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  ענייניםתוכן 

  

  כללי

  תנאי סף

  ערבות הצעה

  פנייה בשאלות הבהרה

  הגשת הצעות

  סיור ספקים

  הליך בדיקת הצעות ובחירת ההצעה הזוכה

  מחיר ותמורה

  זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים

  החוזה

  המכללה שומרת לעצמה את הזכות

  ביטול המכרז או חלקו

  חוזה ההתקשרות מכוח מכרז פומבי

  

  הצעת מחיר –נספח א' 

  מפרט הדרישות –נספח ב' 

  דגמי מדפסות –' 1-נספח ב

  מדפסות קיימות ומדפסות שיש להציב –' 2-נספח ב

  הצהרת סודיות –' גנספח 

  ערבותנוסח  –' דנספח 

  אישור עו"ד על פרטים אודות המציע –' הנספח 

  תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום –' ונספח 

  והעדר תביעותתצהיר פשיטת רגל  –' זנספח 

  אישור עריכת ביטוחים –' חנספח 

  הצהרה והתחייבות המציע –נספח  ט' 

  פרטי המציע -נספח  י' 
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 כללי .1

לחכירה תפעולית של  מחיר "( מבקשת לקבל הצעותהמכללהאחוה )להלן: "המכללה האקדמית  .1.1

בהתאם לתנאים,  מכונות משולבות להפקת מסמכים והפעלת חנות שרות לסטודנטמדפסות ו

לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה בכלל, ובהתאם להוראות החוזה המצורף על 

 "(. המכרז)להלן: " )להלן: "השירותים"( ("החוזה"נספחיו )להלן: 

 השירותים הנדרשים, המוגדרים במכרז זה, הינם: .1.2

   צבע מדפסות 2+ ש/ל ת ומדפס 4ש/ל + משולבות מכונות  19 – מכונות סטודנטים .1.2.1

  צבעמדפסות  4 מדפסות ש/ל + 12 מכונות משולבות ש/ל + 30 –מכונות מנהלה  .1.2.2

 שרות לסטודנט.חנות הפעלת  .1.2.3

כמות ההדפסות והצילומים )להלן: "פעימות"( השנתית הנצרכת ע"י המכללה באופן ישיר מוערך 

.  כמות זו אינה כוללת את כמות המנהלהלשימוש פעימות לשנה למכונות המיועדות  2,000,000-בכ

אין למכללה אומדן לגבי נתוני צריכה של מכונות הסטודנטים הפעימות של מכונות הסטודנטים. 

 נות הצילום. ו/או ח

מובהר בזאת כי נתונים אלו הינם אומדן לצורך הערכה בלבד ואינם מחייבים כלל את המכללה. 

לפיכך, היקף הזמנת השירותים בפועל על ידי המכללה יכול להיות נמוך )עד כדי אי הזמנת 

 שירותים כלל( או גבוה מהכמות לעיל.

לשימוש הסטודנטים אינה מתחייבת בכל אופן שהוא,  מכללהכי ה ,מובהר בזאתכמו כן 

יתור סופי ומוחלט, ומוותר על כל טענה ו/או דרישה בו מציעהבהגשת הצעה למכרז זה רותים. בשי

 .שימוש בשירותיםכל יבוצע לא בכל מקרה בו 

 ודעת הזכיה. החל מיום קבלת ה חודשים 60לתקופה של ינה ההתקשרות ה .1.3

 וניםועדכ טבלת ריכוז תאריכים .1.4

 תאריך הליך

 12:00עד השעה  18.1.2018 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות

באתר  למתן תשובות לשאלות הבהרהאחרון מועד 
 22.1.2018 המכללה

 12:00עד השעה  28.1.2018 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים

 

הנ"ל בהתאם לשיקול  רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את לוחות הזמניםמכללה מובהר כי ה

תחת  http://www.achva.ac.ilמכללה: דעתה הבלעדי והיא תפרסם על כך הודעה באתר ה

  .)להלן: "אתר המכללה"( הקטגוריה "מכרזים"

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או בתוספות אשר יפורסמו 

 .כאמור מעלה מעת לעת באתר האינטרנט של המכללה

לשם הכנת הצעתו והגשתה  מציעהינם רכושה של המכללה. המסמכים נמסרים ל המכרזכל מסמכי  .1.5

http://www.achva.ac.il/
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רשאי להעתיק אותם, כולם או מקצתם  ו/או כל גורם אחר,המציע ולא למטרה אחרת כלשהי. אין 

 ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המכללה רשאית  .1.6

לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי 

המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או 

 ר על ידי המכללה.  מהפירוש שנבח

כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך,  .1.7

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

אין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקסימיליה. כל הצעה שתוגש בדרך זו, או שלא במדויק  .1.8

 מכרז זה, תיפסל.בדרך המפורטת ב

למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת  .1.9

כל תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות מהאמור ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. 

קול דעתה במסמכי המכרז מקנים למכללה את הזכות לפסול את ההצעה או לחילופין, לפי שי

 הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות מכל תוספת, שינוי או הסתייגות כאמור. 

למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה 

 הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.

עטפה אחת חתומה וסגורה הנושאת את מספר המכרז בלבד, במ םאת ההצעות יש להגיש בשני עותקי .1.10

למועד ההגשה כאמור בס"ק עד  1, קומה 3, בניין בלשכה האקדמית ואשר תוכנס לתיבת המכרזים 

 . להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"() 1.4

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת  .1.11

של הרכש . את מסמכי המכרז המלאים ניתן לקבל במחלקת המכרזים מוטלת על המציע בלבד

או לחילופין ניתן להוריד מאתר  בצהרים 16:00בבוקר ועד  08:00ת ה' בין השעו –המכללה בימים א' 

 המכללה, בקטגוריית מכרזים. באחריות המציע לדאוג שכל מסמכי המכרז מוגשים על ידו. 

  תנאי סף .2

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים בהם, במועד האחרון להגשת 

 ההצעות למכרז, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

 המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל. .2.1

מכונות הצילום, מדפסות וכול ציוד נלווה או קשור בהפעלתן והמסופקים בידי  המציע הם מסוג  .2.2

שלהלן ומהווים חלק בלתי נפרד  1' וכן ב'בובאיכות הנדרשים במכרז זה ומפורטים בנספחים 

עורך המכרז המינימום של ממסמכי המכרז. למען הסר ספק יאמר כי אי עמידת מציע בדרישות 

  .תחשב כאי עמידה בתנאי סף ודין הצעתו  להדחות 1ספחים ב' וכן  ב'המצוינות בנ
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במתן שרותי צילום,  והדפסה, לפי  2017 –ו  2016, 2015למציע ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים  .2.3

 הדרישות הבאות:

( לקוחות, לכל הפחות, כאשר אצל כל אחד 2מתן שירותי צילום והדפסה אצל שני ) .2.3.1

  .משולבות ו/או מדפסות מכונות 50מהלקוחות הנ"ל נפרסו לכל הפחות, 

 או

 30( לקוחות, לכל הפחות, אשר אצל כל אחד מהלקוחות הנ"ל נפרסו לכל הפחות, 3שלושה ) .2.3.2

 .משולבות ו/או מדפסות מכונות

חוזה המפורט ב SLAוהכל בהתאם ל לפחות טכנאים  2ות ותחזוקה הניתן ע"י למציע מערך שר .2.4

 .4.10.11ס"ק 

המציע הגיש את האישורים והתצהירים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .2.5

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

 אישור אחר לא יתקבל.

 אם המציע הינו תאגיד, יש להגיש את המסמכים הבאים: .2.6

אישור עדכני על רשום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו המפרט  את  .2.6.1

 פרטי מנהלי התאגיד ובעלי המניות בו.

רז, אישור עו"ד / רו"ח המאמת את חתימת מורשי החתימה של התאגיד על מסמכי המכ .2.6.2

כי הם רשאים להתחייב בשם התאגיד וכי התאגיד קיים וכשר לאספקת השירותים 

 הנדרשים במכרז.

הצהרה  –ונספח ט'  פרטי המציע -בנספח י'  נוסח אישור כאמור למצורף לטופס .2.6.3

 אחר לא יתקבל.ויש לחתום עליו. כל אישור   והתחייבות המציע

המכללה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה, לאפשר למציע, אשר לא הציג עם הצעתו  .2.7

מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל מסמך אחר, המהווה תנאי מוקדם, להשלים את המצאתו 

למכללה תוך פרק זמן קצוב, שייקבע ע"י המכללה. יובהר כי אי השלמת מסמך כלשהו שנדרש 

 .הצעה ערבותתנאי המכרז מהווה עילה לחילוט ב

מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון  הצעה על המציע לצרף להצעתו ערבות  .2.8

, חתומה על ידי החברה עצמה 1981 –לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 

 )ולא על ידי סוכן שלה(. 

       . 'כנספח דעל הערבות להיות אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד ובנוסח המצורף לחוזה  .2.8.1

(, לפקודת המכללה האקדמית אחוה ₪ פיםאל עשרת) ₪ 10,000הערבות תהיה בסך של  .2.8.2

 .28.3.2018 עד ליוםו הוצאתה  ובתוקף מיום

 המכללה תהיה רשאית לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, אם התקיים בו אחד מאלה:  .2.8.3



 
 

 
 
 
 

 הספק  המכללה האקדמית אחוה
   

 67 -מ  6 עמוד 2/2018מכרז מס'  –אחוה  תהאקדמי המכללה
 

 

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, המכללה מצאה בעקיפין ו/או במישרין, כי  .2.8.3.1

 בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. 

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .2.8.3.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  .2.8.3.3

 במכרז. 

אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  .2.8.3.4

תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המכללה עם הזוכה במכרז, לרבות, אך בלי 

או לא הפקיד את הערבות אשר לגרוע מכלליות האמור, הוא לא חתם על החוזה ו/

 עליו להפקיד על פי החוזה.

על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של המציע או  .2.8.4

 רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף. 

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המכללה עד למועד מאוחר לקבלת  .2.8.5

ימים  5ת בדבר המציע הזוכה במכרז, שיפורט בבקשת המכללה, וזאת בתוך החלטה סופי

ממועד קבלת בקשת המכללה. אי הארכת תוקף הערבות כאמור, במועד כאמור, יביא לפסילת 

 הצעת המציע על הסף. 

סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למכללה כתוצאה  .2.8.6

 הובילה לחילוט הערבות, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.  מהתנהלות המציע, ש

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר  .2.8.7

מסכום הערבות, ולתובעו מהמציע. אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמכללה ו/או כדי לשלול 

 לדרוש ממנו כל סעד העומד לה על פי כל דין. ממנה את הזכות להעלות כל טענה כנגד המציע, ו

 מסמכים נדרשים להצעה .3

היה והמציע הינו תאגיד, על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי  .3.1

תאגידים מסוגו, המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו, וכן אישור עו"ד על היות התאגיד קיים 

ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם )בנוסח המופיע 

 (. כנספח ה'

על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .3.2

, וכן תצהיר חתום 1976-חשבונות ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים(, התשל"ו

 .   כנספח ו'ומאומת כדין בנוסח המצורף לחוזה 

חקירות על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך דין, כי לא מתנהלות  .3.3

ו/או בעלי הזיקה אליו בתחום טוהר המידות ובעיקר בהקשרי תוכן שרותי  פליליות נגד המציע

, שעלולות לפגוע בתפקודו  גד המציעתביעות נלא קיימות כמו כן שו כאמור במסמכי המכרז המכרז 

)בנוסח המצורף למכרז זה ככל שיזכה במכרז, וכי הוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק 
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 (.  'כנספח ז

השלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשים ול על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו בשלמותה .3.4

, לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים הצעת המחיר -נספח א' וב  פרטי המציע -בנספח י' 

בהתאם להוראות המכרז, ולחתום בעצמו על כל עמוד מעמודי חוברת המכרז, לרבות על טיוטת 

 תהיה מאומתת על ידי עו"ד במקומות המיועדים לכך.החוזה )לרבות נספחיה(. חתימת המציע 

 אם העסק בשליטת אישה על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים לפי חוק  חובת .3.5

 .2003( התשס"ג 15המכרזים )תיקון מס' 

אישור מרואה חשבון המבקר את החברה או מעו"ד שבשירות החברה על התחייבות המציע לעמוד  .3.6

 לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות.  בדרישה לעשות שימוש

 פנייה בשאלות הבהרה .4

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים, על  .4.1

 מנת להבין את תנאי ההתקשרות עם המכללה. ידיעות והסברים נוספים ככל שידרשו למציע בכל

 למכרז זה ולאספקת השירותים על פיו, יימסרו למעוניינים באופן המפורט להלן.הנוגע 

התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו -אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי .4.2

 ., עליו לפנות למכללה בשאלת הבהרהבקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם

 דוא"לב ד למכללה לעו"ד גלית עמרםבלב בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב .4.3

galit_am@achva.ac.il. 

. שאלות הבהרה שיגיעו  1.4מועד הרשום בס"ק את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד, עד ל .4.4

 למכללה לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.

מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר המועד האחרון  לא תהיה אפשרות לקבל .4.5

 למשלוח השאלות.

השאלות, התשובות לשאלות וההבהרות שתינתנה על ידי המכללה, יפורסמו באתר האינטרנט של  .4.6

 ד מהמכרז., והן תהוונה חלק בלתי נפרwww.achva.ac.ilהמכללה: 

רק תשובות שפורסמו באתר האינטרנט של המכללה תחייבנה את המכללה, וזאת גם אם תינתנה  .4.7

 תשובות על פה או בדרך אחרת על ידי מי מטעם המכללה.

נוסח התשובה שבאתר המכללה הוא המחייב. קיבל מציע תשובה אשר לעניות דעתו סותרת או שונה  .4.8

 אחריותו לפנות למכללה בבקשה לקבלת הבהרות.מהמפורסם באתר האינטרנט של המכללה, ב

כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם באתר המכללה לא תחייב את  .4.9

 המכללה.

מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי המכרז ו/או  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסמכת המכללה ליתן .4.10

 לתקן טעויות שנפלו בהם, וזאת בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט של המכללה.

כל מציע חייב לצרף להצעתו את עותק של התשובות וההבהרות שפורסמו כאמור לעיל )להלן:  .4.11

בלתי נפרד ממסמכי "מסמך התשובות וההבהרות"(, כשהוא חתום על ידו, ומסמך זה יהווה חלק 

 ההצעה.

 

mailto:galit_am@achva.ac.il
http://www.achva.ac.il/public-tenders
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 הגשת הצעות .5

 ההצעות תוגשנה במעטפה חתומה וסגורה אשר תכיל את המסמכים כמפורט להלן: .5.1

 . של המכרז חתומים על ידי המציע שני עותקי מקור .5.1.1

 פרופיל המציע, הכולל תיאור עסקו של המציע בעבר ובהווה לרבות פירוט לקוחות .5.1.2

 של המציע, המעיד על הניסיון הנדרש על פי הוראות מכרז זה.וכחיים וקודמים נ

 .ע"פ הדרישות בתנאי הסףהמלצות,  .5.1.3

 אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. .5.1.4

 תעודת עוסק מורשה. .5.1.5

אישור רשויות המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .5.1.6

 .1976 –חשבונות(, התשל"ו  )אכיפת ניהול

 כמפורט בנספחי המכרז. -תצהירים מאומתים על ידי עורכי דין .5.1.7

 ערבות הצעה. .5.1.8

 ככל שמדובר בתאגיד, אישור עו"ד/רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה של התאגיד המציע. .5.1.9

 מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציע. .5.1.10

 ככל שמדובר בתאגיד, תעודת התאגדות של התאגיד. .5.1.11

 המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד. אין לציין כל פרט מזהה אחר של המציע. על גבי .5.2

 ספקיםסיור  .6

מציע אשר מעוניין לראות את שטח ומבני המכללה מוזמן להגיע למכללה  לא יתקיים סיור ספקים.

  ולהסתובב בה באופן חופשי ללא ליווי מטעם המכללה.

 ירת ההצעה הזוכהחההצעות ובהליך בדיקת  .7

 שלב ראשון .7.1

עמידת מעטפות המציעים תיפתחנה, ותיערך בדיקה האם צורפו כל המסמכים כנדרש ו .7.1.1

 תנאי הסף. המציע ב

המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה בכך  .7.1.2

מתן אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל בכפוף לחוק חובת 

 המכרזים והתקנות הבאות מכוחו. 

 .שנירק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב ה .7.1.3

 שלב שני .7.2

 עות שתוגשנה במסגרת המכרז :קריטריונים לבחינת הצלהלן ה .7.2.1

 (7.2.2)ראה ס"ק  איכות - 40%

 (7.2.3)ראה ס"ק  מחיר - 60%
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 :רכיב האיכותקביעת ציון  .7.2.2

 אחוז קריטריון

 חסכון בחשמל

יבחנו בהתאם , 1-ב'מכונות אשר יעמדו בתצורה מינימלית נדרשת, כמפורט בנספח 

לתצרוכת החשמל המפורטת במפרט היצרן במצבים הרשומים מטה. בסוגרים מסומן 

 מציון האיכות:  50%משקלו של כל מרכיב, כאשר הציון הכולל יהווה 

 (50%הדפסה ) .א

 (30%המתנה ) .ב

 (20%שינה    ) .ג

ג'( מעלה, יקבע באופן יחסי למרכיב החסכוני ביותר -ציון כל אחד מהמרכיבים )א'

בהצעות המתחרות. ציון זה יוכפל במשקלו של כל רכיב כמפורט בסוגרים )להלן: "ציון 

משוקלל לרכיב"(. הציונים המשוקללים לרכיבים, יחוברו יחדיו לציון אחד אשר יהווה 

 מציון האיכות הכולל. 50%

50% 

 המלצות:

 מכללהה על סמך שיחותנדרשים לפחות שלושה ממליצים מלקוחות שונים. הציון הינו 

ממליצים יבחנו שביעות רצון הלקוחות השיחות עם בעם ממליצים וחוות דעתם. 

