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 כללי .1

אספקה, למבקשת לקבל הצעות מחיר ( "המכללה" –)להלן  המכללה האקדמית אחוה 1.1
, בהתאם לתנאים, לדרישות בקמפוס המכללה קולי-התקנה ותחזוקה של ציוד אור

ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה בכלל, ובהתאם להוראות החוזה המצורף על נספחיו 
 "(. המכרז" :"( )להלןרותיםשיה"( )להלן: "החוזה)להלן : "

חיווט, תכנות והפעלה של מערכות  ,אספקה, התקנה - םשירותיהתיאור כללי של  1.2
מולטימדיה, הקרנה וסאונד מקצועיות, ביצוע אינטגרציה של כלל המערכות הללו וכן תמיכה 

למסמכי  ףהמצורהמפרט הטכני , ע"פ קולי-של ציוד אור ותחזוקה שוטפת של המערכות
  .זה מכרז

חודשים, כאשר למכללה שמורה האופציה להאריך את  36 -תקופת ההתקשרות הינה ל  1.3
 "(.תקופת ההתקשרותחודשים נוספים. )להלן: " 24 -ההתקשרות ב 

לפרויקט בניין מדעים החדש המציע הזוכה מתחייב להשלים את אספקת והתקנת הציוד  1.4
להלן: ) . 25/03/2020 -ה  עד ליוםוזאת בהתאם להזמנת עבודה שתמציא  המכללה/המזמין 

 "(.ההתקנהסיום  מועד"

כל ל תו שתוגשבהצעשיינתן על ידי המציע למכללה שמורה הזכות להזמין ציוד במחיר  1.5
  תקופת ההסכם.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לממש את כל ההצעה או רק חלקים ממנה, ע"פ  1.6
 .בחירתה

 מכרז.את מסמכי הוהמסמכים המצורפים לה מהווים חוברת זו  1.7

לשם הכנת הצעתו מציע ל נמסריםכל מסמכי ההזמנה הינם רכושה של המכללה. המסמכים   1.8
רשאי להעתיק אותם, כולם או מקצתם ו/או  המציעוהגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי. אין 

 .להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המכללה  מכרזאם תמצא סתירה בין מסמכי ה 1.9
רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף 

, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי מכרזשל מסמכי ה
 .  הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי המכללה

הוראות שונות בתוך אותו  השונים ו/או בין מכרזכל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי ה 1.10
 .או את זכויות המכללהו/מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע 

בדרך זו, או שלא  הצעה שתוגש. כל מיליהיאין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקס 1.11
 תיפסל.במדויק בדרך המפורטת במכרז זה, 

ין להוסיף כל הערה ו/או למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, א 1.12
 תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. 

 מכללהאו הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז מקנים ל , השמטהשינוירישום, כל תוספת,  1.13
או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את  את הזכות לפסול את ההצעה

 . כאמור ייגותתוספת, שינוי או הסתההצעה תוך התעלמות מכל 

במידה והצעת המציע תוכרז  מכללהלמען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את ה 1.14
 כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.

 הכוללת שתי מעטפות נפרדות :  אחתאת ההצעות יש להגיש במקור, במעטפה  1.15

( עם הצעת המחיר ודיסק 2מספר שתיים ) ( עם מסמכי ההצעה ומעטפה1מעטפה מספר אחת )
 און קי ) יש לציין "הצעת מחיר" על גבי המעטפה(. 

  . בלבד ומספרו המכרז שםנושאת את וחתומה וסגורה על המעטפה להיות 
בשעה  23/01/20 -ה עד ליום  ורכש, כספים אגף בקרוואןלתיבת המכרזים תוכנס המעטפה 

12:00 . 
לעיל, יגישו המציעים את הצעת המחיר  1.14כאמור בסעיף  כמו כן, במסגרת הגשת ההצעה

)כתב הכמויות של פריטי הציוד( על גבי דיסק און קי. יובהר כי יש למלא את המחירים בקובץ 
הדיגיטאלי ובנוסף, להדפיס, לחתום על התדפיס ולהגיש את כתב הכמויות החתום. מציע אשר 

הסף. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או  לא יגיש הצעה מודפסת וחתומה הצעתו תיפסל על
אי התאמה בין ההצעה המודפסת החתומה וקובץ ההצעה הכספית בדיסק און קי, ההצעה 

 המודפסת והחתומה תגבר ותהיה ההצעה הקובעת של המציע. 
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למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז  1.16
להוריד מאתר המכללה ניתן המכרז את מסמכי ל המציע בלבד. לתיבת המכרזים מוטלת ע

 . וכיוצ"ב ,עדכונים/הבהרות/פרוטוקולים, מענה לשאלות מציעים

 התנאים, ההוראות לכל המציע מצד הסכמה, ודבר עניין לכל תהווה המציע"י ע ההצעה הגשת 1.17
 אם זולת, המכרז ממסמכי חלק המהווה, אחר מסמך ובכל זה במסמך המופיעים, והתניות

 תנאי/או ו הוראה כי סבור הוא לפיה ומפורשת מפורטת הודעה, בכתב, למכללה מסר המציע
 האחרון מהמועד יאוחר לא עד והכל החוק בדרישות עומדים אינם, המכרז במסמכי הכלולים

 סבור לגביהם התניה/או ו התנאי/או ו ההוראה יפורטו בהודעה. רהההבה שאלות להגשת
 הסתייגות המציע מסר לא. הערתו של מהותה וכן החוק בדרישות עומדים אינם הם כי המציע
כל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן  מלהעלות מנוע יהיה, במועד כאמור בכתב

 ספק הסר למען. כן לעשות יבקש אם כפיים ניקיון ובחוסר תום בחוסר שפועל כמי וייחשב
 .המכרז במסמכי הנקוב מועד כל להאריך כדי זה סעיף בהוראות אין כי מובהר

 

   תנאי סף .2

בהם, במועד האחרון להגשת  רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים 2.1
 למכרז, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: ההצעות 

 משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל.  הינו גוף המציע 2.1.1

 אינו מציע וכי תאגידים למספר משותפת הצעה להגיש ניתן לא כי, בזאת מובהר
/או ו ניסיון: כגון, אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס יכול

 .אחר פרט כל/או ו כספי מחזור

  לצרף "אישור יצרן". ישהמציע הינו ספק מורשה של הציוד נשוא מכרז זה.  2.1.2

 3ת לפחו 2018-2016המציע ביצע וסיים בתחומי מדינת ישראל בין השנים  2.1.3
הקמת , לרבות מולטימדיה מערכותבתחום  )שלושה( פרויקטים כקבלן ראשי

 , כיתות לימוד וכד'VCאולמות כנסים, חדרי  ,חדרי ישיבות מופעלים טכנולוגית
 .פרויקטש"ח )לא כולל מע"מ( ביחס לכל )חצי( מיליון  0.5בהיקף כספי של לפחות 

בסוגן  יםהדומ אספקת שירותיםלפחות בהתקשרויות  5למציע ניסיון של  2.1.4
 , עם גופים ציבוריים2018-2016שלוש השנים בין השנים  במהלך ,ובהיקפן הכספי

המלצות מגופים אשר עמם  3לצרף להצעתו לפחות  המציעעל  פרטיים./או ו
  .נשוא מכרז זה יםבאספקת השירות רונותהאח השנתייםבמהלך התקשר 

  פרטי אנשי קשר אליהם תוכל המכללה לפנות. יין יש לצ

המציע מתמחה במכירה, התקנה והטמעה של מערכות מולטימדיה מורכבות,  2.1.5

 ,לימוד כיתות ( לאודיטוריומים,4Kמטריצות וידאו ואודיו באיכות גבוהה )
קצוע העוסקים בהתקנת הציוד , ומעסיק אנשי מוחדרי ישיבות כנסיםאולמות 

 . נשוא מכרז זה

" ובו תיאור מבנה המציע, תחומי על המציע לצרף להצעתו "פרופיל חברה
 התמחותו, שנות וותק, כמות ותחומי התמחות עובדיו, תיאור לקוחותיו וכו'.

שאינו פחות  השירותים נשוא מכרז זהבתחום אספקת  למציע מחזור כספי שנתי 2.1.6
 . 2016,2017,2018אחת מהשנים  בכל ₪מיליון  5 -מ

על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף המחזור הכספי 
 .'ש לצרף אישור רו"ח בנוסח המופיע כנספח י השנתי.

ציוד ה ןיצר נציגי עם להמציא אישורים המתעדים את קשרי המציע המציעעל  2.1.7
ר מעידים על יכולתו בארץ ובחו"ל בעבור כל מוצר המוצע במסגרת המכרז, אש

 לספק את הציוד והחומרים הנדרשים בהיקפים המתחייבים במכרז זה. 

אחריות  ,לרציפות במתן שירותהציוד המציע נדרש לצרף התחייבות של יצרן 
 חודשים החל מיום סיום התקנת הציוד.  60לתקופה של  ותחזוקה
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 רשמי נציג או המוצעת והמיתוג הבקרה מערכת של מורשה משווק הינו המציע 2.1.8
. היצרן מטעם רשמי נציג או משווק אישור לצרף יש. המוצעת המערכת יצרן של

 ידי על חתומה ים/יצרן הצהרת להצעתו יצרף המציע, זה סעיף להוכחת
 .'יב נספחכ בנוסח, ים/היצרן

על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים  2.1.9
על היות  /רו"חאישור עו"ד וכן ,בעלי המניות במציע ומנהליוהמפרט את  ,מסוגו

מוסמכים לחייב את התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז 
 . ו'(המציע בחתימתם )בנוסח המופיע כנספח 

הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים  על המציע להמציא את כל האישורים 2.1.10
לום חובות מס, שכר מינימום והעסקת ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותש

וכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף , 1976-עובדים זרים(, התשל"ו
   '. חלחוזה כנספח 

על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך דין, כי לא  2.1.11
כי , ולפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז ותשעלול ,מתנהלות תביעות נגד המציע

כנספח  הוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק )בנוסח המצורף למכרז זה
   '(.ט

 על המציע לצרף להצעתו אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור כחוק. 2.1.12

 

 ערבות 2.2

או מחברת ביטוח ישראלית ישראלי הצעתו ערבות מבנק לעל המציע לצרף  2.1.1
 –על עסקי ביטוח, התשמ"א  שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח

 , חתומה על ידי החברה עצמה )ולא על ידי סוכן שלה(. 1981

על הערבות להיות אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד ובנוסח המצורף  2.1.2
(, ₪ אלף שקליםשבעים וחמש ) ₪ 75,000 תהיה בסך שלהערבות  .ז'כנספח 

 .22/03/2020 -ה  ובתוקף עד ליוםהמכללה האקדמית אחוה לפקודת 

לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע  תהיה רשאיתהמכללה  2.1.3
  בפניה בכתב אם התקיים בו אחד מאלה: הזדמנות להשמיע את טענותיו

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  2.1.3.1
 כפיים. 

 יק.המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדו 2.1.3.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון  2.1.3.3
 להגשת ההצעות במכרז. 

אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות  2.1.3.4
עם הזוכה  מכללהת ההתקשרות של הרבמכרז שהן תנאי מוקדם ליצי

ה , לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור, הוא לא חתם על החוזבמכרז
 ו/או לא הפקיד את הערבות אשר עליו להפקיד על פי החוזה.

על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של  2.1.4
  המציע או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

מועד מאוחר עד ל מכללהאת תוקף הערבות לפי בקשת ה המציע מתחייב להאריך 2.1.5
, שיפורט בבקשת המכללה, סופית בדבר המציע הזוכה במכרזקבלת החלטה ל

 . אי הארכת תוקף הערבותימים ממועד קבלת בקשת המכללה 5וזאת בתוך 
 יביא לפסילת הצעת המציע על הסף. במועד כאמור,  ,כאמור

סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו  2.1.6
ללא צורך ע, שהובילה לחילוט הערבות, כתוצאה מהתנהלות המצי מכללהל

 בהוכחת נזק כלשהו.  

בכל זמן להוכיח כי  תהיה רשאית מכללהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ה 2.1.7
ולתובעו מהמציע. אין בחילוט הערבות כדי  ,גבוה יותר מסכום הערבותה נזק

מציע, כנגד הלהעלות כל טענה את הזכות  הו/או כדי לשלול ממנ מכללהלמנוע מה
 על פי כל דין. ה ולדרוש ממנו כל סעד העומד ל
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הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד  ., תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטבריםיובהר

 מהתנאים, תיפסל על הסף. 

 
 

 שאלות הבהרה .3
, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים, מכרזהמציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי ה 3.1

שידרשו  ככלן את תנאי ההתקשרות עם המכללה .ידיעות והסברים נוספים על מנת להבי
ינים באופן המפורט יפיו, יימסרו למעונ עלולאספקת השירותים  זה מכרזהנוגע ל למציע בכל

 להלן בהוראות אלו.

ו/או יהיה לו ספק  מכרזהתאמות במסמכי ה-אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי 3.2
 בשאלת למכללה פנותויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו לכלשהו בקשר למובן המד

 .בלבד להלן המפורטת בדרך הבהרה

באימייל  דורית דאלי בקרלעו"ד  מכללהבשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד ל 3.3

@achva.ac.ildorit_d. 

  .12:00בשעה  09/01/20 -ה  וםעד לי את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד, 3.4

 כללה לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.  למשאלות הבהרה שיגיעו 

תהיה אפשרות לקבל מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר המועד  לא 3.5
 האחרון למשלוח השאלות. 

, יפורסמו באתר , התשובות לשאלות וההבהרות שתינתנה על ידי המכללההשאלות 3.6

 .מהמכרז נפרד בלתי חלק תהוונה והן, www.achva.ac.il האינטרנט של המכללה:

 אם גם וזאתבאתר האינטרנט של המכללה תחייבנה את המכללה,  שפורסמורק תשובות  3.7
 . המכללה מטעם מי ידי על אחרת בדרך או פה על תשובות תינתנה

 סותרת דעתו לעניות אשר תשובה מציע קיבל. המחייב הוא המכללה שבאתר התשובה חנוס 3.8
 בבקשה למכללה לפנות באחריותו, המכללה של האינטרנט באתר מהמפורסם שונה או

 .הבהרות לקבלת

תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם באתר המכללה לא תחייב  כל 3.9
 את המכללה. 

האמור לעיל, מוסמכת המכללה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי מבלי לגרוע מן  3.10
 של האינטרנט באתר פורסםבהודעה בכתב שת וזאתו/או לתקן טעויות שנפלו בהם,  מכרזה

 .המכללה

 כאמור לעיל שפורסמוכל מציע חייב לצרף להצעתו את עותק של התשובות וההבהרות  3.11
 י נפרד ממסמכי ההצעה.על ידו, ומסמך זה יהווה חלק בלת םחתו ואכשה

 

 מציעים סיור .4
 . קמפוס המכללהב 10:00 בשעה 02/01/20 -ה יום בתקיים י מציעיםסיור  4.1

 .ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה במכרז 4.2

מטרת הסיור בין היתר תוגדר כתנאי להכרת האולמות/כיתות להתאמת ציוד שיוצג בסעיפי  4.3
 . ירהצעת המח

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dorit_d@achva.ac.il
http://www.achva.ac.il/
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 הגשת ההצעות .5
את ההצעות יש להגיש במקור, במעטפה אחת חתומה וסגורה, המכילה שתי מעטפות נפרדות  5.1

( עם הצעת המחיר 2( עם מסמכי ההצעה ומעטפה מספר שתיים )1: מעטפה מספר אחת )
 ודיסק און קי. יש לציין "הצעת מחיר" על גבי מעטפה מספר שתיים. 

