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 כללי .1

המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה, ע"ר (להלן, במשותף, לצרכי  -, ע"ר ואוניברסיטת אריאל בשומרון 1.1

מזמינה בזאת  )"סיטההמתאם מטעם האוניבר"ו/או  "האוניברסיטהמכרז זה בלבד: "

, כהגדרתם מנדפים כימייםשל לאספקה והתקנה  פומביעבור מכרז מתמודדים להגיש הצעות 

והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו (להלן,  , לרבות חיבור לתשתיותבמפרט

 ").המכרז מסמכי" או "המכרז"  ,/"המוצר"הציוד""/ "המנדפים", "השירותיםבהתאמה: "

 .הליך תחרותי נוסףאפשרות לקיום ו מכרז פומבי, הכולל המכרז הינ 1.2

 של (שתי) תקופות 2 לעוד להארכה אופציה עם(שלוש) שנים  3 של לתקופה היא ההתקשרות 1.3

 . ")ההתקשרות תקופת(להלן: " )חמש שנים 5 עד כ"בסה( שנה נוספת

יב המציע אליה מחו שירות אחריות ותחזוקה על אף תקופת ההתקשרות הקבועה לעיל, תקופת 1.4

  ממועד התקנת המנדף הכימי. לפחות חמש שניםלא תפחת מ, הזוכה

על ידי ועדת  /ותהזוכה /ותתיבחר כהצעה /םאשר הצעתו /יםתנאי ההתקשרות עם המציע 1.5

") קבועים בהסכם ועדת המכרזים" -" והמציע הזוכההמכרזים של האוניברסיטה (להלן: "

"), מפרט השירות ואמנת השירות, תקשרותהסכם הה(להלן: "' ח ההתקשרות המצורף כנספח

המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. התמורה למציע הזוכה תהא בהתאם להצעתו 

 .")הצעת המציע(להלן: " –  'ז הכספית של המציע הזוכה אשר תוגש בנוסח הקבוע בנספח

את ות במחייכמויות אלו ואין הכמויות במפרט כתב הכמויות הינם הערכה בלבד מובהר כי  1.6

שירותים בפועל על ידי האוניברסיטה יכול מוצרים ו/או ההאוניברסיטה. לפיכך, היקף הזמנת ה

 המצוין.ההיקף להיות נמוך (עד כדי אי הזמנת שירותים כלל) או גבוה מ

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או בתוספות אשר יפורסמו  1.7

  http://www.ariel.ac.il/management/open של האוניברסיטה: מעת לעת באתר האינטרנט

 )."אתר המכרזיםו/או " "אתר האינטרנט(להלן: "

 ומסמכי המכרז.  הסכםפרק זה הינו פרק כללי ומהווה תמצית בלבד, הנוסח המחייב הינו ה 1.8

http://www.ariel.ac.il/management/open
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. יחד עם זאת אשר בנייתו בשלבי סיום מתקדמים ניין מדעי הטבעהציוד שיסופק יותקן בב 1.9

גם במעבדות קיימות העוברות ן את המוצרים האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להתקי

לפי והכל  ,שינוי, שדרוג או שיפוץ ו/או במעבדות חדשות נוספות הנבנות בקמפוס באריאל

 שיקול דעתה.  

מנדפים כימיים, אשר  80-קשרות נאמד בכהיקף ההזמנה המשוער בתקופת ההת 1.9.1

יסופקו בשלבים לפי דרישת המזמין מעת לעת ולפי שיקול דעתו. עם זאת, מדובר 

 . האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין הכמות המשוערת או בכלל ,בהערכה בלבד

 להזמיןכלל ו/או  ובהר כי האוניברסיטה רשאית שלא להזמין את השירותיםי 1.9.2

קים ו/או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או בשלבים ו/או בחל

  .ארגוניות ו/או מנהליות ו/או אחרות, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי

אספקת השירותים תלויה בין היתר בקצב הבינוי ברחבי הקמפוס, הספק מודע לכך  1.9.3

 ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה בגין כך.