 בנושאים הבאים:

 מכונות וההדפסותאיכות ה .א

 איכות הבקרים ומתקני הטעינה .ב

 השוטף )תחזוקה, החלפת מתכלים, ניקוי המכונה( השרותאיכות  .ג

 תקלותאיכות הטיפול ב .ד

 קלותהענות מהירה לתעמידה ברמת שרות נדרשת כולל  .ה

 עד סגירת תקלה איכות הטיפול .ו

 נושאי החיוב/גבייה  .ז

 )ציון גבוה(. 5)ציון נמוך( עד  1ז'( מעלה יינתן ציון בסולם -לכל אחד מהנושאים )א'

ויקבע ציון "המלצות  0-100יבוצע ממוצע פשוט לכלל הציונים אשר ינורמל לסולם של 

מציע אשר ציונו בסעיף  .ריותנק' אפש 100מתוך  נק' 70ציון מינימלי נדרש: לקוחות". 

  הצעתו תפסל. – 70יהיה פחות מ  ("המלצות"זה )

 מציון האיכות הכולל. 50%יהווה סעיף "המלצות" ציון 

 לא אלו אם גם, המציע של/הווה עבר ללקוחות לפנות הבלעדית הזכות שמורהמכללה ל

 .כממליצים נרשמו

50% 
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 רכיב המחיר:קביעת ציון  .7.2.3

 אחוז קריטריון

 35% 2נספח א' סעיף ראה פרוט משקולות ב –עלות שרותים עבור הסטודנטים 

 50% 3נספח א' סעיף ראה פרוט משקולות ב –עבור המנהל   עלות שרותים

 15% 4נספח א' סעיף ראה פרוט משקולות ב –עלות שרותי החנות 

 100% סה"כ

לכל מרכיב  הכספית הנמוכה ביותרההצעה  :באופן הבאניקוד ההצעה הכספית של כל הצעה יחושב 

ההצעות הכספיות האחרות יקבלו ניקוד יחסי בהשוואה להצעה  נקודות.ה 100את מירב  תקבל

  לפי הנוסחה הבאה: לכל מרכיב,הכספית הנמוכה 

 כספי ציון
 = למרכיב

למרכיב  הצעת המחיר הזולה ביותר בש"ח
 X שהוצעה ע"י מי מהמציעים במכרז

 משקל
 המרכיב

 למרכיב המחיר הנבדקת בש"ח הצעת

משקל הקריטיון כמפורט כל קריטריון, ישוקללו עם מה של כלל הציונים הכספיים לרכיבי יתבוצע סכ

 מהציון הכולל למציע. 60%ויקבע ציון מחיר הצעה. ציון מחיר ההצעה יהווה בטמבלא מעלה 

 בחירת הזוכה  .7.3

 :שוויון בהצעות .7.3.1

במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות להצעת "עסק בשליטת אישה", רק  .7.3.1.1

ב' לחוק חובת המכרזים, ושצורפו לה 2-במידה שמתקיים בה האמור בסעיף 

 אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י החוק. 

במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת  .7.3.1.2

מכללה, לקבוע, במקרה של שוויון זים של הוועדת המכרהמוחלט והבלעדי ל

(, או האם לנקוט Best & Finalבהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף )

 באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות למכללה.

במקרה שבו, מכל טעם ועדת המכרזים של המכללה תודיע למציעים את החלטותיה.  .7.3.2

שהוא, לא יעלה בידי המכללה להתקשר עם המציע הזוכה, או שהחוזה עם המציע הזוכה 

השנים האחרונות, חוות  3מובהר בזאת כי במידה והמציע עבד עם המכללה במהלך 

 דעתה של המכללה בלבד תהיה רלוונטית לסעיף זה.

 100% סה"כ
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יבוטל, תהא המכללה רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג, וכן הלאה, בהתאם 

 ההצעות.בחינת וניקוד לדרוג שנקבע בשלב 

ית המכללה אליו, להודיע ימי עסקים מיום פני 5תהא שהות של  למציע הבא על פי הדירוג .7.3.3

 לה על קבלת הסכמתו לקביעתו כזוכה על פי הצעתו.

 מחיר ותמורה .8

 אשר לא ינקב מחיר בצידםופן מלא. ככל שיהיו שורות  בטבלה בא על המציע למלא את הצעת המחיר .8.1

 על הסף.ת הצעת המציע הזכות לפסול אתהא למכללה  -

המחירים הנקובים יהיו מחירים כוללים קבועים וסופיים ולא תהיה למציע זכות לשנותם בכל  .8.2

למעט שינוי מחיר , תקופת החוזה, מכל סיבה שהיא לרבות הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב

. מובהר כי בעקבות שינוי שיעור המע"מ מעבר לשיעור המע"מ הידוע ביום הגשת המענה למכרז זה

 בתקופת החוזה.אשר עליית מחירים המכללה לא ת

המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום שהוא מהמכללה ו/או מכל מאן דהוא, למעט קבלת תמורה עבור  .8.3

, במחירים הנקובים בהצעתו, ואשר על כן בערכו את תמחור המחירים בהצעת המציע השירותים

ייקח המציע בחשבון את כל עלויותיו בגין הפעולות הנדרשות למציע למלא את התחייבויותיו על פי 

המכרז לרבות, אך לא רק, מתן השירותים, ציוד, חומרים, אחזקת מכונות, כ"א, ביטוח, ערבויות, 

 . כולל מע"מ, מים, מיסים ככל שיחולו הסעות, חשמל

  זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים .9

ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז,  30בתוך  .9.1

 ובהצעתו של הזוכה במכרז, על נספחיה.  המכרזיםיהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת 

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד  .9.2

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

 סוד מסחרי.המחיר המוצע אינו  –מובהר בזאת כי בעניין סעיף זה בהם. 

לא תחול על חלקים של פרוטוקולי וועדת המכרזים או של הצעת  19.בסעיף זכות העיון כאמור  .9.3

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

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

כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת  .9.4

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

 סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז, בהתאם לקבוע בתקנות חובת : עלות עיון בהצעות .9.5

על המבקש לפנות בכתב למכללה . 2010המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

תחול עלות והמכללה תקבע עמו מועד לעיון במסמכים. במועד העיון על המציע בקשה לעיון עם 
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 .ל ידו.אשר יידרש עכל עמוד אג' ל 80של צילום/סריקה 

  החוזה .10

על המציע  נוסח החוזה בין המכללה לבין הזוכה במכרז מצורף למסמכי מכרז זה, על כל נספחיו. .10.1

 לחתום עליו ולהגישו חתום עם הצעתו.

ממועד קבלת ההודעה על הזכייה ימציא הזוכה ערבות בנקאית לקיום עסקים בתוך שבעה ימי  .10.2

החוזיות. הערבות הבנקאית תהא כמפורט בנספח החוזה. אי מילוי סעיף זה יחשב התחייבויותיו 

 ., הודעת הזכייה תבוטל וערבות ההצעה תחולט ע"י המכללהכהפרה יסודית של החוזה

במקרה שהמציע הזוכה לא ימציא לידי המכללה ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו במועד כאמור  .10.3

ללה אישור על עריכת ביטוח כנדרש בחוזה, במועד חתימת מסמכי לעיל, ו/או לא ימציא לידי המכ

 ההתקשרות, תהא המכללה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את זכייתו

  .ולחלט את ערבות ההצעה

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות .11

לקבל אף אחת מההצעות שתוגשנה בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים שלא  .11.1

 ממנו בכל  עת. 

לדחות את קבלת ההחלטות במכרז ו/או לפצל את המכרז בכל דרך שתמצא לנכון, מבלי  .11.2

 שלמציעים תהיה טענה בשל כך.

של נושא  לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית .11.3

 המכרז, וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים.

 לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר, בכפוף להוראות הדין. .11.4

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או  .11.5

מוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז ה

 מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי. 

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים. .11.6

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי  .11.7

 בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. 

פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה  לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או .11.8

 ותקנותיו.הבלעדי, בכפוף לחוק חובת המכרזים 

 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני. .11.9

, המכללה תהיה רשאית לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר –בדיקת ההצעות והמציעים  .11.10

 ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוחזק או מופעל
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אף באופן חלקי ו/או המוצעים, הן מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר, וזאת 

המכללה תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה . רנדומלי

 או לא מסר מידע כנדרש. עם צוות הבדיקה

 גורמים שאינם בשליטת המכללה, כגון מימון ותקציב. לבטל את המכרז עקב  .11.11

דעתה הבלעדי, בכפוף לחוק לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא על פי שיקול  .11.12

 חובת המכרזים ותקנותיו.

לפסול הצעה שבה נכללו תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי  .11.13

המכרז, או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות מכל 

 תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות כאמור.  

מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם המכללה ו .11.14

 הצעתו.

 ת כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמותהמכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאו .11.15

והערבויות או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה ואלו 

 יחולו על המציע בלבד.

א באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון המציע ייש .11.16

 ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.

כללה להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות מכל סיבה קיומו של הליך המכרז מותנה ב .11.17

 שהיא, לרבות מסיבות תקציביות, ארגוניות, מנהליות, רשויות וכד'. 

 

 חלקוביטול המכרז או  .12

בכפוף להוראות הדין, המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטל חלקים ממנו, או  .12.1

 לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז  .12.2

 חד מהמקרים האלה:א גם בכל 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחירים  .12.2.1

 שנראים למכללה כהוגנים וסבירים. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו  .12.2.2

 בניסיון ליצור הסדר כובל.

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.  .12.2.3

 מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז. המכללה לא תשלם בשום  .12.3
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, תועלה לאתר המכללה. באחריות תתקבל החלטה בענייןו, במידה הודעה על ביטול המכרז .12.4

 המציע להתעדכן בהודעות שיוצאות מהמכללה. 
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 חוזה ההתקשרות מכוח מכרז פומבי

 

 2018שנערך ונחתם במכללת אחוה ביום _____________ 

 

 בין:

 

 

 המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(

 

 7980400ד.נ. שקמים 

 "(המכללה)להלן: "

 

 

 

 

 

 מצד אחד

 

   לבין:

   

   

   

  "(הספק)להלן: " 

 מצד שני

 

מדפסות לחכירה תפעולית של לקבלת הצעות מחיר  2/2018והמכללה יצאה במכרז פומבי מס'  הואיל:

אשר העתק ממנו מצורף  מכונות משולבות להפקת מסמכים והפעלת חנות שרות לסטודנטו

 "המכרז"(; לחוזה זה )להלן:

 ; כנספח א' אשר העתק ממנה מצורף לחוזה זה)להלן: "ההצעה"(  והספק הגיש הצעה למכרז והואיל:

בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של הספק  והמכללה והואיל: 

 ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו, בכפוף למותנה בחוזה זה, בנספחיו וביתר מסמכי המכרז;

והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק, וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק את כל  והואיל: 

המשפטיים בקשר עם חתימת חוזה זה ובקשר עם כל התחייבויותיו על פיו, הנתונים העובדתיים ו

וכי הוא לא יטען או יתגונן נגד תביעה שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית או עובדתית 

 כלשהי למילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדו; 

יומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים, כח אדם והספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מ והואיל:  

מתאים ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי חוזה זה, תוך מילוי 

הוראות המכללה, שמירת המועדים הנקובים בחוזה זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט 

 בחוזה זה;

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

 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

 הנספחים המצורפים לחוזה זה ונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:  1.2

  הספק.המחיר של הצעת    :'אנספח 

 .הדרישותמפרט  ':בנספח 

 דגמי מדפסות:  1-נספח ב

 מדפסות קיימות ומדפסות שיש להציב : 2-נספח ב

 הצהרה על שמירת סודיות. ':גנספח 

 נוסח כתב ערבות בנקאית. -ערבות הצעה / ביצוע   ':דנספח 

 אישור עו"ד על פרטים אודות המציע. ':הנספח 

 תצהיר )שכר מינימום והעסקת עובדים זרים(.  ':ונספח 

 תצהיר )העדר תביעות ופשיטת רגל(. ':זנספח 

 אישור על עריכת ביטוחים. ':חנספח 

 המציע והתחייבות הצהרת נספח ט':

 פרטי המציע  נספח י':

 פרשנות .2

, יחול על 1973 - )ד( לחוק החוזים )חלק כללי(, בתשל"ג25להלן, סעיף  2.4בכפוף לאמור בסעיף  2.1

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

 בהקשרו דבר שאינו  מתיישב עם תחולה כאמור. 

כותרות הסעיפים בחוזה זה ובנספחיו נרשמו מטעמי נוחות בלבד, הן אינן מהוות חלק מהחוזה  2.2

 תו.ואין לעשות בהן שימוש לצרכי פרשנו

הוראות חוזה זה תגברנה בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה של הוראות נספח כלשהו  2.3

הרצוף לחוזה זה או שיצורף אליו בעתיד, אלא אם כן נקבע במפורש בחוזה זה, )או בנספח 

 הצריך לעניין(, שהוראותיו של הנספח הן הגוברות.

 



 
 

 
 
 
 

 הספק  המכללה האקדמית אחוה
   

 67 -מ  17 עמוד 2/2018מכרז מס'  –אחוה  תהאקדמי המכללה
 

 

 צדן אלא אם נאמר אחרת:בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע ל 2.4

 המכללה האקדמית אחוה. "המכללה"

המבנה ו/או השטח ו/או כל רכוש אחר אשר בו או לגביו מתבצע  "אתר"ה

מתן השירותים. נקבעו בחוזה זה מספר נכסים, תחול ההגדרה על 

 .כולם

 חוזה זה על נספחיו. "החוזה"

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

 המוסמכים.

חוק חובת המכרזים, תקנותיו הכלליות ותקנות חובת  "דיני מכרזים" 

  2010תש"ע  המכרזיםהתקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה

ומדפסות,  מכונות משולבותשירותי אספקה, הרכבה והתקנה של  "ממכר"ה

ומתן שרותי תחזוקה  , הפעלת חנות שרות לסטודנט מערכות ניהול

זה וההצעה, לרבות כל חלק  חוזהאשר אספקתם נדרשת על פי 

ממנו וכל פריט או מכלול ממנו בהתאם לבקשה לקבלת הצעות 

אספקה, התקנה, הקמה, הטמעה ותחזוקה של כל הפתרון המוצע, 

 לרבות כל ציוד או שינוי שיוכנס בהם על ידי המכללה.

ות המנהלה לרבות מתכלים, תחזוקה שוטפת וקת כלל מכונזחת "שרותי תפעול"

וניקוי מכונות. במכונות הסטודנטים כנ"ל ובנוסף אספת והטענת 

 נייר וגבייה מהסטודנטים.

של המכללה ו/או כל בעל תפקיד אחר מחלקת מחשבים מנהל  "הממונה"

מטעמו, אשר ישמש כנציג המכללה לכל דבר ועניין הקשור במתן 

 השירותים נשוא חוזה זה ובקיום התחייבויות הספק על פיו. 

בכל מקום בחוזה זה בו נדרשים אישור ו/או הסכמה ו/או תיאום 

 עם המכללה, משמע אישור ו/או הסכמה ו/או תיאום עם הממונה. 
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 תקופת החוזה .3

תקופת )להלן: " ת זכיהעקבלת הודמיום אשר תחילתם חודשים,  60-תקופת חוזה זה היא ל 3.1

 "(.החוזה

לא יהיה הספק או מי מעובדיו להלן,  9במידה ותחול הפרת התקשרות מצד הספק כאמור בסעיף  3.2

בגין ו/או בקשר להפסקת או מי מטעמו זכאי לכל תשלום ו/או הטבה ו/או פיצוי כלשהו 

השירותים כאמור ו/או להבאת החוזה לקצו, פרט לתשלום המגיע לו בגין השירותים שסופקו 

לפי העניין, ובכפוף  -על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת השירותים או סיום החוזה 

מור תהיה לזכויות המוקנות למכללה על פי חוזה זה ועל פי כל דין. במקרה בו נמסרה הודעה כא

המכללה זכאית לכל התשלומים המגיעים לה מהספק בהתאם לחוזה זה עד למועד הפסקת 

 החוזה.

  הצהרות והתחייבויות הספק .4

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: 

 לפעול בהתאם להוראות חוזה זה.  4.1

 בחוזה זה, במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים.  המפורט לספק למכללה את השירות 4.2

כי הוא מבין היטב את צרכי המכללה ודרישותיה כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה, וכי הוא  4.3

כמפורט בחוזה זה ברמה   לו לבצע את השירות בעל ניסיון ורקע מקצועי מתאימים המאפשרים

רצונה המלאה של המכללה ועל פי מקצועית, באיכות ובמיומנות גבוהים ביותר לשביעות 

 דרישות המכללה.

לספק את השירותים בבטיחות, בנוחות, ביעילות, ביסודיות וברמה מקצועית טובה באמצעות  4.4

מספר מספיק של עובדים כשירים, מקצועיים ומיומנים, עפ"י חוזה זה ו/או כל תקנה ו/או חוק 

 ו/או דין. 