 להלן:המסמכים כמפורט ת כל ( תכיל א1מעטפה מספר אחת ) 5.1.1

 על ידי המציע.  םחתוממולא והמכרז חוברת עותק של  5.1.1.1

 פרופיל המציע. 5.1.1.2

 ,לרציפות במתן שירותיצרן  אישור יצרן בדבר ספק מורשה, והתחייבות 5.1.1.3
 .חודשים מיום סיום התקנת הציוד 60לתקופה של  אחריות ותחזוקה

 .הכנסה ומע"מאישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס  5.1.1.4

המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  רשויותאישור  5.1.1.5
 . 1976 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 

 תעודת עוסק מורשה. 5.1.1.6

 תעודת התאגדות של התאגיד. 5.1.1.7

 כמפורט בנספחי המכרז. -תצהירים מאומתים על ידי עורכי דין 5.1.1.8

 .ערבות הצעה 5.1.1.9

 בדבר זהות מורשי החתימה של התאגיד המציע.  אישור עו"ד/רו"ח  5.1.1.10

 אישור רו"ח על מחזור כספי.  5.1.1.11

 מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציע.   5.1.1.12

 אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר   5.1.1.13
  .1992 -הנדרשים בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

כתב הכמויות ותדפיס  דיסק און קי( תכיל : 2מעטפה מספר שתיים )  5.1.1.14
של הצעת המחיר חתום במעטפה סגורה אשר תוכנס לתוך המעטפה 

 . )נספח ד'( הראשית
 

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

 

בקמפוס יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת המעטפה הכוללת את שתי המעטפות את  5.2
  .12:00בשעה  23/01/20 -ליום ה עד , ורכש כספים אגף בקרוואן המכללה

 . בשלמותה על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו 5.3

 , לצרף'דלרבות בהצעת המחיר נספח על המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשים  5.4
כל ולחתום בעצמו על  ,המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרזמלוא להצעתו את 

תהיה  חתימת המציע .(ה)לרבות נספחי החוזהטיוטת מעמודי חוברת המכרז, לרבות על ד עמו
 לכך. יםהמיועד מותבמקו מאומתת על ידי עו"ד

את הזכות להחליט על   מכללהכל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן ל 5.5
 הצעת המציע.המידית של פסילתה 

ניתן אותם יש לצרף להצעת המכרז, הרי וים אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מס 5.6
להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין 

 על היותו נאמן למקור.

סף להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של היובהר כי על תנאי  5.7
 אי הסף.המציע, או בכל גורם אחר, לא יחשב כעמידה בתנ

ו/או  ועל כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעת מכללהלהודיע ל מחויב המציע 5.8
 בחירתועד למועד  ו, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתהבאיזה מהנתונים הדרושים לבחינת

 ;המכללה"י ע המציע

זה ו/או באי ההמפורטים בהצע בנתוניםשיחול שינוי  במקרה הצעה פסולל רשאית המכללה
 מהמציע ההשינוי נודע ל דבר, בין אם מהותי לה, אשר ייראה המהנתונים הדרושים לבחינת

 .ובין אם בדרך אחרת
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או אי המצאת מסמך כלשהו  עילאי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים ל 5.9
את הזכות להחליט על  מכללהייתן ל ,במכרז זה , באופן הנדרשעילמהמסמכים המפורטים ל

 הלעצמ תמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכללה שומרשל ההצעה.  ידיתהמפסילתה 
ההצעות  פתיחתלאחר  אףהבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים  האת הזכות, לפי שיקול דעת

/או להציג המלצות ו/או אישורים,  וזאת, בין היתר, לצורך ולמכרז, להשלים מידע חסר 
 שכל המכללה של רצונה לשביעות, יוכיח ציעשהמ ובלבדעמידתו של המציע בתנאי הסף, 

 למועד נכון בהם והאמור, תוקף בעלי הינם, כאמור אחר מסמך כל או רישיון, היתר, אישור
 . ההצעות להגשת זה במכרז שנקבע האחרון

להקטנה. ככל וייעשו שינויי  למכללה שמורה הזכות לעשות שינויי בכמויות הן להגדלה והן 5.10
 הכמויות. וקטן התמורה בהתאם לשינוייכמויות, תוגדל ו/או ת

 

 בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה  הליך .6

  ראשון שלב 6.6

מעטפות המציעים תיפתחנה, ותיערך בדיקה האם צורפו כל המסמכים כנדרש  6.1.1
 והאם ההצעה עומדת בתנאי הסף. 

המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא  6.1.2
רות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל יהיה בכך מתן אפש

 בכפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות הבאות מכוחו. 

 רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב הבא.  6.1.3

 

 שלב שני  6.2

 :להלן כמפורטיהא  המציעים להצעות הניקוד 6.2.1

 מתוך סך הניקוד הכולל להצעות.  70%הניקוד למחיר ההצעה יהווה  6.2.1.1

 מתוך סך הניקוד הכולל להצעות.  30% וד לאיכות ההצעה יהווההניק 6.2.1.2

 

 :להלן כמפורט באופן ייקבע ההצעות למחירי הניקוד 6.2.2

 70המציע שסכום הצעתו יהיה הזול ביותר יקבל את מירב הנקודות ) 6.2.2.1
  (.קודותנ

המציעים האחרים יקבלו ניקוד באופן יחסי בין הצעתם לבין ההצעה  6.2.2.2
( 70שיקבלו יהא מכפלת הניקוד המלא )הזולה ביותר, קרי, הניקוד 

 ההצעה של כל אחד מהם. בסכום ההצעה הזולה ביותר, חלקי סכום

 

 :להלן כמפורט באופן ייקבע לאיכות הניקוד 6.2.3

המציע שיציע את משך תקופת האחריות הארוכה ביותר  - אחריות 6.2.3.1
שתינתן על ידו במסגרת הצעתו יקבל את מירב הנקודות כהצעה 

 ת(.נקודו 10מיטיבה. )
היקף העבודה שביצע המציע בשנים  ייבחנו - והמלצות וותק, ניסיון 6.2.3.2

האחרונות וותק התאגיד וכן יבחנו חוות דעת של גורמים אליהם תפנה 
 80 -"ב וכיוצהמכללה, אם תפנה, בקשר לשירות הניתן על ידי המציע, 

 נקודות. 
הניקוד לניסיון, וותק והמלצות יינתן בהתאם להתרשמות אישית של 

 .הבדיקהברי ועדת ח

 ים הרלוונטיםעם המציעמקצועי ראיון כי ועדת הבדיקה תקיים יצוין 
   בהשתתפות מנהל הפרויקט והמנהל הטכני בחברה.  
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 בפרמטרים המציעים איכות את להעריך יתבקש בדיקה ועדת חבר כל
 1 שבין במספרים התרשמותו את ולדרג, אישי באופן, לעיל שפורטו

 בכל( ביותר הגבוהה)להתרשמות  10 - ל( ביותר מוכההנ)להתרשמות 
 .מהפרמטרים אחד

ניקוד רכיב האיכות יוכפל הציון בגין רכיב הניסיון, הוותק  לצרכי
 .האחריות, ויוסף לו הניקוד בגין 8 - וההמלצות ב

 

לאחר חיבור הניקוד בגין הצעת  ביותרהגבוה  ניקודקיבלה את האשר זוכה תהא זו ההצעה ה 6.3
 .ניקוד האיכותהמחיר ו

על אף האמור לעיל, המכללה שומרת על זכותה שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה  6.4
 ביותר, בכפוף להוראות הקבועות לעניין זה בדין ובתקנות חובת המכרזים.

 
 
  מפ"ל

 
 :בדיקת איכות ההצעות

נקודות  85היה ירק הצעה אשר ציונה  כאשרעל פי מפתח האיכות המפורט להלן,  התיבדקנההצעות  .1

נק' בחלק של  20ומעלה תעבור לשלב בחינת הצעת המחיר, וזאת בכפוף לקבלת ניקוד של לפחות 

 המולטימדיה כמפורט להלן. מערכתבחינת איכות 

 25 תות המוצעוהמערכ בדיקת איכות מקדמית של
 15 שלמות המענה
 25  מולטימדיה מענהבחינת איכות 

 10 הפתרון הצגת
 10 פרויקט המוצע איכות מנהל ה

 15 פתרוןבמסגרת ה ה מהבנת הפרויקטקהתרשמות צוות בדי
 100 סה"כ:

 

 :על פי הטבלה הבאה בדיקת איכות מקדמית של המערכות המוצעות תתבצע .1.1

מיקום במסמכי המכרז ותיאור 
 הנושא

מספר הסעיף 
 הנבדק

עמוד 
במסמכי 

פרט המ
 הטכני

 ניקוד מקסימלי

 נקודות 25 – תות המוצעוהמערכמית של מקד בדיקת איכות

 מפרט טכני 
 10 14-36 כולל 1-3 עמידה בדרישות, נכונות מענה()

 מערכת מולטימדיה
בדיקת המענה למספר הסעיף 

 הנבדק
 נק'  15 14-36 כולל 1-3
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 שלמות המענה, תיבדק על פי הטבלה הבאה: .1.1.1

 מיקום במסמכי המכרז ותיאור הנושא
מספר 
הסעיף 
 הנבדק

 עמוד
במסמכי 

 המכרז

ניקוד 
 מקסימלי

  נקודות 15 שלמות המענה 

מסמך 
 מכרז

התרשמות כללית מאופן הגשת 
המענה בהתאם לנדרש במסמכי 

.  בדיקה האם קיים המכרז
מענה מלא ומפורט לכל דרישות 

מספרי הסעיפים הנבדקים,  
לרבות תיאור הניסיון, כוח 

האדם, מערך לוגיסטי, מפרטים 
ם, תיאור טכניים ושרטוטי

הפתרון, כתב כמויות הכולל 
מק"ט ויצרן לכל פריט, אישורים 

 ואסמכתאות הנדרשים .

  

נק' 15  

מפרט 
 טכני 

  

 עפ"י הטבלה הבאה: קתיבד, מולטימדיהאיכות מערכת ה .1.1.2

נק'  20 -נק'. הצעה שתקבל פחות מ20של  ליניקוד מינימיודגש כי לפרק זה נדרש   .1.1.2.1

 תיפסל. -

 המוצעת תיבדק על פי הטבלה הבאה: תהתקשוראיכות מערכת  .1.1.2.2

מיקום במסמכי המכרז ותיאור 
 הנושא

מספר הסעיף 
 הנבדק

עמוד במסמכי 
 המכרז

ניקוד 
 מקסימלי

 
 מולטימדיה מענהבחינת איכות 

 
 נקודות 25

טכני המפרט ב  - מולטימדיהמערכת 
 (כי המכרזלמסמ ג)נספח 

 כולל 1-3
 14-36  

בדיקת איכות המערכת מבחינת 
 דותיות וסוברניות ידי

 כולל 1-3
 נק' 5 14-36 

בדיקת איכות המערכת מבחינת 
 אינטגרטיביות וורסטיליות

 כולל 1-3
 

 נק' 7 14-36

בדיקת איכות המערכת מבחינת 
 שרידות 

 נק' 5 14-36 כולל 1-3

בדיקת איכות המערכת מבחינת 
  לתכולות המפורטותהתאמה 

 נק' 8 14-36 כולל 1-3
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 , ייבדק עפ"י הטבלה הבאה:הצגת הפתרון .1.1.3

מיקום במסמכי המכרז 
 ותיאור הנושא

מספר הסעיף 
 הנבדק

עמוד במסמכי 
 המכרז

ניקוד 
 מקסימלי

 בחינת איכות פרק חומרה ותוכנות ניהול 
בחינת מידת איכות המענה של המערכת לדרישות המפורטות 

 מפרט טכני )נספח א למסמך ב(ב במספר הסעיף הנבדק 
20 

 מענה תשתית -מפרט טכני 
 למערכות שמע וחוזי כבילה

 נק' 3 25-36 3

הגברה, מיתוג מערכות 
 נק' 3 25-36 3 ומטריצות

 נק' 3 25-36 3  הקרנהציוד 
מובילי , ארונות, מסדים 

 נק' 1 25-36 3 , פודיומים ואמצעי עזר  כבילה

 

 עפ"י הטבלה הבאה: קייבדאיכות כוח האדם המוצע לפרויקט,    .1.1.4

חברי הצוות מהפתרון המוצע התרשמות של 

  במסגרת הריאיון
 נק' 51 ניקוד מקסימלי

מאופן תפיסת  ןהריאיובמסגרת התרשמות 

הטכניים  היבטיווהבנת המציע את הפרויקט על 

ובחינת הציוד המוצע על ידי  והתפעוליים

המשתתפים בהתאם לדרישות המפרט הטכני 

ולתפיסת הפתרון של המשתתף, לרבות יכולות 

, השליטה ובקרהציה, הצגת מערכת אינטגר

צורת היישום  גישת הניהול בפרויקט,

 . וההתארגנות לביצוע הפרויקט

 נקודות 15 

 

 מיקום במסמכי המכרז ותיאור הנושא
מספר 
הסעיף 
 הנבדק

עמוד 
במסמכי 

 המכרז

ניקוד 
 מקסימלי

 נקודות 10 איכות מנהל הפרויקט המוצע 
  

פרויקט ההתרשמות מראיון למנהל 
  צעשהו

על המציע להגיע עם  ןבמסגרת הריאיו
זה  -אחד ממנהלי הפרויקט המוצעים 

 הפרויקט את ניהול כלל  יבצע אשר
 והמציע יזכה במכרז. במידה

 נקודות 10    
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 בהצעות שוויון 6.5

"עסק בשליטת אישה", רק הצעת במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל 6.5.1
לה  צורפו ושב' לחוק חובת המכרזים, 2סעיף מתקיים בה האמור בשבמידה 

  חוק.האישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י 

במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת  6.5.2
, לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך מכללההמוחלט והבלעדי ל

פן אחר על מנת להשיג את (, או האם לנקוט באוBest & Finalהתמחרות נוסף )
 .מכללהמירב היתרונות ל

 תודיע למציעים את החלטותיה.  מכללהועדת המכרזים של ה 6.6

 יהיה המציע רשאי לבטל את הצעתו 22/03/20 -ה  ליוםעד הסתיימו הליכי בחירת הזוכה  לא 6.7
אלא אם כן נקבעה כבר הצעתו כזוכה לפני קבלת הודעת הביטול בפועל על ידי המכללה. 

 ה שכזה לא יהא רשאי לחזור מהצעתו. במקר

למזכירת מנכ"ל המכללה או  בדואר רשום או במסירה בידביטול ההצעה יהיה ע"י הודעה  6.8
יראו את ההודעה כנמסרה עם קבלתה בפועל בידי  של המכללה. מנהלת מחלקת רכשל

 המכללה כאמור לעיל.

מטעם ת הודעת ביטול ההצעות תהיינה בתוקף, עד למועד בחירת ההצעה הזוכה או עד קבל 6.9
 לפי המוקדם. המציע 

להתקשר עם המציע הזוכה, או  מכללהשבו, מכל טעם שהוא, לא יעלה בידי ה במקרה 6.10
רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג,  מכללהעם המציע הזוכה יבוטל, תהא ה חוזהשה

 וכן הלאה, בהתאם לדרוג שנקבע בשלב מיון ההצעות.

שומרת לעצמה את הזכות לפנות  מכללהי כל דין ו/או מכרז זה, המבלי לגרוע מזכויותיה על פ 6.11
, וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום בא על פי הדירוגאל המציע ה

בא על פי שבוטלה זכייתו של הזוכה או בוטל החוזה עמו, זאת אף אם הצעתו של המציע ה
 כאמור כבר אינה בתוקף. הדירוג

ו, להודיע לה המכללה אלימיום פניית  עסקים ימי 5תהא שהות של  רוגבא על פי הדילמציע ה 6.12
 .יעתו כזוכה על פי הצעתועל קבלת הסכמתו לקב

 החוזה  .7

למסמכי  ,ף, על כל נספחיולבין הזוכה במכרז מצור מכללהאשר ייחתם בין ה החוזהנוסח  7.1
 מכרז זה.