קצב האספקה וגודל ה"מנות" יקבע על לפי שלבים.  , דהיינו הזמנותב"מנות" וופקיסהמוצרים  1.10

לתוספת מחיר בגין טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ידי האוניברסיטה ולמציע לא תהיה כל 

מנות  2מנדפים, לא יוזמנו  10-30יחד עם זאת גודל מנה מוערך בין  הקצב או גודל ה"מנות".

  עם הזוכה. בתיאום מראש  אבמקביל אל

על  ,עם קבלת ההזמנה, על הספק הזוכה להכין תוכנית מפורטת להעמדת המנדפים הכימיים 1.11

בסיס מדידות שייעשו בפועל.  על הזוכה להגיש תוכנית זו לאישור הממונה מטעם 

 האוניברסיטה.

את הספק הזוכה יספק לאחר אישור התכנית להעמדת המנדפים הכימיים ע"י האוניברסיטה,  1.12

מים י 75עד ם, כולל חיבור המנדפים למערכות האספקה השונות תוך פרק זמן של המנדפי

 מקבלת ההזמנה. (קלנדריים) 

מדידה, אישור נציג האוניברסיטה וביצוע עד למסירה של  :כולליובהר כי פרק הזמן הנ"ל 

  העבודות במלואן לשביעות רצון המזמין.

הזוכה ספק יקף ההתקשרות עם ההאוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את ה

ממלוא היקף העבודות ע"פ המכרז, ע"י הוספת ביצוע של סעיפים   50%במכרז בשיעור של עד 

 ו/או פרקים בכתבי הכמויות (קיימים או חדשים). 
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 מהות ההתקשרות .2

 בבניין מדעי הטבע.מנדפים כימיים לאספקת והתקנת האוניברסיטה מעוניינת לקבל הצעות  2.1

חיצונית"  -מטיפוס ״שאיבה  ים כוללת אספקת והתקנת מנדפים כימייםתכולת השרות 2.2

 לפחות שנים 5 כלול תקופת אחריות ותחזוקה של יכל הציוד המוצע . ופליטה אל מחוץ לבניין

 מרגע ההתקנה.

מנדפים כימיים) לבניין מדעי הטבע.  10-30בשלב הראשון, תוזמן מנה ראשונה (כאמור בין  2.3

, אולם מדובר במועד משוער 2019 יוני הינו חודש ביחס למנה זו  מועד האספקה המתוכנן

ע"פ ימים לכל היותר,  60טווח של זה במועד מ לסטותהזכות בלבד ולאוניברסיטה שמורה 

הכל בכפוף ו, עם הודעת הזכייהככל הניתן מועד אספקה סופי יימסר לזוכה שיקול דעתה

 .לסיום בניית בניין מדעי הטבע

במועד ש לסיים את התקנת המנדפים הכימיים באופן מלא ומושלם המציע הזוכה יידר 2.4

 .  ובכפוף ללוחות הזמנים ע"פ מכרז זה. שייקבע בהזמנה

לאוניברסיטה תהיה שמורה הזכות להשית קנסות ו/או פיצויים על מציע זוכה שלא יעמוד  2.5

רשאית לפי בהתחייבויותיו, ככתבן וכלשונן לרבות בגין אי עמידה בלוחות הזמנים וכן תהיה 

, והכל בהתאם להוראות לאספקת השירותים לפעול באמצעות אחר הבלעדי שיקול דעתה

   ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין האמור. הסכם ההתקשרות

 טבלת מועדים .3

 להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):

 הפעילות התאריכים מס'

 פרסום המכרז 28/02/2019 1

 10:00בשעה  06/03/2019 2
נפגשים בשער הכניסה הראשי לקמפוס  - סיור מציעים

 מילקן באוניברסיטת אריאל בשומרון

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 13/03/2019 3

 לאתר האינטרנט תשובות לשאלות הבהרההעלאת  18/03/2019 4

 )צהרייםב 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה 27/03/2019 5

 

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין המועדים המצוינים במסמכי  3.1

 המכרז, יגברו המועדים הנקובים בטבלה.

