מכרז פומבי מס' 10/15
לאספקת והתקנת ציוד
למערכות אורקוליות ומתן
שירותי תחזוקה ואחריות
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א.
.1

מבוא

הזמנה להציע הצעות
אוניברסיטת אריאל (להלן" :המזמינה") מזמינה בזאת מציעים ,העונים על תנאי הסף
המפורטים במכרז ,להציע הצעות לאספקה והתקנת ציוד למערכות אורקוליות
באוניברסיטה בהתאם לרשימת הציוד המופיע בנספח ה ושישמש כמחירון לביצוע
אספקת הציוד והתקנתו בהתאם להזמנות שיוצאו מעת לעת על ידי האוניברסיטה או מי
מטעמה וכן למתן שירותי תחזוקה ואחריות כמפורט במסמכי המכרז.

.2

מהות ההתקשרות
.2.1

אוניברסיטת אריאל מעוניינת להתקשר עם ספק ,העומד בתנאי הסף הקבועים
במכרז ,לאספקה והתקנת ציוד חדש למערכות אורקוליות על בסיס כתב הכמויות
המצוין בנספח ה בהתאם לצורך ,ולמתן שירותי תחזוקה ואחריות לציוד קיים.

.2.2

כתב הכמויות שישמש כמחירון עבור התקנת ציוד למערכות האורקוליות במתחם
האוניברסיטה ושעל פיו יוצאו הזמנות מעת לעת על ידי גורמי האוניברסיטה
מופיע בנספח ה.

.2.2

שירותי התחזוקה והאחריות יכללו:

.2.4

.2.2.1

תיקון כל ליקוי בציוד ובמערכות אורקוליות לרבות החלפת רכיב/
ציוד שאינו ניתן לתיקון(.לא כולל ציוד מתקלה-נורות למקרנים)

.2.2.2

עדכוני גירסה לתוכנות הקיימות.

.2.2.2

עריכות ביקורת יזומה לבדיקת תקינות המערכות והציוד ,בהתאם
להנחיות האוניברסיטה מעת לעת לפני תחילת סימסטר כאשר
התשלום יבוצע החל משעת העבודה ה ,40 -לפי עלות שעות העבודה
שיוגדרו טרם ביצוע העבודה ועלותם מוגדרת במחירון הנדרש.

שירותי אספקה והתקנת ציוד חדש יכללו:
.2.4.1

שדרוג/החלפת המערכות הקיימות או רכיב במערכת.

.2.4.2

אספקה והתקנת ציוד אורקולי חדש.

.2.4.2

תשומת הלב מופנית לאופן התשלום עבור שירותי אספקת ציוד חדש –
מוצר והתקנה המפורט בחוזה ההתקשרות.

.2.5

הכל בהתאם לצרכי האוניברסיטה ,ובכפוף לאמור בחוזה ההתקשרות המצורף
כנספח ב' למכרז זה.

.2

הגדרות
לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:
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.2.1

"ועדת מכרזים"  -ועדת המכרזים של אוניברסיטת אריאל.

.2.2

"הצעה כשירה"  -הצעה העומדת בתנאי הסף המפורטים במכרז.

.2.2

"טופס ההצעה"  -נספח א' למכרז.

.2.4

"השירותים"  -אספקה והתקנת ציוד אורקולי בהתאם למחירון ציוד האורקולי
המופיע בנספח ה וכן שירותי תחזוקה כמפורט במסמכי המכרז.

.2.5

"תקלה קריטית "  -תקלה המשביתה כתת למוד/חדר הרצאות/חדר ישיבות
מלהשתמש בציוד האור קולי הנמצא באותו המתחם

.4

תקופת ההתקשרות
.4.1

תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים .

.4.2

לאוניברסיטה עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי
זמן נוספים עד לתקופה מצטברת של עד חמש
ההתקשרות המקורית).

.5

.5

( )5שנים בסך הכל (כולל

מסמכי המכרז
.5.1

הנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.5.2

הנספחים למכרז הם כמפורט להלן:
.5.2.1

נספח א'  -טופס ההצעה למכרז;

.5.2.2

נספח א' - 1טופס ההצעה הכספית;

.5.2.2

נספח ב'  -חוזה;

.5.2.4

נספח ג'  -תצהיר;

.5.2.5

נספח ד'  -אישור רואה חשבון;

.5.2.5

נספח ה'  -כתב כמויות שישמש מחירון לאספקה ,התקנה ותחזוקה של
ציוד הנדרש עבור מערכות אורקוליות;

.5.2.5

נספח ו'  -שאלון שביעות רצון.

לוחות הזמנים לעריכת המכרז
.5.1

להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
.5.1.1

המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות.:

.5.1.2

המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה:
.22.05.15

.5.1.2

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 28.05.15:בשעה .12:00
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סיור קבלנים ייערך ביום  12.05.15יום ב' בשעה  .11נפגשים בקמפוס

.5.1.4

מילקן באריאל .ההשתתפות בסיור הינה רשות.
.5.2

.5

האוניברסיטה רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה
לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה
בדבר דחיה כאמור תפורסם גם באתר האינטרנט.

אופן הערכת ההצעות במכרז
הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא:
.5.1

בשלב הראשון ,תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות
במכרז ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים ,אם קיימים כאלה.

.5.2

בשלב השני ,תעניק ועדת המכרזים ניקוד למציעים שעמדו בתנאי הסף
("המציעים הכשירים") ,בהתאם לאמות מידה האיכותיות המפורטות בסעיפים
.17 - 1514

.5.2

בשלב השלישי ,תפתח ועדת המכרזים את הצעות המחיר של המציעים
הכשירים .לאחר פתיחת הצעות המחיר תדרג ועדת המכרזים את ההצעות לפי
ציון משוקלל שייקבע בהתאם לניקוד האיכות וניקוד המחיר .המציע שהצעתו
תזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותר יזכה במכרז .נוסף על כך ,תכריז ועדת
המכרזים על המציע הבא בתור כעל מציע מתאים ,שהאוניברסיטה תהיה רשאית
להתקשר עימו בנסיבות המפורטות בסעיף  -14.4להלן.

ב .תנאי הסף
.8

כללי
.8.1

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים
המפורטים בסעיפים  .12 -9הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל.

.9

.8.2

על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו.

.8.2

לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים.

.8.4

מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר ,עוסק
מורשה אחר או כל גורם אחר ,אלא אם הדבר הותר במפורש.

מעמדו המשפטי של המציע
.9.1

.9.2

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
.9.1.1

המציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

.9.1.2

המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו
ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;

לשם הוכחת תנאי סף על המציע לצרף לטופס ההצעה:
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.9.2.1

תעודת עוסק מורשה או אישור מהמרשם הרלוונטי על
רישום תאגיד.

.9.2.2

כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו.1955-

.9.2.2

נסח רישום תאגיד עדכני לשנת ( 2014ניתן להפיק את הנסח
באתר האינטרנט של רשות התאגידים ,שכתובתו:
 taagidim.justice.gov.ilתחת הקישור "הפקת נסח
חברה").

.9.2.4
.10

אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה מטעם המציע.

תשלום דמי השתתפות במכרז
.10.1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לשלם סך של  500ש"ח כדמי
השתתפות במכרז.

.11

.10.2

התשלום יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור לחשבון מס'  ,552100/50בנק
 ,10מס' סניף  .815יש לצרף אישור על התשלום להצעה.

.10.2

התשלום לא יוחזר.

תצהיר
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לצרף לטופס ההצעה תצהיר ,מאומת בידי
עורך-דין ,בנוסח המפורט בנספח ג' למכרז ,בדבר:
.11.1

נכונות פרטי ההצעה;

.11.2

העדר הרשעות בתחום יחסי העבודה ותשלום שכר בהתאם להוראות חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז;1985-

.11.2

תצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה אין המציע יודע על קיומה של מניעה כלשהי,
לרבות לגבי קיומו של חשש לניגוד עניינים ,שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז
או לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה ,על-פי המכרז ,על-פי החוזה
המצורף למכרז או על-פי דין.

.11.4

תצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה המציע מפעיל מוקד שירות לקבלת פניות
ומתן תמיכה טלפונית הזמין בימים א' – ה' ,בין השעות .18:00 – 8:00

.12

.11.5

תצהיר כי המציע ראה ולמד את מערכות האורקוליות והטכנולוגיה הקיימות
באוניברסיטה וכי הוא מוסמך ויודע לתת שירות למערכות אלה כמפורט בהסכם.

.11.5

תצהיר כי למציע יש כ"א טכני היודע לבצע התקנות ותכנות מערכות אורקוליות
נשוא מכרז זה.

היקף פעילות
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.12.1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות
מיליון ( )1,000,000שקלים חדשים ,בכל אחת מהשנים 2012, 2012 ,ו ,2014-הנובע
מפעילותו בתחום אספקה ,התקנה ומתן שירות למערכות אורקוליות.

.12

.12.2

על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה החשבון /מנהל החשבונות /יועץ המס
הקבוע של המציע ,בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז.

.12.2

אם למציע פעילות בתחומים נוספים ,עליו להפריד תחומי עיסוק אלה ולא לציינם
במסגרת הצעתו.

ניסיון המציע באספקה,התקנה ומתן שירות ואחריות למערכות אורקוליות
.12.1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,מתקיימות במציע כל הדרישות המפורטות
להלן:
.12.1.1

המציע בעל חמש ( )5שנות ניסיון באספקה ,התקנה ומתן שירות
ואחריות למערכות אורקוליות.

.12.1.2

המציע העניק שירותי תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות
ואספקת ציוד אורקולי ללפחות חמישה ( )5לקוחות ,ושמתקיימים כל
התנאים הבאים:
.12.1.2.1

המציע העניק שירותים כאמור לכל אחד מהלקוחות
בתקופה רצופה של  12חודשים לפחות במהלך השנים
.2014-2012

.12.1.2.2

.12.1.2

לכל אחד מהלקוחות מערכת/ציוד אורקולי בשווי חמש
מאות אלף ( ₪ )500,000לפחות.

לשם הוכחת תנאי הסף ,על המציע לפרט בטופס ההצעה את מספר
שנות הניסיון של המציע באספקה ,התקנה במתן שירותי תחזוקה
ואחריות למערכות אורקוליות ,ולגבי כל אחד מהלקוחות ,את
הפרטים הבאים ]1[ :שם הלקוח; [ ]2פרטי איש קשר מטעם הלקוח;
[ ]2התקופה בה נתן המציע שירותים ללקוח; [ ]4סוג המערכת/ציוד
אצל הלקוח ו ]5[-שווי המערכת/ציוד של הלקוח עבורו ניתן שירות על
ידי המציע.

ג .אמות המידה להכרעה במכרז
.14

דירוג ההצעות וקביעת הזוכה במכרז
.14.1

ועדת המכרזים תדרג את ההצעות שעמדו בתנאי הסף דלעיל באופן הבא:
.14.1.1

ניקוד איכות (עד  30נקודות) :ועדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים
הכשירים בהתאם לאמות המידה האיכותיות המפורטות בסעיפים
15-15שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא..
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.14.1.2

ניקוד מחיר (עד  70נקודות) :ועדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים
בהתאם למחיר המוצע על-ידם ,כמפורט בסעיפים .18-19

.14.2

הציון המשוקלל = ניקוד האיכות  +ניקוד המחיר.

.14.2

המציע הכשיר שייקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ,יזכה במכרז.

.14.4

נוסף על כך ,תכריז ועדת המכרזים על מציע נוסף (הבא בתור) כעל מציע מתאים,
שהאוניברסיטה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להתקשר עמו בנסיבות שבהן
ההתקשרות עם הזוכה תסתיים מכל סיבה שהיא או בנסיבות שבהן הזוכה יהיה
מנוע במקרה ספציפי מלהעניק שירותים לאוניברסיטה.
אם יותר ממציע אחד יזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותר ,ייבחר המציע שהציע
את המחיר הנמוך יותר.

ג .1אמות המידה האיכותיות
.15

שנות ניסיון של המציע (עד  5נקודות)
.15.1

מציע ,יזכה לניקוד עבור כל שנת ניסיון נוספת באספקה ,התקנה ובמתן שירותי
תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות כמפורט להלן:
.15.1.1

.15

כל שנת ניסיון נוספת של המציע באספקה,התקנה ובמתן שירותי
תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות מעל חמש ( )5שנים ,תזכה את
המציע בנקודה ,וזאת עד לניקוד מרבי של חמש ( )5נקודות עבור עשר
( )10שנות ניסיון בסך הכל.

