורים כשהם חתומים עלהתשובות ו/או על המציע לצרף להצעתו את  4.4

 .מכרזוהם יהוו חלק ממסמכי ה

 

 בדיקות מוקדמות .5

 

, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים לחקור את תנאי מכרזויבדוק את כל מסמכי ה המציע יקרא בעיון

המזגנים והאחריות  וכל יתר התחייבויותיו כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההתקשרות עם המכללה לאספקת 

עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל . ההסכם

נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או  השהייתבדיקה 

הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע  ןענייהטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל 

 .בה ו/או שאינו מופיע בה
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 הנחיות להגשת ההצעה .6

 

חותמת  חתומים ע"י המציע עםלרבות הנספחים  מסמכי המכרז יש להגיש הצעה הכוללת את כל 6.1

יחתום המציע בצירוף  -במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד ינים. וחתימה מלאה במקומות המצו

 .אישור של עו"ד או רו"ח לאימות חתימתו של המציע

החברה ויצורף יחתמו מורשי החתימה שלה בצירוף חותמת  -במקרה שההצעה מוגשת על ידי חברה  6.2

אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותם לחתום בשם החברה. כן תצורף הוכחה )מאושרת ע"י עו"ד או 

רו"ח או רשות מוסמכת( על רישום החברה, ורשימה מאושרת של בעלי מניותיה ומנהליה, מספרי 

 .תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם

מורשי החתימה שלה בצירוף חותמת האגודה  במקרה שההצעה מוגשת על ידי אגודה שיתופית, יחתמו 

ויצורף אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותם לחתום בשם האגודה. כן תצורף הוכחה )מאושרת ע"י עו"ד 

או רו"ח או רשות מוסמכת( על רישום האגודה ורשימה מאושרת של מנהליה, מספרי תעודות הזהות 

 שלהם וכתובותיהם.

אחד השותפים בשם השותפות בצירוף השותפים או  כל מויחת -תפותבמקרה שההצעה מוגשת על ידי שו

בגוף ההצעה את שמות  מוהמעידה על זכותו לחתום בשם השותפות, וכן ירש ייפוי כוח או הוכחה אחרת

  .יתר השותפים, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם

 . מציע ימלא את כל הטבלה במפרט הצעת המחיר הנדרשה 6.3

לפסול  תרשאיכללה המתהא  ,צעהציע לא ינקוב במחיר ליד סעיף כלשהו או סעיפים כלשהם בהאם המ 6.4

 במקרה כזה את ההצעה.

 כשהיא מלאה על ידו.נספח א',  -את הצעת הספקהמציע יגיש למכללה  6.5

 .מס ערך מוסף וכוללים בשקלים חדשיםהמחירים יהיו נקובים  6.6

, לשים את כל זמנהבמסמכי הה ספקבהם מסומן מקום לחתימת הכל המקומות  על המציע לחתום על 6.7

 החומר במעטפה 

 יש למלא את הפרטים והמחירים הדרושים בבהירות ובדייקנות. 6.7.1

 .צעת הספקיש לחתום על כל דף ממסמכי ה 6.7.2

 בתוכם אחריות למשך תקופת האחריות.המחירים יכללו את מחירי המזגנים הכולל  6.8

, בין בגוף המכרזהערה או הסתייגות במסמכי השמטה, אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה,  6.9

. מכרזהדבר נתבקש במפורש במסמכי ה המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם

לא יהיו ברי תוקף כלפי המכללה ועלולים לגרום לפסילת  ושלא נתבקשאו השמטה כזו כל רישום 

 הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המכללה. ההצעה,

 
 
  תיוערבו .7

 

חתומה ע"י בנק מוסמך בנוסח המצורף, לזכות אוטונומית המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  7.1

 :)להלןהמצ"ב   נספח ב')עשרת אלפים שקלים חדשים( בנוסח ש"ח  10,000, גובה הערבות בסך המכללה

 .29.9.2016ועד ליום  31.7.2016הערבות תהא בתוקף מיום  (."להצעה ערבות"
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למרות  .האחרון להגשת ההצעות(המועד ) יום מהיום הקובע 60 –יהיה ל להצעה תוקפה של הערבות  7.2

ת החלטה סופית להאריך את תוקף הערבות עד לקבלל, המציע מתחייב, לבקשת המכללה, האמור לעי

 אי הארכת תוקף הערבות, יביא לפסילת הצעת המציע על הסף.  בדבר המציע הזוכה.

 
למציע הזדמנות להשמיע  המכללה תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה, כולה או חלקה, אחרי שנתנה 7.3

 את טענותיו בפניה בכתב אם התקיים בו אחד מאלה: 
 

 בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  הליךהמציע נהג במהלך ה 7.3.1
 

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. למכללההמציע מסר  7.3.2
 

גשת ההצעות כקבוע במסמכי המציע חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון לה 7.3.3
 . ההזמנה

 
א פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שהן תנאי הוא לאחרי שנבחר המציע כזוכה  7.3.4

 עם הזוכה.  מכללהת ההתקשרות של הרמוקדם ליצי
 
סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למכללה ללא צורך בהוכחת  7.4

 נזק כלשהו.  
 

ן להוכיח כי נזקה גבוה יותר מסכום מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המכללה תהיה רשאית בכל זמ 7.5

הערבות ולתובעו מהמציע. אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמכללה ו/או כדי לשלול ממנה להעלות כל 

 על פי כל דין.  הטענה ולדרוש מהמציע כל סעד העומד ל

יוחזרו  –של מציעים אחרים שהצעותיהם נדחו או לא נתקבלו להצעה  כל הערבויות הבנקאיות 7.6

 יום מהיום הקובע. 90למגישיהם בדואר רשום בתוך 

 
יום מהיום  90, כל הצעה שלגביה לא נשלחה הודעת קבלה או אישור ע"י המזמין תוך ספקלשם הסרת  7.7

 ב תחשב כאילו נדחתה.נקוה

 
וימציא למכללה ערבות  המציע, אשר הצעתו תתקבל על ידי המכללה, יחתום על כל מסמכי החוזה 7.8

בסך של שתהווה ערבות לקיום החוזה, , צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית )ללא תנאי( בנקאית 

יום לאחר תום תקופת החוזה  60ושתהיה בתוקף למשך  )חמש עשרה אלף  שקלים חדשים(ש"ח  15,000

)שבעה( ימים  7וזאת תוך  , הכל להנחת דעתה של המכללה("ביצועערבות ")להלן:  חוזהבכמפורט 

 .בלת ההודעה מהמכללה על קבלת הצעתו, או תוך פרק זמן אחר שייקבע על ידי המכללהממועד ק

 צירוף מסמכים .8

 
 :על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן

 

 נספח א'. -ספקהצעת ה 8.1
 

ההזמנה להציע הצעות, מענה לשאלות והבהרות )ככל שקיימים(, כשהם  מסמכי המכרז לרבות החוזה,  8.2
 .הספק על ידי חתומים



 

                   _____________________                                                                                         ________________________  

      
  המכללה האקדמית אחוה                                                                          הספק                          

7 

 

 תעודת התאגדות של התאגיד. 8.3
 

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,  8.5
 .1976 – התשל"ו

 
 אישור הרשויות המוסמכות לצורך ניכוי מס במקור. 8.6

 
מוצר המוצע  ציוד בארץ ובחו"ל בעבור כלאישורים המתעדים את קשרי המציע עם נציגים ויצרני  8.7

האחרון , במהלך השנתיים שקדמו למועד כתב הזמנה זהבהיקפים המתחייבים לפי במסגרת המכרז ו

להגשת הצעות למכרז ובצירוף התחייבות של היצרן לרציפות מתן אחריות. האישור יהא בנוסח המצורף 

 "אישור יצרן בעניין נציג מורשה". – כנספח ד'

 

 אישורי תו תקן ישראלי רשמי  לכל דגמי המזגנים המוצעים על ידו במסגרת הצעתו. 8.9 
 

 ערבות בנקאית. 8.10 
 

רשימה של לפחות שלושה ממליצים מבין לקוחותיו בהווה ובעבר על המציע לצרף להצעתו  -המלצות  8.11 

ת בגינם, אשר תכלול שנים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות( להם סיפק מזגנים ונתן אחריו 3)עד 

 .נספח ה' -ף הממליץ, שם הממליץ, תפקידו ומספר הטלפון שלוגואת שם ה

 

חתומה ע"י מורשה החתימה של המציע  הצהרה בדבר המחזור העסקי של המציע כאמור לעיל כשהיא  8.13

 בצירוף אישור עו"ד/ רו"ח לאימות החתימה. נספח ו' בנוסח

 בשלב הגשת ההצעה אישור עריכת הביטוח ייחתם על ידי המציע בלבד. המציע הזוכה יידרש להעביר את   8.14 
 

 האישור לחברת הביטוח לצורך החתמתה על האישור.                     
 