המועדים המופיעים לעיל הינם סופיים. באחריות המציע לעמוד בכל המועדים לעיל בהתאם  3.2

 לשלבי המכרז.
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יל, וכן לדחות את המועד רשאי לשנות כל מועד המופיע לע המתאם מטעם האוניברסיטה 3.3

האחרון להגשת הצעות למכרז כל עוד לא חלף מועד זה. על המציע להתעדכן בעצמו בכל שינוי 

  לרבות שינוי בלוחות זמנים שיפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

 רשימת נספחים למכרז זה .4

 הנספחים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז:

 תיאור תוכן מס"ד

 תכולה כללי ודרישותמפרט   נספח א'

    ל    ) ( 

          

     

     

        

          

            

     

          

 

          

              

      

           

      

 

 למנדף כימי מפרט טכני מיוחד ) 1נספח א'(

 ני מדידה מיוחדיםמפרט טכני מיוחד ואופ )2נספח א' (

 כתב כמויות )3נספח א'(

 מנדפים כימיים – רשימת לקוחות נספח ב'

 הצעת המציע  נספח ג' 

 אישור רו"ח נספח ד' 

 מכרז ערבות   ה'נספח 

 ביצועערבות  נספח ו'  

 הצעת מחיר נספח ז'  
 

 הסכם נספח ח'  

 ,2ב', 1ב' יםנספח
  3ב'

 נספחי ביטוח

 מסמכי המכרז .5

הנוסח המופיע בו הוא הנוסח  ,י המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום באתר האינטרנט מסמכ .5.1

בבניין  0בקומה  13. 0. א3 בחדר –הרכש מנהל המחייב. מסמכי המכרז יועמדו גם לעיון ב

 :טל' לבירורים אוניברסיטת אריאל בשומרון.א, קמפוס מילקן, 3ההנהלה מספר 

 054-9079499. 

 ינה כרוכה בתשלום דמי ההשתתפות.ההשתתפות במכרז א .5.2



 ןלאספקה והתקנה של מנדפים כימיים באוניברסיטת אריאל בשומרועם הליך תחרותי נוסף  1/19מכרז פומבי מס' 

 

6 
 
 
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .6

להלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז. על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים 

משנה ו/או אחר מטעמו. מציע שאינו עונה על אחד מתנאי הסף, הצעתו  מציעבמצטבר, ולא באמצעות 

 תיפסל ולא תידון כלל.

 תנאי סף כלליים: .6.1

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה. המציע רשום בישראל במרשם המתנהל עפ"י דין  .6.1.1

 לגבי תאגידים מסוגו.

 –המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .6.1.2

 והתקנות מכוחו. 1976

 הן.זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור משוויון לחוק  9המציע מקיים את הוראת ס'  .6.1.3

המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר  .6.1.4

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום וכן    נושים

 ספק בדבר יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 ד' חלצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח נספ

 

 תנאי סף מקצועיים: .6.2

רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בתנאי הסף המיוחדים 

המפורטים בהמשך. מובהר בזאת, כי לא ניתן להסתמך על גוף משפטי אחר, לרבות גוף שנוצר 

 כתוצאה ממיזוג, חברה קשורה מכל סוג שהוא, על מנת לעמוד בתנאי הסף, חלקם או מקצתם.

מובהר בזאת, כי המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף 

 הצעתו של המציע וכן למשך כל תקופת ההתקשרות.