ניסיונו המקצועי של המציע (עד  10נקודות)
.15.1

מציע שסיפק ,התקין והעניק שירותי תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות
אורקולי ללקוחות נוספים על הדרוש לצורך מענה על סעיף  ,13.1.2יזכה לניקוד
כדלקמן:
.15.1.1

כל לקוח נוסף לו העניק המציע אספקת ציוד ,התקנת ציוד ושירותי
תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות העומד בתנאי סעיפים
 ,13.1.2.2 13.1.2.1יזכה את המציע בשתי נקודות;

.15.1.2
.15.2

בסך הכל ניתן לצבור בסעיף זה עד עשר ( )10נקודות.

למען הסר ספק ,לא ניתן לקבל ניקוד עבור לקוחות שנתוניהם נדרשים לצורך
הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .13.1.2במקרה שאחד מלקוחות
שפורטו במענה לסעיף  12.1.2ייפסל ,ייבדקו הלקוחות שיפורטו במענה לסעיף זה
לצורך העמידה בתנאי הסף בהתאם לסדר הופעתם בטבלה והמציע לא יזכה
לנקודות בגינם.
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.15

שביעות רצון לקוחות (עד  15נקודות)
.15.1

מציע ,יזכה לניקוד בהתאם לשביעות רצון לקוחותיהם כמפורט להלן:

.15.2

נציגי האוניברסיטה רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי ,אך אינם חייבים ,לפנות
לשלושה לקוחות ,אשר ייבחרו על ידם מבין רשימת הלקוחות שצירף המציע
להצעתו ויציגו להם שאלות כמפורט בשאלון המצורף כנספח ו' למכרז.
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפנות במקרים מסוימים לפי שיקול
דעתה ללקוח של המציע אשר לא הוזכר על ידו בהצעתו.

.15.2

במידה שה0מציע העניק בעבר שירותים לאוניברסיטה ,תהיה האוניברסיטה
ראשית לפנות לאחת משלושת הלקוחות האמורים ,וזאת גם אם האוניברסיטה
לא צוינה ברשימת הלקוחות שצירף המציע להצעתו.
.15.2.1

אופן הניקוד :כל שאלה תזכה את המציע בניקוד ,בהתאם להערכה
שניתנה לו (בין אפס לחמש) .הציון לשאלון יהיה ממוצע הניקוד שצבר
המציע במסגרת השאלון (שאלה שלא נתקבלה תשובה לגביה לא
תחושב במסגרת הממוצע) ,כך שכל שאלון יזכה את המציע בציון כולל
של אפס עד חמש .הניקוד שיינתן למציע בסעיף זה יהיה ממוצע
הנקודות הכולל שצבר המציע בשלושת השאלונים כפול .2

ג .2הצעת המחיר
.18

המחיר המוצע (עד  70נקודות)
.18.1

התשלום לספק הזוכה עבור כל אחד מהרכיבים יהיה כמפורט בחוזה המצורף
כנספח ב' למכרז.

.18.2

המציע יציין בטופס הצעת המחיר ,נספח א' 1למכרז ,את התעריפים המוצעים על
ידו עבור כל אחד מהרכיבים שלהלן:
.18.2.1

.19

כתב כמויות (מחירון) לאספקת ציוד אורקולי ,התקנתו ואחזקתו -
האוניברסיטה תשלם עבור רכיב זה את המחיר המצוין לכל סעיף
בכתב הכמויות הנמצא בהצעת המציע בנספח ה ביום הגשת הצעת
המחיר.

ניקוד המחיר
.19.1
המציע שיציע את המחיר הנמוך ביותר בסיכום כתב הכמויות (מחירון) יזכה
לניקוד המרבי (שבעים ( )50נקודות) .מציע אשר לא ימלא מחירים לכל הפריטים,
האוניברסיטה רשאית למלא מחירים בפריטים החסרים לפי המחיר הגבוה ביותר
שניתן באותו פריט מכלל ההצעות שהוגשו במכרז.
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ד .אופן התנהלות המכרז
.20

קבלת מסמכי המכרז
.20.1

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ,ללא תשלום ,מאתר האינטרנט-
.www.ariel.ac.il

.20.2

לתשומת לב המציעים ,על פי סעיף  10למכרז ,הגשת הצעה במכרז מותנית
בתשלום דמי השתתפות בסך  -חמש מאות ( )500ש"ח.

.21

הליך הבהרות
.21.1

החל מיום הפצת המכרז ועד למועד המפורט בסעיף  ,6.1.1רשאי כל אדם לפנות
לאוניברסיטה בכתב ,באמצעות דואר אלקטרוני ,ולהעלות כל בקשה להבהרה או
שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו .יש לוודא כי הפניה
התקבלה  -אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

.21.2

על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז ,שמו ,כתובתו וטלפון ליצירת קשר עימו,
מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

.21.2

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות לפניות שיומצאו אליה לאחר המועד
המפורט בסעיף .6.1.1

.22

.21.4

האוניברסיטה תשיב לפניות עד למועד המפורט בסעיף .6.1.2

.21.5

ההתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט בלבד .זאת ,מבלי שיהיה בכך כדי
לחשוף את זהותו של הפונה.

.21.5

החובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה חלה על המתמודדים
עצמם; ויראו את האוניברסיטה כמי שיצאה ידי חובתה לעניין פרסום התשובות
לשאלות ההבהרה ,ככל שפרסמה את תשובות ההבהרה באתר האינטרנט כאמור.

.21.5

התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.21.8

האוניברסיטה רשאית לשנות את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת
ההצעות .הודעה על השינוי תפורסם באתר האינטרנט.

מבנה ההצעה והגשתה
.22.1

ההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה המצורף כנספח א' למכרז.

.22.2

המציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים ,חוברות ,דיסקטים ,מצגות וכדומה,
שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש .ועדת המכרזים
תתעלם ולא תתחשב בכל צירוף כאמור.

.22.2

על המציע לצרף לטופס ההצעה רק את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה,
ולסמן על כל מסמך המצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא
מתייחס ,יובהר כי אין לצרף להצעה את החוזה המצורף כנספח ב' למכרז ואת
הנספחים לחוזה.
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.22.4

טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ומהווה השלמה של
הקבוע במכרז .עם זאת ,במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז
יגבר האמור בגוף המכרז.

.22.5

הצעת המחיר תצוין בטופס הצעת המחיר בלבד ,נספח א' 1למכרז ,ותוכנס
למעטפה נפרדת ,סגורה וחתומה כמפורט בסעיף  23.3להלן.

.22

הגשת ההצעה
.22.1

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום
הליך ההבהרות ,ולא יאוחר מהמועד המפורט בסעיף  ,6.1.3בתיבת המכרזים
הנמצאת באוניברסיטת אריאל באגף הרכש.
.22.1.1

על המעטפה יצויין "מכרז מס'  10/15לאספקת התקנת ציוד ואחריות
למערכות אורקוליות באוניברסיטת אריאל.

.22.1.2

הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו.
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

.22.1.2

.22.2

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר רגיל ,בדואר אלקטרוני או
בפקס.

ההצעה תוגש בשני ( )2עותקים זהים (כולל המסמכים הנלווים והנספחים
למיניהם ,אך ללא הצעת המחיר) .נוסף לכך יגיש המציע עותק נוסף של ההצעה
למעט המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם ,כמפורט בסעיף  26.2למכרז ,ויסמנו
כעותק לעיון המתחרים ,הניתן כולו לפרסום (סה"כ שלושה ( )2עותקים ,כשאחד
מהם עותק שממנו הושמטו הפרטים הסודיים).
.22.2.1

העותק המקורי יסומן במילים "עותק מקור" בעמוד הראשון .כל
עמוד של טופס ההצעה בעותק המקור יוחתם בחותמת המציע
ובחתימתו.

.22.2.2

העמוד הראשון של כל אחד מהעותקים האחרים יוחתם בחותמת
מקורית (לא צילום) של המציע ובחתימה מקורית (לא צילום) של
המציע.
.22.2.2.1

בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים ,יגבר
עותק המקור.

.22.2

הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ,נספח א' 1למכרז .הטופס יופרד
בכל העותקים ויוגש במעטפה נפרדת ,סגורה וחתומה (שתכלול את הצעת המחיר
בלבד).
.22.2.1

על מעטפת הצעת המחיר יצוינו פרטי המציע ,וכן כי מדובר ב"הצעת
המחיר למכרז מס'  10/15למתן שירותי תחזוקה ואחריות למערכות
אורקוליות הקיימות באוניברסיטה.
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.22.4

העותק המקורי ,העותק הנוסף ,העותק לעיון המתחרים ומעטפת הצעת המחיר
יוכנסו למעטפה אחת .

.22.5

.24

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור
במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך
את הסכמתו הבלתי מסויגת.

מסמכים שיש לצרף להצעה
.24.1

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים בסעיפים  9-12לעיל.

.24.2

מציע שעיסקו הינו בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף 2ב' לחוק חובת
המכרזים ,תשנ"ב ,1992-יצרף אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.

.24.2

לתשומת לב :על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח"פ) בכל
המסמכים המוגשים מטעמו (לרבות תעודת ההתאגדות ,אישורי רשויות המס
וכד') יהיה זהה .אם וככל שאין התאמה במספר המזהה ,על המציע לצרף אישור /
הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי-ההתאמה.

.24.4

.25

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה
המפורטים לעיל ,אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

תוקף ההצעה
.25.1

ההצעה תהיה בתוקף  180יום ממועד הגשת ההצעות.

.25.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן  50יום נוספים
לאחר סיום הליכי המכרז ,וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו
מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו .בנסיבות מעין אלה ,רשאית ועדת
המכרזים (אך אינה חייבת) להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה ,כזוכה
במכרז.

.25.2

.25

אם ההתקשרות החוזית שבין האוניברסיטה לבין הזוכה במכרז תסתיים טרם
זמנה ,וזאת מכל סיבה שהיא (כגון ,הפרת החוזה וביטולו ,ביטול החוזה מכל
סיבה אחרת וכד') ,תהיה האוניברסיטה רשאית (אך לא חייבת) לבחור תחתיו
במציע הבא בתור ,ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע
תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

עיון במסמכי המכרז
.25.1

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין במסמכי המכרז בהתאם
לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1992-ובהתאם להלכה
הפסוקה שבגינה ישלם המציע  .₪ 500ללא הצגת התשלום לא יוכל המציע לעיין
במסמכי המכרז של הזוכה.

.25.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים
(להלן " -חלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים
לאחר סיום המכרז ,יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ויסמן
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את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-משמעי .נוסף על כך
יצרף המציע עותק של ההצעה בניכוי החלקים הסודיים.
.25.2.1

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים ושלא צירף עותק
לעיון המציעים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים
אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז.

.25.2.2

.25.2

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני
המכרזים ,לדיני העיון ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.
.25.2.1

.25.4

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה
בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן
שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
המציעים האחרים.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת
הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה
לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את
נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע
הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

.25.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע ,וניסיונו לא יהוו
סוד מסחרי או סוד עסקי .כמו כן ,שמות הלקוחות ופרטיהם יהוו סוד מסחרי,
אם המציע יסמנם בהתאם .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו
לאמור בסעיף זה.

.25

מימוש ההתקשרות
כתנאי למימוש ההתקשרות וכתנאי לחתימת החוזה יידרש הזוכה במכרז להמציא
לאוניברסיטה את כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה בתוך 14
יום מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה.

ה .כללי
.28

פרשנות
.28.1

מלים וביטויים ,ככל שלא הוגדרו בסעיף  ,3תהא להם המשמעות שיש להם בחוק,
בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות ,התשמ"א ,1981-אלא אם כן משתמע
מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

.28.2

ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע
בתוקפו של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.
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.28.2

החוזה המצורף למכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
יש לראות את המכרז ואת החוזה המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד המשלים
זה את זה.
.28.2.1

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ
ליישב בין שני הנוסחים.

.28.2.2

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר
נוסח החוזה.

.28.4

כל האמור בלשון יחיד  -לשון רבים במשמע ,ולהיפך .כל האמור בלשון זכר  -לשון
נקבה במשמע ,ולהיפך.

.28.5

כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי
פרשנות.