תודיע לזוכה בדבר תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו, וכן  המכללה 7.2
המועד והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד 

 כאמור לעיל, לחתימה על החוזה. מכללהובמקום הנקובים בהודעת ה

 לקיום בנקאית ערבות הזוכה ימציא הזכייה על ההודעה קבלת ממועד ימים שבעה בתוך 7.3
 38בתוקף למשך  ושתהיהמשווי ההצעה הזוכה  10%-השווה ל סךעל  החוזיות התחייבויותיו

 דעתה להנחת וזאת, ("ביצוע"ערבות )להלן:  החוזה כמפורט בחוזה חודשים ממועד חתימת
 .החוזה של יסודית כהפרה יחשב זה סעיף מילוי אי. המכללה של

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המכללה  7.4
ו/או במועד כאמור לעיל, ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו  ימציא לידי המכללהלא  ו/או

במועד חתימת מסמכי , חוזהאישור על עריכת ביטוח כנדרש ב מכללהלא ימציא לידי ה
רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את  מכללהתהא ה ההתקשרות,

  זכייתו.
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 ותמורה מחיר .8

צע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית בגין המחיר המו 8.1
, לרבות, אך לא רק: העבודה ו/או בגין ביצוע העבודה בנספחיהםוכל הנדרש במסמכי המכרז 

השירותים ו/או המוצרים ו/או המוצרים ו/או התפוקות ו/או העזרים ו/או התוכנות ו/או 
או ימכרו וכן כל שכר עבודה ו/או סוציאליות ו/או פיקוח החומרות שניתנו ו/או יסופקו ו/

ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או ביטוח ו/או האחריות, ביגוד וכן המיסים המכסים, האגרות 
וההיטלים הישירים והעקיפים אשר בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בנוסף, 

קשורה להספקת השירותים נשוא חומרים, חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה או עקיפה ה
המכרז וכן בנוסף, כל מס, אגרה, היטל, או תשלום אשר יחולו על הספק, על פי דין, אף אם 
הוטלו במועד מאוחר למועד עריכת המכרז ו/או ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין 

 . במפורש ובכתב אחרת

ות לשנותם בכל תקופת ולא תהיה למציע זכ ימחיר כולל קבוע וסופ היהי המוצעהמחיר  8.2
החוזה, מכל סיבה שהיא לרבות הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב, למעט שינויים שאושרו 

 . על ידי המכללהמראש ובכתב 

 

 

 למכרז מועדים ריכוז טבלת .9

 פעילות תאריכים 

 מכרז פרסום 27/12/19 .1

2. 02/01/20 

 10:00 שעהב

  מציעים סיור

 קמפוס המכללה

3. 09/01/20 

 10:00 השעה עד

 אחרון למשלוח שאלות  מועד

4. 23/01/20 

 12:00 השעה עד

 אחרון להגשת ההצעות  מועד

5 . 28/01/20 

 10:00 עהבש

 ביצוע ראיונות מקצועיים  -שלב האיכות 

 

 זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים  .10

מכרזים על הזוכה ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת ה 30בתוך  10.1
במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם 

ובהצעתו של הזוכה במכרז, על , אם יוכנו, וכנו לבקשתהיוות דעת מקצועיות שהמציעים, בח
 נספחיה. 

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד  10.2
ואת הנימוקים לאיסור  ,קצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמורמ

 העיון בהם. 

, האם לחשוף את הצעת על פי שיקול דעתה הבלעדיתחליט,  מכללהל השוועדת המכרזים  10.3
 הזוכה ו/או חלקים ממנה. 
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צעת וועדת המכרזים או של הפרוטוקולי לא תחול על חלקים של לעיל זכות העיון כאמור  10.4
הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או 

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

ת כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועד 10.5
והערכת  ,פשריות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים, לרבות בחינת חלופות אהמכרזים

 סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

 

 את הזכות הלעצמ תהמכללה שומר .11
 בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים נהוגשתלא לקבל אף אחת מההצעות ש 11.1

 עת. בכל   ממנו

ות במכרז ו/או לפצל את המכרז בכל דרך שתמצא לנכון, מבלי לדחות את קבלת ההחלט 11.2
 .שלמציעים תהיה טענה בשל כך

לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של  11.3
 וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים.המכרז, נושא 

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

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה,  11.5
או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות 

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

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

הצעתו, הכל לפי שיקול פגומה, לתקן או להשלים את  לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או 11.8
 .בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, בלעדידעתה ה

 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני. 11.9

 .כראות עיניה ולפי שיקול דעתה מציעיםלחלק את השירותים בין מספר  11.10

 בסעיפים אשר יקבעו ע"י המכללה לפי שיקול דעתה. שירותים להקטין את היקף ה 11.11

בתנאי המכרז ושהצעותיהם מתאימות לדרישות המכללה לנהל מו"מ עם מציעים העומדים  11.12
 או לחילופין לנהל מו"מ עם המציע הזוכה.

בכפוף , על פי שיקול דעתה הבלעדי באיזו הצעה שהיא םפורמאליילא להתחשב בפגמים  11.13
 .לחוק חובת המכרזים ותקנותיו

מכי או הסתייגות מהאמור במס , השמטהשינוירישום, תוספת,  לפסול הצעה שבה נכללו 11.14
או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות  ,המכרז

  כאמור.  או הסתייגות , השמטהשינוירישום, תוספת, מכל 

המכללה ומי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם  11.15
 .הצעתו

ת כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמות, המכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאו 11.16
ביול החוזה והערבויות או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות  מכרז,דמי קניית מסמכי ה

 .יחולו על המציע בלבד ואלו בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה

המציע יישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכללת פרט שאינו  11.17
 .ויק ו/או מטעה בהצעתונכון ו/או אינו מד

קיומו של הליך המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת המכללה, כגון מימון ותקציב. אין  11.18
המכללה מתחייבת לבחור זוכה. כמו כן רשאית המכללה להרחיב או לצמצם את היקף 

 . ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות תקציביות, ארגוניות, מנהליות, רשויות וכד'
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 חלקו או המכרז ביטול .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
 גם בכל אחד מהמקרים האלה:

ך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחירים ההצעות שהוגשו הן במחיר נמו 12.5.1
 שנראים למכללה כהוגנים וסבירים. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או  12.5.2
 פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.  12.5.3

 ביטול המכרז. המכללה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות  12.3

הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס ו/או כתובת המייל, כפי שנמסרו על  12.4
 ידם עם רכישת מסמכי המכרז.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
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 מציעה הרתהצ

 
 לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה
 )להלן: "אחוה " ו/או "המכללה"(

 79800ד.נ שיקמים 
 
 
 

 
 קולי-אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד אורל - 6/2019מס' מכרז פומבי  הנדון: 

 

_______________ מצהיר/ה   שיתופית /שותפות/אגודהחברה"מ, ___________________ הח אני

 ומתחייב/ת בזה כדלקמן: 

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן: .1

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

  .על נספחיו ותנאיו, והבנו אותם היטב

כל הפרטים העשויים להיות רלבנטיים להגשת את  חנוב, במכללה האקדמית אחוהסיירנו  .ב

, קיבלנו את ההסברים הדרושים לביצוע ההתחייבויות, ולמדנו את התנאים הצעתינו

 ובהתאם לכך בססנו את הצעתנו. םשירותיהביצוע להנדרשים 

 נו ושקלנו את כלל  תנאי החוזה.בדק .ג

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

עפ"י מסמכי ת לבצע את ההתחייבויות והדרישות יש לנו ידע המקצועי, הניסיון והיכול .ה

מתן הדרוש ל המקצועיכח האדם , ויש ברשותנו כל הכלים, הציוד, האמצעים ומכרזה

 . השירותים

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

 המוגשת לפי כתב ההזמנה.הבנקאית הערבות  .1

 בנקאית לביצוע ולקיום תנאי החוזה.הערבות ה .2

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

צאות, בין המיוחדות, בין הכלליות אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעתנו כוללים את כל ההו  .3

המצורפים המכרז בהתאם לדרישות מסמכי  במתן השירותיםובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות 

לפיהן, וכי לא נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה  הקבלןביצוע כל התחייבויות בלהצעתנו זו, ו

ם הקשורים לחוזה או של מסמכי או אי ידיעה שהיא של תנאי החוזה או של כל אחד מהנספחי

 .מכרזה

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

וביצוע יתר  מתן השירותיםרשאים, לפי שיקול דעתכם, לבטל את הזמנתכם ולמסור את 

 לנכון ובכל אופן  בשלמות או באופן חלקי למי שתמצאו ההתחייבויות כמפורט במסמכי המכרז

 שתמצאו לנכון, וכן לנהל מו"מ עם המציעים או עם כל חלק מהם ואנו מסכימים לכך.

        המכרז יחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכיהננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ב .5

 ואנו מסכימים לתוכנם.
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את  ציא, ולהממסמכי המכרזמפורט בכלפעול אם הצעתנו תתקבל על ידכם אנו מתחייבים בזה  .6

 מכרז.טחונות והאישורים ולערוך את הביטוחים כנדרש במסמכי היהערבויות, הב

 כם.ילהוראות , בהתאםבמסמכי המכרזאנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור   .7

מסמכי   עפ"י והתחייבויותינאנו מאשרים בזה את הסכמתנו לכך, שאם לא נעמוד או לא נקיים את   .8

, ולחלט את מסמכי המכרזם לממש את הערבות כפי שקבוע ב, כולן או מקצתן, תהיו רשאימכרזה

כדי לגבות את הערבות  תנקטוסכום הערבות ואנו מוותרים בזה על כל זכות להתנגד לכל צעד ש

 .הנ"ל

 יםרמוות אנולכל האמור במסמכי המכרז ו נוהסכמת אנו נותניםבמסגרת המכרז  נועם הגשת הצעת .9

במכרז ו/או  ונעל כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת הצעת ובלתי מסויג ויתור סופי, מוחלט

 . בביצוע העבודהעל פי החוזה ו/או  נויבהתקשרות בחוזה ו/או בקיום התחייבויות

 זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידנו. נוהצעת .10

 זו היא: כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה .11

 
 כתובת: ________________________________________________________

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

 
 __________________________________פקסימיליה: ___________________

 
 ___________________דוא"ל ______________________________________

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

     

 

___________________ 

 חתימת המציע         

 

 אישור עו"ד 

 

אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי 
___ חתם בפני  על כתב הצעה זה, לאחר שהצהיר/ה  בפני כי הבין  את האמור בהם במלואו ה___________

 וכי חתימתו/ה מחייבת לכל דבר ועניין. 

 

 תאריך: ____________חתימה וחותמת: __________________   שם:  ____________________
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 תכולת עבודה -מפרט טכני  -נספח ג' 
 

 כללי .1

חוה )להלן: "המכללה"( פונה לקבלת הצעות לרכש, אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד המכללה האקדמית א .1.1

 קולי לכיתות לימוד ואולמות אודיטוריום בהסכם מסגרת.-אור

 

, אישור וככל שידרש ע"ב סיור קבלנים לאישור תכנון מוקדם תכולת העבודה בפרויקט זה כוללת, בין היתר .1.2

ה, חיווט, תכנות והפעלה של מערכות מולטימדיה, הקרנה אספקה, התקנ ,(SOW) מסמך תכולת עבודה

וסאונד מקצועיות, ביצוע אינטגרציה של כלל המערכות הללו וכן תמיכה ותחזוקה שוטפת של המערכות, 

 והכול בהתאם למפורט במסמכי מכרז זה.

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לממש את כל ההצעה או רק חלקים ממנה, ע"פ בחירתה. .1.3

 

 העבודהתכולת  .1.4

 קולי כולל-פרויקט התקנת ציוד אור .1.4.1

 התקנת הציוד הבא באולמות האודיטוריום )להלן: "האולמות"( .1.4.1.1

 עמדת מרצה .1

 מקרן ומסך הקרנה .2

 מערכת סאונד )אופציונלי( .3

 )אופציונלי( DMXתאורת  .4

 עמדת שליטה )אופציונלי( .5

 

 התקנת הציוד הבא בכיתות הלימוד )להלן: "הכיתות"( .1.4.1.2

 עמדת מרצה .1

 הקרנהמקרן ומסך  .2

 מערכת סאונד  .3

 

 מסמכים טכניים במסגרת מכרז זה .1.4.2

 זה פרק - במסמכי המכרזנספח ג'  .1.4.2.1

מתאר את כלל הדרישות הטכניות והאדמיניסטרטיביות בפרויקט זה. על הספק לקרוא  .1

בעיון מסמך זה ולהחזירו מודפס וחתום בתחתית כל עמוד וכן חתימת מורשה מטעם 

 החברה.

 

  קובץ אקסל -מסמך תמחור  .1.4.2.2

 מך התמחור כולל את כל פרטי התמחור של מכרז זה.מס

מסמך התמחור הינו קובץ אקסל מרובה עמודים שישמש לרכש מסגרת לכל תקופת  .1

 ההתקשרות ופרויקט ההתקנות של אולמות האודיטוריום וכיתות הלימוד.

העמוד הראשון בקובץ מכיל את המחירון ממנו נבנה כל התמחור בשאר העמודים,  .2

שלא מופעים במחירון ניתן לבצע על ידי מילוי המחיר בתא שמיועד לכך תמחור רכיבים 

. אם יש רכיבים נוספים שלא נלקחו בחשבון יכול המציע למלא את המידע צהובושצבעו 

 "רכיבים שלא נלקחו בחשבון" הכחולאודותם באזור 

 את הקובץ יש לצרף לעותק הדיגיטלי שיועבר למכללה ובנוסף יש להדפיס ולהחתים כל .3

 הצעת המחיר. –העמוד בקובץ ולצרף למסמכי המכרז כנספח ד' 
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על הספק המציע להגיש את הצעותיו במסמכים אלה בלבד. לכל פריט יש לכלול בעמודה המתאימה  .1.4.3

לפרטי  את שם היצרן ודגם הפריט המוצע, בעמוד האחרון "קישורים" יש למלא יצרן, דגם וקישור

להציע את המוצר המוצע כדוגמא או מוצר חליפי שווה ערך  אתר היצרן בלבד. הספק רשאיב הרכיב

 .1.4.4בהתאם להגדרת  שווה ערך בסעיף 

עותקים מודפסים וכן בעותק על גבי מדיה דיגיטלית כחלק  2את מסמכי התמחור יש להגיש ב 

 ממסמכי המכרז.

 

 הגדרות .1.4.4

ערך של יצרן לכל מוצר הרשום במפרט הרכיבים יכול הספק להציע מוצר שווה  – שווה ערך .1.4.4.1

המופיע ברשימת היצרנים החלופיים לאותו רכיב. הרכיב המוצע חייב להיות שווה ערך 

מבחינת הטיב, האיכות והסוג וחייב לעמוד בכל הדרישות הטכניות המפורטות במפרט 

 הרכיבים ובתכונות הטכניות בו עומד המוצר המוצע לדוגמא.

 רישות הטכניות, יגרום לפסילת ההצעה.מוצר חלופי שיוצע ולא יעמוד באחד או יותר מהד

במפרט של רכיב בו אין רשימת יצרנים או אין רשימת יצרנים בכותרת של הפיסקה )כדוגמת 

"מגברים"(, ניתן להציע מוצר שווה ערך של יצרן אחר שהינו מתוצרת יפן, קוריאה, מדינות 

 האיחוד האירופאי או ארה"ב בלבד.

 המכללה האקדמית אחוה. – המכללה .1.4.4.2

 הספק אשר הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז זה. – הספק הזוכה .1.4.4.3

 

 שרות ואחריות .1.5

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לתקינותה המלאה של המערכת וכל חלק ממנה, לרבות  .1.5.1

, ולתקופה המכללה כל הקשור להתקנת המערכת ולאופן הרכבתה וזאת לשביעות רצונו המלאה של

 כמפורט במסמך זה. פרויקט ומסירתומיום השלמת החודשים  36של 

 

 להלן:בהתאם למוגדר השרות יינתן  .1.5.2

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לתקינותו המלאה ולפעולתו השוטפת של הציוד המותקן על  .1.5.3

ידו  )להלן: "הציוד"( ושל כל חלק ממנו, לרבות בכל הקשור להתקנתו ולאופן הרכבתו, לשביעות רצון 

 חודשים לפחות, ממועד סיום הספקת והתקנת הציוד. 36תקופה של  המכללה, וזאת למשך

 האחריות שיעניק הספק לציוד תכלול את הרכיבים הבאים: .1.5.4

 החלפת כל רכיב חומרה שכשל.  - 

 הגדרות תוכנה וכל הגדרה אחרת הנדרשת להפעלה תקינה של ממכר על כל מרכיביו. - 

 כת, לרבות תכנות.ביצוע הגדרות המונעות המשך שימוש תקין במער - 

 תחזוקה שוטפת על פי הנחיות היצרן. - 

 שדרוג ותחזוקת המערכת על פי הנחיות היצרן. - 

 תחזוקה באמצעות גישה מרחוק על פי צורך. - 

האחריות המכללה תהיה רשאית לדרוש מהספק והספק יהיה חייב לבצע כל תיקון וכל פעולה  בתקופת 3.21

ו/או שנתגלה בציוד ו/או באופן התקנתו ו/או הרכבתו, הכל כמפורט להלן,  בגין כל קלקול ו/או פגם שנוצר

לרבות החלפת כל פריט פגום ו/או לקוי בפריט זהה, תקין וחדיש. היה והפגם ו/או הקלקול ו/או הנזק נתגלו 

לפני תום תשלום מלוא התמורה, תהא המכללה רשאית לעכב את תשלום יתרת התמורה לספק כנגד 

 ון שלהם.ביצוע כל תיק
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אחריות הספק היא למתן שרותי תיקון ותחזוקה הדרושים לפעולה התקינה של הציוד בתקופת  .1.5.5

האחריות. התמורה בעד מתן שירותי תיקון ותחזוקה בתקופת האחריות כלולה בתמורה ששולמה על 

ים ידי המכללה  לספק כאמור בחוזה זה וכן כלולה בו גם התמורה עבור כל חלקי חילוף שיהיו דרוש

לתיקון הציוד או להחלפת חלקים בו והובלת הציוד במקרה הצורך לספק וממנו, במהלך תקופת 

 האחריות.