שו ממנו בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו, לספק למכללה במלואם את כל השירותים שיידר 4.5

לשביעות רצונו של הממונה, ולקיים את כל ההוראות שיינתנו על ידי הממונה בכל הקשור עם 

מתן השירותים, תוך שיתוף פעולה וקיום קפדני של כל התחייבויותיו. הספק מתחייב לאפשר 

ירות וכיו"ב. הספק מתחייב , רמת השבטיחותלממונה לפקח על מתן השירותים, לרבות בנושאי 

 ע"י הממונה.לתקן ולשפר נושאים שהועלו כטעונים שיפור 

לבצע את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ולהעניק את השירותים על פיו בכפיפות מלאה לכל דין  4.6

ולהוראות כל רשות מוסמכת, לרבות הוראות שהותקנו ו/או יותקנו בקשר לביצוע עבודות 

אחריות המלאה לתוצאת כל הפרה של התחייבותו זו תחול אך ורק על ובטיחות עובדים, וכי ה

 הספק.

לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, וכל הדרוש לאספקת  4.7

 השירותים בדרך יעילה ובהתאם להוראות חוזה זה.
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הבטוחה של כל הציוד ואין המכללה אחראית לכל נזק או קלקול,  וכי הוא יהיה אחראי לשמירת 4.8

 . בשטח המכללה גניבה או אובדן שיהיו לציוד של הספק

תעמיד לרשות הספק ציוד כלשהו הנדרש לצורך מתן השירותים למעט  לאהוא יודע כי המכללה  4.9

 האמור במפורש בחוזה זה.

 ותחזוקה שרות 4.10

ללא כל תוספת תשלום. אם יהיה צורך בהובלת הציוד לשם  יינתנושירותי התפעול  4.10.1

תיקונו למעבדת הספק או לכל מקום אחר, יוביל הספק את הציוד לאותו מקום וממנו 

 .בעצמו ועל חשבונוחזרה אל האתר, 

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לתקינותו המלאה ולפעולתו השוטפת של  4.10.2

 כאשר כל ההוצאות בקשר לכך יהיו על חשבונו. במכללההותקן על ידיו כלל הציוד ש

המכללה תהא רשאית לדרוש מהספק והספק יהיה חייב לאתר ולבצע כל תיקון ולבצע  4.10.3

כל פעולה בגין כל קלקול ו/או פגם שנוצר ו/או שנתגלה בציוד ו/או באופן התקנתו ו/או 

פגום ו/או לקוי שסיפק ו/או  הרכבתו, הכל כמפורט להלן, לרבות החלפת כל פריט

הותקן על ידו בפריט זהה, מקורי, תקין וחדיש. היה והפגם ו/או הקלקול ו/או הנזק 

נתגלו לפני תום תשלום מלוא התמורה, תהה המכללה רשאית לעכב את תשלום יתרת 

 התמורה לספק כנגד ביצוע כל תיקון שלהם.

ים כולל אספקת ציוד התחזוקה כוללת הספקה והחלפה של כל הרכיבים הנדרש 4.10.4

 של המנהלה, לרבות: מכונות משולבותמתכלה, למעט נייר למדפסות ו

 טונרים, תנורים, גומיות, חיישנים וכו'. 4.10.4.1

רכיבים נוספים אותם נדרש להחליף באופן שוטף, על פי הנחיות יצרן  4.10.4.2

 המדפסות.

במדפסות )בדגמים  Duplexטיפול והחלפה במידת הצורך של יחידות  4.10.4.3

 המכילים מכלול זה(.

החלפת מכלולים, רפידות ומסננים על פי דרישת היצרן לפי כמות מונה  4.10.4.4

 והדפסה.

אחזקה מונעת, לרבות ניקוי, שימון וכל פעולה אחרת הנדרשת על פי הנחיות  4.10.4.5

 היצרן.

כל תקלה אחרת בציוד ו/או ברכיבים המחוברים ו/או הקשורים בעקיפין  4.10.4.6

 רים ומתקני הסליקה/תשלום.אליו, לרבות בק

ים מאו תוא/ ו בלבדמקורים מתכלים החומרים המתכלים המסופקים ע"י הספק יהיו  4.10.5

מכונת / אשר יתאימו לסוג המדפסתו SDSאו  MSDSבתנאי שהינם נושאי אישור 

אליה הם  המכונה המשולבת/ ולא יפגעו באיכות ההדפסה ובתפקוד המדפסת צילום
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תהא תצוגה טובה וברורה לעין   ה משולבת מכונ/ תצוגות ההדפסה במדפסת מיועדים.

 ללא גלישת צבע, מריחות  ופסים.

תיהיה לקוייה ו/או הסריקה איכות ההדפסה ו/או  כונהבמקרה שבו תימצא תקלה במ 4.10.6

סעיף  המוגדר SLA -יפעל לפי ה הספק, )בהתאם לחוות דעתה הבלעדית של המכללה(

 הספקלמצב עבודה תקין. במידה ולא הצליח כונה מנת להביא את המלהלן על   4.10.11

בלבד, להחליף את  הספק, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המכונהלהשמיש את 

 .1-בנספח בחדשה לפי המפרט המופיע  המכונה במכונה

 6מוסכם כי במקרה של תקלה שלישית באותה המכונה ו/או הציוד בתוך פרק זמן של  4.10.7

חודשים, יהיה רשאי נציג המכללה עפ"י שיקול דעתו לדרוש מנותן השירותים להחליף 

את המכונות ו/או הציוד כנ"ל בציוד חליפי חדש גם אם ימי עסקים ( 5בתוך חמישה )

 באיכות ובביצוע הדפסה.התקלה אינה משביתה מכונה, לרבות תקלה 

במקרה בו נדרשת העתקת מכונה ביוזמת המכללה, תודיע המכללה לספק הזוכה עשרה  4.10.8

מראש והספק יעבירה על פי דרישת המזמין. שירות זה כלול בשירותי ימי עסקים ( 10)

התפעול שבדרישות המכרז. המזמין רשאי להעביר את הציוד בעצמו ובלבד שהספק 

וצע על ידי המזמין. בכל מקרה אחריות הציוד ותקינותו יאשר העברת הציוד שב

 באחריות נותן השירותים.

שירותי התחזוקה על ידי הספק יינתנו באמצעות אנשים מיומנים ומקצועיים ויבוצעו  4.10.9

 באופן רציף עד לפתרון התקלה.

 .למכללה דוחות קריאות שרות מעת לעת לפי דרישת המכללה מחויב להעבירהספק  4.10.10

 SLA – זמני תגובה 4.10.11

הספק מתחייב לקבל קריאות בטלפון, שמספרו ___________, במוקד  4.10.11.1

עד ’ שיעמיד לשם כך בחצריו )להלן: "המוקד"( במועדים שלהלן: ימים א

 13:00עד  8:00בין השעות ’ יום ו 16:30עד  8:00)כולל( בין השעות ’ ה

 )להלן: "שעות העבודה"(.

מי מעובדיה, תהה רשאית להתקשר למוקד לשם מתן  המכללה, באמצעות 4.10.11.2

 הודעה על תקלות וכן לשם קבלת ייעוץ בטלפון בנוגע לציוד ותפעולו.

לטובת השרות לסטודנטים מתחייב הספק לקבל קריאות לבעיות תשלום  4.10.11.3

______ מוקד זה יהיה __________לטלפון שמספרו __המכונות ותפעול 

 ה.זמין בכל שעות הפעילות של המכלל

, הספק יתקן כל תקלה 10:00במידה וקריאת השרות תיפתח עד השעה  4.10.11.4

הספק  10:00בציוד עוד באותו היום. במידה והקריאה תיפתח לאחר השעה 
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. הספק ינקוט כל אמצעי על (NBD)ביום העסקים הבא יתקן את הציוד 

 מנת למנוע השבתה או פגיעה בפעילות השוטפת של המכללה בקשר לכך.

שעות המכללה תהא רשאית לפעול  24תשבית מכונה מעל  במידה והתקלה

 ולגבות פיצוי מוסכם בהתאם. חוזהל 4.10.12 סעיף לפי

לעיל יעמיד  4.10.11.4אם לא יסיים הספק את התיקון במועד הנקוב בסעיף  4.10.11.5

הספק לשימוש המזמין, ללא תמורה נוספת, ציוד חליפי תקין עד לסיום 

 לאחד את הפעולות של הציוד שהוחלף.התיקון. הציוד החליפי יבצע אחד 

הספק יעמיד מנהל תמיכה ושירות, אשר יהיה אחראי על הפעלתו התקינה  4.10.11.6

 של המוקד.

מנהל השירות והתמיכה יהיה זמין לפניות נציגי המכללה לבירור תקלות  4.10.11.7

מדי רבעון תתקיים ישיבת מעקב תקופתית על כמות . ובעיות שוטפות

לך הרבעון. מנהל התמיכה והשירות התקלות ותיאור הבעיות שהיו במה

יכין תכנית פעילות לתיקון הליקויים מדי רבעון לאבטחת רצף פעילות 

 תקין, בכלל זה פעילות מונעת והחלפת ציוד תקול. 

תקלות  3כציוד המחייב החלפה ייקבע כל ציוד ו/או מכונה אשר התגלו בה  4.10.11.8

בנספח גדרות מתחייב להחליף ציוד תקול בציוד תואם לפי הה הספקברצף. 

ממועד התקלה השלישית הרצופה באותו ( ימי עסקים חמישה) 5תוך  1-ב

 ציוד.

 קנסות 4.10.12

את התחייבויותיו בקשר למועדי מתן שירות בהתאם  הספקלא מילא  4.10.12.1

וזאת  מנגנון הקנסותלדרישות מסמך זה, רשאית המכללה להפעיל את 

 בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

הקנסות בגין אי עמידה בתקני השירות יקוזזו על ידי המכללה מהחשבונות  4.10.12.2

   השוטפים. להלן טבלה המפרטת את מנגנון הקנסות:

גובה הפיצוי הכספי  רמת שרות נדרשת מרכיב

בגין אי עמידה ברמת 

 השרות

טיפול בבעיית איכות 

 ההדפסה במכונה

 ליום לכל קריאה ₪ 80 ימי עבודה מרגע הקריאה 2

תיקון תקלה שאינה 

 משביתה את המדפסת

 ליום לכל קריאה ₪ 40 ימי עבודה מרגע הקריאה 5
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 אספקת השירותים, ציוד, חומרים ועבודה 4.11

 אספקת השירותים

, בהתאם מפרט הדרישות –בנספח ב'  הספק מתחייב לספק למזמין את השירותים המפורטים

 זה, בכלל, במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים. חוזהלמפורט ב

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

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

 זה. חוזההדברים האחרים הדרושים לאספקת השירותים בדרך יעילה ובהתאם להוראות 

 רישיונות 4.12

להשיג בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, כל אישור ו/או הספק מתחייב  4.12.1

שיון הנדרשים ממנו על פי כל דין ו/או על פי דרישת הרשויות יהיתר ו/או ר

כאמור בחוזה זה, והוא  ביצוע השירותהמוסמכות )להלן: "הרישיונות"(, לשם 

הנדרשים במסגרת עבודה  מתחייב לבצע אחר כל הוראות חוק, תקנה, צו או חוק עזר

   זו. 

לדאוג לכך שכל הרישיונות יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות, והוא  4.12.2

 מתחייב לקיים את כל תנאי והוראות הרישיונות. 

 להודיע למכללה מידית על כל שינוי ברישיון או בהיתר לביצוע השירותים.  4.12.3

מובהר כי כל תשלום ו/או הוצאה שיהיו כרוכים ו/או יהוו תנאי לקבלת הרישיונות  4.12.4

יחולו על הספק וישולמו על ידו. כן  לרכישה, התקנה ומתן שירותי תחזוקההנדרשים 

מובהר ומוסכם בזאת כי לא תחול על המכללה אחריות כלשהי במקרה בו לא יצליח 

 הספק לקבל את הרישיונות.  

שגת הרישיונות לא תהווה עילה לאי עמידה של הספק בתנאי החוזה מובהר כי אי ה 4.12.5

במקרה של אי עמידה כזו לבטל את החוזה  -אך לא חייבת  -והמכללה תהיה זכאית 

ולדרוש מהספק, בנוסף לכל סעד אחר, תשלום כל הנזקים שנגרמו לה כתוצאה 

 מההפרה. 

וראות סעיף זה הספק יישא בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענה מהפרת ה 4.12.6

תיקון תקלה 

המשביתה את 

המכונה ו/או חוסר 

במתכלים ו/או תקלה 

באמצעי 

 הסליקה/הגבייה

שעות מרגע הקריאה  4תוך 

 10:00אם נפתחה לפני השעה 

בבוקר. באם נפתחה לאחר 

בבוקר ישולם התיקון  10:00

בצהריים  12:00השעה עד 

 ביום העסקים הבא.

ליום לכל  ₪ 150

 קריאה
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לעיל, ובמקרה שהמכללה תחויב לשלם קנס ו/או תשלום אחר כלשהו כתוצאה 

מהפרה כאמור, מתחייב הספק לשלם את הקנס ואת התשלום האחר במקומה 

מתחייב הספק להשיב את הסכום ששולם, מיד  -לאלתר, ואם אלה שולמו על ידה 

התשלום ועד למועד עם דרישה ראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד 

 .ההשבה המלאה בפועל

 
 קיום הוראות הדין 4.13

הספק מתחייב כי הוא יקפיד ויקיים את כל הוראות הדין, לרבות ובמיוחד הוראות  4.13.1

יות האמור הדין החלות על רכישה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה  ומבלי לגרוע מכלל

 ההוראות המפורטות להלן.

בהתאם להוראות הביטחון ויקיים את כל סידורי האבטחה עפ"י הנחיית  הספק יפעל 4.13.2

 הממונה, וכן את כל הוראות והנחיות ממונה בטיחות מטעם המכללה.

 הצהרות כלליות 

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על חוזה זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז, לאחר  4.13.3

 שבחן אותם לצורך הגשת הצעתו למכרז והבינם. 

הספק מצהיר כי ברורים לו כל תנאי החוזה, וכי הוא בדק ובחן את כל התנאים  4.13.4

והנסיבות הקשורים במתן השירותים מושא חוזה זה ו/או הנובעים מהם, מהות 

השקעה, הציוד, כוח האדם והיקף העבודה שידרשו למתן השירותים ולקיום וכמות ה

התחייבויותיו שבחוזה זה, וכי יש ביכולתו לקיים התחייבויותיו אלה בהתאם לכל 

 הדרישות והתנאים הקבועים במסמכי החוזה.

הספק מצהיר כי הוא קיבל מהמכללה לשביעות רצונו המלאה, כל הסבר, הבהרה או  4.13.5

הנובע ו/או הקשור בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ואין ולא מידע שביקש ו

 תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר אתם.

הספק מצהיר כי לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי  4.13.6

המכללה עקב אי ידיעת ו/או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים במתן 

יו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה השירותים ובקיום התחייבויות

 על כל טענה כאמור. 

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז, וכי כל  4.13.7

 המידע אשר מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי. 

הספק מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המכללה בכל  4.13.8

 תחייבויותיו על פי המכרז. הנוגע לביצוע ה

הספק מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה זה  4.13.9

באופן, בצורה, באיכות ובמועד הנדרשים, וכן למלא אחר כל ההנחיות שיינתנו לו על 
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  ידי המכללה ו/או מי מטעמה.

התחייבויות הספק שבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית  4.14

 שלו. 

 מעמד הספק ועובדיו .5

הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך אספקת השירותים, את  5.1

 ההשגחה על כוח האדם  וכל דבר אחר הכרוך בכך.

בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, על הספק להעסיק  5.2

עובדים אשר נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור לפי 

 העניין. 

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי חוזה זה יוצרים יחס בין מזמין שירות  5.3

ן ספק המספק שירותים בלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד בין הספק או לבי

 המועסקים מטעמו ובין המכללה. 

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה למכללה לפקח, להדריך או להורות לספק או למי  5.4

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

מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הינו פועל כקבלן עצמאי, כי לא מתקיימים הספק  5.5

מעביד, וכי הוא לבדו אחראי להעסקת עובדיו -בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המכללה יחסי עובד

  ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה, בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

כי ההתקשרות בחוזה זה הינה על בסיס הסכמת הצדדים והבנתם את למען הסר ספק, מובהר, 

הוראות הדין, כי בין הספק  לבין המכללה לא קיימים יחסי עובד מעביד, והספק ו/או עובדיו 

ו/או מי מטעמו לא יהיה זכאי לתשלום שכר ו/או זכויות סוציאליות ו/או כל זכות שהיא 

כלפי מעבידו מכוח כל דין ו/או נוהג ו/או חוזה המוקנית ו/או יכולה להיות מוקנית לעובד 

  קיבוצי, וכי זכויות הצדדים וחובותיהם על פי חוזה זה נקבעו בהסתמך על הבנה זאת.

הספק מצהיר בזה כי הוא הודיע והבהיר וכי הוא מתחייב להודיע ולהבהיר לכל המועסקים על  5.6

 מעביד. -ו יחסי עובד ידיו לצורך ביצוע חוזה זה כי בינם ובין המכללה לא יתקיימ

המכללה לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על  5.7

 ידי הספק. 