 

שנים לפחות ביצור מנדפים  5, בעל ותק של בישראל  המציע בעל כושר יצור עצמי של מנדפים  .6.2.1

 בדות, הכולל:מנדפים כימיים למע ויש ברשותו ובשימושו בית מלאכה ליצור

 מחלקת בקרת איכות בייצור.  •

 כליאת אוויר לצורך עמידה בתקני איכות; - בקרת מנדף יכולת  •

מנדפים כימיים  30המציע סיפק לכל הפחות  :ניסיון באספקת מנדפים כימייםלמציע  .6.2.2

 .2016-2018במהלך השנים 

מבין  2ל  2016-2018במהלך השנים בסה"כ מנדפים כימיים  10לכל הפחות המציע סיפק   .6.2.3

. תחת ההגדרה , תעשייה כימית, בתי חוליםאקדמיה/מחקרמוסדות הבאים: 

 מכוני מחקר ומעבדות מחקר. מכללות אקדמיות, אוניברסיטאות, אקדמיה/מחקר יכללו: 

המוצע על ידו למציע מחלקת  שירות בארץ הנותנת תמיכה, שירותי אחזקה ותחזוקה לציוד  .6.2.4

 .במכרז זה
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על סך של ) ה'נספח בנוסח המצורף כ(רבות בנקאית אוטונומית ף להצעתו עהמציע ציר .6.2.5

יש להקפיד לא לחורר את הערבות הבנקאית האוטונומית המוגשת במסגרת [ .₪ 50,000

 . ההצעה

 מסמכים ואישורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף .7

ו את להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הכלליים והמקצועיים על המציע להגיש עם הצעת .7.1

 המסמכים הבאים:

של תעודת רישום במרשם  יצרף המציע העתק - 6.1.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  .7.1.1

המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו, או העתק של תעודת עוסק מורשה. אם 

המציע הינו תאגיד, יצרף גם נסח חברה עדכני מרשם החברות המכיל מידע גם על 

 שעבודים.

יצרף המציע אישור  מפקיד שומה המעיד על  - 6.1.2ף להוכחת עמידתו בתנאי ס .7.1.2

 .1976-ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 .ג'יחתום המציע על תצהיר בנוסח הרשום בנספח  6.1.3להוכחת עמידתו בתנאי סף  .7.1.3

 .ד'נספח יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח  6.1.4 להוכחת עמידתו בתנאי סף .7.1.4

  : 6.2.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  .7.1.5

 למכרז.ג'  כנספחעו"ד בנוסח המצורף  ייצרף מציע תצהיר חתום בפנ .א

יצרף המציע את תצהיר חתום בפני  - 6.2.3 –ו  6.2.2להוכחת עמידתו בתנאי סף  .7.1.6

 למכרז.  ג' נספחעו"ד, בנוסח המצורף כ

פים במועד האחרון להגשת יובהר כי על כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להיות תק .7.2

 ההצעות ובמשך כל תקופת ההתקשרות.

בסמכותה של ועדת המכרזים לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, היתר,  .7.3

אישור, רישיון ו/או כל מסמך אחר, המהווה תנאי מוקדם לקבלת ההצעה, להשלים 

כל מסמך, אישור, פרק זמן שיקבע ע"י ועדת המכרזים (ובלבד שועדת המכרזים המצאתו ל

היתר, רישיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע 

במכרז זה להגשת ההצעות) ו/או לזמנו לשימוע בפני ועדת המכרזים לצורך מתן הבהרות 

ו/או השלמות, ו/או לפנות למציע בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו ו/או בבקשה 

 נים ומסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו, והכל כפי שתמצא לנכון.לקבלת נתו

לעניין זה תבחין ועדת המכרזים בין דרישותיו המהותיות של המכרז, החייבות להתקיים 

 במועד הגשת ההצעה לבין הדרכים להוכחתן, אשר יכול ויוכחו גם לאחר הגשת ההצעה.
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שר לא השלים ו/או הבהיר את בסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את הצעת המציע א .7.4

הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו ו/או אשר לא התייצב לשימוע בפני ועדת המכרזים, 

 במועדים אותם קבעה האוניברסיטה.
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 תנאים נוספים .8

של  מציע המעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט .8.1

 הצעתו. אין לשנות את מסמכי המכרז. ,  ולהגיש על גבי מסמכי המכרז אתהואניברסיטה

המציע יגיש את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו. החתימה תיעשה בעט בלבד. על  .8.2

נציג המציע (שהינו מורשה חתימה מטעם המציע) לחתום על כל מסמכי המכרז וההסכם 

בראשי תיבות בצרוף חותמת המציע (ככל שקיימת) בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת 

סמכים והבנתם, ובכלל זה על כל המסמכים שצורפו להצעה ללא יוצא מן הכלל. המ

 במקומות בהם נדרשת חתימה מלאה, יש לחתום חתימה מלאה בצרוף חותמת המציע. 