הספק מתחייב כי במהלך תקופת האחריות ובכפוף לסייגים להלן יתקן כל קלקול בציוד וכל פגם ביצורו  .1.5.6

 ויחליף בו כל חלק הטעון החלפה, כמפורט להלן:

, שמספרו ___________, במוקד שיעמיד לשם כך בחצריו הספק מתחייב לקבל קריאות בטלפון .א

בין ’ יום ו 17:00עד  8:00)כולל( בין השעות ’ עד ה’ במועדים שלהלן: ימים א המוקד"()להלן: "

 "(.שעות העבודה)להלן: " 13:00עד  08:00השעות 

 המכללה, באמצעות מי מטעמה, תהא רשאית להתקשר למוקד לשם מתן הודעה על תקלות וכן  .ב

 לשם קבלת ייעוץ בטלפון בנוגע לציוד ותפעולו.

, הספק יתקן כל תקלה בציוד  עוד באותו היום. 10:00במידה וקריאת השרות תיפתח עד השעה   .ג

הספק יתקן כל תקלה ממכר עד ליום המחרת בשעה  10:00במידה והקריאה תיפתח לאחר השעה 

ה במוקד. הספק ינקוט כל אמצעי שעות ממועד פתיחת הקריא 24 -ובכל מקרה לא יותר מ 12:00

על מנת למנוע השבתה או פגיעה בפעילות השוטפת של המכללה בקשר לכך ובכלל זה אספקת 

 ציוד ו/או שירות חלופי.

אם לא יסיים הספק את התיקון במועד הנקוב לעיל יעמיד הספק לשימוש המכללה, ללא תמורה  .ד

חליפי יבצע אחת לאחת את הפעולות של הציוד נוספת, ציוד חליפי תקין עד לסיום התיקון. הציוד ה

 שהוחלף.

הספק יעמיד מנהל תמיכה ושירות, אשר יהיה אחראי על הפעלתו התקינה של המוקד ויהווה איש  .ה

 קשר מול המכללה.

 יובהר, כי במניין השעות לעיל לא יחולו ימי שבת, שבתון וחג, כן יכללו ימי שישי. .ו

 ג המכללה ובזמנים בהן כיתות הלימוד פנויות מסטודנטים.כל מקרה ביצוע התיקון יתואם מול נצי .ז

שירותי התחזוקה יינתנו ככל הניתן בקמפוס המכללה. אם יהיה צורך בהובלת הציוד לשם תיקונו  .1.5.7

למעבדת הספק או לכל מקום אחר, יוביל הספק את הממכר לאותו מקום וממנו חזרה אל הקמפוס 

 וד חליפי שווה ערך אשר יאפשר עבודה תקינה ורצופה.בעצמו ועל חשבונו. בכל מקרה כזה יותקן צי

ימים לפחות לפני  3על הספק להודיע למכללה בכתב על כל שינוי במען או במספר הטלפון של הספק  .1.5.8

 השינוי.

על הספק להודיע בכתב למכללה חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחריות על זכותו לקבל בתשלום  .1.5.9

 חילוף ושירותי התחזוקה ועל עלותם של שירותים אלה. חלקי –בגמר תקופת האחריות  –

שירותי התחזוקה על ידי הספק יינתנו באמצעות אנשים מיומנים ומקצועיים ויבוצעו באופן רציף  .1.5.10

 עד לפתרון התקלה.

הספק מתחייב כי במקרה שציוד שסופק והותקן בקמפוס המכללה התקלקל במשך תקופת  .1.5.11

ת נציגי הספק  לשם תיקונה בכל פעם, יוחלף הציוד המקולקל האחריות שלוש פעמים, כך שנדרשה הגע

 בחדש מיד לאחר התקלה השלישית.

 אחריות הספק כאמור לעיל הינה בנוסף לאחריות היצרן לגבי כל פרט הנמנה על הציוד. .1.5.12
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 רישוי .1.6

ויהיה  תפוגהלא  יהיה הרישוי לשימוש בכל המערכות )ככל שצריך( יהיה כלול במחיר הרכישה, תוקפו .1.6.1

 על שם ובבעלות המכללה.

 

 תיעוד .1.7

 עם גמר תהליך ההתקנה ובמסגרת תהליך מסירת פרויקט ידרש הקבלן למסמכי תיעוד פרויקט. .1.7.1

(, תוכניות חד קוויות, תוכניות חיווט לפי חדרים, רשימת As Madeהמסמכים יכללו תוכניות עדות )

 וכל חומר טכני רלוונטי.  IPמקט"ים בכל חדר, כתובות 

 ת יהוו חלק בלתי נפרד מתיק הפרויקט שימסר ללקוח.מסמכי העדו

לאישור הלקוח או מי מטעמו טרם מסירת תיעוד ה את מסמכי יעביר הספק כתנאי למסירת פרויקט לידי הלקוח

 .תיק פרויקט

 

 פרויקט ההתקנות באולמות האודיטוריום ובכיתות .2

 כללי .2.1

, עלות המהנדס קונסטרקטורכל ההתקנות בתליה יבוצעו בצורה תקנית ויקבלו אישור מהנדס  .2.1.1

 בשלב הביצוע(. קונסטרקטורתהא על חשבון הספק )יש להעביר אישור  קונסטרקטור

באחריות הספק לבצע מדידות בשטח על מנת להעריך את כמויות הכבילה הנחוצה וגודל המסכים  .2.1.2

 להקרנה בפתיחה מקסימלית.

ה, פנלים בתקרה, פינוי \מותואו את הכיתה לקד\בסיום ההתקנה יחזיר הספק את האודיטוריום ו .2.1.3

 .וכו' אריזות, ניקוי לכלוך שנוצר עקב ההתקנה

כל עבודות החשמל הקשורות להתקנת הציוד, יבוצעו באחריות הספק ע"י חשמלאי מוסמך )יש  .2.1.4

 להעביר מסמך חשמלאי מוסמך בשלב הביצוע(.

 

 צוות הפרויקט .2.1.5

 הספק ימנה צוות אשר יהיה אחראי לביצוע הפרויקט. .2.1.5.1

 ייב להקצות משאבים נוספים, במידה וידרש, על מנת לעמוד בלוחות הזמנים.הספק מתח .2.1.5.2

הספק מתחייב שהצוות שיוקצה עבור הפרויקט ויאושר על ידי המכללה ילווה את הפרויקט  .2.1.5.3

מתחילתו ועד סופו. החלפת כל גורם בצוות הפרויקט יבוצע לאחר תאום עם המכללה 

 וקבלת אישורה .

 

 מנהל פרויקט .2.1.6

הל פרויקט ייעודי לכל משך הפרויקט, מנהל הפרויקט יהיה איש הקשר לכל הספק ימנה מנ .2.1.6.1

 ענין ודבר הקשור לפרויקט.

 ITמנהל הפרויקט יהיה אחראי לכל התחומים והתאומים הקשורים לפרויקט, חשמל, בינוי,  .2.1.6.2

 וכו'.

מנהל הפרויקט יהיה מעורה בכל נושא הקשור בפרויקט כולל זמני אספקת ציוד, התקדמות  .2.1.6.3

 , משאבים, מוכנות עבודה וכו'.עבודה

 מנהל הפרויקט יהיה אחראי לניהול ספקי המשנה הפועלים מטעמו, במידה ויהיו כאלה. .2.1.6.4

 מנהל הפרויקט יהיה אחראי למסירת כל התוצרים הנדרשים, תרשימים, תיק  תיעוד וכו' .2.1.6.5

מנהל הפרויקט ינהל את הפרויקט בתרשים גאנט מסודר הכולל את כל המשימות, שלבי  .2.1.6.6

 צוע וסטטוס עדכני אשר יועבר למכללה אחת לשבוע.הבי

מנהל הפרויקט יעדכן את נציג המכללה בהתקדמות הפרויקט באופן שוטף ויגיע למכללה  .2.1.6.7

 לישיבות סטטוס אשר יקבעו על ידי המכללה מפעם לפעם.
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 אבני דרך ולוחות זמנים לביצוע הפרויקט .2.1.7

ע של השלבים בפרויקט, סעיף זה מפרט את רצף התנהלות הפרויקט ומועדי הביצו .2.1.7.1

מנהל הפרויקט יעדכן את גאנט הפרויקט בהתאם. על הספק להעביר גאנט עדכני תוך 

 ימים מקבלת ההזמנה. 7

 

 אבני הדרך:

קבלת הזמנה לביצוע הפרויקט, חתימה על הסכם, הגשת ערבות ביצוע ואישור  .1

 קיום ביטוחים.

 הזמנת ציוד. .2

יום ממועד  14 –אישור המכללה ומסירת תרשימים מפורטים ל PDRעריכת סקר  .3

 קבלת ההזמנה.

 קביעת תרחישים לתכנות במטריצה. .4

 .DMXקביעת תרחישים לתכנות ב  .5

 פריסת כבילה. .6

 הגעת ציוד לאתר הלקוח. .7

 והפעלה. תקנהה .8

 בדיקות קבלה. .9

 מסירת תיק מתקן, והדרכות. -סיום  .10

 

יבים לפני סיום הפרויקט יבצע הספק עם נציג המכללה בדיקות קבלה לכל הרכ .2.1.7.2

 במערכות על מנת לוודא תקינות והתאמה לדרישות המכללה.

 בסיום הפרויקט יבצע הספק הדרכות לאנשים הרלוונטים אשר יפעילו את המערכות. .2.1.7.3

 

 תיק מתקן .2.1.8

 שלב אחרון לאחר ההדרכות בפרויקט יעביר הספק למכללה תיק מתקן.  .2.1.8.1

 DOKל גבי עותקים מודפסים וכרוכים ובהעתק דיגיטלי ע 2-תיק המתקן יימסר ב .2.1.8.2

 .WORDבפורמט 

 תיק המתקן יועבר למכללה כשבועיים לפני בדיקות הקבלה לאישור. .2.1.8.3

 תיק המתקן יכלול: .2.1.8.4

 תרשים סכמתי סופי. .1

 תרשים זיווד. .2

רשימת מק"טים וסריאליים של כל הציוד כולל דגמים, יצרנים, כמויות, תאריכי סיום  .3

 שרות ופרטי רישוי.

 סמא.גיבוי קובץ תכנות אשר אינו חסום בסי .4

 נוהל פתיחת תקלה אצל הספק. .5

 

 

 בנין חדש – 1אולם אודיטוריום קומה  .2.2

 ברמה שיוכל לספק אירועים וכנסים במתכונת בסיסית. ןיותק םהאול .2.2.1

, סאונד, מתח, ווידיאו, בקרה וכו'( תבוצע על ידי הספק ותוסתר ככל האפשר. DMXכל הכבילה ) .2.2.2

ין הספק תעלות ממתכת בצבע תואם לרקע באזורים בהם לא ניתן יהיה להסתיר את הכבילה, יתק

 עליהם יהיו מותקנות, הצבע יסוכם עם נציג המכללה לפני תחילת העבודה.

, מיתוג בלבד יבוצע על תשתית המכללה, HDbaseTכל ההרחקות הנחוצות יבוצעו על ידי הספק ב  .2.2.3

י לחיבור במקרה ומתג המכללה לא יהיה עדיין זמין בשלב ההתקנות יספק הספק מתג חלופי זמנ

 המערכת.
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תרשים  –הספק יתקין נקודת שליטה על הקיר )להלן "נקודת שליטה"( בחלקו האחורי של כל אולם  .2.2.4

 )במקום אשר יוגדר ע"י המכללה(  נקודת השליטה תכלול:  4

  HDMIנקודות כניסה  .1

 יציאת מולטי כבל שמגיע מהבמה .2

  DMXנקודת יציאה לתאורת  .3

 נקודת יציאה לכבילה לרמקולים  .4

 .וד עגלת הזיווד בזמן תפעול אירועד נקודת השליטה תעמלי .2.2.5

 

 להלן פרוט ההתקנה לכל אולם .2.2.6

 עמדת מרצה .2.2.6.1

 עם מנגנון העלאה והורדה חשמלי – POD2עמדת מרצה פודיום בהתאם למפרט  .1

 

 מקרנים ווידאו .2.2.6.2

 2-3, עדשה מותאמת לקירוב המקרן למסך ההקרנה )PRJ1מקרן מרכזי לפי מפרט  .1

 מרחק המקרן מהמסך ולמנוע הצללה של המרצה על המסך.מטר( על מנת לקצר את 

להקרנת תמלול לצד המסך המרכזי )מצד שמאל או ימין  PRJ2מקרן משני לפי מפרט  .2

 לפי הנחיות המכללה(.

תומך סאונד( בנקודת השליטה על גבי הקיר  V2) HDMIשלושה חיבורי כניסה  .3

 האחורי של האודיטוריום.

 אונד( מעמדת הפודיום.תומך ס V2)  HDMIחיבור כניסה  .4

 .MTX1לפי מפרט  HDMI 4Kמטריצה  .5

 .HDbaseTהתקשורת למקרן תעשה באמצעות  .6

 .CAT7יעשו בכבל מסוג   HDbaseTכבילת תקשורת עבור קישורי  .7

מסכי הקרנה בהתקנה סטטית בפתיחה מקסימלית על קיר ההקרנה, המסכים לפי  .8

 .SCR5 -ו  SCR3מפרט 

 

 סאונד .2.2.6.3

זוג אחד בצידי הבמה וזוג שני באמצע  – SPK3נה לפי מפרט * זוגות רמקולים קולו2 .1

 גובה הקהל.

 ותואם להספק הרמקולים. AMP4מגבר בהתאם למפרט דגם  .2

 שליטה נפרדת בווליום של כל זוג רמקולים )קידמי/אחורי( מעמדת השליטה. .3

תואם את היצרן שהוצע ברמקולי  SPK4רמקול מוניטור לבמה בהתאם למפרט  .4

 קולונה

 MIX2/מיקסר לפי מפרט קונסולה .5

 מהקונסולה למגבר. XLR( בחיבור Balancedכבילה מאוזנת ) .6

 כבילה מהמגבר לרמקולים תעשה בכבילה מסוככת מתאימה להספק. .7

 " בתקרת האולם במידת הצורך8תוספת רמקולים  .8

מנקודת השליטה של האודיטוריום לבמה לקופסת חיבורים  XLR 8כבילה מולטי כבל  .9

או שווה ערך במקום אותו תגדיר  ACE BACKSTAGE 324SLSSכדוגמת 

 המכללה. בשני הצדדים תותקן קופסת חיבורים.
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 עגלת זיווד .2.2.6.4

 והמטריצה יאוחסנו בעגלת זיווד ננעלת. DMXכל זיווד הסאונד, בקר  .1

 הקונסולה תותקן עליונה, פתוחה לתפעול מתוך העגלה )ללא צורך בשליפה(.  .2

 נסולה.יותקן כמגירה מתחת לקו DMXבקר  .3

 מעגלת הזיווד יהיה ניתן לשלוט באופן מלא במטריצה ובמקרנים. .4

 מקום נוסף בעגלה למחשב  10Uיש לקחת בחשבון  .5

עגלת הזיווד תכלול מייצב מתח בהתאם למתח כלל הציוד בעגלה + מחשב עם ספק  .6

600W. 

 עגלת הזיווד תהיה מאווררת ובמקרה הצורך תכלול מאוורר חשמלי .7

 Heavy Duty –על גלגלים עגלת הזיווד תעמוד  .8

 את עגלת הזיווד יהיה ניתן לנתק, לסגור ולאחסן במקום בטוח. .9

 

 תאורה .2.2.6.5

 רכיבי התאורה יכללו: DMXתאורה הנשלטת באמצעות בקר  םהספק יתקין באול .1

 לשטיפה לבנה של הבמה לפי חלוקת אזורים. WWפנסי לד  6 .2

 לשטיפת צבע לפי חלוקת אזורים. RGBWפנסי לד  4 .3

 רה צריך להיות מתאים לצילום ווידאו באיכות גבוה.הספק התאו .4

 הפנסים יותקנו על מסילות מתאימות וניתן יהיה לצודד ולהזיז אותם.  .5

 התאורה תותקן באופן תיקני על ידי הספק ובאישור קונסטרוקטור על חשבון הספק. .6

 ( תקניים כמקובל.safety cableההתקנה תכלול קלמרות וסייפטי ) .7

 לנקודת השליטה המרכזית של האודיטוריום. תגיע DMXכבילת ה  .8

 כל מעבר של כבילה באזורים גלויים ומוסתרים יהיה בתאום מלא ובאישור המכללה. .9

 )סליידרים( עם אפשרות לתכנת מצבים קבועים של תאורה. 24/12יהיה  DMXבקר  .10

 יותקן בעגלת הזיווד כמגירה ויהיה נוח להפעלה וללא שליפה. DMXבקר ה  .11

 של אוורור פנימי! וללא רעשיםשקטה  התאורה תהיה .12

 

 (TBL1בקר שליטה אלחוטי )דגם  –שו"ב  .2.2.6.6

 בקר שליטה אלחוטי עם מסך מגע .1

 , ויאפשר:Kramer KT-107S -"  בדומה ל7בקר השליטה יהיה טאבלט  .2

שליטה על כל ניתובי הווידאו במטריצה לשני המקרנים ומכל הנקודות  .2.1

 המוזכרות במפרט.