הספק מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע חוזה זה את כל התשלומים  5.8

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

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

בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, 

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

חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר  מינימום,  תשלומים על פי
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 . וכיו"בקרנות עובדים, תשלומי פנסיה 

מובהר בזאת כי תנאי יסודי להסכמת המכללה להתקשר עם הספק בחוזה זה הוא כי הספק  5.9

ם ימלא אחר כל דרישות כל דין ו/או חוזה קיבוצי, כלפי עובדיו וישלם להם את כל המגיע לה

ממנו מכל מקור שהוא, בגין ביצוע עבודתם במסגרת ביצוע השירותים על פי חוזה זה. לכן, מבלי 

לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למכללה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, בכל מקרה בו לא 

יסופקו אישורים לשביעות רצון המכללה כאמור, תהיה המכללה רשאית לבטל חוזה זה באופן 

לא כל הודעה מוקדמת לספק, ולספק אין ולא תהיינה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם מיידי ול

 . כך

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגבי המועסקים מטעמו בביצועו של  5.10

 חוזה זה את האמור בחוקים המפורטים להלן: 

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  5.10.1

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  5.10.2

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  5.10.3

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א  5.10.4

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד  5.10.5

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו  5.10.6

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  5.10.7

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג  5.10.8

 1949 –תש"ט  חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, 5.10.9

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח  5.10.10

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  5.10.11

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה  5.10.12

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז  5.10.13

 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א 5.10.14

 2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב  5.10.15

 .1957-נסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זצו הרחבה לביטוח פ 5.10.16

 . 1998-חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח  5.10.17

 וכל חוק אחר ו/או חדש הנוגעים להעסקת עובדים. 5.10.18

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע  5.11

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

המכללה או מי מטעמה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים 

ע חוזה זה, לרבות ספק משנה, ישפה הספק את המכללה עם דרישתה על ידי הספק בביצו

הראשונה בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור. הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא 

מהמכללה בנוגע לסכומים כאמור לעיל. הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה 
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 יסודית של החוזה. 

  אחריות .6

בהתאם להוראות כל דין ועל פי חוזה זה איכותם הספק יהיה אחראי בלעדית לטיב השירותים  6.1

 ולהתאמתם המלאה לדרישות המכללה. 

הספק ימלא כל דרישה מטעם המכללה להפסיק את העסקתו של כל אדם המועסק על ידו בביצוע  6.2

השירותים מושא מכרז זה, אם לדעת המכללה, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או שאותו 

אדם אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו או שלא ניתן לגביו 

לא יחזור הספק להעסיקו,  -ון של המכללה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור הביטח מרכזאישור 

בין במישרין ובין בעקיפין, לשם אספקת השירותים למכללה. לספק לא תהיה כל טענה ו/או 

 דרישה בעניין.

הספק יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שיגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו  6.3

קת השירותים מושא מכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין לרבות אך מבלי לגרוע תוך כדי אספ

ליות האמור עקב רשלנות ו/או עקב הפרת הוראות חוזה זה, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למכ

 למניעתם.

המכללה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן, לרבות תוצאתי,  6.4

למי מטעמו, לרבות עובדיו ו/או ספקיו /או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או  שייגרמו לספק ו/או

בשירותו ו/או מוזמניו ו/או לקוחותיו, ו/או לרכושו של מי מהם ו/או לציוד ולמערכות, אלא אם 

 על ידי המכללה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה. /רשלנותנגרמו כתוצאה ממעשה שבוצע בזדון

דן, לרבות גניבה, היעלמות, נזק או פגיעה לטובין ורכוש של הספק, הספק יהא אחראי לכל אוב 6.5

ולרבות לרכוש כאמור של עובדיו ו/או ספקיו /או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו ו/או 

 מוזמניו ו/או לקוחותיו. 

הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים ובקשר לכך. אם  6.6

ש המכללה לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הספק להחזיר למכללה ו/או תידר

לשפותה בגין הסכום ששולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המכללה, לרבות 

 הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו  כחוב המגיע למכללה מהספק לפי חוזה זה.

ללה, מיד עם קבלת דרישה ראשונה מהמכללה, בגין הספק מתחייב, לפצות ו/או לשפות את המכ 6.7

כל נזק ו/או הוצאה ו/או חיוב שייגרמו לה בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדה, אזרחית או 

פלילית, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה כאמור, ככל שתביעה ו/או דרישה זו נובעת 

מהפרת התחייבות כאמור או שהיא באחריות  פי חוזה זה או-מאי מילוי התחייבות של הספק על

 הספק כמפורט לעיל, לרבות כל תביעה לדמי נזק. 

הספק יאפשר למכללה, או לכל נציג מטעמה, להיכנס בכל עת סבירה למקום בו מתבצע מתן  6.8

השירותים ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע חוזה זה, וכן לכל מקום שממנו 

הם לביצוע החוזה לצורך פיקוח המכללה כי הוראות חוזה זה מקוימות מובאים חומרים כלש
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 כלשונן, ויעמיד לרשותה, על חשבונו, את כל אמצעים הנדרשים לצורך פיקוח זה. 

כי הציוד הספק מצהיר כי ידוע לו שהמכללה אינה מתחייבת לקיים שמירה ו/או הגנה כלשהי על  6.9

שהוא כלפי הספק בכל הקשור לשמירה ו/או להגנה ידוע לו שאין למכללה אחריות מכל מין וסוג 

-, וכי לא תחול על המכללה אחריות לפי חוק השומרים, התשכ"זעל ציוד של הספק או מי מעובדיו

1967 . 

הביטחון של  רכזהספק מתחייב להתייצב ולהורות למי מעובדיו ו/או מטעמו להתייצב, בפני  6.10

 לו כל מידע שיידרש.הביטחון, ולמסור  רכזדרישתו של  המכללה, עם 

 הביטחון של המכללה לגבי כל נכס או אדם. רכזהספק מתחייב לעמוד בכל דרישה אשר יעמיד  6.11

 הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של החוזה.  6.12

  ביטוח .7

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח מורשה בישראל  7.1

ומהווה חלק בלתי  כנספח ח'את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף לחוזה זה 

נפרד הימנו, לטובתו ולטובת המכללה, ולהציגם למכללה, כשהם כוללים את הכיסויים והתנאים 

אשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין באישור הביטוחים האמור. למען הסר הנדרשים, וכ

ספק מובהר כי המכללה רשאית מעת לעת לערוך שינויים סבירים בהיקף ובאופי הביטוחים 

 הנדרשים ולספק לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 

  :כללי 7.2

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

 כמבוטח נוסף בפוליסה.המכללה תיווסף  7.2.1

לצמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים, אלא אם ניתנה על כך למכללה הודעה  7.2.2

 יום לפחות במכתב רשום. 60מוקדמת של 

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי המכללה  7.2.3

 וונת זדון.לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כ שהוויתורועובדיה, ובלבד 

הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  7.2.4

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. 7.2.5

שהיא את אחריות המבטח, כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל  7.2.6

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המכללה, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני 

 המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

( יומצא על ידי הספק כנספח ח'האישור בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים )בנוסח המצורף  7.3



 
 

 
 
 
 

 הספק  המכללה האקדמית אחוה
   

 67 -מ  28 עמוד 2/2018מכרז מס'  –אחוה  תהאקדמי המכללה
 

 

 למכללה עד למועד חתימת החוזה.

קופת החוזה לרבות תקופת חוזה מוארכת עם המכללה להחזיק בתוקף את הספק מתחייב בכל ת 7.4

 פוליסות הביטוח.

הספק מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת החוזה ולהמציא אישור עריכת  7.5

( חתום על ידי המבטח  למכללה לכל המאוחר שבועיים  לפני כנספח ח'ביטוחים )בנוסח המצורף 

 תום תקופת הביטוח.

מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים האמורים לעיל, כדי שישקפו תמיד את הספק  7.6

 פיהם. -מלוא שוויו של מושא הביטוח המבוטח על

אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחים דלעיל, מתחייב הספק  7.7

וסף או משלים כאמור ייכלל לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נ

סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ומי מהבאים מטעמם, ובלבד שלא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון. 

פי -הספק פוטר את המכללה ואת הבאים מטעמה מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על 7.8

שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא  הביטוחים הנערכים בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל )או

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות(, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, כאמור לעיל, לא יפגע בהתחייבויות  7.9

ות האמור, כל חובת תשלום שחלה על הספק, פי חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכללי-הספק על

 פי החוזה.-והספק מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על

הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  7.10

ולדאוג ולוודא כי הביטוחים יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך  במלואם ובמועדם,

 ת ההתקשרות. כל תקופ

על אף האמור לעיל מובהר ומוסכם כי במקרה בו ייגרם מקרה ביטוח המבוטח על ידי המכללה  7.11

או מי מטעמה, בנסיבות בגינן אחראית המכללה כאמור בחוזה זה ו/או על פי דין, יישא הספק 

 בסכום הנזק שנגרם עד לגובה ההשתתפות העצמית על פי הפוליסות כאמור.

בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי אין בכל האמור  7.12

החוזה ואין  לפרש את האמור כוויתור של המכללה על כל סעד או זכות  המוקנים לו על פי הדין 

 ועל פי חוזה זה.

 הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של החוזה.  7.13

  ערבויות .8

כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי חוזה זה, ימסור הספק למכללה ערבות בנקאית  8.1

או ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי 
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, חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח )להלן: 1981-ביטוח, התשמ"א

היה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח "(. הערבות תהערבות"

( שתהא לפקודת  ₪אלף  חמישים) ₪ 00050, לחוזה לפקודת המכללה בסך של בנספח ד'המופיע 

המכללה. מובהר בזאת כי הפקדת הערבות כאמור הינה תנאי להתקשרות בחוזה זה עם הספק. 

 באופן מדויק.על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע 

 יום לאחר תום תקופת החוזה.   90הערבות תהא בתוקף לפחות  8.2

לא קיים הספק הוראה מהוראות חוזה זה, רשאית המכללה לחלט את הערבות לאחר מתן  8.3

ימים מראש. הספק יהיה רשאי לשלם  7הודעה מראש בכתב לספק על כוונתה לעשות כן, לפחות 

ת חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי למכללה את סכום הערבות על מנת למנוע א

 לחייב את המכללה או בכדי להעניק לספק כל זכות להשבת סכום הערבות.

אי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של חוזה זה, והמכללה תהיה רשאית  8.4

 לבטלו באופן מיידי.

ערבות ולא בוטל החוזה על ידי הערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין. חולטה ה 8.5

המכללה, יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת כך שבידי המכללה תהא ערבות בגובה הסכום 

 לעיל.  8.1הנדרש כמפורט בסעיף 

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המכללה תהא רשאית לחלט את הערבות בכל  8.6

 מקרה בו תקום לה זכות לפיצויים מוסכמים בהתאם להוראות חוזה זה. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר ולתובעו  8.7

י למנוע מהמכללה ו/או לשלול ממנה מלהעלות כל מהספק ואין בחילוט הערבות הבנקאית כד

בחתימתו על חוזה זה מוותר הספק  על כל טענה טענה ולדרוש כל סעד המוקנה לה עפ"י כל דין. 

 באשר לגובה הפיצוי ו/או סבירותו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, המכללה תהיה רשאית להציג את הערבות לפירעון מיידי  8.8

 להלן.  13לסעיף ההתקשרות בהתאם בכל מקרה של הפסקת 

 הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של החוזה.  8.9

  הפרת החוזה .9

של החוזה מהווה  12, 11, 10, 5, 4מבלי לפגוע בכלליות חוזה זה, הפרת האמור בסעיפים  9.1

 הפרה יסודית של החוזה. 

המכללה תהיה רשאית לבטל  ביא את החוזה לידי סיום,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת לה 9.2

 חוזה זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: 

אם הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה או כהגדרתה בחוק החוזים  9.2.1

, או הפר תנאי אחר מתנאי חוזה זה 1970 –)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

ימים או בתוך  7ובלבד שניתנה לספק הזדמנות לתקן ההפרה והוא לא עשה כן תוך 
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 פרק זמן קצר יותר שנקבע על ידי המכללה בהתחשב במהות ההפרה.

  אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק. 9.2.2

  פרק קבוע לספק.אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מ 9.2.3

  אם ימונה מנהל מיוחד לספק. 9.2.4

 אם יינתן צו עיקול נגד הספק ונכסיו. 9.2.5

 אם ינטוש הספק את הנכס או יפנה את הנכס, שלא בהתאם לאמור בחוזה זה.  9.2.6

 יום. 30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  9.2.7

ן משנה בביצוע אם הספק הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבל 9.2.8

 התחייבויותיו על פי חוזה זה, מבלי לקבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב. 

 אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה.  9.2.9

כאשר יש בידי המכללה הוכחות להנחת דעתה שהספק או אדם אחר בשמו או  9.2.10

לחוזה  מטעמו נתן ו/או הציע  לאדם אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר

 זה.

אם הספק ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או השותפים בו יורשע בעבירה  9.2.11

פלילית שיש עמה קלון ו/או בעבירה הקשורה במתן השירותים, או אם יוגש כנגדם, 

 או כנגד מי מהם, כתב אישום בעבירות מעין אלה.

 אם הספק הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות. 9.2.12

מותנה ומוסכם כי בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל, לא יהיו ליורשי הספק ו/או לכונס  9.3

שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו, זכויות מכל סוג שהוא במכללה ו/או זכות כלשהי 

 וזכותם האחת והיחידה תהיה לקבל את הציוד אשר שייך לספק. מתן השירותלהמשך 

רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל דבר על אף האמור לעיל, המכללה תהא  9.4

אשר היה אמור להיעשות על ידי הספק וזאת על חשבון הספק, וזאת בנוסף על כל זכות שיש 

 פי החוזה.-בידי המכללה על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על

משיך ולבצע את עם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, רשאית המכללה לשקול לה 9.5

 העבודות מושא חוזה זה בין בעצמה ובין בהתקשרות עם צד ג'.

מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה, בכל מקרה של הפרה יסודית של חוזה זה על ידי הספק,  9.6

)חמישים אלף ש"ח(  ₪ 50,000של  הספק יהיה חייב לשלם למכללה פיצויים מוסכמים, בסך

 צמוד למדד המחירים לצרכן.

ידיהם מראש והנו משקף את הנזק -מוסכם על הצדדים, כי הסכום הנ"ל הוערך על

המינימאלי שיגרם למכללה כתוצאה מהפרה יסודית של החוזה. הספק מתחייב לשלם 
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למכללה את הסכומים הנזכרים בסעיף זה, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ללא כל שיהוי או 

 ערעור. 

זה זה לא ימצה את כל זכויות ותרופות המכללה בגין הספק מצהיר, כי שום דבר האמור בחו 9.7

פי חוזה -הפרת חוזה זה על ידו, ואין בו כדי לפגוע בכל זכות ותרופה המוקנים למכללה על

 פי דין. -זה ועל

במקרה בו תפר המכללה את התחייבויותיה על פי חוזה זה, יחולו על הפרה זו הוראות חוק  9.8

 .1971-ל"אפות בשל הפרת חוזה(, תשהחוזים )תרו

 אין באמור לעיל כדי לשלול או לגרוע מזכותה של המכללה לתבוע סעדים נוספים או אחרים.  9.9

פי הדין או -התרופות האמורות בסעיף זה, הן בנוסף לכל תרופה אחרת הנתונה למכללה על 9.10

 פי מקור אחר כלשהו. -על

 אי הסבה .10

הספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למסור ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר  10.1

ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, ו/או 

 להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא בהסכמת המכללה מראש ובכתב. 

דים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, העסקת עוב 10.2

 אין בה כשלעצמה, משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק ממנה, לאחר.

המכללה רשאית לסרב לבקשת הספק להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או  10.3

קול דעתה הבלעדי ואין היא חייבת לפרט את חובותיו ו/או התחייבויותיו לפי חוזה זה על פי שי

 סיבותיה.

נתנה המכללה את הסכמתה בכתב ובמפורש לבקשת הספק, לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק  10.4

מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה. המכללה רשאית לבטל את הסכמתה על פי שיקול דעתה 

 את סיבותיה. הבלעדי במסירת הודעה בכתב לספק ואין הוא חייבת לפרט 

  תשלום לספק .11

כל תשלום אשר על המכללה לשלם לספק יבוצע כנגד חשבונית מס כדין, אישור ניהול ספרים וכל  11.1

מסמך אחר המפורט בחוזה זה ו/או בנספחיו אשר על הספק להמציא למכללה כתנאי לקבלת 

תשלום כלשהו. לאחר קבלת מסמכים אלה ואישור הגורמים הרלבנטיים במכללה באשר לגובה 

 .20שוטף + יבוצע בתנאי תשלום של  הסכום לתשלום, התשלום

 עבור כל הפעימות ושכירויות של החודש הקודם. ( בכל חודש1הספק יפיק חשבונית אחת ) 11.2

  הכולל בין השאר:כלול פרוט מלא ת החשבונית

 דגם המכונה 11.2.1

 מס' המכונה 11.2.2
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 מיקום המכונה 11.2.3

 מונה קודם 11.2.4

 מונה נוכחי 11.2.5

/  הדפסה צבע  A4הדפסה צבע דו"צ /  A4/ הדפסה ש.ל  A4הדפסה ש.ל  -סוג הפעימה   11.2.6
A4 דו"צ / הדפסהA3    סריקה / סריקה דו"צ / פקס / 

 ללא חיובמס' פעימות  11.2.7

 לחיובמס' פעימות  11.2.8

 עלות פעימה לחיוב 11.2.9

 דמ"ש באם קיים 11.2.10

  קיזוז .12

המכללה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה לספק כל סכום אשר חייב לה הספק  12.1

 זה.בהתאם להוראות חוזה 

הספק לא יהיה רשאי לקזז כל סכום או תשלום שהוא חייב למכללה והנובע מחוזה זה ושעליו  12.2

לשלם על פי חוזה זה. הספק מוותר בזאת על כל זכות שיכול ותהיה לו לקיזוז סכום כלשהו 

 כאמור לעיל.