מציע שלא יצרף להצעתו את אחד או יותר מהמסמכים המפורטים, המכללה תהיה רשאית לפסול את הצעתו 

 לא לדון בהצעתו ו/או שלא לקבלה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.ו/או 

 

 הוצאותאחריות ו .9

 

או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם ו/המכללה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה  9.1

 הצעתו.

 

המכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות,  9.2

 .או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה ,מכרזמסמכי הדמי רכישת 
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באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו  אהמציע ייש 9.3

 מדויק ו/או מטעה בהצעתו.

 

 תוקף ההצעה .10

למרות האמור לעיל, מועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. ( יום מהתשעים) 90ההצעה תישאר בתוקף למשך 

 .( יום נוספים את תוקף הצעתותשעים)  90 - אם יידרש לכך בכתב ע"י המכללה יאריך המציע ב

 

 המקום והזמן להגשת ההצעות .11

 

ופירוט , מספר המכרז ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה תהיה רשומה כתובת המכללה 11.1

ההצעה תוגש . "להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מזגנים ומתן אחריות 201615/"מכרז פומבי 

 .. אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל סימן מזהה אחרבשני עותקים

 

במסירה  צריכה להגיעההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה,  11.2

 31.7.2016יום עד  , בקומה ראשונה 3 נהלה, בבניין השבלשכה האקדמיתמכרזים לתיבת ה אישית

 .(. אין לשלוח את ההצעות בדוארהמועד האחרון להגשת ההצעות"": )להלן 12:00שעה ב

 

 .לא תובא לדיון -לעיל הסעיף תיבת ההצעות בהתאם להוראות כל הצעה שלא תגיע ל 11.3

 

 כללי .12

 

 מופנית בזה לתנאים להלן ובהגשת הצעתו מסכים מגיש ההצעה כי:תשומת לב המציע 

המכללה פועלת במסגרת חוק חובת המכרזים ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה  12.1

 .  2009-גבוהה(, תש"ע 

 

על פי שיקול  באיזו הצעה שהיא םפורמאלייהמכללה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים  12.2

 .דעתה הבלעדי

פגומה, לתקן או להשלים את  המכללה תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או 12.3

 .בכפוף להוראות החוק ותקנותיו , בדרך ובתנאים שתקבעבלעדיהצעתו, לפי שיקול דעתה ה

 
נתונה לשיקול דעתה המכללה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכרעה  12.4

 הבלעדי.

 
 בלעדי והמוחלט:ה, עפ"י שיקול דעתה המכללה שומרת לעצמה את הזכות 12.5

או עם חלקם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים כולם או  לנהל משא ומתן עם  המציעים 12.5.1

 .בכפוף להוראות החוק ותקנותיו חלקם
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 .לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן 12.5.2

 לוותר על דרישות וקיום תנאים כלשהם ו/או להתנות תנאים חדשים ו/או נוספים. 12.5.3

למסור את מתן השירותים לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם  12.5.4

 ו/או הטובה ביותר. היא איננה ההצעה הזולה ביותר

א לנכון, מבלי שלמציעים לדחות את קבלת ההחלטות בהליך ו/או לבטלו בכל דרך שתמצ 12.5.5

 תהיה טענה בשל כך.

להחליט שלא לקבל כל הצעה שהיא ולהוציא הזמנות חדשות להגשת הצעות בין בנוסח זהה  12.5.6

 לנוסח זה ובין בנוסח שונה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כן, הדרוש לה במסגרת הזמנה זו ממציע אחד. כמו  ציודהמכללה אינה מתחייבת לקנות את כל ה 12.6

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד למכרז זה, לפצל את ההתקשרות בין מספר 

שונים. כמו כן, המכללה רשאית לקבל הצעה  ו/או ציוד ולסוגי שרותו/או ציוד מציעים לאותו סוג שרות 

 מכמה ספקים במקביל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

במידה והמכללה תממש את זכותה לקבל את השרות  מכמה ספקים, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי 

 ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך. 

 
רשאית לדרג מציע או מציעים נוספים מלבד הזוכה, ולקבוע כי במקרה שהזוכה לא יעמוד  המכללה 12.7

 .בתנאי כלשהו, יבוא במקומו המציע שידורג אחריו

 
או מי שימונה לכך מטעמה, תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם מציע בפרטים המופיעים  המכללה 12.8

בהצעתו, לבקש הבהרות לגביה ולבקש מהמציעים, שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר 

ת , לתקן או לשפר אבמציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים )לרבות עם חלק מהמציעים בלבד(

 .הכל בכפוף להוראות החוק ותקנותיו בכתב הצעותיהם

, במסגרתה התקשרות מסגרתמובהר בזאת, כי ההתקשרות בין המכללה לבין המציע הזוכה תהיה  12.9

למכללה תהיה שמורה הזכות במשך כל תקופת ההתקשרות  לבצע הזמנות של מזגנים זהים ו/או דומים 

 ולתקציבה.למוגדר במכרז זה, בהתאם לצרכי המכללה 

 
או  ראות עיניה אודות המציעים, כולם המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי 12.10

כמו כן רשאית המכללה או נציגיה לבקר במשרדי המציע,  מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם.

שנראה לה נחוץ לשם  בהווה או בעבר, ולקבל מהם כל מידעלהם סיפק ציוד ו/או שירותים באתרים 

 מתן החלטתה.

בהגשת ההצעה רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות 

רשאית כאמור. מציע שלא ישתף פעולה בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון, 

ללא דיחוי אודות כל שינוי אשר . כן מתחייב המציע לעדכן את המכללה המכללה לפסול את הצעתו

יחול, אם יחול, במידע שמסר בפרק הזמן שיחלוף מאז מסירתו למכללה ועד לקבלת החלטתה בדבר 

 .ההצעה הזוכה

 
וכל לבחור כללה תהמכללה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור מציע נוסף הכשיר לזכייה אשר המ 12.11

כה הראשון אינו עומד או שלא יוכל לעמוד בתנאים ו/או בהצעתו כהצעה זוכה במידה ויתברר כי הזו
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המכללה  תחייבויות במועד שנקבע או שהצעתו תפסל מכל סיבה שהיא.הההסכם, או לא יחל בביצוע ה

שומרת לעצמה את הזכות, במידה והמציע הזוכה לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו, לחלט את הערבות 

אין באמור לעיל כדי למנוע מהמכללה לפעול הציע הצעות. להצעה  שנמסרה על ידו במסגרת ההזמנה ל

 בכל דרך אחרת לרבות פרסום פניה חדשה לקבלת הצעות.