 הדלקה וכיבוי מקרנים .2.2

 עלאה והורדה של המסכיםה .2.3

 עלות הבקר תכלול את כל עלויות הרישוי והתקנה .2.4

 

 

 

 בנין חדש – 2 ובקומה 0 קומהבאודיטוריום  מותאול .2.3

 עמדת מרצה .2.3.1

 .ללא העלאת גובה חשמלית – POD2עמדת מרצה פודיום בהתאם למפרט  .1
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 מקרנים ווידאו .2.3.2

מטרים(  2-3ך ההקרנה ), עדשה מותאמת לקירוב המקרן למסPRJ1מקרן מרכזי לפי מפרט  .1

 על מנת לקצר את מרחק המקרן מהמסך ולמנוע הצללה של המרצה על המסך.

 .HDbaseTעמדת הפודיום תעביר אות למקרן באמצעות  .2

מסכי הקרנה בהתקנה סטטית בפתיחה מקסימלית על קיר ההקרנה, המסכים לפי מפרט  .3

SCR3 

 

 סאונד .2.3.3

 הבמה.  מצדיזוג  – SPK3זוג רמקולים קולונה לפי מפרט  .1

 ותואם להספק הרמקולים. AMP4מגבר בהתאם למפרט דגם  .2

 תואם את היצרן שהוצע ברמקולי קולונה SPK4רמקול מוניטור לבמה בהתאם למפרט  .3

 שליטה בווליום מעמדת המרצה. .4

 " בתקרת האולם במידת הצורך8תוספת רמקולים  .5

 .MIX1קונסולה/מיקסר לפי מפרט  .6

 מהקונסולה למגבר. XLR( בחיבור Balancedכבילה מאוזנת ) .7

 כבילה מהמגבר לרמקולים יעשה בכבילה מסוככת מתאימה להספק. .8

 ההתקנה תכלול עגלת זיווד ננעלת עם מייצב מתח לאחסון המגבר.  .9

 הבמה. מצדיהעגלה תוצב באחד  .10

 

 

 1בנין  –)ראשי(  1אודיטוריום  .2.4

 סאונד .2.4.1

 באמצע גובה הקהל.זוג מצידי הבמה וזוג  – SPK3זוגות רמקולים קולונה לפי מפרט  2 .1

 ותואם להספק הרמקולים. AMP4מגבר בהתאם למפרט דגם  .2

 תואם את היצרן שהוצע ברמקולי קולונה. SPK4רמקול מוניטור לבמה בהתאם למפרט  .3

שליטה בווליום בכל אחת מהזוגות בנפרד מעמדת השליטה שנמצאת בחלקו האחורי של  .4

 האולם.

 סולה למגבר.מהקונ XLR( בחיבור Balancedכבילה מאוזנת ) .5

 כבילה מהמגבר לרמקולים תעשה בכבילה מסוככת מתאימה להספק. .6

ההתקנה תכלול עגלת זיווד ננעלת עם מייצב מתח לאחסון המגבר. העגלה תוצב בחלקו  .7

 האחורי של הבמה.

 

 התקנת כיתות .2.5

 ההתקנה בכיתות תבוצע ותתומחר לפי מחירון המסגרת המוגדר במסמך התמחור )קובץ אקסל( .2.5.1

 להלן רשימת הכיתות בהם יתקין הספק ציוד אור קולי במסגרת מכרז זה: .2.5.2

 מקומות ישיבה מ"ר -גודל  סוג מספר חדר קומה

 60 89.10 כיתה גדולה 10 1-

 88 122.30 כיתה גדולה 2 0

 65 100.40 כיתה גדולה 4 0

 96 115.30 כיתה גדולה 3 0

 50 50.05 כיתה רגילה 103 1

 41 67.60 כיתה רגילה 102 1

 38 59.30 כיתה גדולה 105 1

 84 138.60 כיתה גדולה 104 1

 36 106.30 כיתה גדולה 208 2

 52 40.90 כיתה רגילה 202 2
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 מפרט ציוד .3

 עמדות מרצה -מפרט  .3.1

 כללי .3.1.1

 .60Hz -ב K4כל הרכיבים שיותקנו בעמדות יתמכו בווידאו  .1

מתאימים, באיכות גבוהה קצוות הכבילה בתוך העמדה תהיה מראשים יצוקים באורכים  .2

 ובהתאם להנחיות היצרן.

 ותתחבר למחשב בעמדה בחיבור הכחול. USB3תתמוך בגרסת  USBכבילת  .3

 SFFמחשב, המכללה תספק מחשב בגודל  ללאהעמדות יסופקו  .4

ויכללו   PNL1פאנל בקרה ופאנל עם נקודות חיבור לעמדת מרצה יהיו לפי המפרט של דגם  .5

 בעלות העמדה.

 

 (POD1שולחנית )דגם  –ת מרצה מפרט לעמד .3.1.2

 שלד מתכת. –ס"מ    0.75ס"מ גובה:  0.60-0.70ס"מ רוחב:  1.40-1.60שולחן באורך:  .1

 צבע שלד השולחן יהיה שחור או אפור כהה. .2

 צבע משטח השולחן יהיה שחור או אפור כהה. .3

 כל הרכיבים בעמדה יהיו רכיבים ממפרט הרכיבים במכרז זה. .4

 צד ימין של השולחן(.ארונית מתכת מאווררת )ב .5

מסך העמדה יעמוד באופן רגיל על העמדה ויחובר למחשב בתוך העמדה )המכללה תספק  .6

 מסך(.

 )המכללה תספק מחשב(. SFFמחשב העמדה יהיה בגודל  .7

 משטח העמדה יהיה מספיק רחב כך שניתן יהיה להניח עליו מחשב נייד )אורח(. .8

 קה.הזנת מתח לעמדה תהיה מתחתית העמדה ותהיה נתי .9

 העמדה תהיה נתיקה וניתן יהיה להזיז אותה במידת הצורך. .10

 לכל העמדות )שולחניות ופודיום( יהיה מפתח זהה. .11

  AMP1, AMP2, AMP3המגבר יהיה בהתאם לצורך לפי מפרט מגבר כיתה דגם  .12

  SPK1, SPK2רמקולים יהיו בהתאם לצורך לפי מפרט  .13

המכללה משני צידי השולחן. העמדה תמותג על ידי הספק הזוכה במדבקת לוגו של  .14

 )המכללה תספק קובץ לוגו מתאים(

 הספק הזוכה יפיק תמונת הדמיה לעמדה בצבעים הנכונים הכוללת את המיתוג. .15

 

 על העמדה .16

 פאנל שליטה מואר ופאנל חיבור המאפשרים:

מיקום הפאנל על העמדה יהיה מרכז רוחב השולחן  קרוב לדופן הרחוקה מהמרצה,  .15.1

 .5תאם לתרשים מספר בה

 שליטה בהדלקה/כיבוי של המקרן. .15.2

 אודיטוריום(.\שליטה בהעלאת והורדת מסך ההקרנה )אם קיים מסך חשמלי בכיתה .15.3

 ניתוב אות תמונה וסאונד ממחשב העמדה למחשב אורח. .15.4

 פוטנציומטר )לא לחצנים( לשליטה על עוצמת הקול )ווליום(. .15.5

 ומעלהHDMI (2.0 .)* חיבור 1 .15.6

 . 3, כבילה תומכת גרסה  USB* חיבורי 2 .15.7

 ( בשולחן.220V* שקעי מתח )2 .15.8
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 בארונית .16

 רצוי מתכת מחוררת. - 60%ארונית מאווררת לפחות  .16.1

 לעמדה תהיה אפשרות נעילה במפתח, כולל נעילה בטריקה.  .16.2

מתח ואות למסך שימוקם על העמדה, מקלדת  -חריץ מעבר לכבילה  -בחלק העליון  .16.3

 ועכבר.

כולל מרווח אוורור מכל הצדדים  SFFמיקום מחשב בגודל  -מדף עליון בארונית  .16.4

 ומרווח כבילה בחלקו האחורי של המחשב.

 ( בארונית. 220Vשקעי מתח ) 6 .16.5

כל שקעי המתח בעמדה יהיו ניתנים להדלקה וכיבוי במתג אחד אשר ימוקם מחוץ  .16.6

 לארונית בצידו הימני של השולחן.

 מי של הארונית. כל הכבילה תהיה מאובטחת ומסודרת בצידה הפני .16.7

 תתאפשר גישה נוחה לבקר הסאונד לשליטה ידנית בעוצמת הקול. .16.8

 במקרה שיותקנו בכיתה זו רמקולים פאסיבים יאוחסן המגבר בארונית העמדה. .16.9

 

 (POD2פודיום )דגם  –מפרט לעמדת מרצה  .3.1.3

 ניתן להעלאה והורדה בצורה חשמלית. –מטר  1.20 –מטר  0.90גובה הפודיום יהיה בין  .1

 במלואו ממתכת. עשוי .2

 ניתן לניוד לטווחים קצרים על גלגלים מובנים. .3

 צבע העמדה יהיה או אפור כהה או שחור .4

 משטח להנחת מחשב נייד. .5

 .MIC3דגם  –( Gooseneckמיקרופון גוזנק ) .6

 כל הרכיבים בעמדה יהיו רכיבים ממפרט הרכיבים במסמך זה. .7

 ארונית מתכת עם פתחי אוורור. .8

 4K" 22מסך  .9

 )המכללה תספק מחשב( SFFיהיה בגודל  מחשב העמדה .10

מקום לאחסון מחשב כולל כל החיבורים  )המחשב עצמו יסופק ע"י המכללה( מידות  .11

 ס"מ )יש לקחת בחשבון מרווח אוורור וכבילה(. 35ס"מ, עומק= 17ס"מ, רוחב=  40גובה=

 לכל העמדות )שולחניות ופודיום( יהיה מפתח זהה. .12

ה במדבקת לוגו של המכללה בחזית העמדה. )המכללה העמדה תמותג על ידי הספק הזוכ .13

 תספק קובץ לוגו מתאים(.

צדדים + תמונות  4-מידה עם מידות מדויקות, מ-הספק יצרף שרטוט של הפודיום בקנה .14

את המיתוג שנבחר על ידי  ויפיק בהמשך תמונת הדמיה לעמדה בצבעים הנכונים הכוללת

 המכללה.

 על העמדה .15

 חיבור המאפשרים:פאנל שליטה מואר ופאנל 

 שליטה בהדלקה/כיבוי של המקרן. .15.1

 אודיטוריום(.\שליטה בהעלאת והורדת מסך ההקרנה )אם קיים מסך חשמלי בכיתה .15.2

 שליטה בהעלאת והורדת גובה העמדה. .15.3

 ניתוב אות, תמונה וסאונד ממחשב בעמדה למחשב אורח. .15.4

 ומעלהHDMI (2.0 .)* חיבור 1 .15.5

 ונד נכנס.סא – Mini PL* חיבור 1 .15.6

 . 3, כבילה תומכת גרסה  USB* חיבורי 2 .15.7

 ( בעמדה.220Vשקעי מתח ) 2 .15.8
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 בארונית .16

 רצוי מתכת מחוררת. - 60%ארונית מאווררת לפחות  .16.1

 לעמדה תהיה אפשרות נעילה במפתח, ונעילה בטריקה. .16.2

כולל מרווח אוורור מכל הצדדים  SFFמיקום מחשב בגודל  -מדף עליון בארונית  .16.3

 בחלקו האחורי של המחשב.ומרווח כבילה 

 ( בארונית.220Vשקעי מתח ) 6 .16.4

כל שקעי המתח בעמדה יהיו ניתנים להדלקה וכיבוי במתג אחד אשר ימוקם מחוץ  .16.5

 לארונית.

 כל הכבילה תהיה מאובטחת ומסודרת בצידה הפנימי של הארונית. .16.6

 תתאפשר גישה נוחה לבקר הסאונד לשליטה ידנית בעוצמת הקול. .16.7

 

 (PNL1ופאנל עם נקודות חיבור לעמדת מרצה )דגם  פאנל בקרה –מפרט  .3.1.4

( יהיו של אחד הספקים 220Vומתח ) HDMI, Mini PL, USBפאנל בקרה, פאנלים לחיבור  .1

 הבאים:

1.2. Kramer 

1.3. Atlona 

1.4. Crestron 

1.5. AMX 

1.6. Extron 

 מטר, נשלף )קפיצי( מתוך הפאנל. 1יהיה באורך  HDMIכבל  .2

 של אותו יצרן ובאותו עיצוב וצבע.אם יבחר הספק הזוכה בפאנלים נפרדים יהיו אלה  .3

 כל הפאנלים יהיו בצבע שחור או אפור כהה. .4

 

 הגברה וסאונד –מפרט  .3.2

 מפרט מגברים .3.2.1

 המגברים המוצעים יהיו של אחד היצרנים הבאים:

1. Kramer 

2. Atlona 

3. Crestron 

4. AMX 

5. Extron 

6. Crown 

7. RCF 

8. PHONIC 

9. Tannoy 

10. Samson 

 

 (AMP1)דגם  1מגבר כיתה  .3.2.2

יח'( תקרה בהתאם להספק של הרמקולים המוצעים  2בזוג רמקולים ) הספק יציע מגבר התומך

 במפרט לרמקולים תקרה פאסיביים.

 

 (AMP2)דגם  2מגבר כיתה  .3.2.3

יח'( תקרה בהתאם להספק של הרמקולים  4הספק יציע מגבר התומך בשתי זוגות רמקולים )

 המוצעים במפרט לרמקולים תקרה פאסיביים.
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 (AMP3)דגם  3מגבר כיתה  .3.2.4

1. RCF 

2. Samson 

 

 

כולל כל הרכיבים הנדרשים להתקנה  –" )פאסיביים( 6.5 –רמקולים( רמקולים תקרה  2זוג ) .3.2.5

 (SPK1)דגם 

או שווה ערך של אחד היצרנים  JBL Control 26CTהרמקולים המוצעים יהיו כדוגמת  .1

 .3בסעיף 

 ללים מתקן/רכיב תלייה/חיבור.הרמקולים כו .2

 הרמקולים המוצעים יהיו של אחד היצרנים הבאים: .3

3.1. Extron 

3.2. Crestron 

3.3. Tannoy 

3.4. JBL 

 

 (SPK2כולל מתקן תלייה מקורי )דגם  –"  8 –רמקולים( רמקולים מוגברים  2זוג ) .3.2.6

 .3או שווה ערך של אחד היצרנים בסעיף  SM 28 Extronהרמקולים המוצעים יהיו כדוגמת  .1

 לים כוללים מתקן/רכיב תלייה/חיבור בגימור ייצוגי.הרמקו .2

 הרמקולים המוצעים יהיו של אחד היצרנים הבאים: .3

3.1. Extron 

3.2. Crestron 

3.3. Tannoy 

3.4. JBL 

 

כולל מתקני  –( Line Array( לאודיטוריום )Columnרמקולים( רמקולים קולונה ) 2זוג ) .3.2.7

 (SPK3תלייה )דגם 

 .3או שווה ערך של אחד היצרנים בסעיף  JBL CBT-70J-1הרמקולים המוצעים יהיו כדוגמת  .1

 וייצוגי. מקוריהרמקולים כוללים מתקן/רכיב תלייה  .2

 הרמקולים המוצעים יהיו של אחד היצרנים הבאים: .3

3.1. Fohhn 

3.2. Tannoy 

3.3. RCF 

3.4. JBL 

 

 

 (SPK4רמקול מוניטור במה  אקטיבי )דגם  .3.2.8

צע או שווה ערך של אותו יצרן שהו RCF NX 12-SMAהרמקול המוצע יהיה כדוגמת  .4

 (.SPK3ברמקולי קולונה )

 

 (MIX1בקר/מיקסר סאונד לכיתה )דגם  .3.2.9

 .Mini PL –חיבור למחשב  .1

 .XLR (Balanced) –חיבור מיקרופון דש  .2

 שליטה בעוצמה הקול )ווליום( מבקר השליטה של העמדה. .3

 שליטה בעוצמה הקול של כל כניסה בנפרד. .4
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 שליטת מאסטר בעוצמת הקול. .5

 

 (MIX2טוריום )דגם קונסולה/מיקסר סאונד לאודי .3.2.10

 . Allen & Heat ZED 16FXכדוגמת  .1

 .XLRערוצים  10 .2

 ערוצים סטריאו. 4 .3

 (.Reverbאפקטים בסיסיים ) .4

 ( להשמעה ישירה מהמחשב.USBכרטיס קול מובנה ) .5

 

 (MIC1)דגם  1מיקרופון דש אלחוטי  .3.2.11

 (XLRערכה מלאה הכוללת מיקרופון, משדר ומקלט )למקלט חיבור  .1

 .3או שווה ערך של אחד היצרנים בסעיף  Audio Technica ATW-11/Pכדוגמת  .2

 המיקרופון יהיה של אחד היצרנים הבאים: .3

3.1. Shure  

3.2. AKG 

3.3. Audio Technica 

 

 (MIC2)דגם  2מיקרופון דש אלחוטי  .3.2.12

 (.XLRערכה מלאה הכוללת מיקרופון, משדר ומקלט )למקלט חיבור  .1

 ברמה טובה. Low Budgetהספק יציע ערכה  .2

 

 (MIC3לפודיום )דגם  מיקרופון גוזנק .3.2.13

 .2או שווה ערך של אחד היצרנים בסעיף  Shure CVG12S + A400SMכדוגמת  .1

 המיקרופון יהיה של אחד היצרנים הבאים: .2

2.1. Shure  

2.2. AKG 

2.3. Audio Technica 

 

 (MIC4מיקרופון אקטיבי אלחוטי )דגם  .3.2.14

 (.XLRערכה מלאה הכוללת מיקרופון, משדר ומקלט )למקלט חיבור  .1

 .3או שווה ערך של אחד היצרנים בסעיף  BLX14E/PG58כדוגמת  .2

 המיקרופון יהיה של אחד היצרנים הבאים: .3

3.1. Shure  

3.2. AKG 

3.3. Audio Technica 

 

 מקרנים ווידיאו –מפרט  .3.3

 כללי .3.3.1

 .HDMI Type Aבמפרט זה הינם  HDMI -כל חיבורי ה .1

 .60Hz Progressiveבתדר  4Kכל רכיבי הווידאו יתמכו  .2

שטח על מנת להעריך את גודל המסך המקסימלי שניתן יהיה באחריות הספק לבצע מדידות ב .3

 להתקין בכל אולם ו/או כיתה.