' למכרז, כשהיא מלאה זההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם לנספח  -ההצעה הכספית  .8.3

של מורשי החתימה בצרוף חותמת  וחתומה כנדרש (אם המציע הינו תאגיד החתימה תהיה

 התאגיד).

 'חכנספח על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף  -הסכם ההתקשרות  .8.4

למכרז,  חתום בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל עמוד (מלבד העמוד האחרון), 

 ובחתימה מלאה  בצרוף חותמת התאגיד/העסק במקום המיוחד לכך בעמוד האחרון של

ההסכם. לכל החתימות תצורף חותמת תאגיד. בנוסף, בעמוד האחרון יש לאשר את 

 החתימה ע"י עו"ד או רו"ח.

על מציע שהינו תאגיד להגיש אישור חתום ע"י רו"ח או עו"ד בדבר פרטי המציע ושמות  .8.5

מורשי החתימה שיש בסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתםלא תתקבל הצעה המוגשת 

ם ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך. ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בידי מספר תאגידי

ובשמו בלבד, וללא כל הסכם, קשר ו/או תיאום עם גופים ו/או עם אנשים אחרים המגישים 

 הצעות להליך.
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 פניות והבהרות לגבי המכרז .9

הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל במענה לשאלות שיועברו  .9.1

לעיל, לנציג  2 ר אלקטרוני בלבד, שיישלח עד למועד המוגדר בסעיףבאמצעות דוא

 :האוניברסיטה

 michrazim@ariel.ac.il דוא"ל  -רכש ראש מינהל ה – גב' לילך יונאי 

שת מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את המועד האחרון להג

 הצעות.

 כל פניה תכלול את שם המציע ושם הפונה מטעמו. .9.2

 בפורמט הבא בלבד: Wordשאלות המציע למכרז יוגשו בקובץ  .9.3

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

     

האוניברסיטה תשיב לשאלות ההבהרה, באמצעות פרסום באתר המכרזים  עד למועד  .9.4

 לעיל. 3המוגדר בסעיף 

לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  האוניברסיטה אינה מתחייבת .9.5

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות מסוימות.

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י האוניברסיטה  .9.6

בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו באתר 

קבלת המידע. כל שינוי -למציע לא תהא כל טענה כלפי האוניברסיטה בעניין איהמכרזים ו

או תוספת למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת האוניברסיטה ובין 

בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה ע"י האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, ויחייב 

 את המציעים.

שינוי שיפורסמו באתר המכרזים (ככל שיהיו), יצורפו ע"י תשובות, הבהרות והודעות  .9.7

המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, 

הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות והן יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע ומתנאי 

 המכרז.

 באחריות המציע להתעדכן באתר המכרזים. .9.8

המציע סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק אם ימצא  .9.9

כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו להודיע על כך 

 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.  7 -לאוניברסיטה בכתב, לא יאוחר מ

mailto:michrazim@ariel.ac.il
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רות מטעמה במסמכי המכרז האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים והבה .9.10

גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות 

מהמציעים הפוטנציאלים. תיקונים והבהרות כאמור יישלחו למציעים וזאת במקביל 

 לפרסום באתר המכרזים.