 
תקציב. אין המכללה מתחייבת אינם בשליטת המכללה, כגון מימון וקיומו של ההליך מותנה בגורמים ש 12.12

ות מכל סיבה שהיא, לרבות לבחור זוכה. כמו כן רשאית המכללה להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשר

 וכיוצ"ב. מסיבות תקציביות, ארגוניות, מנהליות

 

 אמות מידה לבחירת המציע .13

 
 מחיר. 100%אמת מידה לבחירה :                        

 

  זכות עיון בהצעה הזוכה .14

 

רשאי ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת המכללה על הזוכה, יהיה כל מציע  30בתוך  14.1

 על נספחיה.  לעיין במסמכי ההצעה הזוכה

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

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

  ם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או חלקים ממנה.המכללה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הא 14.3

 הודעות ונציגות .15

כתובתו לצורך מסירת שמו המלא, מסמכי ההזמנה יהיה על המציע להודיע למכללה את  קבלתבעת  15.1

מספר הטלפון ומספר הפקסימיליה של האדם כתובת דואר אלקטרוני, הודעות בכל הקשור בהליך זה, 

 .זה אשר ייצג אותו בכל הקשור בהליך

לעיל, או עם אדם ג עליו יודיע המציע, כאמור בכל הקשור בהליך זה המכללה תעמוד בקשר עם הנצי 15.2

 .אחר עליו יודיע המציע בכתב

 

 שירותהלים כללים לביצוע הנ

, השירותים כמפורט במסמכי ההצעהמבלי לגרוע מהאמור במסמכי ההצעה, מובהר בזאת כי אספקת           

ביחס לשעות  המטעממי  ו/אומהמכללה לציית לכל הוראה שיקבל  ספקכן על ה-ועל המכללה תתבצע בשטח 

 השוטפת של המכללה.מניעת הפרעה לפעילות ו הפעילות
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 ספקהצעת ה

 לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה

 ) להלן: "אחוה " ו/או "המכללה"(

 7980400קמים ד.נ ש

 תאריך:  ______________

 

 ____________שם המציע: 

 ("ספק"ה)להלן: 

 נא העתק השם המדויק כפי

 שנרשם אצל רשם החברות,

 או רשם השותפויות, אם נרשם,

 ___________מס' החברה:

 __________מס' השותפות:

 

 

להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מזגנים ומתן אחריות   201615/במסגרת מכרז פומבי "הצעה" הנדון: 

 במכללה האקדמית אחוה

 

במסגרת מכרז פומבי  , מאשרים בזה קבלת כתב ההזמנהספק העוסק האספקה ומתן אחריות למזגניםאנו הח"מ, 

 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מזגנים ומתן אחריות במכללה האקדמית אחוה. 15/2016

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן: .1

לרבות מסמכי החוזה המוצע על  מכרזהצעתנו מוגשת לאחר שקראנו ועיינו היטב בכל מסמכי  .א

  .נספחיו ותנאיו, והבנו אותם היטב

, קיבלנו את כל הפרטים העשויים להיות רלבנטיים להגשת הצעתינואת  חנו, בבמכללהסיירנו  .ב

ספקת המזגנים אההסברים הדרושים לביצוע ההתחייבויות, ולמדנו את התנאים הנדרשים ל

 ובהתאם לכך בססנו את הצעתנו. םשירותיהביצוע ול

 בדקנו ושקלנו את כלל  תנאי החוזה. .ג

 המכרז.אנו יודעים, מכירים ויש ברשותנו כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי  .ד

, במסגרתו תוכל המכללה, אך לא חייבת, להזמין מכרז מסגרתהמכרז הינו אנו מודעים לעובדה כי  .ה

או דומים , מידי פעם, ובמהלך כל תקופת ההתקשרות, אספקה של מזגנים זהים ו/מהמציע הזוכה

, ומתן אחריות למזגנים אלה, והכל בהתאם לצרכי המכללה ו/או למזגנים אשר פורטו בהצעתנו

 מגבלות התקציב ובהיקפים שייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

משוערות בלבד, והכמויות הסופיות יהיו הכמויות המפורטות בנספח א' הינן אנו מודעים לכך כי  .ו

 ., ככל שתופקכמפורט במועד הפקת הזמנה, מעת לעת, במשך תקופת ההתקשרות
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, ויש מכרזיש לנו ידע המקצועי, הניסיון והיכולת לבצע את ההתחייבויות והדרישות  עפ"י מסמכי ה .ז

זגנים ולמתן אספקת המהדרוש ל  המקצועיכח האדם ברשותנו כל הכלים, הציוד, האמצעים ו

 האחריות.

 אנו מאשרים כי אנו מודעים היטב לנושא הערבויות הנדרשות כולן: .ח

 

 המוגשת לפי כתב ההזמנה.הבנקאית הערבות  .1

 בנקאית לביצוע ולקיום תנאי החוזה.הערבות ה .2

 

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

נו כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין יתואנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצע   .3

באספקת המזגנים ובמתן האחריות לרבות, אך לא רק, חלקי החילוף )ככל האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות 

לפיהן,  ספקהתחייבויות ההמצורפים להצעתנו זו, ולביצוע כל המכרז , בהתאם לדרישות מסמכי שיידרש(

וכי לא נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה או אי ידיעה שהיא של תנאי החוזה או של כל אחד מהנספחים 

 .מכרזהקשורים לחוזה או של מסמכי ה

ידוע לנו, כי אין אתם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי תהיו רשאים, לפי    .4

וביצוע יתר ההתחייבויות כמפורט  אספקת המזגניםכם, לבטל את הזמנתכם ולמסור את שיקול דעת

בשלמות או באופן חלקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן שתמצאו לנכון, וכן לנהל מו"מ עם  במסמכי המכרז

 המציעים או עם כל חלק מהם ואנו מסכימים לכך.

ת ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכים ואנו מסכימים הננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנו  .5

 לתוכנם.

מס ערך מוסף בדבר  הננו ממציאים בזה אישורים מאת פקיד השומה בדבר ניהול ספרי חשבונות כדין, וממנהל  .6

 היותנו עוסק מורשה.

ת, , ולהמציא את הערבויוב ההזמנהכמפורט בכתלפעול אם הצעתנו תתקבל על ידכם אנו מתחייבים בזה   .7

 מכרז.והאישורים ולערוך את הביטוחים כנדרש במסמכי ה תהביטחונו

 כם.י, בהתאם להוראותבמסמכי המכרזאנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור   .8

הצעה, מסמכי העפ"י  והתחייבויותינאנו מאשרים בזה את הסכמתנו לכך, שאם לא נעמוד או לא נקיים את   .9

ם לממש את הערבות כפי שקבוע בכתב ההזמנה, ולחלט את סכום הערבות ואנו כולן או מקצתן, תהיו רשאי

 .מוותרים בזה על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל

לאישור כל האמור לעיל ובתור הצעה, אנו מצרפים בזה את כל מסמכי ההצעה חתומים על ידנו בצירוף    .10

בדבר מורשי החתימה של חברתנו, כפי שנדרש בכתב ההזמנה ובמקרה של הערבות הבנקאית וכמו כן אישור 

 חברת מניות ו/ או שותפות וכמו כן מצורפים בזה מסמכי ההתאגדות של החברה/שותפות.

 מסמכי המכרז.כן אנו מצרפים את כל המסמכים כמפורט ב .11

 

 כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .12
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 ________________________________________________________כתובת: 

 

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

 

 (: ___________________ לפנות למר/גב': ______________________ניידטלפון )

 

 __________________________________פקסימיליה: ___________________

 

 דוא"ל _________________________________________________________

 

 ______ כנ"ל.______נציגינו המוסמך לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו הוא מר/גב' ___

         

 :ספקהצהרת ה

 

הוא קראם והבין את תוכנם, מלוא מסמכי המכרז לרבות החוזה והנספחים, מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים ספק ה

 בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. התחייבויותיוקיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת והינו מתחייב לבצע את 

 והינה חלק בלתי נפרד ממנה.ספק הצהרה זו מהווה נספח להצעת ה

 

 _____________: _________________ספקחותמת וחתימת ה
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 מסגרת הסכם         

 אספקת מזגנים ומתן אחריות 

 

 2016ביום _____לחודש ____  אחווה במכללה האקדמיתשנערך ונחתם 

 

 

 ________________________   בין:

 ____________________ פ.ח.   

 __________________רחוב מ   

   _______________________ 

 "(ספק)להלן: "   

 מצד אחד;

 

 

   לבין:

 580250231וה ע"ר אקדמית אחו המכללה   

 7980400ד.נ. שקמים    

 ("המכללה" :להלן)   

 מצד שני;

 

 

 

 ןוהניסיובעל הכישורים, המומחיות, הידע  ווהינ אספקת מזגנים ומתן אחריות למזגנים,עוסק ב הספקו והואיל:

  ;אחריות למזגניםמתן אספקת המזגנים ולל

 

כי הספק יספק לה מזגנים וכן אחריות למזגנים  לפי הצעה שהגיש במסגרת מכרז והמכללה מעוניינת  והואיל;

 (;"ההצעה"לאספקת מזגנים ואחריות )להלן:  15/2016פומבי 

 

ברצון ספק ובהסתמך על ההצעה והצהרות הלספק למכללה את המזגנים ואחריות,  ןמעוניי ספקוה והואיל:

 ;ולרכוש מהספק מזגנים ואחריות, והכל כאמור בהסכם זה להלןהצעת הספק לקבל  מכללהה

 

 כפי שיפורט להלן; , והכלאת זכויותיהם וחובותיהם על הכתב נים להעלותיוהצדדים מעוני והואיל:
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 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:              

 והגדרות נספחים, מבוא .1

 

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

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורשו ביחד עמו.  1.2 

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

 

 הגדרות  1.4 

 למונחים הבאים יהיה הפירוש המיוחד אשר לצידם:                  

 

 והאקדמית אחו המכללה "המזמין" ו/או "כללה"המ                 

 

 וכל מי  מורשיו המוסמכיםעובדיו, שליחיו  ,הספקלרבות נציגי "המציע              ו/או "הספק"                   

 שבא מטעמו.                                                                    

 

 הקשר קשר לצורך הסכם זה. גורם מי שימונו על ידי הצדדים כגורמי  הקשר"אנשי "        

: , גורם הקשר מטעם המכללה______________יהיה:  הספקמטעם 

" הממונה מטעם המכללה" מנהל תפעול או מי שמונה מטעמו בכתב )להלן:

כל פניה למכללה תבוצע באמצעות  .("גורם הקשר מטעם המכללה"או 

 גורם הקשר מטעם המכללה.

 

בהסכם מסגרת לאספקת מזגנים  להתקשרות 15/2016מכרז פומבי   "המכרז"

 ואחריות, לרבות כל מסמכי המכרז ונספחיו. 

 

 המכללה בהתאם להסכם זה ולהצעת הספק מזגנים אשר יסופקו לידי   "ממכר"ה ו/או"המזגנים"  

 בהתאם למסמכי המכרז.

 

חודשים החל מיום ______________ ועד ליום  48תקופה של  "תקופת ההתקשרות" 

.________________ 

 

של  תקופת אחריות היצרן של כל אחד מיחידי הממכר ולא פחות מתקופה  "תקופת האחריות" 

סיום אספקת  כל אחד מיחידי הממכר, (  חודשים  ממועד 24עשרים וארבע )

 בהתאם להזמנות המכללה.

 

, המתפרסם על ידי כללי -חירים הידוע כמדד המחירים לצרכןמדד המ  המדד"או "ו/" מדד המחירים לצרכן"

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם 
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יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא 

במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים 

 ובין אם לאו.

 

 ההתקשרות .2

מן הסוג המפורט בנספח  הממכר מכללה את הספק יספק למבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים שלהלן,  2.1

ו/או מקבילים למזגנים המפורטים בנספח א' ואשר לא יפחתו ברמתן הטכנית ו/או דומים   א' להסכם זה

במשך כל תקופת ההתקשרות, בכפוף להזמנות המכללה  מעת לעת, בהתאם  מן הסוג המפורט בנספח א', 

 .תקציבה ושיקול דעתה, והכל בתמורה ובתנאים הקבועים בהסכם זה , הנחיותיה,לצרכיה

לכל אורך תקופת ההתקשרות יספק למכללה את הממכר העדכני בהתאם לדגמים  הספק מתחייב כי 2.2

החדישים ביותר של היצרן באופן שרמת העדכניות הטכנולוגית של הממכר תהיה זהה ותואמת להנחיות 

 ולהמלצות המחייבות של היצרן ובאופן שהמפורט בנספח א' יהווה מפרט מינימאלי של הממכר.

 אחריות לכל אחד מיחידי הממכר אשר סופק על ידו במסגרת הסכם זה וזאת למשך    יספק למכללה  ספקה 2.3 

 .תקופת האחריות כהגדרתה בסעיף לעיל                            

, תהיה חייבת, אך לא כללהוכל המת, במסגרתה התקשרות מסגרתמובהר בזאת, כי התקשרות זו הינה  2.4

ושיקול  ה, בהתאם לצרכיהממכר כולו או חלקולהזמין מהספק, מדי פעם ובמהלך תקופת ההתקשרות, את 

 הבלעדי. הדעת

להזמין את הממכר כולו מהספק או כל חלק ממנו וכי אין בהסכם זה כדי  תמחויב כללה אינהמובהר כי המ 2.5

 או דומה לזה נשוא ההסכם.ספקת ממכר זהה אלהקנות לספק זכות בלעדית כלשהי, לרבות בקשר ל

זמין רק חלק מהממכר, כללה תבחתימתו על הסכם זה מאשר הספק ומצהיר כי ידוע לו שיש אפשרות שהמ 2.6

הבלעדי, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לכמות ההזמנות,  הלפי שיקול דעת

 וך או הנובע מכך.או כל עניין אחר הקשור, הכר מזגנים המוזמנתכמות ה

רכוש מהספק תש ממכרשמורה הזכות להגדיל את כמות ה כללהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם כי למ 2.7

 הבלעדי. הלהסכם, בהתאם לשיקול דעת בנספח א'במהלך תקופת ההתקשרות, מעבר למפורט 

ובמשך תקופת מהספק   כללההסכם זה הוא בבחינת הסכם מסגרת שיחול לגבי כל הזמנה של המ 2.8

מעת  לו או חלקו, תבוצע לפי הוראות המכללהספקת הממכר, כולעיל. א 1ההתקשרות כהגדרתה בסעיף 

 ספקה וכמות הממכר הנדרשת בכל עת.אלעת לגבי מועדי ה

 

 הספקהצהרות  והתחייבויות  .3

 

 :בחתימתו על חוזה זה כדלקמן ומתחייב מאשר, מצהיר הספק 

יתר הדרוש על פי הסכם זה כל והציוד, , ם הכספיים, הכישורים, המיומנותהמשאבי יש לו את הידע, היכולת, 3.1

ספק למכללה את המזגנים בכל תקופת ההתקשרות  וליתן אחריות למזגנים ל ו/או המכרז על נספחיו ו/או הדין

 מזגנים, האחריות ויתרההדרוש על מנת לספק למכללה את  כל לבצע את וכן  למשך כל תקופת האחריות 

 ועל פי כל דין.זה, מסמכי המכרז  להסכםבהתאם התחייבויות הספק 
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כי הינו בעל כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים מכל מין וסוג הדרושים לקיום מלוא התחייבויותיו  3.2

(, והוא מתחייב להחזיק  בהיתרים תקפים במשך כל תקופת ""ההיתריםכאמור בהסכם זה )להלן: 

 ההתקשרות.

 

בביצוע התחייבויותיו כאמור  נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים 3.3

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

 

ר בביצוע התחייבויותיו עפ"י קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשו 3.4

 חוזה זה, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר אתם.

 

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

שבחוזה זה ו/או  ובקיום התחייבויותיובאספקת המזגנים ו/או במתן האחריות  נסיבה כלשהם הקשורים 

 והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור. במשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת האחריות הנובעים מהם,

 

 ולצורך ביצוע התחייבויותי ונתונים, הפרטים והמידע הדרושים לאת כל ה כללהי קיבל מהמכ מצהירהספק  3.6

 על פי הסכם זה.