 ( לנורה2שנים אחריות למקרן ושנתיים ) 3כל המקרנים יוצעו עם לפחות  .4
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 מפרט מקרנים .3.3.2

 המקרנים המוצעים יהיו של אחד היצרנים הבאים:

1. Hitachi 

2. Sony 

3. Epson 

4. NEC 

5. Christie 

 

 (PRJ1מקרן לאודיטוריום )דגם  .3.3.3

 (.16:10)   1200*1920רזולוציה  .1

 אנסי למונס.   7000 .2

 )רשת(. IP -ו RS-232שליטה:  .3

 .HDbaseTכניסה  .4

 אופטיקה ממונעת. .5

 ".164מתאים להקרנה בגודל  .6

 

 (PRJ2מקרן לכיתה גדולה )דגם  .3.3.4

 (.16:10)   1200*1920רזולוציה  .1

 אנסי למונס.   5000 .2

 )רשת(. IP -ו RS-232שליטה:  .3

 .HDbaseTכניסה  .4

 ".137 -ו   "113תאים להקרנה בגודל מ .5

 

 (PRJ3מקרן לכיתה רגילה )דגם  .3.3.5

 (.16:10)   1200*1920רזולוציה  .1

 אנסי למונס.   4000 .2

 )רשת(. IP -ו RS-232שליטה:  .3

 ".113מתאים להקרנה בגודל  .4

 

 LCD LED 50” (MNT1 )מסך  .3.3.6

 4Kאיכות תמונה  .1

2. Smart / Android 

 חיבור רשת  .3

4. WIFI  מובנה 

 HDMIת כניסו 2לפחות  .5

 המסך המוצע יהיה של אחד היצרנים הבאים: .6

6.1. Samsung 

6.2. Sony 

6.3. LG 

6.4. Panasonic 

6.5. Philips 

7. Toshiba 

 בעלות המסך תיכלל:

 התקנה מלאה כולל קידוחים .7.1

 מוט להתקנה מתקרה אקוסטית   .7.2
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 קידוח כוס כולל רוזטה לסגירת בצבע תואם לתקרה .7.3

 

 

 (SPL1בקר/מפצל וידיאו )דגם  .3.3.7

 אות ווידאו ממחשב העמדה או מחשב האורח, למקרן.בקר זה משמש להעברת 

1. HDMI  ומעלה. 2.0גרסה 

 .60Hz -ב  4K -תמיכה ב .2

 אפשרות ניתוב תמונה מעמדת המרצה למסך העמדה ולמקרן במקביל. .3

 )מחשב אורח( למסך העמדה ולמקרן במקביל. HDMIאפשרות ניתוב תמונה מפאנל חיבור  .4

 זרה אוטומטית להצגת מחשב העמדה.(, חHDMIלאחר ניתוק מחשב האורח )חיבור  .5

 

 

 (SPL2קופסת חיבורים )דגם  .3.3.8

 תותקן קופסת חיבורים על הקיר אשר תשמש לחיבור מחשב אורח למקרן ולמערכת ההגברה הקיימים. 

 קופסת החיבורים תכלול את הרכיבים הבאים:

קולים פאנל שליטה אשר יאפשר הדלקה וכיבוי של המקרן, שליטה על הווליום של ההגברה )רמ .1

 אקטיביים(, הורדה והעלאה של מסך )במידת הצורך(.

 . HDMIכניסת  .2

 משורשרת ישירות לרמקולים.  - MiniPLכניסת  .3

 Aerctor 4K HDMI Audio -לסאונד ותמונה כדוגמת  60Hz -ב 4Kתומך  HDMIמפצל אות  .4

Extractor. 

 

 (MTX1)דגם  HDMI 4Kמטריצה  .3.3.9

1. HDMI  ומעלה. 2.0גרסה 

 .60Hz בתדר 4K -תמיכה ב .2

 להפעלת רכיבים מרוחקים. PoHכולל  HDbaseTתקשורת  .3

 בכל הכניסות. EDIDאפשרות הגדרה והגבלה של סוגי   .4

 המטריצה תאפשר להציג כל מקור בכל יעד ללא הגבלה. .5

 DTS, Dolby, PCM 2Ch, LPCM 5.1 – 16Bit – 24Bit, 44.1kHz –סאונד  .6

 המטריצה תכלול את כל רכיבי ההתקנה לעגלת זיווד. .7

 המטריצה המוצעת תהיה של אחד היצרנים הבאים: .8

8.1. Kramer 

8.2. Atlona 

8.3. Crestron 

8.4. AMX 

8.5. Extron 

 

 חיבורים נדרשים: .9

 .HDMI\HDbaseT  -מחשב קבוע / מחשב נייד אורח  -יציאה  –פודיום  .9.1

 .HDMI –מתמלל  –כניסה  – 1אולם  .9.2

 .HDMI –מחשב נייד  –כניסה  – 2אולם  .9.3

 .HDMI –שידור ניתוב מעמדת מרצה עמדת  –יציאה  – 3אולם  .9.4

 .HDMI\HDbaseT –יציאה   –מקרן ראשי  .9.5
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 מסכים להקרנה   .3.3.10

 .16:10פורמט:  .1

 .Matt Whiteצבע הבד:  .2

3. Gain 1.0. 

4. Extra Drop :  50cm. 

 המסך כולל את כל רכיבי ההתקנה הנדרשים. .5

 המסכים המוצעים יהיו של אחד היצרנים הבאים : .6

5.1. Da-Lite 

5.2. Draper 

 

 (SCR1"  )דגם 113ה חשמלי בגודל מסך הקרנ .3.3.11

 בסעיף זה יציע הספק מסך הקרנה לפי הדרישה הכללית למסכי הקרנה.

 

 (SCR2" )דגם 137מסך הקרנה חשמלי בגודל  .3.3.12

 בסעיף זה יציע הספק מסך הקרנה לפי הדרישה הכללית למסכי הקרנה.

 

 (SCR3" )דגם 164מסך הקרנה קבוע בגודל  .3.3.13

 לפי הדרישה הכללית למסכי הקרנה. בסעיף זה יציע הספק מסך הקרנה

 
 (SCR4"  )דגם 137מסך הקרנה קבוע בגודל  .3.3.14

 בסעיף זה יציע הספק מסך הקרנה לפי הדרישה הכללית למסכי הקרנה.

 

 (SCR5"  )דגם 113מסך הקרנה קבוע בגודל  .3.3.15

 בסעיף זה יציע הספק מסך הקרנה לפי הדרישה הכללית למסכי הקרנה.

 

 התקנות –מפרט  .3.4

 כללי .3.4.1

 ל הרכיבים יותקנו על ידי הספק הזוכה לפי ההגדרות במפרט זה.כ .3.4.1.1

 כל ההתקנות יבוצעו ברמה אסטטית גבוהה! .3.4.1.2

, סאונד, מתח, ווידיאו, בקרה וכו'( תבוצע על ידי הספק ותוסתר DMXכל הכבילה ) .3.4.1.3

ככל האפשר, באזורים שלא ניתן יהיה להסתיר יתקין הספק תעלות ממתכת בצבע 

מותקנות, הצבע יסוכם עם נציג המכללה לפני תחילת תואם לרקע עליהם יהיו 

 העבודה.

, סאונד, מתח, ווידיאו, בקרה וכו'( יהיו ברמה גבוהה ולפי DMXכל סוגי הכבילה ) .3.4.1.4

 הגדרות היצרן של אותם הרכיבים.

כל ההתקנות בתליה יבוצעו בצורה תקנית ויקבלו אישור מהנדס קונסטרקטור, עלות  .3.4.1.5

 חשבון הספק. המהנדס קונסטרוקטור תהיה על

 כל העבודות יכללו השחלות וקידוחים במידת הצורך. .3.4.1.6

בסיום כל התקנה יחזיר הספק את האולם או כיתה לקדמותה, פנלים בתקרה, פינוי  .3.4.1.7

 אריזות וניקוי לכלוך שיווצר עקב ההתקנה.

 

 (INPRJ1אודיטוריום )דגם  –התקנת מקרן  .3.4.2

 ההתקנה כוללת:

 טור.מתקן תלייה תקני לפי הנחיות קונסטרוק .1

 התקנת מתקן התלייה. .2
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 עבודות התקנה, קידוחים וכו'. .3

 כיול המקרן מול המסך. .4

 

 (INPRJ2התקנת מקרן בכיתה  )דגם  .3.4.3

 ההתקנה כוללת:

 מתקן תלייה עכביש תקני. .1

 התקנת מתקן התלייה. .2

 הכבילה תעבור דרך רגל מתקן התלייה. .3

וחב הרגל  ולמקם במידה ויש צורך בהעברת רגל המתקן בתקרה האקוסטית יש לחתוך לפי ר .4

 רוזטה לבנה.

 עבודות התקנה, קידוחים וכו'. .5

 כיול המקרן מול המסך. .6

 

 (INSCR1התקנת מסך חשמלי להקרנה )דגם  .3.4.4

 התקנת כוללת:

 "164" או 137" , 113התקנת מסך להקרנה  .1

 התקנת ריליי להורדה והעלאה של המסך )יהיה כלול במחיר ההתקנה( במידת הצורך. .2

בצורה מסודרת ובלתי נראית )עד כמה שניתן(, באזורים בהן  חיווט מהמסך עד לעמדה .3

 הכבילה נראית תהיה הכבילה בצבע תואם את הרקע עליו היא עוברת.

 חיבור ותכנות )במידת הצורך( לבקר השליטה בעמדה. .4

 

 (INSCR2התקנת מסך קבוע להקרנה )דגם  .3.4.5

 התקנת כוללת:

 "164" או 137" , 113התקנת מסך להקרנה  .1

 

 (INWLK)דגם  משטח דריכה .3.4.6

 .PVCמשטח הדריכה יהיה מ  .1

 תמחור לפי מטר או חלק ממנו. .2

 התמחור יכלול את משטח הדריכה ואת עבודת התקנתו. .3

 

 (INSPK1רמקולים שקועים בכיתה )דגם  4התקנת  .3.4.7

 התקנת הרמקולים תכלול:

 התקנת מגבר בעמדת מרצה כולל חיבור ותכנות )במידת הצורך( לבקר השליטה בעמדה. .1

 (MIX1ר/מיקסר סאונד לכיתה )דגם התקנת בק .2

( רמקולים בפריסה אופטימלית בתקרת הכיתה כולל חיתוך התקרה 4התקנת ארבעה ) .3

 האקוסטית בהתאם לגודל הרמקולים. 

 חיווט מסודר בצמה צמוד לקירות ועד לעמדה, החיווט יהיה נסתר ככל האפשר. .4

 חיבור למגבר ובדיקת שמע. .5

 ידת הצורך.העבודה תכלול השחלות וקידוחים במ .6

 

 (INSPK2רמקולים שקועים בכיתה )דגם  6התקנת  .3.4.8

 התקנת הרמקולים תכלול:

 התקנת מגבר בעמדת המרצה כולל חיבור ותכנות )במידת הצורך( לבקר השליטה בעמדה. .1

 (MIX1התקנת בקר/מיקסר סאונד לכיתה )דגם  .2
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ה ( רמקולים בפריסה אופטימלית בתקרת הכיתה כולל חיתוך התקר6התקנת שישה ) .3

 האקוסטית בהתאם לגודל הרמקולים. 

 חיווט מסודר בצמה צמוד לקירות ועד לעמדה, החיווט יהיה נסתר ככל האפשר, . .4

 חיבור למיקסר ובדיקת שמע. .5

 העבודה כוללת השחלות וקידוחים במידת הצורך. .6

 

 (INSPK3רמקולים אקטיביים בכיתה )דגם  4התקנת  .3.4.9

 התקנת הרמקולים תכלול:

 ולים בפריסה אופטימלית בכיתה.( רמק4התקנת ארבע ) .1

 (MIX1התקנת בקר/מיקסר סאונד לכיתה )דגם  .2

 חיווט מסודר בצמה לאורך הקירות ועד לעמדה. .3

 חיבור למיקסר ובדיקת שמע. .4

 העבודה תכלול השחלות וקידוחים במידת הצורך. .5

 

 (INSPK4רמקולים אקטיביים בכיתה )דגם  6התקנת  .3.4.10

 התקנת הרמקולים תכלול:

 ( רמקולים בפריסה אופטימלית בכיתה.6התקנת ארבע ) .1

 (MIX1התקנת בקר/מיקסר סאונד לכיתה )דגם  .2

 חיווט מסודר בצמה לאורך הקירות ועד לעמדה. .3

 חיבור למיקסר ובדיקת שמע. .4

 העבודה תכלול השחלות וקידוחים במידת הצורך. .5

 

 (INSPL2התקנת קופסת חיבורים בכיתה )דגם  .3.4.11

 ההתקנה תכלול:

 קרה עד למקרן.וב HDMIכבילה של  .1

 (. Audio Extractorכבילה לסאונד כולל כניסות ויציאות למחלץ אודיו ) .2

תכנות מלא להדלקה וכיבוי של המקרן, שליטה מלאה בווליום של הרמקולים המוגברים,  .3

 הורדה והעלאה של מסך הקרנה.

כל הכבילה תיקשר בצמה ותוסתר במידת האפשר, באזורים בהם לא ניתן יהיה להסתיר  .4

הכבילה תעבור הכבילה בתעלות בגודל תואם את התכולה ובצבע תואם את רקע  את

 הקיר עליו היא תותקן.