.29

דרישה למידע נוסף והבהרות
.29.1

ועדת המכרזים רשאית (אך אינה חייבת) לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז
הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה ,כולה או מקצתה ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי
לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים
האחרים .ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

.29.2

לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או המלצות או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של
המציע בתנאי המכרז.

.20

הצעה תכסיסנית
הצעה תכסיסנית או חסרת תום-לב תיפסל .וכן הצעה שמניתוחה עולה כי מדובר בהצעה
שאינה מבוססת על אדנים כלכליים ברורים ומוצקים.

.21

הצעה מסויגת או מותנית
.21.1

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה .ועדת המכרזים רשאית
לפסול הצעה מסויגת או מותנית ,או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים
שיירשמו.

.21.2

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות
את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות ,והאוניברסיטה תשקול
את פנייתו ותשיבו ,הכל בהתאם לקבוע בסעיף  21לעיל.

.22

ביטול ודחייה
ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המכרז בכל שלב ,ולמציעים לא תהיה זכות
לדרוש את אכיפתו.
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.22

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך
בתל אביב.

.24

האוניברסיטה תבחר בהצעה אשר לפי החלטתה מעניקה לה את מירב היתרונות
והמתאימה לה ביותר ,ואיננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
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נספח א' למכרז :טופס הצעה
תאריך_______________ :

לכבוד

אוניברסיטת אריאל בשומרון

א.נ,.
הנדון :מכרז מס'_ 10/15לאספקת והתקנת ציוד למערכות אורקוליות ומתן שירותי תחזוקה ואחריות
הקיימות באוניברסיטת אריאל

.1

אנו הח"מ ,מאשרים כי קראנו את כל מסמכי המכרז לרבות החוזה ,המסמכים
המצורפים  ,לוח הזמנים ,ערבויות ,תקנים וכל מסמך אחר המתייחס ו/או מוזכר
בהסכם ו/או בתנאי המכרז .הבנו את האמור בהם ,ובדקנו בקפידה את כל הדרישות,
התנאים והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים העשויים להשפיע על הצעתנו ואנו מסכימים
לתנאים המפורטים במסמכי המכרז וההסכם ,על כל נספחיהם ,וכוללים אותם ,על
נספחיהם ,כאמור ,כחלק מתנאי הצעתנו זו ומוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה
באי-ידיעה או אי-הבנה.

.2

אנו הח"מ מצהירים בזה ,קראנו את מסמכי המכרז והבנו את תוכנם ,קיבלנו את כל
ההסברים אשר ביקשנו ,ואנו עומדים בכל הדרישות להשתתפות במכרז ולא ידוע לנו על
כל מניעה חוקית /ואו אחרת לביצוע העבודות על ידינו  ,לפי תנאי המכרז ו/או הסכם
ההתקשרות.

.2

הצהרה זו מהווה נספח לתנאי המכרז ,והינה חלק בלתי נפרד ממנה.

.4

הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור בהסכם על כל נספחיו ופרטיו ,ועל כך ביססנו את
הצעתנו.

.5

הננו מצהירים כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש למתן אספקה ,התקנה ,שירותי תחזוקה
ואחריות למערכות אורקוליות הקיימות באוניברסיטה ,וכל עבודה נוספת כנדרש במכרז
זה וכי באפשרותנו לבצע הנדרש במכרז זה מיד עם מתן ההודעה על ההצעה כזוכה וכי
באפשרותנו לעמוד בלוח הזמנים המוגדרים בתנאי המכרז.

.5

הננו מצהירים כי הצעתנו למתן אספקה ,התקנה ,שירותי תחזוקה ואחריות למערכות
אורקוליות הקיימות באוניברסיטה ,עומדת בכל דרישות המפרט הכללי והמפרט
הספציפי המצורפים למכרז זה וכי הצעתנו עומדת בדרישות הדין  ,התקן הישראלי
והמפרט הבין משרדי

.5

הננו מצהירים כי מחירי ההצעה כוללים את כל הרווחים ,וכל ההוצאות הכלליות
וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותינו על פי מכרז זה ,לרבות כל
הדרוש לביצוע העבודה בשלמות ובין השאר אף את כל ההוצאות הכלליות והמקריות
העשויות להידרש בביצוע העבודה בכל היקפה.

.8

הננו מתחייבים לתת את שירותי האספקה ,ההתקנה ,שירותי תחזוקה ת והאחריות
לציוד האורקולי באוניברסיטה ,לשביעות רצונכם המלאה תוך ועל פי לוחות הזמנים
המרביים המפורטים בהזמנה שלעיל ,אם וככל שהצעתנו תתקבל על ידי האוניברסיטה.

.9

הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו ,ובכפוף לכך שההצעה תתקבל ,מחייב
אותנו ההסכם כאילו היה חתום על-ידנו ואם נדרש להתחיל במתן אספקה ,התקנת ציוד
ושירות לפני חתימת ההסכם נפעל בהתאם לדרישה על-פי הוראות ההסכם.
אם הצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים לחתום על ההסכם ועל כל המסמכים הנלווים
בתאריך שנדרש לעשות זאת על ידי האוניברסיטה.
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.10

הננו מצהירים כי סיירנו באוניברסיטה  ,בדקנו את אפשרויות ההתקנה והתחזוקה
במתחם האוניברסיטה ,קיבלנו את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת ,הבנו את כל
האמור בהצעה/הסכם זה על כל פרטיו ,ושלוחות הזמנים  ,דרישות המכרז והתקנים
המחייבים וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע התחזוקה ,ידועים ומוכרים
לנו היטב ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.

.11

אנו מצהירים שיש לנו את הידע המקצועי ,הניסיון והיכולת לבצע את אספקת הציוד,
התקנתו ותחזוקתו על פי דרישות מסמכי מכרז זה.

.12

אנו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או
במסמכים ואנו מסכמים לתוכנם.

.31

אנו מצהירים כי אנו מסכימים ונכונים לתת אחריות בת  5שנים עם אופציה לעוד
שנתיים סה"כ מצטבר  5שנים שירותי התחזוקה ואחריות לציוד האורקולי
באוניברסיטה.

.14

אנו מתחייבים להחזיק בכל החלפים המתאימים למתן שירותי האחזקה לציוד
האורקולי באוניברסיטה ,אם תתקבל הצעתנו ,וזאת למשך תקופת שלא תפחת מ 5שנים
מיום מתן הודעת זכיה .ממועד השלמת העבודות.

.15

ידוע לנו כי כל המחירים הנקובים בהסכם אינם כוללים מס ערך מוסף וכי כל הסכומים
אינם נושאים הצמדה .כמו כן ידוע לנו ,כי האוניברסיטה תשלם למציע את מס הערך
המוסף בשיעור הקיים ובמועד התשלום לרשויות המס.

.15

הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה במשך  180יום ממועד הגשתה.

.15

אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל,
ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

.18

אנו מתחייבים שלא לגלות כל מידע שהגיע לידינו על ידי החברה ו/או מי מטעמה לצורך
הגשת הצעתנו במסגרת מכרז זה  ,ואשר הינו מידע שאינו נחלת הציבור  ,הנוגע ל
אוניברסיטה ו/או למי מטעמה.

.19

אנו מאשרים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע
בשמו מוגשת ההצעה ,וכי אני זכאי לחתום בשם המציע על ההצעה וכי אין מניעה על פי
דין או הסכם לחתימתי על ההצעה.

.20

להצעתי מצורפים המסמכים הבאים המפורטים בתנאי המכרז:
א.

________________________________________.

ב.

________________________________________.

ג.

________________________________________.

ד.

________________________________________.

ה.

________________________________________.

ו.

________________________________________.

ז.

________________________________________.

ח.

________________________________________.

ט.

________________________________________.
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י.

________________________________________.

יא.

________________________________________.

יב.

________________________________________.
בכבוד רב,
שם________________ :
ת.ז________ :.
מס' חברה__________
כתובת ________________:
כתובת דוא"ל___________:

טלפון ופקס_______________ :
חתימה_______________ :
תאריך_______________ :

אימות חתימה

______________
שכתובתי
עו"ד/רו"ח
_________________
הח"מ
אני
מאשר בזה שהמציע ______________החתום לעיל הינו ______הרשום כדין בישראל אצל
רשם ה______________ וכי ה"ה ______________ ו ____________ -אשר חתמו בפני
מטעם המציע על הצעה זו ,מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.

_________________

תאריך

______________________

עו"ד/רו"ח
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נספח א' 1למכרז  -טופס הצעת המחיר
 .1יש להגיש את טופס ההצעה הכספית במעטפה סגורה ,ונפרדת מיתר חלקי ההצעה.
 .2על מעטפת הצעת המחיר יש לרשום "הצעת מחיר למכרז מס'  10/15למתן אספקה ,התקנה
ושירותי תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות באוניברסיטת אריאל.
 .2כמו כן ,אין לציין על מעטפת הצעת המחיר את שם המציע.
 .4יש למלא את הפרטים הבאים:
.24.2

שם המציע._______________ :

.24.2

מס' מזהה של המציע (לדוג'  -מס' עוסק מורשה או מס' ח.פ.____________ :).

.24.4

הצעת המחיר:
.24.4.1

המחיר המבוקש על-ידי המציע למתן כלל השירותים המפורטים
בחוזה הנספח למכרז הם:
.24.4.1.1

– המחיר המוצע לכלל הפריטים שבכתב הכמויות
שבנספח ה הוא;________:

.24.4.1.2

המחיר המוצע ברמת פריט כפי שמופיע בכתב הכמויות
בנספח ה

.24.4.2

התעריפים המוצעים כוללים את כל ההתחייבויות והפעולות
המפורטות בחוזה ואת כל ההוצאות הכלולות במתן השירותים.

.24.4.2

מחירים אלה אינם כוללים מע"מ.

שם המציע:

__________________________

בעלי זכויות החתימה:

__________________________

חתימה וחותמת:

__________________________

תאריך:

__________________________
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נספח ב' למכרז  -חוזה
שנערך ונחתם באריאל ביום ____ בחודש________ בשנת ______

בין:

אוניברסיטת אריאל ,ע"ר
מרחוב קרית המדע  ,2אריאל 40500
(להלן" :האוניברסיטה")

לבין:

____________________________

מצד אחד

מרחוב _______________________
הרשום ברשם ה ________________
שמספרו/ה ___________________
על ידי מורשי החתימה _______________
(להלן" :הספק")
מצד שני

הואיל:

והאוניברסיטה מבקשת להתקשר עם ספק לאספקה ,התקנה ולמתן שירותי תחזוקה
ואחריות למערכות אורקוליות הקיימות באוניברסיטה באריאל .

והואיל :והאוניברסיטה פרסמה מכרז מס'  10/15לאספקה ,התקנה ולמתן שירותי תחזוקה
ואחריות למערכות אורקוליות באוניברסיטה ,שבו פירטה את הדרישות שבהן על
הספק לעמוד;
והואיל :והספק זכה במכרז לאספקת השירותים האמורים;
והואיל :והספק הסכים לספק את השירותים האמורים ,והוא רשאי להתקשר בחוזה זה על פי
כל דין או הסכם;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
.1.1

הנספחים והמבוא לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים
המפורטים בו.

.1.2

הנספחים להסכם זה הם כמפורט להלן:
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.2

.1.2.1

נספח ( - )1הצעתו של הספק למכרז;

.1.2.2

נספח ( - )2אישור עריכת ביטוחים;

.1.2.2

נספח ( – )2התחייבות לשמירת סודיות (ספק);

.1.2.4

נספח ( – )4התחייבות לשמירת סודיות (עובדי הספק);

.1.2.5

נספח ( – )5ערבות ביצוע.

הגדרות
בחוזה זה ,תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם:
.2.1

"אוניברסיטה"  -אוניברסיטת אריאל בשומרון;

.2.2

"המכרז"  -מכרז מס'  10/15לאספקה ,התקנה ולמתן שירותי תחזוקה ואחריות
למערכות אורקוליות באוניברסיטת אריאל;

.2.2

"השירותים"  -אספקה ,התקנה ומתן שירותי תחזוקה ואחריות למערכות
אורקוליות באוניברסיטת אריאל .

.2

.2.4

"המערכות" – מערכות אורקוליות הקיימות באוניברסיטת אריאל וכל רכיב חדש
שיתווסף להן במהלך תקופת ההתקשרות;

.2.5

"נציג האוניברסיטה" – ______________ או מי מטעמו.