 

 .מכללהה םע ווקית ו/או אחרת להתקשרותת ו/או חכי אין כל מניעה חוזי מצהיר ספקה 3.7

 

אישורים כדין על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה, חוק מס  א בעלוומצהיר כי ה רמאש הספק 3.8

בידיו,  יהיו מתחייב כי  ספק. ה1987 -ערך מוסף וחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשמ"ז 

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

 

הספק מתחייב לספק למכללה במלואם את כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה במקצועיות, במיומנות,  3.9

בדייקנות וביעילות בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ונספחיו ולשביעות רצונו של הממונה ו/או המכללה, 

ו על ידי הממונה ו/או המכללה  בכל הקשור בביצוע הסכם זה תוך שיתוף ולקיים את כל ההוראות שיינתנו  ל

 פעולה מלא.

 

הספק מתחייב להיות האחראי באופן מלא ובלעדי לגבי הממכר לרבות אספקת כל חלק ממנו לשביעות רצון  3.10

 המכללה.

 

ראות כל רשות מוסמכת הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהו 3.11

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

 התחייבותו זו תחול אך ורק על הספק.
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הספק ועובדיו ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  3.12

והתקנות על פיהן וכל הוראה חוקית רלוונטית אחרת, באופן שלא יגרם נזק לרכוש המכללה  1970 -התש"ל

 ו/או לסטודנטים ו/או לעובדים ו/או לצד ג' כלשהו עקב ביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

 

י, הספק מתחייב לספק את השירותים תוך שמירה על כללי בטיחות וגיהות באמצעות ציוד תקין ובטיחות 3.13

 העומד בכל התקנים הנדרשים ועפ"י הוראות כל דין.

 

הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו, בנוחות, ביעילות, ביסודיות וברמה מקצועית טובה באמצעות מספר  3.14

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

מודים ולהימנע מפגיעה בפעילות שוטפת במכללה לרבות בזכות השימוש הספק מתחייב להימנע מהפרעה ללי 3.15

 והמעבר של כל אדם במבנים ובשטחים השכנים למכללה, בדרכים, כבישים, חלקות וכיוצ"ב.

 

  .אחד מיחידי הממכרהוראות מפורטות להפעלת כל את הוראות היצרן וכן  כללההספק מתחייב להעביר למ 3.16

 כללה את הדגם והמספר הסידורי של  היצרן של כל אחד מיחידי הממכר.כן ימסור הספק לידי המ

 

 הממכרלצורך תפעול ותחזוקת הספק מתחייב לספק למכללה את כל הספרות המקצועית הקשורה לממכר  3.17

 בכל עת.

 

 מעובדיהישירים בלבד שייגרמו לרכוש המכללה ו/או למי הוא מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק ואבדן  3.18

בגין  וא מתחייב לפצות ולשפות את המכללהו/או לרכושם עקב ליקוי בממכר ו/או מעשה ו/או מחדל שלו וה

 תוציא כתוצאה מכך.כל טענה כלפיו עקב כך, לרבות בכל הנוגע להוצאות ש

 

חוק הספק מתחייב כי לכל יחידי הממכר אשר יספק במסגרת הסכם זה  תו תקן ישראלי רשמי כמשמעותו ב 3.19

 , וכי הם עומדים בדרישות תו התקן1953 -התקנים התשי"ג

 

 הספק מתחייב כי כל רכיבי ויחידי הממכר הם ציוד מקורי של היצרנים הרלבנטיים. 3.20

 

 .התחייבויות הספק שבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית שלו

 

 אחריות  לממכר  .4

 

אחראי אחריות מלאה ובלעדית לתקינותו המלאה ולפעולתו השוטפת של הממכר ושל כל חלק הספק יהא  4.1

ממנו, וזאת למשך כל תקופת האחריות של כל אחד מיחידי הממכר  בהתאם לתקופת אחריות היצרן ולא פחות 

ות שביעחודשים  ממועד סיום אספקת  כל אחד מיחידי הממכר, בהתאם להזמנות המכללה, ל 24מתקופה של 

האחריות  יהיו על חשבונו של הספק. למען הסר ספק מובהר בזאת  מתן.  כל ההוצאות בקשר לרצון המכללה
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כי אחריות הספק לתקינות הממכר במשך כל תקופת האחריות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות, מכל 

 סיבה שהיא.

 

יב לאתר ולבצע כל תיקון ולבצע כל בתקופת האחריות המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק והספק יהיה חי 4.2

פעולה בגין כל קלקול ו/או פגם שנוצר ו/או שנתגלה בממכר, לרבות החלפת כל פריט פגום ו/או לקוי שסיפק  

בפריט זהה, תקין וחדש. היה והפגם ו/או הקלקול ו/או הנזק נתגלו לפני תום תשלום מלוא התמורה, תהא 

 רה לספק כנגד ביצוע כל תיקון שלהם. המכללה רשאית לעכב את תשלום יתרת התמו

 

חמישה ימי עסקים מהמועד בו -לעיל וזאת עד ולא יאוחר מ 4.2הספק מתחייב לבצע את המפורט בסעיף  4.3

הודיעה המכללה לספק אודות הליקוי בממכר, באופן שלאחר חמישה ימי עסקים ממועד הודעת המכללה 

 ויהיה ניתן להשתמש בממכר נשוא התקלה בהתאם לייעודו.לספק אודות הליקוי כאמור, הליקוי יתוקן 

 

 תקופת ההתקשרות. 5

 

 קבלת הודעת  )ארבעים ושמונה( חודשים שתחילתה מיום  48תקופת ההתקשרות  על פי הסכם  זה תהיה בת  5.1 

 (."התקשרות"תקופת ה)להלן:  ________________ וסופה ביום הזכייה                    

 במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת האחריות, החל ממועד אספקת הממכר, או כל חלק ממנו, יהיה הספק 5.2             

 לעיל, הכל בהתאם 1ערוך לספק למזמין אחריות לממכר, וזאת במשך כל תקופת האחריות כהגדרתה בסעיף                     

 להסכם זה ונספחיו.                   

לעיל, שמורה למכללה בלבד הזכות להביא חוזה זה ו/או את אספקת חלק/ים  5.1על אף האמור בסעיף   5.3           

מסוים/מים מהתחייבויות הספק לפיו, לידי סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת 

ק. מסרה המכללה הודעה כאמור לא יהיה יום, ומבלי צורך לנמ 15החוזה, בהודעה בכתב שתימסר לספק , תוך 

הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת ההתקשרות, פרט לתשלום המגיע לו בגין 

הממכר שסופק על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת ההתקשרות, ובכפוף לזכויות המוקנות למכללה על 

 פי חוזה זה ועל פי כל דין. 

ת ההתקשרות, כדי לגרוע מחובתו של הספק לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה )לרבות אין בהפסק

 בתקופת האחריות(, ככל שהן נמשכות גם לאחר פקיעתו.

 

למכללה שמורה האפשרות להגדיל ו/או להקטין את כמות הממכר במסגרת תקופת ההתקשרות, בהתאם לשיקול 

 דעתה הבלעדי.

 התמורה .6

פקת הממכר  בהתאם להזמנת המכללה, אשר תתבצע מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה, ומילוי בתמורה לאס 6.1

כל יתר התחייבויות הספק כמפורט בהסכם זה, תשלם המכללה לספק תמורה  בהתאם להזמנת המכללה 

 והתעריפים הקבועים בהצעת הספק המצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.



 

                   _____________________                                                                                         ________________________  

      
  המכללה האקדמית אחוה                                                                          הספק                          

20 

. תנאי חשבונית מס כדין ולאחר אישור כל חשבונית אשר תוגש למכללה על ידי הספקכנגד התמורה תשולם  

 מכללה.אישור החשבונית על ידי המיום  50תשלום שוטף + 

כאמור בהסכם זה לרבות למען הסר ספק מובהר כי התמורה הינה גלובלית וכוללת את כל התחייבויות הספק  6.2

 מתן אחריות במשך כל תקופת האחריות.

המפורטת הסכם זה הינה כוללת וסופית. המכללה לא תשלם כל תמורה נוספת מעבר לתמורה  התמורה 6.3

 המפורטת בהסכם זה.