 קידוחים והשחלות. .5

 3ההתקנה תתבצע לפי תרשים מספר  .6
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 תרשימים .3.5

 התקנה בכיתה, רמקולים אקטיביים – 1תרשים  .3.5.1

 
 

 

 

 

התקנה בכיתה, רמקולים פאסיבים – 2תרשים  .3.5.2
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 קופסת חיבורים – 3תרשים  .3.5.3
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 התקנה באולם אודיטוריום – 4תרשים  .3.5.4

 
 

 

 

 שולחן מרצה – 5תרשים  .3.5.5
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 לןהקב  המכללה האקדמית אחוה
 

 הצעת המחיר -נספח ד' 
 

 (קובץ אקסל מצורף)נספח התמחור הבאים מ את כל העמודים ולצרף למסמכי המכרז יש להדפיס .1

 מחירון מסגרת .1.1

 0אודיטוריום  .1.2

 1אודיטוריום  .1.3

 2אודיטוריום  .1.4

 אודיטוריום ראשי .1.5

 10כיתה  .1.6

 2כיתה  .1.7

 4כיתה  .1.8

 3כיתה  .1.9

 103כיתה  .1.10

 105כיתה  .1.11

 104כיתה  .1.12

 208כיתה  .1.13

 202כיתה  .1.14

 סיכום עלויות .1.15

 קישורים .1.16

 

 מיום אישור החשבונית על ידי המכללה. 30תנאי תשלום שוטף + 
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 לןהקב  המכללה האקדמית אחוה
 

 המציעניסיון  - נספח ה

 ניסיון המציע/ה 

 

  הלקוח

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  היקף כספי

  

  :העבודה ביצוע מועד

 הלקוח

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  היקף כספי

  

  :העבודה ביצועמועד 

 הלקוח

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  היקף כספי

  

  :העבודה ביצועמועד 
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 לןהקב  המכללה האקדמית אחוה
 

 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע -נספח ו' 

 

 לכבוד 

  אחוההאקדמית  המכללה

 א.ג.נ.,

 6/2019 הנדון: מכרז מס'

 

 אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.  

 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

 . שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________.1

 __________. סוג התארגנות:____________________2

 . תאריך הרישום:______________________________3

 . מספר מזהה:______________________________4

. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת 5
 ________________________________________________ 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  1976 –'ו התשלניהול חשבונות(, 

 ומע"מ.

 

 בכבוד רב,

 

 

 חתימה וחותמת  עו"ד / ו"חר  שם מלא

 

 

 טלפון  כתובת
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 לןהקב  המכללה האקדמית אחוה
 

 'זנספח 

 
 נוסח ערבות בנקאית 

 
 לכבוד

 המכללה האקדמית 
 המכללה האקדמית אחוה 

 )שתיהן יקראו להלן: "אחווה"(
 79800ד.נ שקמים 

 
 נ.,.ג.א.

 ..…ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 

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

בתוספת  שקלים חדשים(______________ ש"ח ) _________עד לסך של מותנית לתשלום כל סכום 

 6/2019מס'  מכרז פומביל(, שתדרשו מאת הנערב בקשר "סכום הערבות"להלן: הפרשי הצמדה למדד )

 . קולי–לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד אור 

 

 בערבות זו :

 שמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה."מדד" מ

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

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

 

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

הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את 

 סילוק הסכום הנ"ל מאת הנערב.

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

טי או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה בהליך משפ

 .נערב, או לדרוש תחילה תשלום מאת הנערבמשפטית נגד ה

 )כולל( ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה ________ קפה עד ליוםובתערבות זו תעמוד 

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

 והינה בלתי חוזרת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

 בכבוד רב,         
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 לןהקב  המכללה האקדמית אחוה
 

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום -' חנספח 

 

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

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

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

2.  

  ות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול ב)א( לחוק עסקא2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

)להלן:  1976-חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  לא הורשעו"(( בעל זיקה"

 .  1987 -מ"ז או חוק שכר מינימום, התש 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

בפסק דין חלוט ביותר משתי  הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה  Xלמילוי ולסימון  .3

או  1991-עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 :1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

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

 "(. ההתקשרות

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתההרשעה האחרונה 

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

 (.  2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )

 יל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלע .5

_____________________ 

 המצהיר

 אישור

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

אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ו
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

                 ___________               ______________________             ___________ 

 חתימת עוה"ד               ורך דין חותמת ומספר רישיון ע                  תאריך 

___________               ______________________         ___________   
 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 תצהיר 

 1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו  1ב2בהתאם לסעיף 

 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  9ביחס להוראות סעיף 

 

אני הח"מ, __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 אני עושה תצהיר זה מטעם חברת ___________________ )להלן "החברה"(, בה אני מכהן כ
 קולי-לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד אור  בקשר עם מכרז______________, 

 

1.  

)להלן  "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף   )   ( 

 זכויות"( לא חלות על החברה.

 אותן. לחוק שוויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת 9הוראות סעיף   )   ( 

עובדים לפחות ופנתה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה  100החברה מעסיקה   )   ( 

()ב( לחוק עסקאות גופים 2)א() 1ב 2והשירותים החברתיים, כפי המתחייב מהוראות סעיף 

 ציבוריים.

גופים  ()ג( לחוק עסקאות2)א()1ב2החברה פועלת ליישום הנחיות אותן קיבלנו בהתאם לסעיף   )   ( 

 ציבוריים.

 30החברה תעביר תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  .2

 ימים ממועד ההתקשרות.

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

__________________ 

  

 

 אישור

_______, אשר אני מאשר בזה, כי ביום ____________, הופיע בפני ________________, עו"ד, 

הזדהה בפני באמצעות ת.ז. מספר _________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

 חתימה _____________      חותמת___________
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 טת רגל והעדר תביעותתצהיר פשי -' טנספח 

 

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

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

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר המציעלהלן: "במסגרת מכרז זה )

 זה בשם המציע. 

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

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

 מתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתי .3

 

_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

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

וכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה ת.ז._____________ /המ
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

___________               ______________________         ___________  

 חתימת עוה"ד          דין חותמת ומספר רישיון עורך     תאריך       
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 אישור רו"ח על מחזור כספי - י'נספח 

 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה

 

 

 יאישור על מחזור כספ הנדון : 

 

״( מאשר המציעאני הח״מ רואה חשבון __________________ של __________________ )להלן: ״

 :קמןת כדלבזא

 

 , בכל אחת מהשניםבתחום אספקת השירותים נשוא מכרז זה היקף המחזור הכספי המצטבר של המציע 

  .₪ 3,000,000 -מלא פחת , 2018, 2017

 
 

 שם מלא ___________

 

 חתימה וחותמת ____________

 

 תאריך ______________

 

 כתובת _________________

 

 מס' טלפון __________________
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 מורשה נציג בעניין יצרן אישור נוסח - 'יאנספח 

 
 

 לכבוד
 )ע.ר.(המכללה האקדמית אחוה 

 )להלן: "המכללה"(
 
 
 

 מורשה נציג בעניין יצרן אישור: הנדון
 
 

 :כדלקמן בזאת מאשרים___________________________________________,  חברת מ"הח אנו

 

 ציוד להספקת הצעה לכם שהגיש ("הספק" להלן)_________________ _________ הספק.  1

 במסגרת מתוצרתנו___________________________  מסוג היקפי וציוד מקרנים, אורקולי

 "המכרז"(,  להלן) _____ אורקולי לציוד שירותים ומתן התקנה, להספקה פומבי מסגרת מכרז

 ,מתוצרתנו הציוד את ולספק למכור ומוסמך___________, ____________ בדרגת שלנו מורשה נציג הינו

 .במכרז כמוגדר האחרונות השנתיים במהלך, המכרז במסגרת הוגשה אשר בהצעתו המפורטת בכמות

 

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

 , המכרז תנאי לפי ממנו כנדרש ותחזוקה שירות, אחריות ומתן בספק לתמיכה ומתחייבים שנים 3 של לתקופה

 .וגיבוי הדרכה, חילוף חלקי אספקת לרבות

 

  לקיים יפסיק או במכרז הצעתו את שתקבלו לאחר שלנו מורשה נציג לשמש יפסיק שהספק במקרה.  3

 ,שהיא סיבה מכל, המכרז תנאי לפי ותחזוקה שירות, אחריות לכם לספק התחייבותו את

 הספק ידי על לכם שסופק, מתוצרתנו בציוד תמיכה, תשלום ללא, לכם לספק מתחייבים הננו

 .שנים 3 של אחריות תקופת לסיום עד, המכרז במסגרת

 

 

 

 :___________________תפקיד  :____________________ (חתימה מורשה) שם

 

 

 _________________:__וחותמת חתימה   :_______________________ תאריך
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 לןהקב  המכללה האקדמית אחוה
 

 הסכם ההתקשרות

 2019שנערך ונחתם במכללה האקדמית אחווה ביום _____לחודש ____          
 
 

 
 580250231המכללה אקדמית אחווה ע"ר    בין:

  79800ד.נ. שקמים    
 ("המכללה" )להלן:   

 מצד אחד;
 

 ________________________   בין:
 ____________________ ח.פ.   
 מרחוב __________________   
   _______________________ 
 "(הספק)להלן: "   

 מצד שני;
 
 

 
קולי, -לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד אור - 6/2019 מכרז פומבי מס'והמכללה פרסמה  הואיל;

 ;"המכרז"( )להלן: כנספח א'אשר העתק ממנו מצורף לחוזה זה 

 כנספח ב';  אשר העתק ממנה מצורף לחוזה זה)להלן: "ההצעה"(  כרזוהספק הגיש הצעה למ והואיל:

והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של  והואיל: 
הספק ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו, בכפוף למותנה בחוזה זה, בנספחיו וביתר מסמכי 

 המכרז;

את כי ראה ובדק, וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק את כל והספק מצהיר ומאשר בז והואיל: 
הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת חוזה זה ובקשר עם כל התחייבויותיו על 
פיו, וכי הוא לא יטען או יתגונן נגד תביעה שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית או 

 על פי חוזה זה במלואן ובמועדו; עובדתית כלשהי למילוי כל התחייבויותיו 

והספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים, כח  והואיל:  
אדם מתאים ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי חוזה זה, תוך 

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

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

קולי -התקנה ותחזוקה של ציוד אורוהמכללה מעוניינת כי הספק יספק לה שירותי אספקה,  והואיל:
  "(;השירותכמפורט בנספח ג' ובחוזה זה )להלן "

 
והספק מעוניין לספק למכללה את השירות, ובהסתמך על ההצעה והצהרות הספק ברצון  והואיל:

 המכללה לקבל את הצעת הספק, הכל כאמור בהסכם זה להלן;
 

 יותיהם וחובותיהם, והכל כפי שיפורט להלן;והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את זכו והואיל:
 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
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 מבוא, נספחים והגדרות .1
 

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

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

 מסמכי המכרז, לרבות שאלות ותשובות הבהרה.  נספח א':

 נספח ב':      הצהרת המציע. 

 מפרט טכני.  נספח ג':

 הצעת המחיר של הספק. נספח ד':

 ניסיון הספק והמלצות. נספח ה': 

 אישור עו"ד על פרטים אודות המציע. נספח ו':

 נוסח כתב ערבות בנקאית. נספח ז': 

 צהירים )לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים(. ת נספח ח':

 תצהיר )העדר תביעות ופשיטת רגל(.  נספח ט':

 אישור רו"ח על מחזור כספי. נספח י':

 אישור יצרן בעניין נציג מורשה. ':אנספח י
 

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

 

 רותהגד  .2
 

 למונחים הבאים יהיה הפירוש המיוחד אשר לצידם: 
 

 המכללה אקדמית אחווה. -"המזמין"  ו/או"המכללה" 
 
 לרבות נציגי הספק, עובדיו, שליחיו מורשיו המוסמכים וכל מי מטעמו. -"המציע  ו/אוהספק" "
 

הספק  מטעם  מי שימונו על ידי הצדדים כגורמי קשר לצורך הסכם זה. גורם הקשר -"גורמי הקשר 

 גורם הקשר מטעם המכללה: _________או מי שמונה מטעמו בכתביהיה:______________, 

 (. "גורם הקשר מטעם המכללה"" או הממונה מטעם המכללה)להלן: "

 כל פניה למכללה תבוצע באמצעות גורם הקשר מטעם המכללה.

קולי, לרבות כל -של ציוד אורלאספקה, התקנה ותחזוקה  - 6/2019מס' מכרז פומבי  -"המכרז"  

 מסמכי המכרז ונספחיו.

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .3

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בחתימתו על חוזה זה כדלקמן: 

יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הציוד, וכל יתר הדרוש  3.1

ין לספק למכללה את השירות ברמה מקצועית על פי הסכם זה ו/או המכרז על נספחיו ו/או הד

גבוהה בכל תקופת ההתקשרות  וכן לבצע את כל  הדרוש על מנת לספק למכללה את השירות 

 ויתר התחייבויות הספק בהתאם להסכם זה, מסמכי המכרז ועל פי כל דין.

לקיום מלוא כי הינו בעל כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים מכל מין וסוג הדרושים  3.2

"(, והוא מתחייב להחזיק בהיתרים "ההיתריםהתחייבויותיו כאמור בהסכם זה )להלן: 

 תקפים במשך כל תקופת ההתקשרות.
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ברורים ונהירים לו כל תנאי החוזה, והוא בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים  3.3

ייבויותיו אלה בהתאם בביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, וכי יש ביכולתו לקיים התח

 לכל הדרישות והתנאים הקבועים בהסכם.

הוא קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשור בביצוע  3.4

 התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר אתם.

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

ו/או אי הכרת תנאי ו/או נסיבה כלשהם הקשורים באספקת השרות שבחוזה זה ו/או הנובעים 

 ממנה, במשך כל תקופת ההתקשרות והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור.

וע הספק מצהיר כי קיבל מהמכללה את כל הנתונים, הפרטים והמידע הדרושים לו לצורך ביצ 3.6

התחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר כי הוא ביקר בקמפוס המכללה, ובדק את מצבו, 

סביבתו, דרכי הגישה אליו, וכל שאר תנאי העבודה העלולים להשפיע על מתן השירות וכי 

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

 ה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותו עם המכללה.הספק מצהיר כי אין כל מניע 3.7

הספק מאשר ומצהיר כי הוא בעל אישורים כדין על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודת מס  3.8

 -הכנסה, חוק מס ערך מוסף וחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשמ"ז 

רישת המכללה, אף בידי המכללה, בכל עת . הספק מתחייב כי יהיו  בידיו, ובהתאם לד1987

 אישורים תקפים כאמור.

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

במיומנות, בדייקנות וביעילות בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ונספחיו ולשביעות רצונו 

ההוראות שיינתנו  לו על ידי הממונה ו/או  המוחלט של הממונה ו/או המכללה, ולקיים את כל

 המכללה  בכל הקשור בביצוע הסכם זה תוך שיתוף פעולה מלא.

הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל  3.10

רשות מוסמכת לרבות הוראות שהותקנו בקשר לביצוע עבודות ובטיחות עובדים, וכי 

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

הספק ועובדיו ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בהתאם להוראות פקודת הבטיחות  3.11

והתקנות על פיהן וכל הוראה חוקית רלוונטית אחרת,  1970 -בעבודה )נוסח חדש( התש"ל

ודנטים ו/או לעובדים ו/או לצד ג' כלשהו עקב באופן שלא יגרם נזק לרכוש המכללה ו/או לסט

 ביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

הספק מתחייב לספק את השירותים תוך שמירה על כללי בטיחות וגיהות באמצעות ציוד תקין  3.12

 ובטיחותי, העומד בכל התקנים הנדרשים ועפ"י הוראות כל דין.

בבטיחות, ביעילות, ביסודיות וברמה מקצועית טובה הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו,  3.13

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

 ו/או דין.

הספק מתחייב להימנע מהפרעה במכללה ללימודים ולהימנע מפגיעה בפעילות שוטפת  3.14

 בקמפוס המכללה. 

ות לכל נזק ואבדן שייגרמו לרכוש המכללה ו/או למי מעובדיה הוא מקבל על עצמו את האחרי 3.15

ו/או לרכושם עקב מעשה ו/או מחדל שלו והוא מתחייב לפצות ולשפות את המכללה בגין כל 

 טענה כלפיו עקב כך, לרבות בכל הנוגע להוצאות שתוציא כתוצאה מכך.
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לחוזה זה, המהווה חלק בלתי  בנספח ג'הספק מתחייב להעניק למכללה את השירות המפורט   3.16

נפרד ממנו. הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד ואת כל החומרים האביזרים 

והמתקנים, אשר ישמשו אותו לצורך מתן השירות, לשם השלמתו המלאה ועל הצד הטוב 

 "(.החומריםביותר )להלן: "

ת, לשם ביצוע התחייבויותיו הספק מתחייב לספק את החומרים באיכות גבוהה, ובכמות מספק 3.17

 -ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. כל החומרים שקיים לגביהם תקני מכון התקנים הישראלי

 יתאימו במלואם לתקנים הנ"ל.

 הספק אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים באתר.     3.18

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

 יסודית שלו.
  