תקופת ההתקשרות
.2.1

חוזה זה הינו לתקופה שתחילתה ביום ______ וסיומה ביום ______ (תום 25
חודשים מתחילת ההתקשרות) (להלן" :ההתקשרות המקורית").

.2.2

.4

על אף האמור לעיל ,לאוניברסיטה שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת
ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים עד לתקופה מצטברת של חמש ( )5שנים
בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר בזאת:
.4.1

כי הוא מורשה על פי כל דין לספק שירותי אספקה ,התקנה תחזוקה ואחריות
למערכות אורקוליות באוניברסיטת אריאל .

.4.2

כי יש לו את הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע
השירותים ,כי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר
ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,במלואן
ובמועדן.

.4.2

הספק מצהיר ומאשר שהוא הבין את צרכי האוניברסיטה ודרישותיה הקשורים
לביצוע חוזה זה וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות
ההצעה שהוגשה על ידו.
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.4.4

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על חוזה זה לאחר שבחן היטב את נוסח
המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו ,הבין אותם ,קיבל מנציגי
האוניברסיטה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו
והתחייבויותיו על פי חוזה זה ,ואין לו כל טענה כלפי האוניברסיטה בקשר עם אי
גילוי מספיק או גילוי חסר ,טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות
במתן השירות.

.4.5

הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהאוניברסיטה התקשרה עמו על בסיס הצעתו,
על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו ובחוזה זה ,לעיל ולהלן.

.4.5

הספק מצהיר ומאשר כי יש ברשותו אישור מטעם כל אחד מיצרני הציוד איתם
הוא עובד להתקין את הציוד ולתת שירות תחזוקה לציוד זה.

.4.5

הספק מתחייב כי הרשיונות וההיתרים הנדרשים יהיו בתוקף במשך כל תקופת
ההתקשרות.

.5

שירותי תחזוקה ואחריות:
.5.1

הספק יספק לאוניברסיטה ,שירותי תחזוקה ואחריות ,במסגרתם יעניק
לאוניברסיטה אחריות כוללת ובלתי מוגבלת לתיקון תקלות במערכות
האורקוליות והטכנולוגיה (לרבות תקלות שנגרמו עקב שימוש לקוי או שימוש
שאינו בהתאם להוראות השימוש) וידאג להתממשקות וסינכרון בין המערכות
השונות באוניברסיטה.

.5.2

תיקון תקלות:
.5.2.1

הספק יהיה אחראי לתיקון וטיפול בכל סוגי התקלות לרבות תקלות
בתוכנה ובחומרה  -תיקון כל ליקוי בציוד ובמערכות לרבות החלפת
רכיב /ציוד שאינו ניתן לתיקון או שלדעת האוניברסיטה לא ניתן
להסתפק בתיקונו ,ליקויים בביצועי המערכת ,ליקויים בתיעוד וכו'..

.5.2.2

הספק יפעיל מוקד שירות בימים א' – ה' ,בין השעות 18:00 – 8:00
לצורך קבלת הודעות בדבר תקלות ,מתן תמיכה טלפונית או מתן
תמיכה באמצעות גישה מרחוק.

.5.2.2

במקרה שלא ניתן לתת מענה באמצעות תמיכה טלפונית או גישה
מרחוק ,יגיע טכנאי מטעם הספק לאוניברסיטה ויטפל בתקלה.

.5.2.4

זמני ההגעה לאוניברסיטה באריאל והטיפול בתקלות יהיה כדלקמן:
.5.2.4.1

תקלה רגילה שנפתחה עד שעה  – 12:00הגעת הטכנאי
לאוניברסיטה עוד באותו יום העבודה ותיקון התקלה עד
לתום יום העבודה שלמחרת.

.5.2.4.2

תקלה רגילה שנפתחה לאחר שעה  – 12:00הגעת
הטכנאי לאוניברסיטה עד שעה  10:00ביום העבודה
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שלמחרת ותיקון התקלה עד לסיומו של יום העבודה
שלמחרת מועד פתיחת התקלה.
.5.2.4.2

תקלה קריטית – פתיחת תקלה בכל שעה ,הגעת הטכנאי
לאוניברסיטה תוך שעתיים מפתיחת התקלה ותיקון
התקלה (כולל מתן פתרון זמני) תוך  4שעות ממועד
פתיחת התקלה.

.5.2.4.4

סיווג התקלה ייעשה על ידי נציג האוניברסיטה בעת
פתיחת התקלה.

.5.2.4.5

אי הגעת טכנאי לאוניברסיטה בזמנים הקבועים
בסעיפים  5.2.4.3 - 5.2.4.1תהווה הפרה יסודית של
ההסכם המזכה את האוניברסיטה בפיצוי מוסכם
כמפורט בסעיף  21להלן.

.5.2.5

בסיום כל טיפול בתקלה ימלא הספק דו"ח בו יפורטו הפרטים
הבאים :תאריך ושעת קבלת הקריאה ,שם הטכנאי ,תאריך ושעת
הגעה ,זמן סיום הטיפול ,תאור מהות התקלה ואופן הטיפול ,רכיבים
שהוחלפו.
הדו"ח ייחתם ע"י הטכנאי ונציג המזמין ויינתן העתק לנציג המזמין.

.5.2.5

.5.2

.5.4

הספק מתחייב לאחזקת מלאי חלפים מתאים לרכיבי המערכת בכל
תקופת ההתקשרות.

עדכון גרסאות תוכנה:
.5.2.1

הספק יבצע עדכונים לגרסאות התוכנה במערכות ,כל גרסת תוכנה
חדשה תותקן לכל היותר  20ימי עבודה מיום הפצת הגרסה
המעודכנת.

.5.2.2

עדכון הגרסאות כולל הסבת גרסה ממערכת הפעלה קיימת למערכת
הפעלה חדשה.

ביקורות יזומות:
.5.4.1

הספק יבצע ביקורת יזומה לבדיקת תקינות המערכות והציוד בהתאם
להנחיות האוניברסיטה לפני סימסטר .במהלך כל ביקורת יבדוק
הספק את המערכות באופן יסודי ויוודא כי המערכות תקינות.

.5.4.2

.5.5

בסיום כל ביקורת ימלא הספק דו"ח בו יפורטו הפרטים הבאים:
תאריך ושעת ביצוע הביקורת ,שם הטכנאי ,תוצאות הבדיקה ,מצב
המערכות ,רכיבים שתוקנו/הוחלפו ואם יש צורך בתיקון/החלפה
נוספים.

הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף עבור שירות התחזוקה והאחריות.
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.5

שירותי אספקת ציוד חדש:
.5.1

במהלך תקופת ההתקשרות ובהתאם לצורכי האוניברסיטה ,תהיה האוניברסיטה
רשאית לרכוש מהספק ציוד אורקולי חדש ,שדרוג/החלפת המערכות הקיימות או
רכיב במערכת.

.5.2

כל הזמנת ציוד תעשה בכתב ,תוך ציון סוג הציוד ,הכמות המבוקשת ומקום
ההתקנה המבוקש.

.5.2

הציוד החדש יסופק תוך  12ימי עבודה לכל היותר ,אלא אם סוכם אחרת בין
הצדדים במועד ביצוע ההזמנה ,מועד סופי יקבע בין נציג האוניברסיטה לספק.

.5.4

הספק יתקין את הציוד החדש במתחם האוניברסיטה כנדרש ויוודא כי הציוד
תקין ועובד לשביעות רצון נציג האוניברסיטה.

.5.5

ציוד האורקולי שיסופק יהיו חדש ,תקין ,ראוי לשימוש ויתאים לדרישות
התקנים הישראליים המתאימים .בהעדרם של תקנים ישראלים מתאימים,
יתאימו המוצרים לדרישות התקן הבינלאומי הרלוונטי; ובהעדר תקן בינלאומי -
לתקן של הארץ שממנה יובאו.

.5.5

אספקת ציוד חדש:
.5.5.1

התשלום עבור ציוד חדש יבוצע בהתאם לקבוע בסעיף שגיאה! מקור
הפניה לא נמצא .להלן.

.5.5.2

.5.5

התשלום עבור הציוד החדש יכלול אספקת הציוד לאוניברסיטה,
הפעלה ראשונית והדרכה מקיפה להפעלת הציוד.

התקנת ציוד חדש:
.5.5.1

התשלום עבור התקנת הציוד החדש יהיה בהתאם לקבוע בסעיף
שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא 12.1.1.להלן ,לפי מספר השעות
נדרשו לביצוע ההתקנה וכמפורט בהמשך.

.5.5.2

לפני ביצוע התקנת ציוד חדש יתואם בין הצדדים מספר השעות
הנדרש לביצוע ההתקנה המיועדת.

.5.5.2

.5.5.4

התקנה שאינה דורשת הכנת תשתיות:
.5.5.2.1

הספק יתקין את הציוד החדש במקום המיועד על פי
דרישת האוניברסיטה.

.5.5.2.2

התקנת הציוד תכלול חיווט וסינכרון של הציוד החדש
למערכות השונות באוניברסיטה.

התקנה הדורשת הכנת תשתיות:
.5.5.4.1

הספק יבצע את התאמות התשתית הנדרשות לצורך
התקנת הציוד החדש במקום המיועד על פי דרישת
האוניברסיטה.
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.5.5.4.2

הכנת התשתיות תבוצע על ידי האוניברסיטה ותכלול
הכנת צנרת ,תעלות ,חשמל ,עבודות גבס.

.5.5.4.2

.5

לאחר הכנת התשתיות כאמור ,הספק יתקין את הציוד
כולל ביצוע חיווט וידאג לסינכרון של הציוד החדש
למערכות השונות באוניברסיטה.

ספקי משנה
.5.1

הספק רשאי ,לשם קיום התחייבויותיו על-פי חוזה זה ,להתקשר עם ספקי משנה,
באישור מראש ובכתב של המזמין.

.5.2

העסקת ספקי משנה אינה גורעת מהתחייבויות הספק ומאחריותו הבלעדית כלפי
האוניברסיטה .כשלון של ספק משנה מלעמוד בחיוביו כלפי הספק ,לא יפטור את
הספק מחיוביו על-פי חוזה זה.

.5.2

.8

המזמין רשאי לדרוש מהספק החלפת ספק משנה ככל שלא יהא שבע רצון
מעבודתו.

הנחיה ופיקוח
.8.1

הספק יבצע את השירותים בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי
האוניברסיטה או נציג האוניברסיטה.

.9

.8.2

נציג האוניברסיטה ישמש כבא כוחה של האוניברסיטה בכל עניין הקשור למתן
השירותים .כל פניה של הספק אל האוניברסיטה בקשר למתן השירותים ,תיעשה
באמצעות נציג האוניברסיטה.

.8.2

מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור,
לא יטילו אחריות על האוניברסיטה או על נציג האוניברסיטה ולא יגרעו
מאחריותו של הספק.

אחריות הספק
.9.1

הספק יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה ,אובדן או נזק ,הוצאה או הפסד שיגרמו
לכל אדם ,לרכוש או לגוף ,תוך כדי או עקב ביצוע השירותים וכתוצאה ישירה או
עקיפה ממעשה או מחדל של הספק או של מי מטעמו ,לרבות עובדיו ומועסקיו
וקבלני משנה שלו ,במסגרת פעולתם על פי חוזה זה או כתוצאה מהפרת
התחייבויות הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין.

.10

.9.2

הספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה ,אובדן או נזק.

.9.2

האוניברסיטה ,עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום ,הוצאה ,אובדן או
נזק מכל סוג ,שייגרם לספק או לעובדי הספק ,למעט אם חובה כאמור מוטלת על
האוניברסיטה בחוזה זה במפורש.

שיפוי ופיצוי
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.10.1

הספק יפצה את האוניברסיטה ,נציג האוניברסיטה וכל מי מטעמם (להלן:
"הזכאים") בגין נזקים והוצאות שיגרמו להם כתוצאה מפגיעה ,אובדן או נזק
שהספק אחראי להם כאמור ,וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו או חויבו לשלם
בגין פגיעה ,אובדן או נזק כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

.10.2

.10.2.1

האוניברסיטה תהיה רשאית לצרף את הספק כצד לכל תביעה שתוגש
כנגד הזכאים בגין פגיעה ,אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור,
או לייפות את בא כוח הספק לייצג בתביעה האמורה את הזכאים
לשיפוי.

.10.2.2

הספק ישתף פעולה עם האוניברסיטה בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד
הזכאים בגין פגיעה ,אובדן או נזק שהספק אחראי לו כאמור ,ובכלל
זה ימציא למזמין כל נתון או מסמך הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו
על ידי האוניברסיטה.