למדד המחירים הצמדה  המחירים הנקובים בהצעת הספק יהיו תקפים לכל אורך תקופת ההתקשרות, למעט 6.4

 ממדד הבסיס ועד לתשלום בפועל. לצרכן

  האספקהמועדי ביצוע הזמנות ו 7

, אם לשיקול דעתה הבלעדיבהתהמכללה תזמין את הממכר מהספק, כולו או חלקו ובהיקף שיקבע על ידה, והכל  7.2

 באמצעות הזמנות שתוגשנה לספק מעת לעת.

 להלן 7.5טו, בין היתר, הפריטים המוזמנים ומועד האספקה הנדרש, וזאת בכפוף לאמור בסעיף בהזמנה יפור 7.3

 "(.ההזמנה: "בסעיף זה )להלן

 נה תהיה חתומה על ידי נציג המזמין או מי מטעמו. ההזמ 7.4

 כללה תזמין, זאת במועד שהמכללה תקבע.הספק יספק כל פריט שהמ 7.5

או בכל  ההזמנה על ידי המכללה הספק יספק כל פריט הכלול בהזמנה תוך חמישה ימי עסקים ממועד הנפקת 7.6

 .עד מאוחר אחר שיקבע על ידי המכללהמו

ת, לקנות את הממכר שלא סופק במועד , אך לא חייבתרשאיהמכללה הא תיל, לא מילא הספק אחר האמור לע 7.7

בכיסוי עלות רכישת הממכר כאמור על כל היבטיה  כללה. במקרה זה, יהא הספק חייב כלפי הממכל מקור אחר

ימים, אולם  7ובלבד שנמסרה לספק התראה מוקדמת בכתב, בת  (’והכרוך בה )ובכלל זה הובלה, מכס, בטוח וכד

לספק, ובמקרה שלא  תא חייבת לקזז תוספת זו מכספים שהיהא רשאיכללה ת. המהוא לא תיקן את ההפרה

ם קבלת דרישתה הראשונה של יום מיו 30תוספת זו, תוך  כללהיתאפשר הדבר יהא הספק חייב לשלם למ

 המכללה.

תבוצע על ידי הספק ועל קבע על ידי המכללה ברחבי המכללה ובמיקום המדויק שיהובלת הממכר למכללה  7.8

 חשבונו.

 
 אחריות  .7

הספק  יהא אחראי לכל אבדן ו/או הוצאה ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק  7.1

ו תלמיד, כתוצאה ממעשה רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם למכללה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ו/א

או מחדל מצד הספק, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מפעילותו עפ"י החוזה בין במהלך ביצוע 

התחייבויותיו ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון 

 למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור.למרותו. הספק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים 
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בחתימתו על חוזה זה הספק משחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה, שלוחיה וכל הפועל בשמה 

ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישא של  סעיף 

 זה לעיל.

כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו בהתאם הספק ישא באחריות המלאה  7.2

לחוזה זה, בגין  כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו 

 למי מהם במהלך ו/או כתוצאה מביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה.

כללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או לשפותם, מיד עם דרישה ראשונה, הספק מתחייב לפצות את המ 7.3

בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי להם, כאמור בסעיפים לעיל, לרבות הוצאות שתוציא  וכן שכ"ט 

עו"ד אשר תשלם המכללה בקשר עם הנזקים כאמור,  ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם פיצויים ו/או 

מתחייב הספק לשלם כל  -כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהספק אחראי להם כאמור  תשלום אחר

פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן 

 בקשר לכך.

 ביטוח .8

 

מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, הספק הזוכה מתחייב לבצע על חשבונו את  8.1 

)אישור עריכת ביטוח(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ולקיימם בנספח  ג' כמפורט הביטוחים 

  .תקופת ההתקשרות וכן תקופת האחריותבתוקף למשך כל 

בוטח: "המכללה האקדמית אחוה עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם." )+ לכל הפוליסות יתווסף לשם המ 8.2 

 סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(.

 

המצ"ב, אשר  'גנספח ימציא למכללה מסמך מחברת הביטוח, עפ"י  ספקלפני תחילת ביצוע העבודה ה 8.3 

 יכלול בין השאר :

 תשלום הפרמיות.אישור שקיים ביניהם הסדר ל 8.3.1

השינוי/הביטול לא ייכנס לתוקף בטרם  –אישור שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסה     8.3.2

 יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם למכללה. 60חלפו 

נוספים  הביטוחים הנזכרים לעיל ובנספח ב' הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע ביטוחים 8.4 

 כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו, כנזכר לעיל.

 

הספק מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה ביטוח לפעול  8.5 

 למימושן של הפוליסות.

 

בכל מקרה של אירוע בו תאלץ המכללה לשלם את דמי ההשתתפות שבפוליסת הביטוח ו/או כל תשלום  8.6 

 הספק מתחייב להחזיר מידית למכללה את הסכום שיידרש על ידה.–אחר אשר הספק חייב לשאת בו 
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  המכללה רשאית לקזז מהספק סכומים כנ"ל, מכל סכום המגיע לספק. 8.7 

 

יום לפני תום התקופה אליה  30אישור עריכת ביטוח נוסף מעת לעת, לפחות הספק מתחייב להמציא  8.8 

מתייחס אישור הביטוח, באופן שיהיה קיים בידי המכללה במשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת 

 האחריות אישור עריכת ביטוח בתוקף.

 

 היעדר יחסי עובד מעביד  .9

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר   ספקמוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בין המכללה לבין ה 9.1

( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי כל זכות "ספק"עובדי הלהסכם זה )להלן ביחד: 

 לביצוע התחייבויות הספק בקשר  ספקשיש למכללה לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי ה

ין בה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המכללה אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם וא

עצמאי לכל  ספק –. הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין ספקלבין מי מעובדי ה

 דבר ועניין. 

מו בהסכם זה מבוססת על כל האמור לעיל ולהלן ר בזאת כי הסכמת המכללה להתקשר עמאש ספקה 9.2

 -או אחר –כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך משפטי  והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגדה

ו/או מי  ספקאשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המכללה לבין ה

 . ספקמעובדי ה

לבדו הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו או כרוכים בה,  ספקה 9.3

לפי כל  ספקוישלם כל תשלום, גמול או זכות המגיעים  לעובדי ה ספקשל עובדי ה לרבות במלוא שכרם

דין, הסכם או נוהג ולרבות תשלום מלוא שכר העבודה, גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית, 

דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, הודעה 

דמת, החזר הוצאות נסיעות, תשלומים מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה וכיוצ"ב. מבלי לגרוע מוק

לשלם ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה החלים עליו על פי דין בקשר  ספקמן האמור לעיל, מתחייב ה

י דין , לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ"ספקלהעסקת עובדי ה

 כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.  ספקבגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי ה

יציג למכללה כל אסמכתא שתידרש על ידה בכל הנוגע להפרשות ו/או תשלומים שביצע בגין עובדי  ספקה 9.4

 .ספקה

ביד מע-כן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי עובד 9.5

בין המכללה לבין מי מעובדי הספק, יחושבו זכויותיו של העובד כאמור על בסיס "שכר מינימום", כפי 

 שהוא נקבע מעת לעת, והספק יהיה חייב להשיב למכללה כל סכום ששולם לו ביתר.
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ו/או מי מעובדיו, לרבות סכומים שייפסקו  ספקל כל סכום שיגיע מהמכללה המכללה תהיה רשאית לקזז 9.6

ו/או  ספקו/או מי מעובדיו על פי החלטה שיפוטית כלשהי מכספים אשר היא חייבת ל ספקה לטובת הנגד

 מי מעובדיו. 

מתחייב לשפות ולפצות את המכללה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, הפסד או חבות  הספק 9.7

ו"ד אם יקבע שהמכללה תחויב בהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט ושכ"ט ע

ו/או כי המכללה היא שנושאת  ספקעל ידי ערכאה שיפוטית כי המכללה הינה המעסיקה של עובדי ה

 באחריות לנזק ו/או כי המכללה היא שצריכה לשלם איזה תשלום שעליו לא הוסכם בהסכם זה. 