 שינוי החוזה וויתור .13

חוזה זה מכיל, מגלם ומבטא את כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים. כל ההבטחות,  13.1

ההתחייבויות, המצגים, וההסכמים, בכתב או בעל פה, שניתנו או נעשו ע"י הצדדים לפני 

החתימה על חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, בטלים ומבוטלים ולא יהיו בהם כדי 

 ו זכויות הצדדים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין, לגרוע מהם או לשנותם.להוסיף על התחייבויות ו/א

שום חוזה שיעשה לא ישנה או יחדש, יוסיף או יגרע מתנאי כלשהו בחוזה זה, אלא אם כן חוזה  13.2

כזה יהיה בכתב, ייחתם בידי הצדדים ויאמר במפורש שהוא מחדש או משנה או מוסיף על חוזה 

 זה. 

ביצוע מדויק של תנאי מתנאי חוזה זה, או אי דרישה לתרופות להן  אי עמידתה של המכללה על 13.3

 פי חוזה זה, לא תיחשב כוויתור בעתיד על תנאי חוזה זה או על תרופה זו. -היא זכאית על

כל שינוי, ביטול, או ויתור על תנאי מתנאיו של חוזה זה או תוספת לחוזה זה, לא יהיה להם תוקף  13.4

 על ידי המכללה.אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו 

בכל מקום שנדרש אישור של המכללה לכל עניין שהוא הנובע מחוזה זה או הקשור בו, אישור  13.5

 ידי המכללה.-כזה על מנת שיהיה תקף, יהיה בכתב וחתום על

מצדה של המכללה  כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי או עיכוב )להלן: "ויתור"( 13.6

ו/או כמניעה מצידה  כוויתוריה על פי חוזה זה , לא יראו אותם במימוש כל זכות מזכויות

להשתמש בזכויותיה בעתיד והיא תהיה רשאית להשתמש בזכויותיה כולן או מקצתן בכל עת 

שתימצא לנכון, אלא אם כן נעשה במפורש ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם 
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 המכללה. 

מהוראות החוזה במקרה מסוים ו/או בסדרת מקרים, שתיקה ו/או הסכמה של המכללה לסטייה  13.7

 לא יהוו תקדים, ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.

למניעת ספק ויתור כאמור לא ייחשב גם כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות  13.8

 אחרת. 

  שמירת סודיות .14

המידע הקשור במכללה, ניהולה, ופרויקטים בתחומי הספק מתחייב לשמור בסודיות את כל  14.1

פעילותה, ולא לגלות ו/או להשתמש במידע שנמסר לו, או שהגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה 

ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה או אגב ביצוע החוזה, בין בתקופת החוזה ובין 

אשר נדרש לשם מסירתו לרשויות מוסמכות  לאחר מכן כמתחייב על פי כל דין למעט לגבי מידע

 וכן למעט מידע שהפך לנחלת הכלל )ללא מעשה או מחדל של מייסד(.

פירושו כל מידע המזוהה בדרך כלשהי כמידע של המכללה  –"מידע סודי"  –לעניין סעיף זה  14.2

צורה פה ו/או בכל -שהושג מאת המכללה, במישרין או בעקיפין, בעבר, בהווה ובעתיד, בכתב, בעל

אחרת, לרבות מידע המתייחס לפעילויות מסחריות ועסקיות של המכללה ו/או של צדדים 

ו/או  ושיווקי, רשימת לקוחות שלישיים הקשורים בדרך כלשהי במכללה, מידע מקצועי, פיננסי

נהלים, סודות מסחריים וטכניים, מוצרים קיימים ומוצרים מערך שיווק , שיטות עבודה, ספקים

שבפיתוח, רעיונות טכנולוגיים, לקוחות, ספקים, תכנון כלכלי ופיננסי, מלאי, שירותים, אמצאות 

ו/או כל רשימה אחרת שתשמש את פעולתה השוטפת של וחידושים, תמחור מכרזים והצעות 

 .המכללה

ו המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו על הצהרת הספק מתחייב לחתום ולהחתים את עובדי 14.3

 לחוזה המצורף בזה.  כנספח ג'סודיות על פי הטופס המצורף 

הספק, עובדיו וכל מי מטעמו יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה מהווה  14.4

ב לחוק הגנת 23סעיף ,  ו1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  119 -ו 118עבירה ובין היתר על פי סעיף 

 . 1981 -הפרטיות, התשמ"א 

 סמכות השיפוט .15

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

 המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

 כתובת הצדדים והודעות .16

בקשר עם חוזה זה, תשלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות כל הודעה של צד  16.1

 המצוינות במבוא לחוזה זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  16.2
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 כדין בדואר.

 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 המכללה                     

 

 הספק                 

 

 

 חתימה וחותמת            חתימה וחותמת            
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 2/2018מכרז מספר  הצעת מחיר – 'אנספח 

 כללי .1

נכון  %17בשיעור המע"מ המעודכן ליום ההגשה ) וכוללת מע"מהצעת המחיר המפורטת להלן הינה בש"ח  .1.1
 , כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים.למועד הוצאת מכרז זה(

הצעות חלקיות  , תוך ציון המחירים בכל הסעיפים המפורטים בהן.במלואהעל המציע למלא את הטבלה  .1.2
 .הביא לפסילת ההצעהלא תיבדקנה ואף עלולות ל -ו/או במתכונת השונה מהטבלאות הנ"ל 

 ת )יש לרשום דגם מלא(: _________________________מערכת הניהול והבקרים המוצעדגם  .1.3

 המוצעים למכללה במכרז זה:ותכונותיהם הדגמים וט רפמובא להלן  .1.4

  
מכונה 
 M1משולבת 

מכונה 
 M2משולבת 

מכונה 
 M3משולבת 

 מדפסת
P1 

 מדפסת
P2 

           היצרןשם 

           דגם מלא

           מסך מגע להכנסת פרטי משתמש )קוד, סיסמא(:

           האם מובנה או  חיצוני?
           יצרן מסך המגע )במידה ואינו מובנה(

           גודל מסך המגע

           [Wהדפסה ] -צריכת חשמל 

           [Wהמתנה ] -צריכת חשמל 

           [Wשינה  ] -צריכת חשמל 

סטנד הגבהה בהתאם לצורך / לדרישת המכללה, 
           כולל ארונית אחסון נייר נעולה ]כן / לא[

           600dpiב  A4מהירות הדפסה 

           מהירות הפקת דף ראשון בהדפסה ]בשניות[

           רזולוציית הדפסה מרבית

           זיכרון

           USBקישוריות 

           Ethernetקישוריות 

           דופלקס מובנה ]כן / לא[

           ]כן / לא[  PCL5e, PCL6, Post Script 3שפות הדפסה 

           עברית צרובה גופנים מדורגים מובנים ]כן / לא[

           הזנת נייר ]כמות מגירות וכמות דפים בכל מגירה[

           משקל נייר ]תחום משקלים אפשריים בגרם[

 ,A3, A4, A5, A6תמיכה בגודל נייר ]נדרש לציין: 
Letter, Envelopes]           

           ]בדפים[ מירבי עומס עבודה חודשי

           התקן נעילת מגשי נייר ]קיים / לא קיים[

 N/A N/A   N/A N/A מכונות ]כן / לא[ 2ממיין ומשדך ל  –התקן גימור 

 המשך בדף הבא                                         
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מכונה 
 M1משולבת 

מכונה 
 M2משולבת 

מכונה 
 M3משולבת 

 מדפסת
P1 

 מדפסת
P2 

           צ י ל ו ם

 N/A N/A       מהירות צילום ]דפים לדקה[

 N/A N/A       ]דפים[ ADFקיבולת נייר מזין 

 N/A N/A       מספר העתקים אפשרי ]דפים[

 N/A N/A       תמיכה בצילום דו צדדי ]כן/לא[

 N/A N/A       הגדלה והקטנה ]תחום באחוזים[

 N/A N/A       ]כן / לא[ 1:1, 2:1, 2:2יחסי צילום 

 N/A N/A       ס ר י ק ה

 N/A N/A       סריקה בצבע ]כן / לא[

 N/A N/A       [dpiרזולוציית סריקה ]ב 

 N/A N/A       [PDF, TIFF, JPEGסוגי קבצים בסריקה ]

 N/A N/A       סריקה ישירה לדואר אלקטרוני ]כן / לא[

 N/A N/A       ]כן/לא[ Disk On Keyסריקה ישירה ל 

 N/A N/A       פ ק ס

 N/A N/A       מהירות שידור

 N/A N/A       לאחסון פקסים ]דפים[זיכרון מובנה 

צילום עמוד ראשון ורשימת נמענים  -הדפסת אישור 
 N/A N/A       ]כן / לא[

העברה אוטומטית של פקסים נכנסים לדואר 
 אלקטרוני או לתיקייה ברשת

      N/A N/A 
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 מציון מרכיב המחיר במכרז %35סעיף זה: משקל  - עבור הסטודנטים שירותיםעלות  .2

 תיאור
משקל 

)%( 
 כולל מע"ממחיר 

  2 / אורח צילומים והדפסות לסטודנטל 13.56MHz Mifareעלות כרטיס נטען 

  1 (%100)זיכוי מלא= אחוז הזיכוייש לציין  – זיכוי עבור כרטיס שהוחזר תקין

  45 ומעלה 108גר' לובן  80צד אחד, כולל נייר  – A4עלות צילום/ הדפסה )פעימה( ש/ל  

  20 ומעלה 108גר' לובן  80דו צדדי, כולל נייר  – A4עלות צילום/ הדפסה )פעימה( ש/ל 

  6 ומעלה 108גר' לובן  80צד אחד, כולל נייר  – A3עלות צילום/ הדפסה )פעימה( ש/ל 

  2 ומעלה 108גר' לובן  80דו צדדי, כולל נייר  – A3עלות צילום/ הדפסה )פעימה( ש/ל 

  20 ומעלה 108גר' לובן  80צד אחד, כולל נייר  – A4עלות צילום/ הדפסה )פעימה( צבעוני 

. ויזכה את המציע במלא הניקוד "0עלות סריקה למייל )במידה וללא עלות יצוין "

 ( ₪ 0.001 עשירית האגורה, היינו השוואה לאחרים תבוצע לפי
4  

 

 מציון מרכיב המחיר במכרז %50משקל סעיף זה:  - העבור המנהל שירותיםעלות  .3

  הינם ללא עלות.בלבד במכונות המנהלה שליחת פקסים ו/או מובהר בזאת כי ביצוע סריקות 

 משקל תיאור

)%( 

  ₪מחיר ב 

 כולל מע"מ

 ,)מוצפן ע"י היצרן( Mifare 13.56MHz יכרטיס 200חבילה של עלות 

  (תבוצע ע"י המכללהעל הכרטיס הדפסה )לבן כרטיס 
6  

  M1 10עלות שכירות חודשית למכונה משולבת מדגם 

  M2 10עלות שכירות חודשית למכונה משולבת מדגם  

  M3 10עלות שכירות חודשית למכונה משולבת מדגם  

  P1 10עלות שכירות חודשית למדפסת ש/ל מדגם 

  P2 10עלות שכירות חודשית למדפסת צבע מדגם 

  M1,M2,M3 12ש/ל תעריף אחיד למכונות  –עלות הדפסה 

  P1 12ש/ל מדפסת  –עלות הדפסה 

  P2 10צבע מדפסת  –עלות הדפסה 

  P2  10ש/ל מדפסת  –עלות הדפסה 
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  חנות שרותים לסטודנט: .4

)בסעיף זה  מציון מרכיב המחיר במכרז %10זה: משקל סעיף  - שרותי דפוס והפקת מסמכים  .4.1

 משקל כל המרכיבים זהה(

 ₪מחיר ב  תיאור

 כולל מע"מ

  מחיר פעימה לסריקה למייל

  צד אחד – A4צילום ש/ל 

  דו צדדי – A4צילום ש/ל 

  צד אחד – A3צילום ש/ל 

  דו צדדי – A3צילום ש/ל 

  A4צילום צבעוני 

  A3צילום צבעוני 

  A4צילום ע"ג נייר פוטו 

  A3צילום ע"ג נייר פוטו 

  A4צילום שקף צבעוני 

  מחיר אחיד לכל הגדלים –כריכת סיכות + פס דבק 

  דו"צ A4למינציה 

  דו"צ A3למינציה 

  A4גר'  300הדפסה שחור על נייר צבעוני 

  חוברות כולל 100כריכה חובקת עד 

  חוברות כולל 50כריכה חובקת עד 

  חוברות כולל 20כריכה חובקת עד 

  דף כולל 80כריכת חום מעל 

  דף כולל 80כריכת חום עד 

  דף כולל 250ספירלה מעל 

  דף כולל 80ספירלה מעל 

  דף כולל 80ספירלה עד 

 0.00 (שירות ללא עלותהידוק בסיכה בפינה )
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)בסעיף זה משקל כל  מציון מרכיב המחיר במכרז %5משקל סעיף זה  – עלות מוצרי החנות .4.2

 המרכיבים זהה(

 בש"ח כולל מע"מ מחיר תיאור

  בקופסה 100 - 2מהדק מספר 

  בקופסה 100 - 5מהדק מספר 

  יחידה – GPעט פיילוט גריפ 

  יחידה – V-5  V-7עט פיילוט 

  יחידה  - 0.7/  0.5עפרון מכני 

  קופסה – 0.7/ 0.5עופרת 

  יחידה -טיפקס עט 

  יחידה –בקבוק –טיפקס נוזלי 

  "5.5 -מספריים  קטן 

  גרם 8 -דבק סטיק קטן 

  גרם 20 -דבק סטיק גדול 

  ס"מ  30 -  שקוף סרגל פלסטיק

  יחידה – 125/ 80פוליגל צבעוני 

   יחידה – A4נושאים  4מחברת ספירלה 

  A4דף  50  -בלוק כתיבה צהוב/ לבן 

  יחידה –לבן פשוט מחק 

  יחידות 50 - מיקרון 45 שמרדף

  100 – 7.5/ 7.5חבילת מיזכרית 

  רחב -סכין חיתוך יפני 

  יחי' 100 - מיקרון 150לכריכה  שקפים

  FX-82 -מחשבון מדעי קסיו 

  ומעלה 108גרם, לובן  A-4 80 דף(500) חבילת דפי צילום

  דף 40 -חשבון / דפדפת שורות 

  8F -צבעוני קלסר גב  קרטון 

  5F -צבעוני קלסר גב  קרטון 



 
 

 
 
 
 

 הספק  המכללה האקדמית אחוה
   

 67 -מ  40 עמוד 2/2018מכרז מס'  –אחוה  תהאקדמי המכללה
 

 

 בש"ח כולל מע"מ מחיר תיאור

  5F - טבעות מפלסטיק 2קלסר 

  8F - טבעות מפלסטיק 2קלסר 

  יחידה –תיק גומי קרטון 

  500 -מחזקי חורים קופסא  

  יחידה –דף  50מחברת ספירלה 

  יחידה -ראש עגול  70עט  ארטליין 

  יחידה -מרקר אחד )טוש הדגשה( 

  יחידה –אחד   טוש לוח מחיק

  יחידה –F/Mעובי טוש שקף 

  גרם 125 - לבן נוזלי דבק פלסטיק

  יחידה - פשוטחולץ סיכות 

  60/ 40 -פשוט לוח מחיק 

  80/ 60 -פשוט לוח שעם 

  יחידה -מחדד מתכת 
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 מפרט הדרישות –' בנספח 

 2/2018מכרז מספר 

 

 המכללה האקדמית אחוה להלן "המכללה" מבקשת לקבל הצעות לאספקת השירותים הבאים: .1

כולל אספקת והטענת נייר  ומדפסותמכונות משולבות  תתחזוקו ת, הצבתספקא -שרות לסטודנטים  .1.1

 . בתדירות של לפחות פעמיים ביום

ידי או חיצוניים, על  ים פנימייםבקרו סטודנטים תסופקנה עם מערכת סליקההכלל המכונות לשרות 

 . ועל חשבון הספק

מובהר בזאת כי המכללה לא תיהיה אחראית לכל  .ע"י הספקישירות גבייה מהסטודנטים תבוצע 

נושא הגבייה מהסטודנטים. המכללה תעורב מול הספק, במקרים בו תובאנה תלונות סטודנטים בפני 

 המכללה.