.10.2.2

אם כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ,יוצא כנגד הזכאים צו
כלשהו מבית משפט ,ינקוט הספק את האמצעים וההליכים הדרושים
להסרתו של הצו מוקדם ככל האפשר.

.11

איסור המחאה
.11.1

הספק אינו רשאי להמחות ,לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי
חוזה זה לצד שלישי כלשהו ,אלא אם כן ניתן על כך אישור האוניברסיטה מראש
ובכתב.

.11.2

המחאה ,שיעבוד או משכון כאמור ,ככל שנעשו ללא אישור ,יהיו חסרי תוקף
מחייב ,והאוניברסיטה לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין שירות שסופק על-
פיהם.

.12

התחייבויות האוניברסיטה
.12.1

מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לרכוש את השירותים מהספק בלבד.

.12.2

האוניברסיטה מתחייבת לשלם לספק תמורת השירותים כמפורט בסעיף 13
להלן.

.12

התמורה
.12.1

תמורת השירותים ,תשלם האוניברסיטה לספק את התעריפים המפורטים להלן,
בתוספת מע"מ כחוק .מסכום זה ינוכה מס במקור כדין[ :יושלם לאחר ההכרזה
על הזוכה במכרז]
.12.1.1

תמורת אספקת ציוד אורקולי חדש האוניברסיטה תשלם את מחיר
המוצע על ידי המציע בכתב הכמויות אשר בנספח ה למכרז ביום
הגשת הצעת המחיר.
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תמורת שעת התקנת ציוד חדש/תיקון תקלה האוניברסיטה תשלם
בהתאם למופיע בכתב הכמויות אשר בנספח ה לפי :שעת עבודה
_________  ₪לשעה ,וזאת החל מהשעה ה 40-בכל סמסטר בהתאם
למפורט במסמכי המכרז.

.12.2

.12.2

התשלום עבור שירותי אספקה ,התקנה ,תחזוקה ואחריות הינם סופיים ומגלמים
את כל המרכיבים השונים המפורטים בהסכם ,מבלי לגרוע מכלליות האמור,
המחירים לעיל כוללים:
.12.2.1

תיקון כל ליקוי בציוד ובמערכות לרבות החלפת רכיב /ציוד שאינו
ניתן לתיקון.

.12.2.2

עדכונים לגרסאות התוכנה הקיימות.

.12.2.2

עריכות ביקורת יזומה לבדיקת תקינות המערכות והציוד 4 ,פעמים
בשנה בתחילת כל רבעון.

.12.2.4

כל ההתחייבויות והפעולות שהספק נדרש לבצע המפורטות בחוזה זה
ואת כל ההוצאות הכלולות במתן השירותים.

מועדי התשלום:

.12.2.1

התשלום עבור השירותים הנדרשים במכרז זה ,הספק יגיש
לאוניברסיטה ,אחת לחודש ועד ליום העשירי בחודש ,דו"ח שבו
יפורטו השירותים שסופקו על ידו בחודש הקודם ,בצירוף חישוב
התמורה עבור השירותים שסופקו.
האוניברסיטה תשלם לספק את התמורה אשר פורטה בדו"ח ,וזאת
בתוך שלושים ( )20יום מהראשון לחודש שלאחר מועד קבלת דו"ח
העבודה מהספק (שוטף  .)50 +זאת ,בכפוף לכך שהספק קיבל את
אישור נציג האוניברסיטה כי השירות ניתן לשביעות רצונו ,וכי הוא
מאשר את אופן חישוב התמורה בדו"ח האמור .כנגד תשלום החשבון,
יוציא הספק לאוניברסיטה חשבונית מס.

.12.4

האוניברסיטה לא תישא בכל תשלום שאינו נובע מהקבוע בחוזה זה ,ושלא ניתן
עליו אישור מראש ובכתב .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוסכם כי תשלומים בגין
הוצאות הספק כגון שירותי משרד ,נסיעות ,זמן נסיעה או כל ביטול זמן אחר ,דמי
משלוח ,שירותי תחזוקה שוטפת וכיוצא בזה כלולים במחיר השירותים
המפורטים בסעיף  13.1לעיל ולא תשולם בגינם כל תמורה נוספת.

.12.5

מוסכם בזאת כי הספק או מי מטעמו לא יהיו זכאים ,בשום מקרה ,לקבל תמורה
או טובת הנאה כלשהי מכל צד שלישי בקשר לביצוע השירותים מושא חוזה זה,
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וזאת בין במישרין ובין בעקיפין .היה ותתקבל טובת הנאה כאמור ,יהווה הדבר
הפרה יסודית של החוזה.
.14

העדר יחסי עבודה
.14.1

הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין-קבלן עצמאי ,ובשום
מקרה לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין האוניברסיטה לבין
הספק ,עובדי הספק או הפועלים מטעמו .במקרה שתוגש נגד האוניברסיטה
תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד ,ישפה הספק את האוניברסיטה בגין כל
תשלום כספי ,חיוב או חבות אחרת ,שיפסקו נגד האוניברסיטה ,אם ייפסקו ,מייד
עם דרישת האוניברסיטה והצגת הפסק המחייב .ובלבד שניתנה לספק הודעה בגין
התביעה והזדמנות סבירה להתגונן.

.14.2

הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו ,וכי הוא היחיד הנושא
בכל אחריות ,חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו ,לרבות
בתשלומי שכר או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

.14.2

למען הסר ספק ,על אף האמור לעיל ,האוניברסיטה תהיה רשאית להורות לספק
שלא להעניק את השירות שלו הוא מחויב על-פי החוזה באמצעות עובד מסוים.
.14.2.1

במתן הוראה כאמור אין כדי לשחרר את הספק ממכלול חובותיו על-
פי המכרז והחוזה.

.15

זכויות עובדים
הספק מתחייב לשלם לעובדיו המועסקים על ידו לצורך ביצוע חוזה זה שכר ,שלא יהיה
נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום תשמ"ז ,1985-בתוספת כל הזכויות
הסוציאליות המגיעות לעובדיו על פי דין או על פי הסכמים קיבוציים או צווי ההרחבה
התקפים במשק.

.15

שמירה על סודיות
.15.1

הספק מ תחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם,
כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה או במהלך או
אגב ביצועו ,תוך תקופת ביצועו ,לפני תחילתו או לאחר סיומו.
.15.1.1

.15.2

הספק מצהיר ומאשר ,כי ידוע לו ,כי אי מילוי ההתחייבות על-פי סעיף
זה מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז.1955-

הספק מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים את המבצע ,וכן עובדים אחרים שיש להם
נגיעה למתן השירותים מושא חוזה זה ,על התחייבויות לשמירה על סודיות
המצורפות כנספחים ( )3ו )4(-לחוזה זה ,לפיה יתחייבו שלא להעביר ,לא למסור
ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליהם או נוצרו על ידם
אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה תוך תקופת ביצועו ,לפני תחילתו או לאחר
סיומו.
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.15.2.1

הספק והעובד יצהירו ויאשרו ,כי ידוע להם ,כי אי מילוי ההתחייבות
על-פי הצהרה זו מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז-
.1955

.15

ניגוד עניינים
.15.1

.18

הספק מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא
חוזה זה וכי יודיע לאוניברסיטה ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו ,בעל
שליטה בו או מורשה חתימה בו במצב של ניגוד עניינים כאמור.

ביטוח
הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת אוניברסיטת
אריאל ולהציגם לאוניברסיטה ,כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים
כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
.18.1

ביטוח חבות המעבידים [יידרש רק מספק המעסיק עובדים]
.18.1.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות
מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

.18.1.2

גבול האחריות לעובד לא יפחת מסך  2,000,000דולר ארה"ב לעובד,
למקרה ולתקופת הביטוח.

.18.1.2

הביטוח יורחב לשפות את אוניברסיטת אריאל היה ונטען לעניין
קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות
מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק.

.18.2

.18.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.18.2.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח
אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים.

.18.2.2

גבולות האחריות לא יפחתו מ –  2,000,000דולר ארה"ב למקרה
ולתקופת ביטוח (שנה).

.18.2.2

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY

.18.2.4

הביטוח יורחב לשפות את אוניברסיטת אריאל ככל שייחשבו
אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית
.18.2.1

.18.4

בוטל

ביטוח אחריות מוצר
.18.4.1.1

בגבולות אחריות של  ₪ 1,000,000לאירוע ולסה"כ
האירועים בתקופת הביטוח .תאריך התכולה למפרע
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יכול לא יאוחר מהיום בו החל הקבלן לבצע את העבודות
נשוא החוזה,אפילו אם החוזה נחתם מאוחר יותר אך לא
לפני___________.

.18.5

.18.4.1.2

הביטוח יכלול תקופת גילוי מאוחרת של  12חודש.

.18.4.1.2

הביטוח הורחב לשפות את האוניברסיטה או מי מתאמו
בגין אחריותם למעשה או מחדלי הקבלן או מי
מטעמו,זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.

כללי
.18.5.1

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

 .18.5.1.1לשם המבוטח תתווסף אוניברסיטת אריאל ,בכפוף להרחבי
השיפוי כמפורט לעיל.
 .18.5.1.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא
יהיה להם כל תוקף אלא ,אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של
 50יום לפחות במכתב רשום לחשב אוניברסיטת אריאל.
 .18.5.1.2מבטח מוותר על כל זכות תחלוף ,תביעה ,השתתפות או חזרה
כלפי אוניברסיטת אריאל ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .18.5.1.4הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור
הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי
תנאי הפוליסות.
 .18.5.1.5ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על
הספק.
 .18.5.1.5כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי
את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
אוניברסיטת אריאל ,והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני
המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.
.18.5.2

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו
על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל ,יומצאו לאוניברסיטת אריאל על ידי
הספק עד למועד חתימת ההסכם.

.18.5.2

הספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם אוניברסיטת
אריאל וכל עוד אחריותו קיימת ,יחזיק בתוקף את פוליסות
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הביטוח .כמו כן הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו
מדי שנה בשנה ,ויציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות
וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על חידושן
לאוניברסיטת אריאל  ,לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת
הביטוח.
.18.5.4

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה
החלה עליו על פי דין ועל פי חוזה זה ,ואין לפרש את האמור כוויתור
של אוניברסיטת אריאל על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין
ועל פי חוזה זה.

.19

ערבות ביצוע
.19.1

להבטחת קיום התחייבויותיו לפי חוזה זה ,ימסור הספק לאוניברסיטה ,במעמד
חתימת החוזה וכתנאי לתוקפו ,ערבות אוטונומית בלתי מותנית ,בתנאים ובנוסח
המצורף כנספח  5לחוזה ,בסכום של ( 12,000עשרת אלפים) שקלים חדשים,
כשהיא חתומה על ידי הבנק או חברת ביטוח מורשת כדין (להלן" :ערבות
הביצוע") .שם המבקש בערבות הביצוע יהיה שם הספק.

.19.2

ערבות הביצוע תעמוד בתוקף החל ממועד תיחלת ההתקשרות ועד לתקופה של 25
(שלושים וששה) חודשים .הספק יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע ,במידת
הצורך ,ובכל מקרה על פי דרישת האוניברסיטה ,וזאת לא יאוחר מאשר 14
(ארבעה עשר) ימי עבודה לפני פקיעתה .לא עשה כן ,תהיה האוניברסיטה רשאית
לחלט את הערבות.

.19.2

האוניברסיטה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את סכום הערבות,
כולו או חלקו ,אם הספק יפר תנאי מתנאי החוזה ,וכן בכל מקרה בו רשאית
האוניברסיטה על פי החוזה לגבות תשלום ,פיצוי או שיפוי מהספק ,ולאחר שנתנה
לספק הודעה מראש של ( 5שבעה) ימים.

.19.4

חילטה האוניברסיטה את ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,ימציא הספק
לאוניברסיטה ערבות חדשה לתקופה ,בסכום ובתנאים זהים לערבות המקורית,
תוך ( 5שבעה) ימים מיום חילוטה של הערבות.

.19.5

במתן ערבות הביצוע או בחילוטה אין כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק או
מזכויותיה של האוניברסיטה או מסעדים אחרים הנתונים לה ,על פי החוזה ועל
פי דין.

.19.5

כל ההוצאות הכרוכות בערבות הביצוע ,לרבות הוצאתה ,הארכת תוקפה ,גבייתה
או חידושה ,יחולו על הספק.