 רישוי .10

להוראות כל דין הספק מתחייב לספק את הממכר ולקיים את שאר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם  10.1

ורשות מוסמכת. הספק ישיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לאספקת 

הממכר  ולקיום שאר התחייבויותיו שבחוזה זה, ויקיים את תנאי הרישיונות וההיתרים על אחריותו ועל 

 חשבונו.

לעיל, ובמקרה שהמכללה  10.1אות הספק יישא בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענה מהפרת הור 10.2

תחויב לשלם קנס ו/או תשלום אחר כלשהו כתוצאה מהפרה כאמור, מתחייב הספק לשלם את הקנס ואת 

מתחייב הספק להשיב את הסכום ששולם, מיד עם  -התשלום האחר במקומה, ואם אלה שולמו על ידה 

 למועד ההשבה המלאה בפועל.דרישה ראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום ועד 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.                

 ערבות לקיום החוזה .11

להבטחת ביצוען המלא והמושלם של התחייבויות הספק על פי חוזה זה, כולן יחד וכל אחת מהן לחוד,  11.1

ות בנקאית, מבוילת כדין, ללא תנאי )אוטונומית(, ימציא הספק למכללה, במועד חתימת החוזה, ערב

ש"ח  15,000בסכום של  "נספח ז", -שהוצאה על ידו לטובת המכללה, בנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כ

 כדלקמן: (, בתנאים ובעלת תוקף לפרק זמןחמש עשרה אלף ש"ח)

יום  60ות או )שישים( יום ממועד תום תקופת ההתקשר 60תוקפה של הערבות יהיה עד תום  11.1.1

 .לפי המאוחרמתום תקופת האחריות, 

 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. 11.1.2

הערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין, והמכללה תהיה רשאית להפעיל את  11.1.3

הערבות או חלק ממנה בכל מקרה שלדעת המכללה לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי חוזה 

ת, או חלק ממנה, מתחייב הספק לחדשה בהיקפה המלא ולמסרה למכללה זה. הופעלה הערבו

)שבעה( ימים מיום קבלת ההודעה על הפעלת הערבות. לא קיים הספק  7לא יאוחר מאשר תוך 
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החוזה ויחולו הוראות חובתו כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, ייחשב הדבר להפרה יסודית של 

 .להלן 12סעיף 

כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי המזכה את המכללה הפר הספק התחייבות  11.2

בקבלת כספים כלשהם מהספק לפי החוזה ו/או על פי דין, והספק לא שילם למכללה את הסכום האמור 

מיד עם דרישה ראשונה, תהיה המכללה רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ולגבות לעצמה כל 

תה להנחת דעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למכללה עפ"י החוזה סכום אשר יפצה או

ועל פי דין, לרבות זכותה לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום הערבות לא יספיק לכיסוי הנזקים, 

 האובדן, ההפסד, הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו למכללה.

המצאת הערבות הינה תנאי עיקרי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה המקנה                  11.3

 להלן. 12למכללה את הזכויות המפורטות בסעיף 

 בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות בהתאם לחוזה. איישהספק        11.4

 הפרת החוזה וסעדים .12

 ספק כמי שהפר את החוזה בהפרה יסודית:בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים ייחשב ה 

 להסכם.  9 -, ו7, 6, 4, 3הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים:  12.1

תיקונה בתוך פרק הזמן   -לעיל ואי 12.1הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה מנויה בסעיף  12.2

 שנדרש לכך בכתב על ידי המכללה או חזרה  על אותה  הפרה.

פשיטת רגל ו/או צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו   לספק נאמן זמני אם יינתן כנגד הספק צו  12.3

בפש"ר ו/או מפרק זמני ו/או כונס נכסים זמני, או תבוצע כנגד הספק פעולה כלשהי של הוצאה לפועל 

לגבי נכסיו הדרושים ו/או הקשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא 

 )חמישה עשר( יום ממועד ביצועם. 15הוסרו לחלוטין תוך הופסקו או 

אם הספק ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או השותפים בו יורשע בעבירה פלילית שיש עמה  12.4

קלון ו/או בעבירה הקשורה במתן השירותים ו/או בביצוע התחייבויות הספק, או אם יוגש כנגדם, או 

 מעין אלה.כנגד מי מהם, כתב אישום בעבירות 

 במקרה של מות הספק )חו"ח(. -אם הספק הינו יחיד  12.5

במקרה של הפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למכללה בחוזה ו/או בדין,  12.6

 תהיה המכללה רשאית לבטל את החוזה לאלתר.

ם במקרה בו הספק איחר באספקת הממכר ו/או יחידיו במועד בהתאם להזמנה, יחויב הספק לשל 12.7

לכל יום איחור באספקת הממכר ו/או כל חלק ממנו, וזאת כפיצוי מוסכם  ₪ 200למכללה סך של 

וקבוע מראש. אין בקבלת פיצוי זה כדי לגרוע מזכויות המכללה הנתונות לה על פי דין ו/או ההסכם 

וד ופיצוי מוסכם זה הינו בנוסף לכל זכות המוקנית למכללה כאמור. סכום הפיצוי המוסכם הינו צמ

 למדד המחירים לצרכן החל מהמדד הבסיס ועד לביצוע כל תשלום בפועל.
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 סודיות .13

הספק ישמור בסוד כל מידע לגבי הסכם זה ולגבי המכללה שיגיע אליו, ולרבות מידע בקשר להזמנות, פריטים 

ורכיבים שנרכשו לפי הסכם זה ומערכות וציוד הנמצאים במכללה ולא יעבירם לצד שלישי כלשהו.  האמור חל 

מוגבלת בזמן ותעמוד בתוקפה אף גם על עובדי הספק ו/או מי מטעמו ו/או הבאים מכוחו.  התחייבות זו אינה 

 לאחר תום תקופת ההתקשרות. 

 שונות .14

 החל ממועד אספקת הממכר לידי המכללה, המכללה תהיה בעלת הזכויות הקנייניות בו  ולספק ו/או לכל          14.1

 צד ג' לא יהיה כל זכויות בממכר.     

חובותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או  14.2

או כל טובת הנאה על פיהן לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על 

 פי חוזה זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב ובתנאים שתקבע המכללה.

בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המכללה עפ"י שום אורכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה  14.3

החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות המכללה, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו 

 בכתב חתום כדין על ידי המכללה.

גזירה שווה   הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  14.4

 למקרה אחר.

פי דין, תהיה המכללה זכאית בכל מקרה -פי חוזה זה ו/או על-מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על 14.5

לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים שיגיעו ממנה לספק כל סכום שיגיע למכללה 

 לא צורך במתן הודעה מוקדמת.מהספק, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי, ל

למכללה תהא זכות עיכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידיה ו/או שיגיע לידיה ו/או שנמצא בחצרי המכללה,   14.6

 וזאת עד לגובה סכום הפיצוי המוסכם או עד לגובה כל חוב של הספק למכללה כאמור בהסכם זה.

הספק  מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא מוותר בזה ויתור סופי,          14.7

 מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען  14.8

ם ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה )שבעי 72בתום 

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום  -ונתקבל על כך אישור טלפוני  -בפקסימיליה 

 השידור.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

_______________________   ___________________ 

 הספק                               המכללה האקדמית אחוה                                                           
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 נספח א'
 מפרט טכני למכרז

 

 

 

     

     אלקטרה -יחידות מיזוג אויר

     

     

 כמות יחידה תיאור
מחיר 
 יחידה

סה"כ 
כולל 
 מע"מ

פלטינום של חברת  axw 10 אספקת מזגן עילי מסוג 
 אלקטרה

 30 יח'
    

 פלטינום של חברת אלקטרה 18אספקת מזגן עילי מסוג 
 

 8 יח'
    

 פלטינום של חברת אלקטרה 21אספקת מזגן עילי מסוג 
 

 5 יח'
    

 פלטינום של חברת אלקטרה 28אספקת מזגן עילי מסוג 
 

 20 יח'
    

פלטינום של חברת  axw 35 אספקת מזגן עילי מסוג 
 אלקטרה

 11 יח'
    

פלטינום של חברת axw   40אספקת מזגן עילי מסוג
 אלקטרה

 20 יח'
    

של חברת  EMD 35מזגן מיני מרכזי לתפוקה מסוג 
 אלקטרה. דגם תלת פאזי.