המנהלה. חלק  שימושלומדפסות  מכונות משולבות -ותחזוקת  ת, הצבתספקא - שרות למנהלה .1.2

 . או חיצוניים בקרים פנימייםמהמכונות תסופקנה עם 

הפעלת חנות מכר לשרות  – )להלן: "חנות המכר"( משלימים לשירותיםהפעלת חנות  .1.3

הסטודנטים/האורחים והסגל. בחנות זו יינתנו מגוון שירותים לסטודנטים ע"י עובדי המציע הזוכה 

מכירת מוצרים וכריכה, למינציה ביצוע צילומים, )להלן: "הספק"(. השירותים יכללו בין השאר: 

עם יכולות בחנות יהיה  יםהמוכראחד מבזאת כי מובהר  .א' שונים בהתאם לפרוט המוצרים בנספח

, בנוסף )סטודנטים ומנהלה( מענה טכני מיידי במקרה של תקלה בכל אחת מהמכונות במכללהמתן 

 .ולא פחות מפעמיים בכל יום יהיה אחראי על מילוי נייר במכונות הסטודנטים ככל שיידרש

 דגשים .2

תסופקנה עם מערכת סליקה המכונות המשולבות, מדפסת ש/ל  ומדפסות הצבע )להלן "המכונות"(  .2.1

 . או חיצוניים ובקרים פנימיים

לא תהיה אחראית לכל  מכללהגבייה מהסטודנטים תבוצע ישירות ע"י הספק. מובהר בזאת כי ה .2.2

לנכון לעשות  מכללהתעורב מול הספק, במקרים בהם תמצא ה מכללהנושא הגבייה מהסטודנטים. ה

 ים בנושא המכונות ו/או נושא גבייה.זאת, לרבות במקרים בהם תובאנה תלונות סטודנט

במסגרת מכרז זה וההסכם המצורף לו,  יהיו  מכללהכלל המכונות והציוד הנלווה המסופקים ל .2.3

והלאה. מונה הפעימות של כל מכונה מסופקת לא יעבור יותר מ  2017חדשים לחלוטין משנת ייצור 

איסור מוחלט לספק מכונות  פעימות הנדרשות לכיול ובדיקת המכונה. מובהר בזאת כי חל 200

 (. אי עמידה בתנאי זה תחשב הפרה של הסכם ההתקשרות עם הספק.Refurbishמחודשות )

פ החוק, בכמות "הספק יתקין מכונות משולבות ומדפסות העומדות בקריטריונים של הנגשה ע .2.4

 . מכללהובמיקומים אותם תגדיר ה
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כלל המכונות יסופקו עם מעמדים מקוריים או ארונות ניידים עם גלגלים, כאשר לכל מכונה יותקן   .2.5

מנעול נעילה אשר ימנע גישה לדפי הצילום, הן במגירות המכונה והן בארון השרות, באם יוצב כזה 

 ע"י הספק. 

 רות. על כל מכונה יצרף הספק מדבקה בולטת עם מספר המכונה ומס' הטלפון של מוקד הש .2.6

בסמוך לכל מכונה ידביק  הספק, הנחיות ברורות לשימוש במכונה. גודל השילוט יהיה לכל הפחות,  .2.7

ויכלול תמונות לצורך המחשה והסבר ברור בעברית. נוסח ההנחיות, גודל הכיתוב  A3בגודל דף 

 .מכללהומיקום ההנחיות דורשות אישור המתאם מטעם ה

לחשמל ולרשת, לרבות ביצוע הגדרות ככל שידרשו ע"י אספקת המכונות תכלול חיבור המכונות  .2.8

 .מכללההמתאם מטעם ה

כמות המכונות נתונה לשינוי הן בגריעה והן בהוספת מכונות, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  .2.9

 . מכללה.  הספק אינו רשאי להציב מכונות נוספות שלא באישור בכתב מאת המתאם מטעם המכללהה

, על חשבון )למעט מספר בודד של מדפסות במנהלה(  תוטמע בכלל המכונות מערכת הניהול והבקרה .2.10

ובאחריות הספק בלבד. יותקנו אמצעי חיוב המאפשרים הפעלת המכונות באמצעות כל אחת 

 מהאפשרויות הבאות:

 )מכונות מנהלה+סטודנטים( שימוש בכרטיסי צילום נטענים אשר יסופקו ע"י הספק .2.10.1

 )מכונות מנהלה + סטודנטים( שימוש בקוד משתמש וסיסמא .2.10.2

)מכונות  קורא כרטיסי אשראי המאפשר שימוש בכל סוגי כרטיסי האשראי ישירות במכונה .2.10.3

 . סטודנטים בלבד(

באחריות הספק לבצע הפרדה תפעולית בין מכונות הסטודנטים למכונות המנהלה, כך שסטודנט לא  .2.11

 ונת סטודנטים.יכול להפעיל מכונת מנהלה, ואיש מנהלה לא יכול להפעיל מכ

האחריות על ניהול המערכת לסטודנטים הינה באחריות  הספק בלבד. הספק יעניק אישור גישה,  .2.12

הוצאת  –למתאם מטעם המכללה הן למע' הסטודנטים והן למע' המנהלה, הגישה תכלול בין השאר 

 דוחות שימוש, אפשרות לביטול ואתחול תור הדפסה וכו'. 

עמדות מכירת וטעינת כרטיסים  2חריותו בלבד, לכל הפחות הספק יתקין, על חשבונו ועל א .2.13

לסטודנטים, בהן יוכלו הסטודנטים לטעון את חשבון הפעימות שלהם באמצעות מטבעות ובאמצעות 

בלבד. בנוסף תינתן  מכללהכרטיס אשראי. מיקום עמדות הטעינה יקבע ע"י המתאם מטעם ה

 תו באמצעות האינטרנט.לסטודנט האפשרות להטעין את כרטיס הצילום שברשו

מובהר בזאת כי כלל האחריות על הטיפול במכונות הסטודנטים, לרבות הטענת נייר במכונות וגביית  .2.14

 תשלום ישירות מהסטודנט הינה באחריות ועל חשבון הספק בלבד. 

 נתונים: .3

 עובדי מנהל. 200 -כמרצים ו 550סטודנטים,  5,000 -למכללה כ .3.1
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. יודגש כי הפעימות המצוינות מטה, במכללהשנתי להלן אומדן פעימות מובא לנוחיות המציעים,  .3.2

נתונים מייצגות נתונים היסטוריים מוערכים בלבד, והינן לצורך אינדיקציה בגין פעילות העבר בלבד. 

ת מובהר בזאת כי המכללה אינה מתחייבת לכמות הדפסו -, כמו כן אלו אינם מחייבם את המכללה

 :/ פעימות בהיקף כלשהו

נתונים לגבי ברשות המכללה ם מילא קיי :רות הסטודנטלשמשולבות ומכונות מדפסות,  .3.2.1

 היקף הצילומים המבוצעים על ידי הסטודנטים.

 30,000מתוכן כ  ,בשנה פעימות 2,000,000 -כ :מנהלההשרות ל משולבותומכונות  מדפסות .3.2.2

 .צבעוני

  סטודנטים -מכונות משולבות ומדפסות  .4

 השירות הנדרש: .4.1

כולל אספקת והטענת , והפעלה מלאה, תחזוקה (1-)בהתאם למפרט בנספח ב מכונות חדשות אספקת

 :נייר

 17  מכונות משולבות מדגםM2 

 2  מכונות משולבות מדגםM3  

 4   מדפסות מדגםP1   

 2 מדגם  ת צבעומדפסP2 

 הנחיות מיוחדות ודגשים  .4.2

 השאר: ביןהספק נדרש לבצע פעילויות תחזוקה יומית לכלל המכונות הכוללות 

 לתקינות כלל המכונות, הבקרים ומכונות הטעינה. בדיקה יומית .4.2.1

אבק, טביעות  –דגש על זכוכית פנימית, מסך וחלקי פלסטיק  – ניקוי יומי של כלל המכונות .4.2.2

 ידיים.

גרם, לובן 80לכל הפחות פעמיים ביום. הנייר יהיה במשקל  – אספקת והטענת נייר במכונות .4.2.3

 ומעלה. 108

 .בהתאם לצורך טונרים/מחסניות דיו -החלפת מתכלים  .4.2.4

 לכל הפחות, על אחריותו ועל חשבונו בלבד, מכללהלצורך מתן השירות המפורט מעלה, יציב הספק ב .4.3

. ישעות בימי שיש 5ה' ו -מים א'שעות בי 9ימים בשבוע,  6באופן קבוע  מכללהב האשר ישהעובד אחד 

חוזה ס"ק מפורט בכבנוסף טכנאי מכונות יהיה זמין לכל קריאה בהתאם לרמת השרות הנדרשת 

4.10.11 . 
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ל לבצורה מסודרת במקום המיועד, על עגלות מתאימות, בצורה נאותה כאשר כהמכונות ימוקמו  .4.4

לפגוע הכבילה קשורה בצמות וצמודה לקיר או לעגלה מעל גובה הרצפה על מנת לאפשר ניקיון מבלי 

 בציוד.

דף. המגירות תהיינה  1,000בכל המדפסות והמכונות המשולבות תהיה קיבולת מגירות הנייר לפחות  .4.5

 נעולות ולא ניתנות לפתיחה ע"י גורם לא מורשה.

 בחירת"פ ע, רגיל או בדופלקס וסריקהיאפשרו הדפסה  המכונות המשולבותהמדפסות ו כלל .4.6

 .הסטודנט

ם באמצע שנה. יחל איסור מוחלט על החלפת דרייבר. מכללהיימת בלתשתית הקהמכונות יתאימו כל  .4.7

 כל החלפת דרייבר חייבת תאום ואישור מנמ"ר המכללה.

 :, ניהול הדפסות ואמצעי סליקהבקרים .4.8

ויותקנו  יסופקואשר או חיצוניים, פנימיים  בקריםוהמכונות המשולבות יפעלו באמצעות  המדפסות

 בין השאר: תכלול המערכת. שירותהספק כחלק בלתי נפרד מה חשבון-ועלידי -לע

התקנת תוכנת ניהול ושו"ב לכל הציוד שיותקן על ידי הספק )סטודנטים ומנהלה( בשרת  .4.8.1

מערכות נפרדות אחת  2לתת מענה ע"י ניתן  ווירטואלי בחוות השרתים של המכללה.

 לסטודנטים והשנייה למנהלה.

העבודה )ברשתות סטודנטים ומינהלה(, הדפסה המערכת תאפשר הדפסה מכל תחנות 

  .( של המכללה ותאפשר הדפסה מהביתWifiמהרשת האלחוטית )

תוכנת הגבייה שתנהל את גביית התשלומים של הסטודנטים ותאפשר גישה לרכש הדפסות 

ובת באחריותו ועל חשבונו של ע"י הסטודנטים תהיה מותקנת בענן בסביבה מאובטחת ומג

  .ניידים והתקנים שביםיהיה ניתן להתחבר ממחשבי המכללה וממחאליה , הספק

, A3 ,A4חיוב נפרד בגין הדפסת/צילום: צבע, ש/ל, רגיל, דופלקס, מערכת הניהול תדע לבצע  .4.8.2

  .Disk On Key/סריקה למייל

כל משתמש תהיה אפשרות לתפעל את חשבון ההדפסות האישי שלו באמצעות האינטרנט.  ל .4.8.3

 :האישי יוכל המשתמשבחשבון האינטרנט 

 לראות את יתרת הכסף בחשבון .4.8.3.1

 , באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראילהטעין את אשראי הפעימות שלו  .4.8.3.2

תקנות המוגדרות בתקנים בהתאם לבצורה מאובטחת , Pay-Palובאמצעות 

 (.SSLהמקובלים )

 לצפות בהיסטוריית השימושים והטעינות שביצע .4.8.3.3
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או מכשיר טלפון נייד, לרבות טאבלט, בגישה  המערכת תאפשר לשלוח הדפסה מכל מחשב .4.8.4

שחרור ההדפסה יבוצע מכל  באמצעות האינטרנט, בנוסף תאפשר שליחת הדפסה מהבית.

 .מכללהאחת מהמכונות ב

שעות  72בתום  -קביעת משך זמן השהייה מקסימלי של הדפסה בתור ההדפסה הציבורי  .4.8.5

הדפסה שהודפסה, מיד בתום  באופן אוטומטי כלבטל ההדפסה תמחק. כמן כן, המערכת ת

 .ההדפסה

 של הבלעדית באחריותולמעט שבתות וחגים. , 24X7, תקינות וזמינות המערכת ניהול .4.8.6

 .הספק

  אמצעי זיהוי להפעלת המכונות: .4.8.7

ת יעשה באמצעות אחבכל המכונות המשולבות והמדפסות זיהוי משתמש/הפעלת המכונה 

מהאפשרויות הרשומות מטה ואשר תעמודנה לבחירתו של המשתמש בלבד. מובהר בזאת 

האפשרויות מטה יהיו זמינות לכל סוגי המכונות המשולבות והמדפסות המסופקות כל כי 

 במכרז זה:

 13.56MHzיסופק למשתמשים ע"י הספק. הכרטיס הנדרש הינו  – צילוםרטיס כ .4.8.7.1

Mifareאו קוד הצפנה של הספק. , מוצפן ע"י יצרן הכרטיסים 

סיסמא אשר יהיו מקושרים לחשבון האינטרנט של ו קוד משתמשהקשת  .4.8.7.2

 המשתמש. 

יכובדו כל סוגי כרטיס  – (On-Line תבוצע כרטיס אשראי בתוקף )בדיקת תוקף .4.8.7.3

  האשראי.

כשירות לסטודנטים יוכל כל משתמש, סטודנט, מרצה או אורח לפתוח חשבון אינטרנט  .4.8.8

 פסות שלו והחשבון יהפוך לפעיל באופן מידי.לניהול אשראי ההד

 .משתמשיםה שימוש לטובת שיפתחו החשבונות לכמות מגבלה תהיה לא .4.8.9

 לטעינת תקציב לחשבון הפעימות:  ניםמתק .4.8.10

לטעינת חשבון עמדות  2לכל פחות חשבונו בלבד, אחריותו ועל הספק יציב על  .4.8.10.1

 מכללההבהתאם להנחית המתאם מטעם  -מיקום מתקני הטעינההמשתמש. 

 בלבד. 

זיהוי המשתמש במתקני הטעינה יבוצע באחת מהאפשרויות מטה אשר תעמודנה  .4.8.10.2

 לבחירת המשתמש:

 (4.8.7.1)בהתאם להנחיה בס"ק  צילום כרטיס .4.8.10.2.1

 הקשת קוד משתמש   .4.8.10.2.2
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 קציב יכבד תשלום באמצעות:תמתקן טעינת ה .4.8.10.3

 .₪ 10 –ו  ₪ 5, ₪ 2, ₪ 1, ₪ 1/2מטבעות:  –כסף מזומן  .4.8.10.3.1

יכובדו כל סוגי כרטיסי האשראי. מובהר בזאת כי  –כרטיס אשראי  .4.8.10.3.2

  המשתמש לא יחויב בעמלת סליקה כלשהי.

 הספק תגמול .4.9

תעריף  .אורח(/מרצה/ממקבל השרות )סטודנטישירות לפי פעימה יגבה תשלום  הספק .4.9.1

ובהתאם לתעריף הזכייה לאורך כל תקופת ההתקשרות עם הספק הפעימה יהיה קבוע 

הסכם  תיחשב כהפר ,מכללהבכתב ממנהלת הרכש בללא אישור  ,במכרז זה. שינוי התעריף

 ההתקשרות עם הספק.

עלות צריכת חשמל בגין או ו/עבור הצבת הציוד  כלשהי עמלה הספקהמכללה לא תגבה מ .4.9.2

, למעט חיוב בגין צריכת החשמל בחנות הממכר והמכונות המשולבותהמדפסות עבור 

 .לסטודנט

 

 מנהלה -ומדפסות  משולבות מכונות .5

 השירות הנדרש: .5.1

ותחזוקתם המלאה לרבות מתכלים )לא כולל נייר( בהתאם למפרט מכונות חדשות  אספקת .5.1.1

 :מטה

 8   משולבות מדגם ת ומכונM1 – מרכז הדפסה 

 20  מכונות משולבות מדגםM2 – מרכז הדפסה 

 2    מכונה משולבת מדגםM3 – מרכז הדפסה 

 12 ם מדגש/ל  מדפסותP1 

 4    צבע מדגם מדפסותP2  

. הספק OKI 520,5521מכונות סיכות מדגם  2במכללה קיימות  –תיקון מכונות לפי קריאה  .5.1.2

למכונות אלו, בהתאם להצעת מחיר נפרדת אותה יעביר  PerCallיהיה ערוך לטפל בתקלות 

 .במידת הצורך למחלקת הרכש במכללה

 הנחיות מיוחדות ודגשים: .5.2

כמרכזי הדפסה ו/או  5.1הוגדרו בס"ק אשר מכונות משולבות ומדפסות  -מרכזי הדפסה  .5.2.1

, יצוידו ע"י ועל חשבון הספק כמרכזי הדפסהע"י המתאם מטעם המכללה,  יוגדרו בהמשך

שליחתם  להוציא את הדפסותיהם הן ע"ילמשתמשים אשר יאפשר או חיצוני,  בבקר פנימי 

דואר אלקטרוני. יכולת זאת בקבצים להדפסה  ות שליחת עממחשבם להדפסה והן באמצ

 תכלול לכל הפחות את התכונות הבאות:
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אפשרות הפניית קובץ או קבצים למדפסת באמצעות משלוח הקובץ בדואר  .5.2.1.1

 אלקטרוני.

המשלוח יתאפשר הן מהרשת הפנים ארגונית והן מאמצעים חיצוניים, לרבות  .5.2.1.2

ועוד. איש סגל יוכל לשלוח  Tabletניידים, טלפונים חכמים, התקני  מחשבים

 AD –הדפסה רק מכתובת המייל בה הוא מזוהה במערכות האירגוניות לרבות ה 

 של המכללה.

המייל ישלח כקובץ או קבצי הדפסה לשרת ההדפסה, יזוהה לפי כתובת המייל של  .5.2.1.3

, כאשר תודפס, איש הסגל וישויך לשם המשתמש המתאים. ההדפסה תיספר

  .כחלק אינטגרלי מההדפסות

. שחרור ההדפסה יהיה או חיצוניפנימי  ההדפסה הינה למדפסות הכוללות בקר .5.2.1.4

 , בדומה לכל הדפסה רגילה.)או קוד משתמש+סיסמא( באמצעות כרטיס העובד

 סריקה ו/או צילום יבוצע ע"י הזדהות עם כרטיס עובד או קוד עובד + סיסמא .5.2.1.5

הגדרת הפקס בצע את חובר קו פקס, הספק יי מכונות משולבותלחלק מהמדפסות ו .5.2.2

 במכשירים.