.20

הפרה של החוזה על-ידי הספק
.20.1

מוסכם על הצדדים כי הסעיפים המפורטים להלן הינם סעיפים יסודיים בחוזה,
אשר הפרתם מזכה את האוניברסיטה בזכות לבטל את החוזה ,לסיים את
ההתקשרות או להשעותה או לדרוש החזר כספים ששולמו לספק שלא כדין ,הכל
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על-פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה ,וכן לתבוע מהספק כל זכות וסעד
המגיעים לאוניברסיטה בגין ההפרה בהתאם לחוזה ולדין .הסעיפים הבאים
מהווים תנאים יסודיים בחוזה.20 ,19 ,15 ,15 ,15 ,14 ,10 ,9 ,5 ,5 ,4 :
.20.2

הפר הספק את החוזה הפרה כלשהי רשאית האוניברסיטה לדרוש את תיקון
ההפרה בתוך זמן סביר.

.20.2

.21

כשל הספק בתיקון ההפרה בתוך הזמן שהוקצב לו לשם כך ,ואם לא הוקצב זמן -
לאחר שחלפו  14יום מיום שנודע לו על דבר ההפרה  -תהפוך הפרת החוזה להפרה
יסודית ,המזכה את האוניברסיטה במכלול הסעדים המפורטים לעיל.

פיצוי מוסכם
.21.1

הפר הספק הפרה יסודית ,תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש מהספק ,כפיצוי
מוערך ומוסכם מראש ,תשלום בגובה סכום הערבות.

.21.2

בנוסף ,הפר הספק את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה ישלם
הספק לאוניברסיטה ,מיד עם דרישה ראשונה ,כפיצוי מוערך ומוסכם מראש ,את
הסכומים הקבועים בטבלה להלן ,בגין כל שעת איחור ("הפיצוי המוסכם"):
הנושא

.22

תקלה רגילה

אי עמידה בלוח הזמנים
שנקבע בחוזה להגעת טכנאי
ותיקון התקלה.

בגין כל שעת איחור –
₪ 200

תקלה קריטית

אי עמידה בלוח הזמנים

בגין כל יום איחור –

שנקבע בחוזה להגעת טכנאי
ותיקון התקלה.

₪ 500

.21.2

הספק ישלם לאוניברסיטה את הפיצוי המוסכם תוך ( 5שבעה) ימים ממועד קבלת
דרישה בכתב על כך מאת האוניברסיטה .באמור אין כדי לגרוע מזכותה של
האוניברסיטה לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק בגין
מתן השירותים או מכל סכום אחר המגיע לספק מאת האוניברסיטה.

.21.4

בקביעת הפיצוי המוסכם ,בדרישתו על ידי האוניברסיטה או בתשלומו על ידי
הספק ,אין כדי לגרוע מהתחייבות הספק או מכל זכות או סעד הנתונים
לאוניברסיטה על פי החוזה ועל פי דין.

סיום ההתקשרות
.22.1

.22

ההפרה

הפיצוי המוסכם

האוניברסיטה תהיה רשאית להפסיק את התקשרותה עם הספק בטרם הגיעה
לסיומה ,תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  20יום לספק ,וזאת על-פי שיקול
דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק.

קיזוז
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.22.1

הספק מסכים ומצהיר בזאת כי האוניברסיטה תהא רשאית לקזז מהתמורה
שעליה לשלם לו על-פי חוזה זה כל סכום המגיע לה מהספק על-פי חוזה זה או על-
פי דין.

.24

.22.2

הודעה על סכומים שקיזזה האוניברסיטה כאמור ,תינתן לספק בתכוף לאחר
מועד הקיזוז ותכלול פירוט הסכומים שבגינם נעשה הקיזוז.

.22.2

הספק יהיה רשאי להגיש את השגותיו בפני נציג האוניברסיטה על קיזוז כאמור
או על תשלומים שלא שולמו לו ומגיעים לו לטענתו.

.22.4

השגה כאמור תועבר לאוניברסיטה לא יאוחר מתשעים ( )90יום מיום קבלת
התשלום החסר או מיום קבלת הודעת הקיזוז ,לפי העניין.

.22.5

אי-העברת השגה בתוך המועד האמור ,משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.

כללי
.24.1

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה
ככלולה בחוזה זה ,והיא מחייבת את הספק כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.

.24.2

כל חריגה של הספק מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה ,אלא אם כן
התקבל עליה אישור האוניברסיטה מראש ובכתב.

.25

.25

.24.2

צד לחוזה לא יחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי חוזה זה או על-פי כל דין
אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו.

.24.4

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה מהווים ביטוי שלם ומלא של
זכויות הצדדים ,והם מבטלים כל חוזה ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

פרשנות
.25.1

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים
המופיעים בלשון זכר ,משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

.25.2

חלוקת החוזה ונספחיו לסעיפים נועדה לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ,ואין לתת
להם כל משמעות פרשנית.

.25.2

המכרז והחוזה המצורף לו (על נספחיו) משלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד.
.25.2.1

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה ,יעשה מאמץ
ליישב בין שני הנוסחים.

.25.2.2

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה ,יגבר
נוסח החוזה.

סמכות השיפוט
סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה של בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.
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.25

כללי
.25.1

כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו על-פי הוראות חוזה זה או על-פי כל דין
תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום ,או בפקס עם אישור קבלת הפקס ,או בדואר
אלקטרוני עם אישור קבלתו ,וזאת על-פי כתובות הצדדים המופיעות בראש חוזה
זה.

.25.2

מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור  52שעות משעת המסירה בבית
הדואר .הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם
קבלת האישור על קבלתה.

.25.2

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש חוזה זה ,בכפוף לכל שינוי
בהן ,שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בחוזה זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________

___________________

נציג האוניברסיטה

נציג הספק
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נספח ( )2לחוזה  -אישור עריכת ביטוחים
לכבוד

אוניברסיטה אריאל;
א.ג.נ,.

הנדון :אישור עריכת ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________(להלן" :הספק  -משרד
עורך דין ו/או עורך הדין") לתקופת הביטוח מיום __________ עד יום ________________
בכל הקשור לאספקת שירותי אספקה התקנה ואחזקה ציוד למערכות אורקוליות לאוניברסיטה,
את הביטוחים המפורטים להלן:
.1

ביטוח חבות המעבידים
 .1.1אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .1.2גבולות האחריות לא יפחת מסך  2,000,000דולר לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה).
 .1.2הביטוח הורחב לשפות את אוניברסיטת אריאל ,היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי
הספק  -משרד עורך דין ו/או עורך הדין.

.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .2.1אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ,בגין נזקי
גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .2.2גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  2,000,000דולר ארה"ב ,למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה).
 .2.2בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY
 .2.4הביטוח יורחב לשפות את אוניברסיטת אריאל ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי הספק  -משרד עורך דין ו/או עורך הדין וכל הפועלים מטעמו.

.2

ביטוח אחריות מקצועית
 .2.1בוטל
.2.2

ביטוח אחריות מוצר
.2.2.1.1

בגבולות אחריות של  ₪ 1,000,000לאירוע ולסה"כ
האירועים בתקופת הביטוח .תאריך התכולה למפרע
יכול לא יאוחר מהיום בו החל הקבלן לבצע את העבודות
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נשוא החוזה,אפילו אם החוזה נחתם מאוחר יותר אך לא
לפני___________.

.4

.2.2.1.2

הביטוח יכלול תקופת גילוי מאוחרת של  12חודש.

.2.2.1.2

הביטוח הורחב לשפות את האוניברסיטה או מי מתאמו
בגין אחריותם למעשה או מחדלי הקבלן או מי
מטעמו,זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.

כללי
בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:
 .4.1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :אוניברסיטת אריאל בכפוף להרחבי השיפוי
כמפורט לעיל.
 .4.2אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי אוניברסיטת
אריאל ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
זדון.
 .4.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף
אלא ,אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  50יום לפחות במכתב רשום לחשב
אוניברסיטת אריאל
 .4.4הספק  -משרד עורך דין ו/או עורך הדין אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח
עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .4.5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק -
משרד עורך דין ו/או עורך הדין.
 .4.5כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח
ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,
_____________________

____________________________

תאריך

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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נספח ( )3לחוזה – התחייבות לשמירת סודיות (ספק)

אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומתחייבים בזה:

.1

לא לגלות ,לא להראות ולא למסור ,בין במשך התקופה בה ניתן שירותים לאוניברסיטת
אריאל ובין לאחר מכן ,לשום אדם או גוף ,שום מידע ו/או מסמך הנוגע או הקשור
במישרין או בעקיפין לעבודות עבור אוניברסיטת אריאל וכל הקשור לכך ,למעט במסגרת
מתן שירותים שהוזמנו ע"י אוניברסיטת אריאל ולמענה ,וזאת בין שהסודות או המידע
האמורים הגיעו אלינו כתוצאה מעיסוקנו כנותני שירות לאוניברסיטה ובין בדרך אחרת.

.2

לעשות את כל הפעולות ולנקוט בכל הצעדים לבל תהיה כל דליפת מידע לגורמים שאינם
מורשים.

.2

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור בסעיף  1לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה
שנמסרה לביצוענו.

.4

להחתים לפי דרישת אוניברסיטת אריאל ,כל עובד או מי מטעמנו על טופס הצהרת סודיות
שיסופק לנו על-ידי אוניברסיטת אריאל.

.5

ידוע לנו כי עפ"י סעיף  118לחוק העונשין התשל"ז ,1955-גילוי מידע כאמור שלא לפי
סמכות שבדין ,מהווה עבירה פלילית ,וכי האיסור המפורט בסעיף חל גם על עובדים של
הספק.

________________

________________

תאריך

חתימת הספק
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נספח ( )4לחוזה -התחייבות לשמירת סודיות (עובד הספק)

אני הח"מ _________________________ ת.ז .מס' ____________________

העובד ב _________________________ -בתפקיד _____________________

מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,ולא להביא לידיעת כל אדם,
כל ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אלי ו/או נוצרו על ידי בקשר עם עבודתי עבור אוניברסיטת
אריאל ובמהלך תקופת עבודתי או לאחריה והנני יודע כי אי מילוי התחייבות זאת מהווה
עבירה על סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז.1955-

________________

________________

תאריך

חתימת העובד
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נספח ( )5לחוזה – נוסח ערבות ביצוע
תאריך __________
לכבוד
אוניברסיטת אריאל
הנדון :כתב ערבות מס' _________________

.1

על פי בקשת ____________________ (להלן" :הספק") ,אנו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות בלתי
חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,לתשלום כל סכום ,עד לסך כולל של ( 12,000עשרת אלפים)
שקלים חדשים (להלן" :סכום הקרן") ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,על פי
החישוב המפורט שלהלן (סכום הקרן ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,יכונה להלן:
"סכום הערבות") ,שתדרשו מאת הספק.

.2

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
2.1

"המדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,ובהעדר פרסום כאמור ,כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו.

2.2

"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.

2.2

"המדד הבסיסי"  -המדד שפורסם ביום __ בחודש__ בגין חודש __ ,שנת ___ ,העומד על
___ נקודות (בסיס ______).

.2

אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר ,כי המדד החדש גבוה מהמדד
הבסיסי ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי
בסכום הנדרש לתשלום על פי כתב ערבות זה ,ומחולק במדד הבסיסי .אם במועד ביצוע תשלום
כלשהו על פי כתב ערבות זה ,יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי ,אזי נשלם לכם את
סכום הקרן.

.4

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם ,עד לסכום הערבות ,תוך ( 5שבעה) ימים
מיום דרישתכם הראשונה בכתב ,שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה ,וזאת בלי שיהיה
עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או
להוכיחה באופן כלשהו ,ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום ,מראש או בדיעבד ,מאת הספק ,או
לפתוח בהליך משפטי נגד הספק.

.5

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום
הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על
סכום הערבות .לפיכך ,אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת ,תישאר הערבות בתוקפה
לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ ועד בכלל .לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה
ומבוטלת.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
בכבוד רב
_________________
[שם וכתובת הבנק הערב]
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נספח ג' למכרז  -תצהיר
אני_____________ הח"מ ,נושא ת.ז ____________ .נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'
 10/15למתן אספקה ,התקנה תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות והטכנולוגיה הקיימות
באוניברסיטה.
.5

הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד  /עוסק מורשה [מחק את המיותר] ______________,
שמספרו המזהה הוא ________________ (להלן":המציע").