 8 יח'
    

של חברת  EMD 40מזגן מיני מרכזי לתפוקה מסוג 
 אלקטרה. דגם תלת פאזי.

 21 יח'
    

של חברת  EMD 50מזגן מיני מרכזי לתפוקה מסוג 
 דגם תלת פאזי. אלקטרה.

 12 יח'
    

של חברת  T60   EMDמזגן מיני מרכזי לתפוקה מסוג 
 דגם תלת פאזי. אלקטרה.

 1 יח'
    

     

     הערות

 . 17%. המחירים הינם בש"ח, כולל מע"מ כחוק בשיעור 1
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 נספח ב'

 נוסח ערבות בנקאית המוגשת ע"י הספק

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה 

 להלן: "אחווה"()

 7980400ד.נ שקמים 

 

 נ.,.ג.א.

 

 ..…ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

 ובלתי מותנית ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת( אנו "הנערב"על פי בקשת _________________ )להלן: 

להלן: בתוספת הפרשי הצמדה למדד )שקלים חדשים( עשרת אלפים ש"ח ) 10,000לתשלום כל סכום עד לסך של 

בקשר עם מכרז  (, שתדרשו מאת הנערב בקשר לכתב ההצעה מיום ______ שהגיש לכם הנערב"סכום הערבות"

 .סגרת לאספקת מזגנים ומתן אחריותלהתקשרות בהסכם מ 15/2016פומבי 

 בערבות זו :

 "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 "המדד הבסיסי" משמעו המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

 "המדד הקובע" משמעו המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו.

( ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידכם תוך שבעה )

בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל 

 מאת הנערב.

ל, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטו

משפטי או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, 

 או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

תהיה בטלה ומבוטלת. )כולל( ולאחר תאריך זה  ____עד ליום _____מיום ___________ערבות זו תעמוד בתקופה 

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 בכבוד רב,         

 

         ___________ 

 בנק                                
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 נספח ג'   

 

  אישור  עריכת  ביטוח

 לכבוד

 )להלן: "אחווה"( האקדמית אחוההמכללה 

 7980400ד.נ שקמים 

 אישור על עריכת ביטוחהנדון :  

 

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

 שם המבוטח: _____________________________________________ .1

 .לרבות שירותי תחזוקהאספקת מזגנים ומתן אחריות למזגנים עיסוקו :  .2

 .……………………חוזה מס' :  .3

 7980400, ד.נ. שקמים המכללה האקדמית אחוהאתר העבודה : 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .4

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .5

 .. $ לתקופה.………………… -ו  מקרהל  $  ……………………

 סה"כ לתקופה[. $ -.500,000 -וע ו לאיר  $  -.500,000]לפחות  

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

 .  $.…………השתתפות עצמית :     

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .6

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

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

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

 .  $.…………השתתפות עצמית :     

 ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של  :   .7

 .. $ סה"כ לתקופה.…………………  -ו מקרהל  $  ……………………

 סה"כ לתקופה[. $ -.250,000  -לאירוע ו  $  -.250,000]לפחות  

 .  $.…………השתתפות עצמית :   

 בכפוף למפורט להלן:

 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים: 7.1

 .או שם רע או פגיעה בפרטיות הוצאת דיבה - 

 .אובדן מסמכים  - 

 ./או עיכובאובדן השימוש ו - 

 שעשה את אותו מעשה.חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם  7.2
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 חודשים. 6 לפחות הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של 7.3

 הפוליסה מורחבת לכסות את אחוה בגין מעדה או מחדל של המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 7.4

 .  $.…………השתתפות עצמית :   

ו/או קבלני משנה   בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח : "המכללה האקדמית אחוה ו/או קבלנים .8

)+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם"  ו/או ……………………ו/או

 כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(.

 הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י אחווה. .9

 הננו מאשרים כי הגענו עם המבוטח להסדר בעניין תשלום הפרמיה. .10

השינוי ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף  – ותמאשרים בזאת שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליס הננו .11

 יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם לאחוה. 60בטרם חלפו 

 

 

 בכבוד  רב,        

 

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………        
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 נספח  ד'

 יצרן בעניין נציג מורשהנוסח אישור 

 
 כבוד:ל

   המכללה האקדמית אחוה )ע.ר(

 "( המכללה)להלן: "

 

 

 נציג מורשה ןאישור יצרן בענייהנדון: 

 אנו הח"מ ___________________________________________, מאשרים בזאת כדלקמן:

מסוג  לאספקת מזגנים הספק ___________________ )להלן "הספק"( שהגיש לכם הצעה  .1

להתקשרות בהסכם  15/2016 _____ מתוצרתנו במסגרת "מכרז פומבי______________________

מוסמך למכור ולספק הינו ושלנו  ) להלן "המכרז"(, הינו נציג מורשהלאספקת מזגנים ומתן אחריות מסגרת 

 המפורט בהצעתו למכרז.מתוצרתנו, בכמות  המזגנים את 

עת הספק למכרז, הננו מתחייבים כלפיכם למתן אחריות לציוד מתוצרתנו המפורט בהצעה אם תקבלו את הצ .2

ייבים לתמיכה בחברה ומתן אחריות חודשים.  ומתח 24 -לתקופת האחריות של כל מוצר ומוצר ולא פחות מ

 .כנדרש ממנה לפי תנאי המכרז

פסיק לקיים את יכרז או פסיק לשמש נציג מורשה שלנו לאחר שתקבלו את הצעתו למספק יבמקרה שה .3

תנאי המכרז, מכל סיבה שהיא, הננו מתחייבים לספק לכם, ללא תשלום, ו לספק לכם אחריות התחייבות

 . האחריות כהגדרתה במסמכי המכרזבמסגרת המכרז, עד לסיום תקופת אחריות 

 

 

 תפקיד:___________________שה חתימה(:___________________שם )מור

 

 

 חתימה וחותמת:___________________  תאריך:_______________________
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 ה' נספח

 

להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מזגנים  201615/ במכרז רשימת ממליצים למציע המשתתף

 ומתן אחריות

 

 

 

שם הארגון 

 /החברה

תפקיד  שם ממליץ

 הממליץ

 דוא"ל מספר טלפון

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 בזאת המלצות בכתב של הממליצים:  אנו מצרפיםבנוסף, 

 

1. __________________________________________ 

 

2. .___________________________________________ 

 

3. .___________________________________________ 
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 המציע לאישור בדבר המחזור העסקי ש -נספח ו' 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה

 א.ג.נ.,

 201615/הנדון: מכרז מס' 

 

אני הח"מ ________________ בעל ת"ז שמספרה _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

הנני עושה תצהירי זה בתמיכה להצעת ________________ )להלן: "המציע"( במסגרת מכרז פומבי    .1

 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מזגנים ומתן אחריות למכללה האקדמית אחוה 15/2016

 הנני משמש בתפקיד___________________ אצל המציע ומוסמך ליתן תצהיר בשמו.   .2

 

 -אינו נופל מ 2014 -ו 2013, 2012ר העסקי של המציע בכל אחת משלושת השנים הריני להצהיר כי המחזו    .3

500,000 ₪. 

 

 אמת. -זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי 

     

__________________    _____________________ 

 

 המצהיר                   תאריך

 

 אישור

ני, עו"ד/רו"ח  __________________, מר/ גב' הופיע בפ _________________הנני מאשר בזה כי ביום 

___________________ בעל/ת תעודת זהות מספר ______________________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

עליו/ה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה.

 

 חתימת עו"ד/רו"ח + חותמת  ריךתא

 

 

 

 

 

 