כל הציוד שיותקן במסגרת שרות למנהלה ימוקם בצורה מסודרת במקום המיועד, על עגלות  .5.2.3

או על ארוניות קיימות של המכללה )לפי הנחיית  אשר יסופקו ע"י ועל חשבון הספק, מתאימות

/ ארונית  ה קשורה בצמות וצמודה לקיר או לעגלההמכללה(, בצורה נאותה כאשר כל הכביל

 מעל גובה הרצפה על מנת לאפשר ניקיון מבלי לפגוע בציוד.

   ים וניהול הדפסותבקר .5.2.4

יותקן ע"י ועל חשבון יסופק ואשר או חיצוני, בקר פנימי הבקר הנדרש הינו  .5.2.4.1

 הספק בלבד.

יגודרו המוגדרות כמרכזי הדפסה ו/או  משולבותהמכונות הלכל המדפסות ו .5.2.4.2

, יותקן בקר שיאפשר את כמרכזי הדפסהע"י המתאם מטעם המכללה בהמשך 

 זיהוי המשתמש ושחרור ההדפסה.

 .במערכתבמכללה אשר מוגדרת כונה שחרור ההדפסה יתאפשר מכל מ .5.2.4.3

משתמש יתבצע זיהוי  – יגיע המשתמש "לשחרר" את ההדפסות כאשר .5.2.4.4

שיהיו או קוד משתמש + סיסמא ו/ Hz13.56M Mifare כרטיסבאמצעות 

 . (7סעיף ראה למערכת הניהול )מקושרים 

נדרש לבצע הפרדה מלאה בין מכונות הסטודנטים למכונות המנהל כך שעובד  .5.2.4.5

מנהלה לא יוכל להוציא הדפסות במכונות סטודנטים וסטודנט לא יוכל להוציא 

 מנהלה.הדפסות במכונות 



 
 

 
 
 
 

 הספק  המכללה האקדמית אחוה
   

 67 -מ  48 עמוד 2/2018מכרז מס'  –אחוה  תהאקדמי המכללה
 

 

 

 

 הספקתגמול  .5.3

מכונות הלכל המדפסות ו בגין השרותים חשבונית מרוכזתינפיק למכללה, אחת לחודש,  הספק

אשר יעובר למתאם מטעם המכללה,  + קובץ אקסל במייל נספחיצורף חשבונית לכל  .משולבותה

 ובו פרוט מלא של החיוב, הכולל בין השאר: 

 דגם המכונה .5.3.1

 מס' המכונה .5.3.2

 מיקום המכונה .5.3.3

 מונה קודם .5.3.4

 מונה נוכחי .5.3.5

/  הדפסה צבע  A4דו"צ / הדפסה צבע  A4 "ל/ הדפסה ש A4 "להדפסה ש -סוג הפעימה   .5.3.6

A4 דו"צ / הדפסהA3    סריקה / סריקה דו"צ / פקס / 

 מס' פעימות ללא חיוב .5.3.7

 מס' פעימות לחיוב .5.3.8

 עלות פעימה לחיוב .5.3.9

 דמ"ש באם קיים .5.3.10

 

 חנות המכר: .6

ומכירת ציוד משרדי )פירוט מתן שירותים משלימים המיועד למ"ר,  50במכללה שטח ייעודי של כ  .6.1

 . ולאורחי המכללה, ככל שיידרשלסגל המכללה , בתשלום לקהל הסטודנטיםבנספח ההצעה( 

 13:00 - 8:00, ימי שישי  17:00 - 8:00ה' -פעילות החנות: א' .6.2

. כמו כן מע"מ( )המכללה לא גובה לחודש ₪ 1,500 סךבהספק ישלם למכללה דמי שכירות חודשיים  .6.3

, בהתאם והאינטרנט , הפקסישלם הספק בגין עלויות החשמל )קיים מונה נפרד( ועלויות הטלפון

 .לעלויות בהן מחוייבת המכללה

למתן שירותים לסטודנטים לרבות כריכה, אחד לפחות, מתן השירותים מחייב הצבת עובד קבוע  .6.4

ומדפסות לשירות הסטודנט ומתן שרות "עזרה למינציה, עזרה בתפעול המכונות, טעינת נייר במכונות 

 ראשונה" לתקלות במכונות הסגל.

ימכור בחנות ציוד משרדי לצורכי הסטודנטים, בהתאם ו יספק מגוון שירותי הפקת מסמכיםהספק  .6.5

 .המפורטת בהצעת המחירה לרשימ
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ה. תעריפי המכירה של המוצרים בחנות המכר לסטודנט יהיו בהתאם למחירון הזכייה במכרז ז .6.6

מובהר בזאת כי אין הספק רשאי להכניס מוצרים נוספים מעבר לתכולת המוצרים והשירותים 

המפורטים במכרז זה. כמו כן מודגש בזאת כי תעריפי המוצרים והשירותים יהיו קבועים לאורך כל 

תקופת ההתקשרות. כל שינוי בתעריפים ו/או הוספת פריט/שירות מעבר לתכולת מכרז זה, כפוף 

 . או מי מטעמה ומותנה בקבלת אישור בכתב ממנהלת הרכש של המכללה בלבדהמכללה  להחלטת

הפרה של סעיף זה תביא להוצאת חנות הממכר לסטודנט מתפעולו של הספק והעברתה לספק אחר 

הכל בהתאם להחלטתה  או לכל גורם אחר בו תחפוץ המכללה, לרבות לניהולה העצמי של המכללה,

הספק, עדין יידרש הספק להחזיק בעובד  לוחנות המכר הוצאה מניהולו שהיה  הבלעדית של המכללה.

מטעמו ועל חשבונו בשטח המכללה, אשר יטפל במכונות המשולבות ובמדפסות הפזורות ברחבי 

 המכללה לרבות הטענתן בנייר בהתאם לדרישות הסכם זה.

מכללה גובה עמלה כלשהי בגין למכללה אין כל ידע לגבי הכנסות החנות. אין המכללה שותפה ואין ה .6.7

 .חודשיםהשכירות ה, למעט דמי פעילות חנות זו

והמכונות המשולבות ת ומדפסה יטונר רזרבי לכל סוג, )על חשבון הספק( בחנות הספק ,בכל עת יהיה .6.8

 במכללה. הקיימות

 8:00ה', בין השעות  -בימים א' עד  המכללההספק מתחייב כי עובד מקצועי מטעמו יימצא בתחומי  .6.9

למעט חגים וערבי חג. העובד מטעם הספק יהיה אחראי  13:00 - 8:00וימי שישי וערבי חג  17:00עד 

אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  ,זה, לרבות חוזההתחייבויות הספק המפורטות ב למילוי כל

לשמור על פעילותן התקינה,  על מנתוהמדפסות, תחזוקת המכונות משולבות מכונות ההתפעול 

מכירה של כרטיסי צילום, דאגה למלאי תקין של נייר וציוד נילווה וכד'. על הספק לפרסם את שעות 

במקום בולט לעין בפתח החנות. המחירים ומגוון  רותיםיומחירון השש לחנות המכר הפתיחה 

וכפופים לאישור מנהלת  לבדבהתאם לתוצאות ההצעה הזוכה במכרז זה ב -השירותים והמוצרים 

 .הרכש במכללה טרם פרסומם

העובד מטעם הספק יהיה בעל הידע, הניסיון וההכשרה הנדרשים לשם מתן שירות ותחזוקה למכונות  .6.10

 הצילום והמדפסות ויעבור הכשרות תקופתיות מטעם הספק.

זכות, בהתאם לשיקול דעתה, לדרוש החלפתו של העובד מטעם הספק והספק הלמכללה תהא שמורה  .6.11

 ממועד קבלת פניית המכללה בנושא.קלנדריים ימים  7ידאג להחלפתו בתוך 

למען הסר ספק מובהר, כי העובד מטעם הספק יועסק על ידי הספק בלבד, והספק הוא שיישא בשכרו,  .6.12

י כל דין בקשר עם העסקת עובד זה, לרבות כל בהוצאותיו ובכל יתר התשלומים המתחייבים על פ

תשלומי המסים הקשורים בהעסקתו של העובד. מובהר בזאת כי בין המכללה לבין אותו העובד לא 

 מעביד.-יחסי עובדכל יתקיימו 

מכונות הספק מתחייב להדריך את העובדים מטעמו בנושאי בטיחות בעבודה במשרד ובעבודה עם  .6.13

חייב לצייד את העובדים בציוד מגן אישי, להדריך את העובדים בנהלי והדפסה. הספק מת משולבות
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עבודה ואחסנה של חומרים מסוכנים וכל זאת בהתאם לנאמר בפקודת הבטיחות בעבודה וחוק ארגון 

 הפיקוח על העבודה.

 .חוקבת ותקנות הנגישות המפורט יפעל לתת שרות על פיעובד מטעמו בחנות, ההספק, באמצעות  .6.14

 

 ניהולמערכת  .7

אשר תותקן מקומית. תתקיים  מנהלהספק תוכנת ניהול בענן לסוטודנטים ותכנת ניהול נפרדת לי הספק

מובהר בזאת כי . מנהלההפרדה מוחלטת בין תכנת הניהול של הסטודנטים לבין תוכנת הניהול של ה

להתחבר נדרש . הספק אחר Active Directoryאחד והסגל ל  Active Directoryהסטודנטים מחוברים ל  

 . Active Directory ה לשני

 מנהלה: .7.1

 ארגוני Active Directory -מ מכונות משולבותחיבור, זיהוי וניהול המשתמשים, מדפסות ו .7.1.1

 ייעודיUSB (Client )זיהוי וקבלת מידע ממדפסות שמחוברות לתחנה באמצעות  .7.1.2

 משולבותהמכונות המדפסת והצפייה ושינוי של כל ההגדרות בכל  .7.1.3

עמודים(. במקרה של חסימת הדפסה  50 -אפשרות חסימת הדפסה גדולה )לדוגמא יותר מ .7.1.4

תישלח התראה למשתמש. מתן אפשרות למתאם מטעם המכללה, לקבוע ולשלוט בחוקי 

 הניתוב של ההדפסות.

 אפשרות לכפייה של תכונות הדפסה לפי הרשאות משתמש או קבוצת משתמשים: .7.1.5

 Duplex -שימוש ב .7.1.5.1

 איכות הדפסה .7.1.5.2

 הדפסת ש/ל בלבד מאפליקציות שהוגדרו .7.1.5.3

 אפשרות הדפסת ש/ל בלבד במדפסת או מכונה צבעונית .7.1.5.4

 מערכת הניהול תהיה באחריות ועל חשבון הספק. .7.1.5.5

כרטיסי הקרבה לשימוש המנהלה יסופקו על ידי המכללה, לצורך קידוד הכרטיסים  .7.1.5.6

מערכות מידע של יתקין הספק מכשיר מקודד תואם לתוכנת הניהול במחלקת 

 במכללה.

ודווח למערכת  SNMP -כל הציוד המותקן )מדפסות ומכונות משולבות( יאפשר ניטור ב .7.1.6

( התואמים את MIB( של המכללה. לצורך הניטור הספק יספק קבצי מידע )Nagiosהניטור )

 כל הציוד המותקן.

 ניהול חשבונות הדפסה של משתמשים .7.1.7

 ליין של המדפסת או המכונת המשולבות-צפייה בסטטוס און .7.1.8
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מעקב והפקת דוחות שימוש של המדפסות והמכונת המשולבות או קבוצות שלהם שיוגדרו  .7.1.9

 מראש, עד רמה של הדפסה אחת.

 מעקב והפקת דוחות שימוש של משתמשים או קבוצות משתמשים, עד רמה של הדפסה אחת .7.1.10

 סוגי המדפסות והמכונות המשולבות. מעקב עלויות הצריכה של משתמש בכל .7.1.11

 אפשרות סריקה ישירה למייל המשתמש תוך הזדהות בכרטיס הקירבה או קוד משתמש. .7.1.12

 .קבוצה או משתמש לפי הרשאות לניהול אפשרות .7.1.13

 

 סטודנטים .7.2

 משולבותהמכונת הליין של המדפסת או -צפייה בסטטוס און .7.2.1

או קבוצות שלהם שיוגדרו  המשולבותמכונת המדפסות והמעקב והפקת דוחות שימוש של  .7.2.2

 מראש, עד רמה של הדפסה אחת.

ב והפקת דוחות שימוש של משתמשים או קבוצות משתמשים, עד רמה של הדפסה קמע .7.2.3

 אחת

 שחרור/ מחיקת תור הדפסות .7.2.4
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 דגמי מדפסות –' 1-נספח ב

2/2018מכרז מספר   

 :כללי .1

מוצרים שיהוו סטנדרט להדפסה/צילום/פקס/סריקה ברחבי המכללה. משפחות מספר  המכללה הגדירה

 לציוד המתבקש.  מינימום הנתונים מטה הינם דרישות

1.1. M1 -  משתמשים  20עד  -מחלקתית  -ש/ל מכונה משולבת 

1.2. M2 -  משתמשים 20מעל  – אגפית – ש/למכונה משולבת 

1.3. M3 – עומס רב  –נה משולבת ש/ל מכו 

1.4. P1 - מדפסת ש/ל 

1.5. P2 -  צבעמדפסת 

 -ו Windows 10 ,Windows 2008R2 ,Windows 2012R2 -ו  Windows 7 דרייברים .1.6
Windows 2012  

 HTTP -מרחוק באמצעות גלישה אל המדפסת או מכונת צילום בוקינפוג אפשרות גלישה  .1.7

 מינימוםדרישות  –)סטודנטים ומנהלה( מפרט מדפסות  .2

 P2מדפסת  P1מדפסת  

   הדפסה
 צבע שחור לבן סוג מדפסת

 דפים לדקה 35 דפים לדקה 600dpi 47ב  A4מהירות הדפסה 

 בצבע שניות 12עד  שניות 8עד  מהירות הפקת דף ראשון

 1200x1200dpi 1200x1200dpi רזולוצית הדפסה מירבית

 512MBמינימום  512MBמינימום  זיכרון

 קישוריות
H.S USB 2.0, Ethernet 

10/100/1000 
H.S USB 2.0, Ethernet 

10/100/1000 

 מובנה מובנה דופלקס

 PCL5e, PCL6, Post Script 3 PCL5e, PCL6, Post Script 3 שפות הדפסה

 גופנים מדורגים מובנים במדפסת גופנים מדורגים מובנים במדפסת עברית צרובה

מגירות של  2דף או  1000אחד ל מגש  הזנת נייר
 דפים 500  -מגש נייר ל  דף כ"א לכל הפחות. 500

 'גר70 'גר 70 מינימלי משקל נייר

 A4, A5, A6, Letter, Envelopes A4, A5, A6, Letter, Envelopes תמיכה בגודל נייר

 דפים 80,000לפחות  דפים 80,000לפחות  מירבי עומס עבודה חודשי

 חובה במדפסות סטודנטים חובה במדפסות סטודנטים התקן נעילת מגשי נייר
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 דרישות מינימום – )סטודנטים ומנהלה(ש/ל דגמי מכונות משולבות  .3

 M1מכונה משולבת  
A4 

 M2מכונה משולבת 
A4 

 M3מכונה משולבת 
A3 

    ה ד פ ס ה

ברזולצייה של -A4מהירות הדפסה 
600dpi 45 דפים לדקה 60 דפים לדקה 50 דפים לדקה 

 שניות 8עד  שניות 8עד  שניות 8עד  מהירות הפקת דף ראשון

 1200x1200dpi 1200x1200dpi 1200x1200dpi רזולוצית הדפסה מירבית

 512MBמינימום  512MBמינימום  256MBמינימום  זיכרון

 ,H.S USB 2.0 קישוריות
Ethernet 10/100/1000 

H.S USB 2.0, 
Ethernet 0/100/1000 

H.S USB 2.0, 
Ethernet 0/100/1000 

 מובנה מובנה מובנה דופלקס

 PCL5e, PCL6, Post שפות הדפסה
Script 3 

PCL5e, PCL6, Post 
Script 3 

PCL5e, PCL6, Post 
Script 3 

גופנים מדורגים  עברית צרובה
 מובנים 

גופנים מדורגים 
 מובנים 

גופנים מדורגים 
 מובנים 

 נייר: ימגש 2 הזנת נייר
 דפים כ"א 500של  2

אחד ל  מגשי נייר: 2
 500והשני ל  1,000
 דפים

מגשים של  3לחלופין 
 דף כ"א 500

אחד ל  מגשי נייר: 2
 500והשני ל  1,000
 דפים

מגשים של  3לחלופין 
 דף כ"א 500

 ,A4, A5, A6, Letter תמיכה בגודל נייר
Envelopes 

A4, A5, A6, Letter, 
Envelopes 

A3, A4, A5, A6, 
Letter, Envelopes 

 דפים 150,000לפחות  דפים 120,000לפחות  דפים 80,000לפחות  מירבי עומס עבודה חודשי

    צ י ל ו ם

 דפים לדקה לפחות 65 דפים לדקה לפחות 50 דפים לדקה לפחות 45 מהירות צילום

 דפים לפחות 50 דפים לפחות 50 דפים לפחות ADF 50 -קיבולת מזין נייר 

 99לפחות  99לפחות  99לפחות  מספר העתקים

 חובה חובה חובה צדדי-תמיכה בצילום דו 

 400%-25% 400%-25% 400%-25% הגדלה הקטנה

 1:1, 2:1, 2:2 1:1, 2:1, 2:2 1:1, 2:1, 2:2 יחסי צילום

מכונות ללא  2יידרש ב  לא נדרש לא נדרש ממיין ומשדך – התקן גימור
 תוספת תשלום
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    ס ר י ק ה

 חובה חובה חובה סריקה בצבע

 600x600dpi 600x600dpi 600x600dpi רזולציית סריקה

 PDF, Tiff, JPEG PDF, Tiff, JPEG PDF, Tiff, JPEG סוגי קבצים

 כן כן כן סריקה ישירה לדואר אלקטרוני

 כן כן כן Disk On Key ל סריקה ישירה

    פ ק ס

 33,600kbs 33,600kbs 33,600kbs מהירות שידור

 דף 100 דף 100 דף 100 זכרון מובנה לאחסון פקסים

)במכונות סטודנטים  הדפסת אישור
 בעלות פעימה. במנהלה ללא עלות(

 ראשון עמוד צילום
 ורשימת נמענים

 ראשון עמוד צילום
 ורשימת נמענים

 ראשון עמוד צילום
 ורשימת נמענים

העברה אוטומטית של פקסים 
נכנסים לדואר אלקטרוני או 

 לתיקייה ברשת
 כן כן כן

עם  סטנד כולל אורנית אחסון נייר 
 נעילה

יסופק ללא עלות 
בהתאם לדרישת 

 המכללה

יסופק ללא עלות 
בהתאם לדרישת 

 המכללה

יסופק ללא עלות 
בהתאם לדרישת 

 המכללה

 התקן נעילת מגשי נייר
במכונות  חובה

סטודנטים. מנהלה לפי 
 הצורך ללא חיוב נוסף

במכונות  חובה
סטודנטים. מנהלה לפי 

 הצורך ללא חיוב נוסף

במכונות  חובה
סטודנטים. מנהלה לפי 

 הצורך ללא חיוב נוסף
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 הצהרת סודיות -' גנספח 

 2/2018מכרז מספר 

  

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

הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או  1981 – לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א

 המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה.