.5

הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________.

.8

הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.

.9

במציע קיימים מורשי חתימה נוספים שהם (שם ,ת.ז:).

.10

.9.1

__________________________________.

.9.2

__________________________________.

.9.2

__________________________________.

שמירה על דיני העבודה
.10.1

הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים ,תשנ"א( 1991-להלן -
"חוק עובדים זרים").

.10.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
.10.2.1

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט
בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד
החתימה על ההצהרה.

.10.2.2

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי
עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  -ההרשעה האחרונה
לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד החתימה על
ההצהרה.

.10.2.2
.10.2.2.1

לעניין סעיף זה:
"בעל זיקה"  -תאגיד שבשליטת המציע ,נושא משרה
אצל המציע ,בעל שליטה במציע ,תאגיד אחר שבעל
השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.

.10.2.2.2
.10.2

"שליטה"  -כמשמעותה בחוק ניירות ,התשכ"ח.1958-

הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1985-להלן -
"חוק שכר מינימום") ,ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב
מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים
החלים עליו.
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.10.4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
.10.4.1

המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר
מינימום.

.10.4.2

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק
שכר מינימום ,אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה
לפחות ממועד ההרשעה.

.10.4.2

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי
חוק שכר מינימום ,אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש
שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.10.4.4

לעניין סעיף זה:

.10.4.4.1

"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
10.4.4.1.1

תאגיד שבשליטת המציע ,נושא משרה
אצל המציע ,בעל שליטה במציע ,תאגיד
אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל
השליטה גם בו.

10.4.4.1.2

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או
שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של המציע ,ותחומי
פעילותו של התאגיד דומים במהותם
לתחומי פעילותו של המציע.

10.4.4.1.2

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום
שכר עבודה.

10.4.4.1.4

אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה
מהותית  -תאגיד אחר שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע;
שליטה מהותית  -החזקה של שלושה
רבעים או יותר בסוג מסוג של אמצעי
שליטה בתאגיד.

.10.4.4.2

"הורשע"  -הורשע בפסק-דין חלוט ,בעבירה לפי חוק
שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
(.)21.10.2002

.11

כללי
.11.1

הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד.

.11.2

הנני מצהיר כי קראתי את מסמכי המכרז ,הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות
המכרז ללא סייג.
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.11.2

הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי,
לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז או לקיים איזו
מהתחייבויותיו על-פי ההצעה ,המכרז ,החוזה המצורף או על-פי דין.

.11.4

הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה המציע מפעיל מוקד שירות לקבלת
פניות ומתן תמיכה טלפונית הזמין בימים א' – ה' בין השעות .18:00 – 8:00

.11.5

הנני מצהיר כי המציע ראה ולמד את מערכות האורקוליות והטכנולוגיה הקיימות
באוניברסיטה וכי הוא מוסמך ויודע לתת שירות למערכות אלה כמפורט בהסכם.

.11.5

הנני מצהיר כי למציע יש כ"א טכני היודע לבצע התקנות ותכנות מערכות
אורקוליות נשוא מכרז זה

.12

הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדוייקים.

.12

הריני להצהיר כי המציע אינו בהליכי פירוק /ואו הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא
בעריכת הסדר נושים;

.14

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________________
חתימה

אישור
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד ,מר/גב' ___________ נושא
ת.ז .שמספרה _________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה
בפני.
____________________
____________ ,עו"ד
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נספח ד' למכרז – אישור רואה חשבון

תאריך_______________:
לכבוד
אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר

הנדון  :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  31.12.2013 ,31.12.2012ו-
31.12.2014

לבקשת חברת ____________ (להלן " -החברה") וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר
כדלקמן:
.1

לאחר שבדקנו את ספרי החשבונות והמסמכים של החברה הרינו לאשר כדלקמן:
.1.1

המחזור הכספי של החברה בשנת  ,2012הנובע מפעילותה של החברה בתחום מתן
שירותי תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות ואספקת ציוד אורקולי ,הינו גבוה מ
 /שווה למיליון ( )1,000,000ש"ח.

.1.2

המחזור הכספי של החברה בשנת  ,2012הנובע מפעילותה של החברה בתחום מתן
שירותי תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות ואספקת ציוד אורקולי ,הינו גבוה מ
 /שווה למיליון ( )1,000,000ש"ח.

.1.2

המחזור הכספי של החברה בשנת  ,2014הנובע מפעילותה של החברה בתחום מתן
שירותי תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות ואספקת ציוד אורקולי ,הינו גבוה מ
 /שווה למיליון ( )1,000,000ש"ח.

בכבוד רב,
______________________
רואי חשבון
הערות:
ניתן להגיש המסמך על נייר לוגו של משרד הרו"ח ובתנאי שיכללו בו כל הנתונים הנדרשים על פי
מסמך זה
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נספח ה' למכרז  -כתב כמויות (מחירון) לאספקה ,התקנה ,תחזוקה ואחריות
לציוד עבור מערכות אורקוליות באוניברסיטת אריאל

42

הציוד יסופק לאוניברסיטה תוך  30יום מיום ההזמנה.
תשומת לב המציעים כי לכל פרק משקל באחוזים המצויין בראש הפרק.

נספח ה'  -כתב כמויות מחירון לציוד אור קולי חדש
אוניברסיטת אריאל בשומרון
מס' תיאור מוצר
מקרנים20% - 1-

1.01

1.02

מקרן  LCDברזולוציה טבעית
 XGA 768*1024ביחס ניגודיות
 1:3000בעוצמת הארה 2700
כניסות : INPUT
*2כניסות מחשב מסוג  15פין
 *3כניסות וידאו
() RCA,SVIDEO,COMPONENT
 *2כניסת שמע מסוג Mini Jack
 *1כניסת שמע מסוג RCA
 *1כניסת שליטה ובקרה RS232
RJ45 *1
USB type B *1
USB type A *2
HDMI *1
*1מיקרופון
יציאות : OUTPUT
 *1חזרה למוניטור מחשב (PIN15
סטנדרטי)
 *1שמע סטריאופונית מסוג RCA*2
כדוגמת  HITACHI CPX2530Nאו
שווה ערך.
אחריות למקרן  3שנים ,אחריות
למנורה  3שנים החלפה אחת.
מקרן  LCDברזולוציה טבעית
 XGA 768*1024ביחס ניגודיות
 1:3000בעוצמת הארה 3200
כניסות : INPUT
*2כניסות מחשב מסוג  15פין
 *3כניסות וידאו
() RCA,SVIDEO,COMPONENT
 *2כניסת שמע מסוג Mini Jack
 *1כניסת שמע מסוג RCA
 *1כניסת שליטה ובקרה RS232
RJ45 *1
USB type B *1
USB type A *2
HDMI *1
*1מיקרופון
יציאות : OUTPUT
 *1חזרה למוניטור מחשב (PIN15
סטנדרטי)
 *1שמע סטריאופונית מסוג RCA*2
כדוגמת  HITACHI CPX3030Nאו
שווה ערך.
אחריות למקרן  3שנים ,אחריות
למנורה  3שנים החלפה אחת.

כמות

מחיר

דגם

יונ15-

הערות

1

1
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נספח ה'  -כתב כמויות מחירון לציוד אור קולי חדש
אוניברסיטת אריאל בשומרון
מס'

1.03

1.04

תיאור מוצר
מקרן  LCDברזולוציה טבעית
 XGA 768*1024ביחס ניגודיות
 1:3000בעוצמת הארה 4000
כניסות : INPUT
*2כניסות מחשב מסוג  15פין
 *3כניסות וידאו
() RCA,SVIDEO,COMPONENT
 *2כניסת שמע מסוג Mini Jack
 *1כניסת שמע מסוג RCA
 *1כניסת שליטה ובקרה RS232
RJ45 *1
USB type B *1
USB type A *2
HDMI *1
*1מיקרופון
יציאות : OUTPUT
 *1חזרה למוניטור מחשב (PIN15
סטנדרטי)
 *1שמע סטריאופונית מסוג RCA*2
כדוגמת HITACHI CPWX4022N
או שווה ערך.
אחריות למקרן  3שנים ,אחריות
למנורה  3שנים החלפה אחת.
מקרן  LCDברזולוציה טבעית
 WXGA 1280*800ביחס ניגודיות
 1:3000בעוצמת הארה 4000
כניסות : INPUT
*2כניסות מחשב מסוג  15פין
 *3כניסות וידאו
() RCA,SVIDEO,COMPONENT
 *2כניסת שמע מסוג Mini Jack
 *1כניסת שמע מסוג RCA
 *1כניסת שליטה ובקרה RS232
RJ45 *1
USB type B *1
USB type A *2
HDMI *1
*1מיקרופון
יציאות : OUTPUT
 *1חזרה למוניטור מחשב (PIN15
סטנדרטי)
 *1שמע סטריאופונית מסוג RCA*2
כדוגמת HITACHI CPWX4022N
או שווה ערך.
אחריות למקרן  3שנים ,אחריות
למנורה  3שנים החלפה אחת.

כמות

מחיר

דגם

יונ15-

הערות

1

1
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אוניברסיטת אריאל בשומרון
מס'

תיאור מוצר

1.05

מקרן  LCDברזולוציה טבעית
 XGA 768*1024ביחס ניגודיות
 1:3000בעוצמת הארה 7000
כניסות *2: INPUTכניסות מחשב
מסוג  15פין  *3כניסות וידאו
(RCA,SVIDEO,COMPONENT
) *2כניסת שמע מסוג Mini Jack
 *1כניסת שמע מסוג *1 RCA
כניסת שליטה ובקרה *1 RS232
USB *2 USB type B *1 RJ45
*1 HDMI *1 type Aמיקרופוןיציאות
 *1 : OUTPUTחזרה למוניטור
מחשב ( PIN15סטנדרטי) *1שמע
סטריאופונית מסוג RCA*2
כדוגמת  HITACH ICPX8170או
שווה ערך.
אחריות למקרן  3שנים ,אחריות
למנורה  3שנים החלפה אחת.

כמות

מחיר

דגם

יונ15-

הערות

1

מסכי הקרנה5% 2-

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

מסך חשמלי בגודל  1.80מטר ,בד
,MATT WHITEצפייה :התאמה
לזווית של  130מעלות ,בפורמט
,X34מנוע טבולרי  220וולט,
מסגרת שחורה ומשקולת בתחתית
המסך למתיחה Draper,da-lite.או
שווה ערך.
מסך חשמלי בגודל  2.03מטר ,בד
,MATT WHITEצפייה :התאמה
לזווית של  130מעלות ,בפורמט
,X34מנוע טבולרי  220וולט,
מסגרת שחורה ומשקולת בתחתית
המסך למתיחה Draper,da-lite..או
שווה ערך.
מסך חשמלי בגודל  2.44מטר ,בד
,MATT WHITEצפייה :התאמה
לזווית של  130מעלות ,בפורמט
,X34מנוע טבולרי  220וולט,
מסגרת שחורה ומשקולת בתחתית
המסך למתיחה Draper,da-lite..או
שווה ערך.
מסך חשמלי בגודל  3.05מטר ,בד
,MATT WHITEצפייה :התאמה
לזווית של  130מעלות ,בפורמט
,X34מנוע טבולרי  220וולט,
מסגרת שחורה ומשקולת בתחתית
המסך למתיחה Draper,da-lite..או
שווה ערך.
מסך חשמלי בגודל 3.66מטר ,בד
,MATT WHITEצפייה :התאמה
לזווית של  130מעלות ,בפורמט
,X34מנוע טבולרי  220וולט,

1

1

1

1

1
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כמות

מחיר

דגם

יונ15-

הערות

מסגרת שחורה ומשקולת בתחתית
המסך למתיחה Draper,da-lite..או
שווה ערך.