פורסמה  למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של האוניברסיטה, אלא אם .9.11

 באתר המכרזים.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה ע"י  .9.12

המציעים (כולם או חלקם) או ניתנה הבהרה ע"י האוניברסיטה, פרשנות ועדת המכרזים 

תחשב לכל דבר ועניין כפרשנות המחייבת, והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן 

 י בהירות, סתירה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז.בדבר א

 ההצעה הכספית .10

טופס ההצעה הכספית כולל את טבלת הצעת המחיר אשר על המציע למלאה בהתאם להנחיות 

 הבאות:

כשהוא  'זנספח  –ההצעה הכספיתהמציע יגיש את הצעתו הכספית למכרז על גבי טופס  .10.1

 .חתום כנדרש

 אין להתנות עליו ואין לסייגו.אין לשנות את טופס ההצעה הכספית,  .10.2

, למעט מע"מ אשר יתווסף כל מס ו/או היטל אחרוכוללים כל המחירים יהיו בש"ח  .10.3

 לחשבונית המציע הזוכה כדין.

על המציע לרשום בעט בלבד את המחירים המוצעים על ידו ולוודא כי כל עמודת המחירים  .10.4

 מולאה על ידו כנדרש.

או  לעיל, עלול לגרום לפסילת ההצעה 10.4יף אי מילוי ההצעה הכספית כמפורט בסע .10.5

שהאונברסיטה תמלא את המחיר הגבוה שקיבלה עבור אותו פריט ומחיר זה יחייב את 

 , והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים.הספק

מובהר כי מחירי ההצעה שיינתנו ע"י המציע הינם מחירים סופיים וקבועים, הכוללים את  .10.6

ל ההוצאות והעלויות הכרוכות באספקת השירותים נשוא מכרז זה. המציע הרווח ואת כ

הזוכה לא יהיה זכאי לדרוש ולא יקבל כל תמורה אחרת ו/או נוספת עבור ביצוע השירותים 

 בפועל, מלבד התמורה שתשולם על בסיס המחירים שהציע בהצעה הכספית.

קו על פני הפרט  שירטוט כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע, בשגגה, תיעשה ע"י .10.7

השגוי, ורישום הפרט הנכון בצדו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחותמת מוסמכי 

 החתימה בו. אין לבצע מחיקות באמצעות "טיפקס".
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 הגשת ההצעה .11

יש להגיש את ההצעה בשפה העברית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה בשני עותקים (מקור  .11.1

מכי המכרז לרבות מסמכי הבהרות, ככל שיהיו. העותק ההצעה תכלול את כל מס והעתק).

 המקורי יסומן כ"מקור" וההעתק יסומן כ"העתק" ויהא זהה למקור.

  יש להגיש את מסמכי המכרז על נספחיהם עפ"י סדר הופעתם במכרז. .11.2

יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד מעמודי ההצעה ולהוסיף חותמת, במקומות בהם  .11.3

 תום ולהוסיף חותמת.נדרשת חתימה מלאה יש לח

במקומות בהם נדרש מילוי ידני באמצעות עט, לרבות חתימות, יש למלא אך ורק באמצעות  .11.4

 עט.

אין לכרוך את ההצעה בשום צורה (כריכה בחום, ספירלה וכיו"ב), ניתן להדק את כל  .11.5

 המסמכים יחד באמצעות הידוק ע"י סיכת שדכן בפינה הימנית העליונה. 

 על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט לכיתוב חת סגורה היטב.ההצעה תוגש במעטפה א .11.6

 מנדפים כימייםלאספקה והתקנה של תחרותי נוסף עם תהליך  1/19פומבי מס'  מכרז"

  . "באוניברסיטת אריאל בשומרון

על המציע לוודא כי ההצעה המוגשת על ידו כוללת את כל מסמכי     .11.7

 המכרז ומצורפים אליה כל המסמכים כנדרש והיא חתומה כנדרש.