 תקופת החוזה .4
 

 24-חודשים, כאשר למכללה שמורה האופציה להאריך ההתקשרות ב 36 -זה הינה ל תקופת חוזה  4.1

 . "(תקופת ההתקשרותחודשים נוספים. )להלן: "

 
לעיל, שמורה למכללה בלבד הזכות להביא חוזה זה ו/או את אספקת  4.1על אף האמור בסעיף  4.2

/ים מסוים/מים מהתחייבויות הספק לפיו, לידי סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל חלק

ימים, ומבלי צורך לנמק. מסרה המכללה  15עת במהלך תקופת החוזה, בהודעה בכתב ומראש של 

הודעה כאמור לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת 

לתשלום המגיע לו בגין שירות שסופק על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת  ההתקשרות, פרט

 ההתקשרות, ובכפוף לזכויות המוקנות למכללה על פי חוזה זה ועל פי כל דין. 

אין בהפסקת ההתקשרות, כדי לגרוע מחובתו של הספק לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה        

 שהן נמשכות גם לאחר פקיעתו. )לרבות בתקופת האחריות(, ככל

 

 התמורה .5
 

בתמורה לאספקת השירות בהתאם להזמנת המכללה ומילוי כל יתר התחייבויות הספק כמפורט  5.1

בהסכם זה במלואן ובמועדן לשביעות רצונה של המכללה,  תשלם המכללה לספק תמורה בהתאם 

 י ניפרד ממסמכי המכרז.להצעת המחיר שהגיש הספק בנספח ד' לחוזה זה המהווה חלק בלת

התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין ולאחר אישור כל חשבונית אשר תוגש למכללה על ידי    

 המכללה.

 .מיום אישור החשבונית על ידי המכללה 30תנאי תשלום שוטף + 

למען הסר ספק מובהר כי התמורה הינה גלובלית וכוללת את כל התחייבויות הספק כאמור בהסכם  5.2

לרבות כל תשלום המגיע לעובדי הספק או מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירות, לרבות כל  זה,

הוצאה שהספק יידרש להוציא, מכל מין וסוג שהוא, לשם ביצוע השירות, לרבות נסיעות, צילומים 

והעתקות מכל מין וסוג שהוא, שליחת דברי דואר וכיו"ב. הספק לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או 

תתפות מהמכללה בהוצאות אלה, ככל שיוצאו על ידו, והוא מוותר בזאת על תביעות או דרישות להש

 .או טענות כלשהן לעניין זה
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התמורה המפורטת בהסכם זה הינה כוללת וסופית. המכללה לא תשלם כל תמורה נוספת מעבר       5.3

על פי דין, לפי שיעורו לתמורה המפורטת בהסכם זה, למעט תוספת תשלום בגין מע"מ המגיע בגינם 

 החוקי במועד הרלוונטי.

 

 אחריות  .6

הספק  יהא אחראי לכל אבדן ו/או הוצאה ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או נזק שהוא, בין לנזק גוף      6.1

בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם למכללה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ו/או 

בין בעקיפין, מפעילותו בקשר עם החוזה בין במהלך ביצוע סטודנט, הנובע, בין במישרין ו

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

כל הנתון למרותו ו/או מי מטעמו. הספק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, 

 חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור.

בחתימתו על חוזה זה הספק משחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה, שלוחיה וכל הפועל 

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

 ברישא של  סעיף זה לעיל.

ביצוע הספק יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו ב 6.2

התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, בגין  כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין 

נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך ו/או בקשר לביצוע התחייבויות הספק לפי 

 חוזה זה.

תם, מיד עם דרישה הספק מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או לשפו 6.3

ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי להם, כאמור בסעיפים לעיל, לרבות הוצאות 

שתוציא  וכן שכ"ט עו"ד אשר תשלם המכללה בקשר עם הנזקים כאמור,  ובכל מקרה שהמכללה 

הם תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהספק אחראי ל

מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת  -כאמור 

 הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך.

מבלי לגרוע בכלליות האמור, הספק אחראי לתקן באופן מיידי ועל חשבונו כל נזק ו/או פגיעה  6.4

ל המכללה ו/או לאתר. כל תיקון כאמור שיגרמו בקשר עם מתן השירותים לרכוש ו/או ציוד ש

 יעשה לשביעות רצון המכללה.

 
   ביטוח .7

כקובץ    ובאישור עריכת הביטוח המצ"ב Xהוראות ודרישות הביטוח הינם כמפורט בנספח 

 .נפרד והינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה

 

  

 

 

 

 היעדר יחסי עובד מעביד  .8
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בין המכללה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיפעל  מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי 8.1

( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד "עובדי הספק"בקשר להסכם זה )להלן ביחד: 

וכי כל זכות שיש למכללה לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי הספק בקשר לביצוע 

וע נאות של ההסכם ואין בה כדי ליצור יחסי התחייבויות הספק אינה אלא אמצעי להבטיח ביצ

עובד מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי הספק. הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם 

 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.  –הם יחסי מזמין 

הספק מצהיר כי הוא משמש כ"קבלן עצמאי" בכל הקשור לביצוע הסכם זה, הנותן שירותים  8.2

ינו משתלב במסגרת של יחסי עובד מעביד כלשהם עם המכללה וכי היחסים במקומות שונים וא

בינו לבין המכללה הנם ויהיו יחסים שבין מכללה לספק עצמאי, וכי בשום מקרה אין בהסכם 

זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מי מעובדיו לבין המכללה ו/או מי מעובדיה יחסי 

 עובד ומעביד.

 במסגרת התחייבויות הספק ההוראות הבאות:אי לכך, תחולנה 

הספק ישלם עבור עצמו ועבור עובדיו ו/או מי מטעמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח  8.3

הלאומי וכל מס ו/או תשלום שיגיעו ממנו עקב ביצוע ההתחייבויות ו/או עקב ההכנסות, של 

 הספק עפ"י הסכם זה.

 1955 -ות חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד הספק מתחייב למלא עבורו ועבור עובדיו אחר הורא 8.4

והתקנות שהותקנו מכוחו, בכל תיקון להם ו/או חיקוק שיבוא במקומם, על מנת שתקוימנה 

 התחייבויותיו על פי סעיף זה.

הספק ידאג לכל הזכויות הסוציאליות ולכל הביטוחים שיהיו כרוכים במתן שירותיו כקבלן  8.5

 שא באופן מסודר בכל תשלום שיהיה כרוך בהם.עצמאי והנדרש על פי דין או הסכם, ויי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי אם למרות המוסכם בין הצדדים, יפסק  8.6

בעתיד על ידי ערכאה משפטית מוסמכת כי בין המכללה ו/או הספק ו/או מי מטעמו ו/או מי 

ק ו/או מי מטעמו ו/או מי מעביד, ו/או כי על המכללה לשלם לספ-עובדיו נתקיימו יחסי עובד

מעובדיו סכומים כלשהם בגין זכויות מכוח חוקי העבודה, ו/או זכויות אחרות כלשהן שלא 

 צוינו במפורש בהסכם זה, יחול כל האמור מטה:

התמורה של הספק תופחת רטרואקטיבית מהיום בו החל ליתן שירותיו עפ"י הסכם זה, על  8.7

הסכם זה, ויעודכן מעת לעת בשיעור תוספות פחות מהתמורה כפי שנקבעה ב 50%סך של 

 "(. השכר המופחתהיוקר שיונהגו במשק בלבד  )להלן: "

תיערך התחשבנות בין הצדדים והספק יחזיר למכללה כל סכום עודף אשר קיבל מעבר לשכר  8.8

לעיל, בתוספת הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן, וכן  8.7המופחת המפורט בס"ק 

אשר יחושבו מיום ביצוע כל תשלום לספק ועד ליום החזרתו בפועל  4שיעור % ריבית שנתית ב

 על ידי הספק, הכל על בסיס המדד הידוע במועד הרלבנטי. 

הספק נותן בזאת למכללה הוראה בלתי חוזרת לקזז מכל סכום שיפסק כי מגיע לו ו/או מכל  8.9

יפסק כך, את כל החוב  סכום שהזכות לקבלתו לא צוינה במפורש בהסכם זה, אם ובמידה בה

לעיל. אין בהוראת קיזוז  8.8שיהיה לו כלפי המכללה, והנובע מההתחשבנות המפורטת בס"ק 

זו כדי לפטור את הספק מהתחייבותו להחזר החוב כאמור במקרה שהקיזוז לא יספיק או לא 

 יבוצע מסיבה כלשהי.

 

על כל האמור לעיל  הספק מאשר בזאת כי הסכמת המכללה להתקשר עמו בהסכם זה מבוססת 8.10

ולהלן והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגדה כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך 
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אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין  -או אחר –משפטי 

 המכללה לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק.

האדם הדרוש למתן השירותים, וכן את הספק מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח  8.11

 כל הטיפול הנלווה לכוח האדם הנ"ל לרבות השגחה ופיקוח, אמצעי תחבורה, ציוד וכיו"ב.

הספק מתחייב להעסיק עובדים במספר הדרוש למתן השירותים ואשר יהיו בעלי המיומנות  8.12

היתר או  והמקצועיות הנדרשים לשם מתן השירותים, ולפי העניין בעלי הכשרה מקצועית,

 רישיון הנדרש על פי כל דין לביצוע עבודתם ו/או לשהותם ועבודתם בישראל. 

הספק מתחייב לקבל את כוח האדם שיעסוק מטעמו בביצוע העבודות ולהעסיקו אך ורק  8.13

, חוק שכר 1959-בהתאם להוראות כל דין, לרבות אך לא רק, חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

חוק עובדים זרים איסור העסקה שלא כדין והבטחת          מינימום, חוק הביטוח הלאומי, 

 תנאים הוגנים וכל דין אחר. 

הספק מתחייב בזאת לשלם לכל עובדיו המעניקים שירותים למכללה מכוח הסכם זה, כל  8.14

מעביד בינו לבין עובדיו. מוסכם ומובהר בזאת, -סכום הנדרש והנובע מקיומם של יחסי עובד

האמורה להשתלם לו מכוח הסכם זה, ובמסגרת זאת הביא  כי הספק אמד את התמורה

בחשבון וגילם את העלויות השונות הנובעות מהעסקתם של עובדיו בקשר עם מתן          

השירותים למכללה, לרבות זכויות סוציאליות ו/או כל זכות או הוצאת אחרת הנובעת          

בהר בזאת, כי השכר עבור כל שעת עבודה מעביד בינו לבין עובדיו. מו-מקיומם של יחסי עובד

של עובדי הספק, נקבע כך שיבטיח יכולתו של הספק לשלם לעובדיו את שכר המינימום הקבוע 

בחוק, דמי הבראה, פנסיה, תשלום בגין ימי חופשה, ימי מחלה, תשלומים נלווים לביטוח 

ישות המחויבות על הלאומי ולביטוח בריאות, רווח קבלני מקובל, והכל בהתאם למכלול הדר

 פי חוק. 

הספק מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שהתחייבותו לשלם לעובדיו את מלוא התשלומים  8.15

 פי חוק, כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכם זה.-המתחייבים על

הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו, וכל תיקון או שינוי            8.16

 כל שייעשו בהם, אשר יחייבו את הצדדים ממועד כניסתם לתוקף.עתידי כ

 רישוי .9

הספק מתחייב לספק את השירות ולקיים את שאר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם  9.1

להוראות כל דין ורשות מוסמכת. הספק ישיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הרישיונות 

חייבויותיו שבחוזה זה, ויקיים את וההיתרים הדרושים לאספקת השירות  ולקיום שאר הת

 תנאי הרישיונות וההיתרים על אחריותו ועל חשבונו.

לעיל,  9.1הספק יישא בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענה מהפרת הוראות ס"ק  9.2

ובמקרה שהמכללה תחויב לשלם קנס ו/או תשלום אחר כלשהו כתוצאה מהפרה כאמור, 

 -ם האחר במקומה, ואם אלה שולמו על ידה מתחייב הספק לשלם את הקנס ואת התשלו

מתחייב הספק להשיב את הסכום ששולם, מיד עם דרישה ראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה 

 וריבית ממועד התשלום ועד למועד ההשבה המלאה בפועל.

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

 הערבות לקיום החוז .10
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כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי חוזה זה, ימסור הספק למכללה ערבות בנקאית או 

ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, 

(. הערבות הערבות", חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח )להלן: "1981-התשמ"א

 ________בסך אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן לפקודת המכללה תהיה 

 . מובהר בזאתממועד חתימת החוזה למשך ___ חודשיםושתהיה בתוקף  שתהא לפקודת המכללה

זה עם הספק. על הערבות לשאת את שמו  כי הפקדת הערבות כאמור הינה תנאי להתקשרות בחוזה

 ויק.המלא של הספק באופן מד

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

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

את סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את 

 בכדי להעניק לספק כל זכות להשבת סכום הערבות. המכללה או

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

 .מידיבאופן 

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

וספת כך שבידי המכללה תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש המכללה, יהיה על הספק להפקיד ערבות נ

 כמפורט לעיל. 

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

 בו תקום לה זכות לפיצויים מוסכמים בהתאם להוראות חוזה זה. 

ח כי נזקה גבוה יותר ולתובעו מבלי לפגוע באמור לעיל, המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכי

מהספק ואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמכללה ו/או לשלול ממנה מלהעלות כל טענה 

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

 לגובה הפיצוי ו/או סבירותו.

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

 הפרת החוזה וסעדים .11

של חוזה זה  10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3מבלי לפגוע בכלליות חוזה זה, הפרת האמור בסעיפים  11.1

 מהווה הפרה יסודית של החוזה. 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת להביא את החוזה לידי סיום, המכללה תהיה רשאית לבטל חוזה  11.2

 ה מוקדמת לספק, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: זה ללא צורך בהודע

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

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

ימים  7זה ובלבד שניתנה לספק הזדמנות לתקן ההפרה והוא לא עשה כן תוך 

 מן קצר יותר שנקבע על ידי המכללה בהתחשב במהות ההפרה.או בתוך פרק ז

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

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

  אם ימונה מנהל מיוחד לספק. .ד
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 אם יינתן צו עיקול נגד הספק ונכסיו. .ה

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

אם הספק הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה  .ז

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

 ובכתב. 

 אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה.  .ח

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

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

 לחוזה זה.

אם הספק ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או השותפים בו יורשע  .י

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

 בעבירות מעין אלה. אם יוגש כנגדם, או כנגד מי מהם, כתב אישום

 אם הספק הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות. .יא

על אף האמור לעיל, המכללה תהא רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר  11.3

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

 פי החוזה.-אי ו/או ההתחייבויות עלהמכללה על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע התנ

 אין באמור לעיל כדי לשלול או לגרוע מזכותה של המכללה לתבוע סעדים נוספים או אחרים.  11.4

-פי הדין או על-התרופות האמורות בסעיף זה, הן בנוסף לכל תרופה אחרת הנתונה למכללה על 11.5

 פי מקור אחר כלשהו. 

 שונות .12

ת ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחו 12.1

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

זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת המכללה מראש 

 ובכתב ובתנאים שתקבע המכללה.

כה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המכללה שום אור 12.2

עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כוויתור או כפוגעים בזכויות המכללה, ולא יהיה להם תוקף 

 אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המכללה.

ם לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוי 12.3

 גזירה שווה למקרה אחר.

פי דין, תהיה המכללה זכאית -פי חוזה זה ו/או על-מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על 12.4

בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים שיגיעו ממנה לספק כל 

הודעה י נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי, ללא צורך במתן סכום שיגיע למכללה מהספק, לרבות כדמ

 מוקדמת. 

 

הספק לא יהיה רשאי לקזז כל סכום או תשלום שהוא חייב למכללה והנובע מהסכם זה ושעליו  12.5
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לשלם על פי הסכם זה. הספק מוותר בזאת על כל זכות שיכול ותהיה לו לקיזוז סכום כלשהו כאמור 

 לעיל.

ל נכס של הספק שנמצא בידיה ו/או שיגיע לידיה ו/או שנמצא בחצרי למכללה תהא זכות עיכבון בכ 12.6

המכללה, וזאת עד לגובה סכום הפיצוי המוסכם או עד לגובה כל חוב של הספק למכללה כאמור 

 בהסכם זה.

הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא מוותר בזה  12.7

 מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן. ויתור סופי, מוחלט ובלתי

המכללה תהא רשאית להסב ו/או להעביר הוראות הסכם זה, במלואן או בחלקן לכל צד שלישי  12.8

 ובלבד שזכויות הספק לא תיפגענה.

אביב תהיה הסמכות המקומית, הייחודית והבלעדית -לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל 12.9

 ממנו.בכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע 

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו  12.10

)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר  72הגיעו לנמען בתום 

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה  -ונתקבל על כך אישור טלפוני  -שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה 

 עסקים הראשון שלאחר יום השידור.ביום ה
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