רמקולים5% 3-
3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

רמקול מוגבר בגודל . "5בספק
 W100כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול מוגבר בגודל . "6.5בספק
 W100כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול מוגבר בגודל  ." 8בספק
 W250כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול מוגבר בגודל . "10בספק
 W300כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול מוגבר בגודל . "12בספק
 W360כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול מוגבר בגודל . "15בספק
 W600כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול פסיבי בגודל . "5בספק
 W100כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול פסיבי בגודל . "6.5בספק
 W100כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול פסיבי בגודל  ." 8בספק
 W200כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול פסיבי בגודל . "10בספק
 W300כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול פסיבי בגודל . "12בספק
 W360כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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נספח ה'  -כתב כמויות מחירון לציוד אור קולי חדש
אוניברסיטת אריאל בשומרון
מס'
3.12

3.13

3.14

תיאור מוצר
רמקול פסיבי בגודל . "15בספק
 W400כולל מתקן תליה מתוצרת
JBL,SAMSON, AUSTRALIN
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול שקוע מלבני בגודל "6.5
בהספק  W100מתוצרת
AUSTRALIN ,JBL,SAMSON
 MONITORאו שווה ערך.
רמקול שקוע מלבני בגודל  "8בהספק
 W100מתוצרת JBL,SAMSON,
 AUSTRALIN MONITORאו שווה
ערך.

כמות

מחיר

דגם

יונ15-

הערות

1

1

1

מיקסרים5% 4-
4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

מיקסר  4ערוצים  2כניסות מונו2+
כניסות סטריאו עם איקוולייזר
ואפקט YAMAHA,PEAVEY .או
שווה ערך.
מיקסר  6ערוצים  4כניסות מונו2+
כניסות סטריאו עם איקוולייזר
ואפקט .כדוגמת
 YAMAHA,PEAVEYאו שווה ערך.
מיקסר  10ערוצים  6כניסות מונו4+
כניסות סטריאו עם איקוולייזר
ואפקט .כדוגמת
 YAMAHA,PEAVEYאו שווה ערך.
מיקסר  16ערוצים  10כניסות מונו4+
כניסות סטריאו עם איקוולייזר אפקט
וכניסת  USBכדוגמת
 YAMAHA,PEAVEY.או שווה
ערך.
מטריצת שמע  DSPהכוללת 8
כניסות  ,MIC/LINEכולל  4יציאות
 LINEהמטריצה תישלט ממערכת
השליטה כדוגמת  DIGITOOLאו
שווה ערך.
מטריצת שמע  DSPהכוללת 16
כניסות  ,MIC/LINEכולל  16יציאות
 LINEלפחות ,כשהמטריצה תישלט
ממערכת השליטה כדוגמת
 DIGITOOLאו שווה ערך

1

1

1

1

1

1

מגברים5% 5-
5.01

5.02

מגבר בהספק x100W RMS2
בעומס  .ohms 8כדוגמת
SAMSON,YAMAHA,PEAVEY
או שווה ערך.
מגבר בהספק x300W RMS2
בעומס .ohms 8כדוגמת
SAMSON,YAMAHA,PEAVEY
או שווה ערך.

1

1
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נספח ה'  -כתב כמויות מחירון לציוד אור קולי חדש
אוניברסיטת אריאל בשומרון
מס'
5.03

5.04

5.05

תיאור מוצר
מגבר בהספק x500W RMS2
בעומס .ohms 8כדוגמת
SAMSON,YAMAHA,PEAVEY
או שווה ערך.
מגבר בהספק x1000W RMS2
בעומס .ohms 8כדוגמת
SAMSON,YAMAHA,PEAVEY
או שווה ערך.
מגבר בהספק x3000W RMS2
בעומס .ohms 8כדוגמת
SAMSON,YAMAHA,PEAVEY
או שווה ערך.

כמות

מחיר

דגם

יונ15-

הערות

1

1

1

עמדת מרצה15% 6-

6.01

6.02

פודיום :
בסיס הפודיום עשויי מתכת ,כולל 2
מגרות עבור מקלדת ועכבר ועבור
מחשב נייד חיפוי עליון וחזית
המגרות מפולאוריתן .המספקת
מעטפת דקורטיבית .
הפודיום עומד בדרישות בטיחות אש
בתקן הישראלי.
מסך מרצה  -צג  LCD 22'' TFTעם
זכוכית מחוסמת.
פנל חיבורים קפיצי  -מובנה הכולל:
חיבור למחשב נייד VGA+AUDIO
 HDMIחיבור רשת USB ,וחשמל.
מיקרופון קונדנסר באורך  40ס"מ –
שליטה נפרדת על עוצמת השמע.
מה כולל הפודיום:
-1מארז מהודר נייד עם גלגלים.
-2מסך " TFT 19
 -3פנל חיבורים הכולל -
 VGA+AUDIO,USB ,HDMIרשת
וחשמל .
-4מיקרופון צוואר גמיש
-5מכשיר די.וי.די פיוניר HD
-6מקלדת  +עכבר
כדוגמת אוניפודיום.
עמדת מרצה שולחנית
העמדה כוללת בסיס כלוב מתכת
למחשב נייח כולל דלת עם מנעול ופין
ביטחון המשתלב בתחתית שולחן
המרצה בצד הנבחר ע"י הלקוח.
בחלקו העליון של השולחן משולבים:
פלטה עליונה בעובי  28מ"מ
בפוספורמין צבע יבחר ע"י המזמין.
מסך מחשב " 19
מעטפת מיגון למסך מרצה
דקורטיבית עשויה מתכת .
פנל חיבורים  -מובנה במעטפת
המיגון למסך המרצה הכולל:

1

1
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תיאור מוצר

כמות

מחיר

דגם

יונ15-

הערות

VGA+AUDIO,USB*2 ,HDMI
רשת וחשמל ומקום יעודי עבור בקר
השליטה.

מערכות שליטה ובקרה5% 7-
7.01

7.02

7.06

,Pixie+
בקר שליטה משולב פנל לחיצים 8
לחצנים ,לשליטה על מערך המיתוג
ומקורות האודיו-וידאו ,תאורה ,מסך
חשמלי ,וילונות וכו' .מערכת השליטה
תכלול את כל הרחבות הבקר
החיצוניות/פנימיות כגון ממשקי 2
כניסות  ,RS232ו 2-כניסות RELAY
ו 2 -כניסות  ,IRכניסת רשת IP
לשליטה מרחוק ,מתאמים ,וכל רכיב
אחר הדרוש לצורך חיבור מערכת
השליטה למערכות השונות
המותקנות  KRAMER.או שווה
ערך.
מערכת שליטה ובקרה לשליטה על
מערך המיתוג ומקורות האודיו-וידאו,
תאורה ,מסך חשמלי ,וילונות וכו'.
מערכת השליטה תכלול את כל
הרחבות הבקר החיצוניות/פנימיות
כגון ממשקי  4כניסות RS232, 4
כניסות  RELAYו 4 -כניסות ,IR
כניסת רשת  IPלשליטה מרחוק,
מתאמים ,וכל רכיב אחר הדרוש
לצורך חיבור מערכת השליטה
למערכות השונות המותקנות .
מסך מגע חוטי " 6.5תוצרת אותו
יצרן של הבקר הנ"ל.
כל הבקרים יסופקו כולל תכנות לפי
דרישות הלקוח

1

1

1

1
1

ממתגים ומפצלים5% 8-
8.01
8.02
8.03

ממיר ,CAT-5E/CAT-6/HDMI
כדוגמת KRAMER PT 571+572
מפצל אות מסך  HDMI 1:2כדוגמת
KRAMER VS21Hאו שווה ערך.
מפצל אות מסך  HDMI 1:4כדוגמת
 KRAMER VS41Hאו שווה ערך.

1
1
1
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8.04
8.05

8.06

8.07

8.08

8.09

8.10

תיאור מוצר
מפצל אות מסך  VGA 1:2כדוגמת
 KRAMER VP200Kאו שווה ערך.
מפצל אות מסך  VGA 1:4כדוגמת
KRAMER VP-41
מטריצת  HDMIהכוללת  4כניסות ו-
כדוגמת
 4יציאות
 KRAMER VS-44HNאו שווה
ערך.
מטריצת  HDMIהכוללת  8כניסות ו-
כדוגמת
 4יציאות
 KRAMER VS-84HNאו שווה
ערך.
ממתג מולטי פורמט כולל SCLER
כדוגמת  KRAMER VP444או שווה
ערך.
ממתג אות אוטומטי מסך HDMI 1:2
כדוגמת  KRAMER VS211או שווה
ערך.
ממתג אות אוטומטי מסך
VGA+AUDIO 1:2
כדוגמת  KRAMER VP211או שווה
ערך.

כמות

מחיר

דגם

יונ15-

הערות

1
1

1

1

1

1

1

מתקני תליה5% 9-
9.01

9.02
9.03

כלוב למקרן חיתוך לייזר הצבוע
בצבע אלקטרו סטטי ומתקן תליה
באורך עד  2מטר כולל מעבר כבלים.
גליל בלבד.
תעלת דריכה מאלומיניום ברוחב 13
ס"מ וגובה  2ס"מ מחיר למטר
מתקן עוקף מזגן

1

1
1

התקנות10% 10-
התקנת מקרן הכוללת :התקנת מתקן
תליה +כלוב ,כבילה
*2כניסות מחשב VGA+AUDIO
 *1כניסות וידאו () RCA
 *1כניסת שמע מסוג *RCA*2
 *1כניסת שליטה ובקרה RS232
HDMI *1
10.01
*1מיקרופון
יציאות : OUTPUT
 *1חזרה למוניטור מחשבVGA
 *1שמע סטריאופונית מסוג RCA*2
כבילה
לרמקולים
עד  15מטר תעלות וצנרת לפי
הצורך .כולל אחריות לשנה
התקנת מסך הקרנה חשמלי כולל
10.01
מפסק קיר כולל אחריות לשנה
התקנת מערכת הגברה עד 4
 10.03רמקולים כולל כבילה חיבור והפעלה.
צנרת ותעלות לפי הצורך .כולל

1

1
1
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נספח ה'  -כתב כמויות מחירון לציוד אור קולי חדש
אוניברסיטת אריאל בשומרון
מס'

תיאור מוצר

כמות

מחיר

דגם

יונ15-

הערות

אחריות לשנה
התקנת עמדת מרצה שולחנית
קיבוע העמדה בהתאם לדרישת
הלקוח
10.04
חיבור כל מרכבי המערכת וידאו אודיו
ושליטה .הפעלה והדרכה .כולל
אחריות לשנה
התקנת עמדת מרצה פודיום
קיבוע העמדה בהתאם לדרישת
הלקוח
10.05
חיבור כל מרכבי המערכת וידאו אודיו
ושליטה .הפעלה והדרכה .כולל
אחריות לשנה
 10.06שעת עבודה מתקין
 10.07שעת עבודה טכנאי

1

 10.08שעת עבודה תכנת

1

1

1

1

נורות למקרנים10% 11-
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07

מנורה למקרן HITACHI
 CPX2510Nמקורית בלבד
מנורה למקרן HITACHI
 CPX2511Nמקורית בלבד
מנורה למקרן HITACHI
 CPX2514Nמקורית בלבד
מנורה למקרן HITACHI
 CPX2515Nמקורית בלבד
מנורה למקרן HITACHI
 CPX2530Nמקורית בלבד
מנורה למקרן HITACHI
 CPWX4022Nמקורית בלבד
אחריות למנורה  3חודשים או 500
שעות הקודם מבניהם

1
1
1
1
1
1
1

שעות עבודה 10%12 -
 12.01שעת עבודה
סה"כ מחיר נדרש לכלל הציוד

1
₪0.00
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נספח ו' למכרז  -שאלון שביעות רצון
נא הקף את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים:
 .1עמידה בתנאי ההתקשרות :האם השירות שניתן על ידי המציע עמד בדרישות ההתקשרות
עמו?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .2עמידה בלוחות זמנים :האם המציע עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת ההתקשרות
עמו?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .3איכות תוצרי העבודה :האם אתה שבע רצון מאיכות תוצרי העבודה של המציע?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .4מקצועיות :האם המציע הפגין מקצועיות וידע במסגרת מתן השירותים?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .5פתרון בעיות או תקלות :האם המציע נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות
עמו באופן יעיל?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .6זמינות שירות :האם המציע הפגין זמינות בשירות שניתן ללקוח (מיידיות במענה לפניות
הלקוח)? האם אתה שבע רצון מזמינות המענה שניתן לפניותיך?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה

במידה רבה

במידה רבה
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מאוד

בינונית

 .7יחסי אנוש :האם המציע הפגין יחס נעים ואדיב? האם יש למציע מודעות לחשיבותה של
איכות השירות שהוא מעניק ללקוחותיו?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .8שיתוף פעולה עם הלקוח :האם המציע היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך
ההתקשרות האם המציע נענה לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .9האם היית ממליץ להתקשר עם המציע למתן שירותי אחריות ותחזוקה למערכות
אורקוליות וטכנולוגיה ואספקת ציוד חדש?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד
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