ב: אוניבריסטת אריאל, הממוקמת בתיבת המכרזים את המעטפה הסגורה יש להפקיד  .11.8

עד למועד  מנהל הרכשאצל  13. 0 .א.3בחדר , 0קומה  ,א3הנהלה בניין , מילקןקמפוס 

 . לעיל 3האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף 

על המציע לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י מזכירת היחידה בחותמת  .11.9

ושעת הגשת ההצעה, בטרם הפקדתה בתיבת  תאריך האוניברסיטה וצוינו על גביה

 המכרזים.

 את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר). .11.10

 המועד אחרון להגשת ההצעות  .12

  לעיל. 3  המועד האחרון להגשת ההצעות הינו בהתאם למוגדר בסעיף .12.1

  .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון .12.2
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 הליך בחירת ההצעה הזוכה .13

 :קריטריונים לבחינת הצעות שתוגשנה במסגרת המכרזלהלן ה

 איכות - 30%

 מחיר - 70%

 75נק'. הצעה עם ציון מתחת ל  75ציון מינימלי נדרש: . 13.2.4בסעיף רכיב האיכות יקבע לפי הדרוג 

 .על הסף נק' תפסל

 13.3בסעיף הדרוג  רכיב המחיר יקבע לפי

 בדיקת תנאי סף ונספחים – שלב ראשון .13.1

מעטפות המציעים תיפתחנה, ותיערך בדיקה האם צורפו כל המסמכים כנדרש  .13.1.1

תנאי הסף. האוניברסיטה רשאית לפסול, בהתאם לשיקול תיבדק עמידת המציע בו

, ו/או כל הצעה שלא או יותר אחד דעתה הבלעדי, כל הצעה שלא עמדה בתנאי סף

צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט אחד או יותר מפרטי 

 .ההצעה כלל מידע לא נכון ו/או לא מלא

לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא  ,אך לא חייבת ,תהיה רשאית אוניברסיטהה .13.1.2

ופן אסור, הכל יהיה בכך מתן אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה בא

 בכפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות הבאות מכוחו. 

 .)13.2קביעת ציון האיכות (ס"ק  – שניהצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב ה .13.1.3

 קביעת ציון איכות – שלב שני .13.2

 לבדיקות יועברו, ונמצאו כשירות הסף בתנאי עמידה הוכיחו אשר המציעים הצעות .13.2.1

: להלן( ידה על שימונה בדיקה צוות או המכרזים דתווע י"ע אשר יבוצעו, איכות

דרוג  בטבלת המפורטות המידה לאמות בהתאם הכל "),הועדה" או" ההערכה ועדת"

 . שלהלן 13.2.4האיכות שבסעיף 

סיורים באתרי לקוחות בהם התקין המציע מנדפים יכולה לבצע ועדת הערכה  .13.2.2

ל שלאוניברסיטה ניסיון ככ .שלא לבצעם הכל ע"פ שיקול דעתה , ורשאיתכימיים

 קודם עם מציע, היא תיחשב כלקוח לעניין זה גם אם לא פורטו בניסיון המציע.

ככל שהאוניברסיטה תבחר שלא לקיים סיור/ים באתרי לקוחות או שלא לפנות  .13.2.3

שתקבל ניקוד האיכות הכולל הרי ש, ביחס למציע מסויים ללקוחות לקבלת המלצות

 שלא בוצע.  חלקת הבהשמט יתחלק באופן יחסיהצעתו 
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 מנדפים כימיים – דרוג איכות .13.2.4

 קריטריון
משקל 
 בנקודות

 :   2016-2018אספקת מנדפים כימיים בשנים 

 נקודות 5  -מנדפים  30-60בין  

 נקודות. 10 –מנדפים  60יותר מ 
20 

 : 2016-2018אספקת מנדפים כימיים למוסדות מחקר בשנים 

 נקודות 5 -שני מוסדות מחקר  מנדפים כימיים לכל אחד מ 20לפחות 

 נקודות   10 -מנדפים כימיים לכל אחד משני מוסדות מחקר   30יותר  מ 

 :[יבחן בסיור באתר לקוח] מציעשביצע ההמנדפים הכימיים התרשמות מ

, האוניברסיטה תבחן עבודה למכרזשהוצגו במענה עבודות ייצור המנדפים הכימיים מבין 
אשר תוצג לצוות האוניברסיטה באתר הלקוח שעבורו בוצעה  לשיקול דעתה או יותר אחת