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

 מהווה עבירה לפיהם.

 חוק העונשין

 

 –)א( היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח :  118סעיף 

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

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

 אחת.

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

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

 מסר את הידיעה בתום לב.

 

מסרו לאדם שאינו מוסמך :  מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא 119סעיף 

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

 מאסר ששה חדשים. –המסמך, דינו 

 

 חוק הגנת הפרטיות:

 

ב: )א( מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין, או  23סעיף 

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

 למסירה.

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

 פי כל דין.

 

 מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה

     

  חתימה  תאריך 
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 ערבותנוסח  -' דנספח 

 2/2018מכרז מספר 

 

  שם הבנק / חברת הביטוח

  מספר הטלפון

  מספר הפקס

 

 

 כתב ערבות

 

  : המכללה האקדמית אחוהלכבוד

 

 

 הנדון: ערבות מס' _______________

 

)במילים: _____________  ₪אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ________________ 

שקלים חדשים(, שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________, אשר תדרשו מאת 

 החייב( בקשר עם מכרז מס' ________ ל_______________.  –_______________ )להלן 

 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב בדואר רשום,  15כום הנ"ל תוך אנו נשלם לכם את הס

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

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

 

 ____. __תאריך __לעד הוצאתה ומיום ערבות זו תהיה בתוקף 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

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

 

 

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 

 

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך
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 אישור עורך דין על פרטים אודות המציע -' הנספח 

 2/2018מכרז מספר 

 

  :תאריך לכבוד:

  המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(

 "המכללה"()להלן:

 7980400ד.נ. שקמים 

 

  

 א.ג.נ.,

 2/2018הנדון: מכרז מס' 

 

 _______________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה. _______אני __ 

 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

 

 . שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________.1

 . סוג התארגנות:______________________________2

 . תאריך הרישום:______________________________3

 . מספר מזהה:______________________________4

. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו 5

 תוספת חותמת, אם יהיו:

________________________________________________ 

________________________________________________ 

. מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 6

 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. 1976 –ניהול חשבונות(, תשל'ו 

 

 בכבוד רב,

 

     

 חתימה וחותמת  עו"ד  שם מלא

     

     

   טלפון  כתובת
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 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום -' ונספח 

 2/2018מכרז מספר 

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין )להלן:  .1
 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. הגוף"

    פי פקודת מס הכנסה, התקנות, הצווים החברה מנהלת את פנקסי החשבונות והרישומים שעליה לנהל על 

והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות, הצווים והכללים שהוצאו מכוחו, כי היא נוהגת 
לדווח לפקיד שומה על הכנסותיה ולדווח למנהל מס ערך מוסף על העסקאות אותה היא מבצעת ומצ"ב אישור 

, או 1976 –חשבונות(, תשל"ו תוקף מפקיד מורשה, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול -בר
 .מרואה חשבון בקשר לאמור לעיל, או אישור שהחברה  פטורה מלנהלם

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2
  ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, 2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

"(( בעל זיקה)להלן: " 1976-זרים כדין(, התשל"ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים 
לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

 .  1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-הוגנים(, התשנ"א
  בלבד לפי חוק עסקאות הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות

או חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 . 1987 -מינימום, התשמ"ז 

במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי  X)למילוי ולסימון  .3
או חוק  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 

 :1987 -שכר מינימום, התשמ"ז 
 " :מועד ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן

 "(. ההתקשרות
 .הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות 

סק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפ .4
 (.  2002באוקטובר  31התשס"ג )

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

 

_________________________ 
 המצהיר           
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 אישור עו"ד

בפני במשרדי ברחוב ____ הופיע/ה ___עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________________, __אני הח"מ, ________

_________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ____________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' ___________

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה __ת.ז._

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

 

 חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך
 
 
 
 
 

 חתימת עוה"ד 
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 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות -נספח ז' 

 2/2018מכרז מספר 

 

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

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

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

 . המציע

 חקירות פליליות נגד המציעלא מתנהלות הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________  .2

כאמור במסמכי /או בעלי הזיקה אליו בתחום טוהר המידות ובעיקר בהקשרי תוכן שרותי המכרז ו

הוא  תביעות נגד המציע, שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז, וכילא קיימות כמו כן שו המכרז

 .אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק

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

 

 

     

 המצהיר    

 

 

 אישור עו"ד

____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום __________אני הח"מ, ________

_________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ________________ מר/גב' ______________ בישוב/עיר _______

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה __ת.ז._

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

 

 חתימת עוה"ד  רך דיןחותמת ומספר רישיון עו  תאריך
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 אישור עריכת ביטוחים -' חנספח  

 2/2018מכרז מספר 

 

  תאריך לכבוד:

 המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(       

 )להלן:"המכללה"( 

 7980400ד.נ. שקמים 

 

  

 שם המבוטח : .........................................................  

 ..שכתובתם : ..........................................................

 

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

 

 :.............................................................................................. .נשוא אישור זה  .1

 

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

 

 : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של  .3

 

 .  ש"ח  לתקופה…………………  -.  ש"ח  למקרה  ו………………… 

 ש"ח  לתקופה[.  2,000,000 –ש"ח  למקרה ו  2,000,000  -אופן לא פחות מ ]הערה : בשום 

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 

 ש"ח  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

 

 : ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של .4

 

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

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

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 

 .$  …………………השתתפות עצמית :  
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 : ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של .5

 

 ש"ח  לתקופה  …………………   -.  ש"ח  למקרה  ו…………………

 ש"ח  לתקופה[.  2,000,000  -ש"ח  למקרה  ו  2,000,000  -]הערה :  בשום אופן לא פחות מ 

 

 ש"ח  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

 

 בכפוף למפורט להלן :

 

 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים: 5.1

 הוצאת דיבה או שם רע או פגיעה בפרטיות. -

 אובדן מסמכים. -

 אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה  ביטוח.  -

 

 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה. 5.2

 

 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  5.3

 

 ו/או המכללה האקדמית אחוה" . …בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח : " .6

 בפוליסות אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(.)+ סעיף אחריות צולבת 

 הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית אינה מכסה תביעות של המבוטח כנגד "אחוה" .

 

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י "אחוה"  , אשר לא ידרשו להפעיל  .7

 את ביטוחיהם.

 

קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל מקרה של  הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו .8

יום ממועד  60הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  –צמצום ו/או ביטול הפוליסות 

 מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"אחוה". 

 

 

 רב, בכבוד

 חברה לביטוח בע"מ
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 המציע ה והתחייבותהצהר –' טנספח  

 2/2018מכרז מספר 

  תאריך לכבוד:

 המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( 

 )להלן: "המכללה"(

 7980400ד.נ. שקמים 

  

לחכירה תפעולית של מדפסות ומכונות משולבות להפקת מסמכים והפעלת  2/2018הנדון: מכרז פומבי מס' 

 חנות שרות לסטודנט

אני הח"מ, ___________________ חברה/שותפות/אגודה שיתופית __________________ מצהיר/ה 
 ומתחייב/ת בזה כדלקמן: 

"( על כל תנאיהם ופרטיהם, לרבות החוזה על המכרזקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון )להלן: " .1
המכרז, כי תנאי המכרז מובנים נספחיו וכל הכלול ואמור בהם, והנני מצהיר/ה כי הבנתי את מסמכי 

 ונהירים לי, וכי ביססתי את הצעתי בהתאם לדרישות המכרז. 

 הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים במכרז זה הינם אמת. .2

ידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון, תהיה המכללה רשאית  .3
ולנקוט בכל סעד אחר העומד לזכותה על פי דין ועל פי הוראות לחלט את הערבות אשר צורפה להצעה 

 המכרז.

ידוע לי שהמכללה תהא רשאית שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר, הכל  .4
לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של המכללה ובכפוף להוראות הדין ואני מתחייב לקבל כל החלטה 

 כאמור של המכללה.

רתי וראיתי את המקום בו אמורה להתבצע העבודה ולהינתן השירות, בחנתי את כל הפרטים העשויים ביק .5
להיות רלבנטיים להגשת הצעתי, קיבלתי את ההסברים הדרושים וכל מידע ונתון שהיו דרושים לדעתי 

וזה לצורך בדיקותיי המוקדמות לפני הגשת הצעתי זו, ולצורך ביצוע ההתחייבויות על פי המכרז וח
 מכונות משולבותלמתן שירותי אספקה, הרכבה והתקנה של ההתקשרות, למדתי את התנאים הנדרשים 
האדם שיהיו דרושים למתן  הציוד וכח לכל מערכות אלה. פעולומדפסות ושל מערכות ניהול ומתן שרותי ת

 השירותים והקשיים העלולים להתגלות במהלך מתן השירותים, ובהתאם לכך ביססתי  את הצעתי. 

אני מצהיר/ה בזה כי אני בעל כח האדם הנדרש כמו גם יכולת ארגונית, מקצועית, כלכלית הנדרשים לשם  .6
נשוא החוזה, וכי אני עומד/ת בכל  מתן השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה, ולקיום כל ההתחייבויות

 התנאים המצטברים להשתתפות במכרז. 

אני מגיש/ת את הצעתי לאחר בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי המכרז ואני מתחייב/ת לקיים את כל  .7
 ההוראות הכלולות במכרז לשביעות רצונה המלא של המכללה. 

מכרז, וכי כל המסמכים שצירפתי להצעה הינם אני מצהיר/ה כי אני עומד בתנאי הסף שנקבעו במסמכי ה .8
 מקוריים או נאמנים למקור, ומשקפים את מצבי כמציע נכון ליום מועד הגשת ההצעה.  

כערבות לקיום התחייבויותיי הריני מצרף בזה ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי שהוצאה לטובת  .9
ם לחלט את הערבות במקרים המזכים ( ומייפה בזה את כוחכ₪ חמישים אלף) ₪ 50,000ע"ס  המכללה

אתכם בכך בהתאם לכתב ההנחיות למשתתפים במכרז. בידיכם הזכות לממש את הערבות בלי כל הודעה 
או התראה כלשהי ואני מוותר בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד 

 שתנקטו כדי לגבות ערבות זו. 

אישורי לבצע חקירות ובדיקות אודותיי ואני מתחייב לשתף פעולה בכל דרך  אני מסכים/ה ונותן את .10
שתידרש על ידכם לצורך עריכת הבדיקות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר יידרשו על 

 ידכם לצורך בחינת הצעתי. 
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פי המוקדם הצעתי תהייה בתוקף, עד למועד בחירת ההצעה הזוכה או עד קבלת הודעת ביטול מטעמי ל .11
אלא אם כן נקבעה כבר הצעתי כזוכה לפני קבלת הודעת הביטול בפועל על ידי המכללה, שאז לא אהיה 
רשאי לחזור מהצעתי. אני מתחייב להאריך את תוקף הצעתי ואת תוקף הערבות בתקופה נוספת, בהתאם 

 לדרישת המכללה. 

ם לאמור במסמכי המכרז ובהתאם עם קבלת הצעתי אני מתחייב להתחיל בקיום התחייבויותיי בהתא .12
 ללוחות הזמנים שנקבעו בחוזה על פי המכרז.

. הערבות תהא זהה לנוסח שצורף ₪ 50,000 במועד חתימת החוזה, אעביר לידי המכללה ערבות ביצוע ע"ס .13
למסמכי המכרז, למעט לעניין המועדים והסכומים, והיא תהא ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד 

 רכן ויחולו עליה כל התנאים המפורטים בחוזה על פי המכרז. המחירים לצ

 במועד חתימת חוזה ההתקשרות, אעביר אליכם אישור עריכת ביטוח בהתאם לאמור במסמכי המכרז.  .14

אני מתחייב להודיע למכללה על כל שינוי שיחול בנתונים שנמסרו על ידי במסגרת ההצעה וזאת מהמועד  .15
ההכרזה על הזוכה, וזאת מיד עם אירוע השינוי. ידוע לי שבמקרה שלאחר הגשת ההצעה ועד למועד 

 והשינוי מהותי, המכללה תהיה רשאית להסיר את שמי מרשמית המציעים. 

, ואם לא איערך ___________ אני מתחייב להיות ערוך למתן השירותים בהתאם לחוזה, החל מיום .16
 500יום של פיגור בסיום ההיערכות, סך של בהתאם, אשלם כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש בעד כל 

 + מע"מ. ₪

דוע לי שבמסגרת חוק חובת המכרזים מוקנית למציעים האחרים זכות לעיון בהצעה הזוכה. אני מצהיר י .17
מראש על הסכמתי להצגת הצעתי בפני מציעים אחרים. ידוע לי שככל שלדעתי קיימים חלקים בהצעתי 

רי או סוד מקצועי, עלי לצרף להצעתי נספח המפרט את החלקים אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסח
כאמור, ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם. ידוע לי כי למרות האמור בנספח האמור, ועדת המכרזים של 

 המכללה זכאית להחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או חלקים ממנה.

רז אני נותן את הסכמתי לכל האמור במסמכי המכרז ואני מוותר ויתור עם הגשת הצעתי במסגרת המכ .18
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת הצעתי במכרז ו/או בהתקשרות בחוזה 

 ו/או בקיום התחייבויותיי על פי החוזה ו/או במתן השירותים. 

 ו תיקון על ידנו.הצעתי זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי א

   

 חתימת המציע  

  

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי 
ה______________ חתם בפני על כתב הצעה זה, לאחר שהצהיר/ה  בפני כי הבין  את האמור בהם במלואו וכי חתימתו/ה 

 מחייבת לכל דבר ועניין. 

 

 עוה"דחתימת   חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך
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 פרטי המציע -' ינספח  

 2/2018מכרז מספר 

 

  שם המציע/ה

 

    

 שנות פעילות בפועל מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

    

    

  פקסימיליה טלפון כתובת משרד )רשום(

 

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:

 תפקיד בתאגיד כתובת מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

    

 

 מטעם הספק אשר יעבוד מול המכללהמנהל השירות והתמיכה פרטי 

 דוא"ל: ___________________ טל' נייד:_______________     שם מלא: _______________________

 פרטי הגורם המוסמך אצל הספק לקבלת הזמנות רכש מהמכללה:

 דוא"ל: ___________________ טלפון:_______________     _______________________שם מלא: 
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 ניסיון המציע/ה 

 : ואת כל הנתונים מטהשמות ממליצים  3לפחות על המציע/ה לפרט ניסיונו/ה ולספק 

  מקום מתן השירותים

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  

  

 סיום הפרויקט: מועד מועד תחילת הפרויקט:

 מקום מתן השירותים

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  

  

 מועד סיום פרויקט: מועד תחילת הפרויקט:

 מקום מתן השירותים

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  

  

 מועד סיום הפרויקט: מועד תחילת הפרויקט:

 בדפים נוספים. -הנ"ל   ניתן לפרט ניסיון נוסף במתכונתהערה: 
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 הצהרה והתחייבות

 

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

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

המצורפים למסמך זה, מציע את שירותי המציע לביצוע מאשר שקראתי את מסמכי המכרז, החוזה והנספחים 

העבודות מושא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונה המלאה של 

 המכללה.

 הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת. 

צרופותיו תוך שבוע מיום קבלת ההודעה  אם תתקבל הצעת המציע, מתחייב המציע לחתום על החוזה על כל

 על הזכייה ולהמציא את כל המסמכים שנדרשו במסמכי המכרז.

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

הערבות אשר צורפה  החוזה במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי המכללה, תהיה המכללה רשאית לחלט את

  להצעה ולנקוט בכל סעד אחר העומד לזכותה על פי דין ועל פי הוראות המכרז.

 

     

 חתימה וחותמת  שם  תאריך

 

 

 אישור עו"ד )במקרה של תאגיד(

מציע המפורט אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי ה
  קיים, פרטיו כמצוין לעיל נכונים וכי החותם בשמו מוסמך לחייב את המציע בחתימתו.לעיל 

 

 

 חתימת עוה"ד  חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך
 