, ע"פ הפרמטרים הבאים, באופן התבחינים שייבחנו וידורגו ע"י צוות האוניברסיטה העבודה.
 :מצטבר

 ודותנק 0-15 – איכות המוצר
 ודותנק 0-10     רמת גימור

  ודותנק 0-10רמת דיוק והתאמה  

 

35 

 : ]הייצורר [יבחן בסיור באת ייצוראיכות ה 

 ודותנק 6 – ס"מ 1יכולת ייצור מקומית ברזולוציה נדרשת של עד 

 ודותנק  0-9–כלים  ותוכנות המשולבות בתהליך הייצור

15  

 )ב'שפורטו בנספח  הלקוחותעל בסיס פרויקט לדוגמא מבין (איכות התכנון 

 ודותנק  0-10 –ואיכותי תכנון מפורט

 ודותנק  5-0 – ואיכותי שימוש בתוכנה ייעודית

15  

 המלצות:

ו/או ביקור באתר   וחוות דעתם הלקוחותעם האוניברסיטה על סמך שיחות הציון לסעיף זה הינו 

וכן לאילו  הלקוח (האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות אם ואת מי לבקר מתוך לקוחות הספק

 נושאים הבאים:בשיחות יבחנו שביעות רצון הלקוחות ב . לקוחות לפנות לשם קבלת ההמלצות

 נקודות (ציון מקסימלי) 5 -                      לוחות זמנים ועמידה בהתחייבויות .א

 נקודות (ציון מקסימלי) 5 -            פים הכימייםדהמנאיכות שביעות רצון מ .ב

 נקודות (ציון מקסימלי) 5 -        )תיקוניםהשוטף (תחזוקה,  רותיהשאיכות  .ג

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

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

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

 .כלקוחות

חוות דעתה יתכן והשנים האחרונות,  4ציע עבד עם האוניברסיטה במהלך מובהר בזאת כי במידה והמ

 תהיה רלוונטית לסעיף זה.בלבד של האוניברסיטה 

 15  

 100 ציון איכותסה"כ 
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  .נק'75ציון מינימלי נדרש: . תבוצע סכימה של ציון האיכות למנדפים כימיים ויקבע ציון איכות כולל

 קביעת ציון מחיר –שלב שלישי  .13.3

האיכות הכולל ציון הצעות אשר בע"י וועדת המכרזים רק בחן צעה הכספית תהה .13.3.1

 . נק' אפשריות 100מתוך  נק' 75 שלהם הינו מעל

יבוצע בהתאם לשיטת החישוב הרשומה בתחתית כל אחד ניקוד ההצעה הכספית  .13.3.2

לכל  ההצעה הכספית הנמוכה ביותרמשלושת סעיפי התמחור בנספח ההצעה. ככלל, 

ההצעות הכספיות האחרות יקבלו ניקוד יחסי  נקודות.ה 100ת מירב א תקבלמרכיב 

  לפי הנוסחה הבאה: לכל מרכיב,בהשוואה להצעה הכספית הנמוכה 

 כספי ציון
 = למרכיב

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

 משקל
 המרכיב

 למרכיב הצעת המחיר הנבדקת בש"ח

. ציון מחיר "ציון מחיר הצעהאשר תהווה "של כלל הציונים משוקללת מה יכתבוצע ס .13.3.3

 מהציון הכולל למציע. 60%ההצעה יהווה 

 קביעת ציון הצעה משוקלל –שלב רביעי  .13.4

 לכל הצעה יקבע ציון משוקלל סופי המורכב מהנוסחה הבאה: 

x 70%  + ציון מחיר הצעה x 30%ציון איכות = ציון משוקלל סופי 

  , כמפורט להלן:עם זכות האוניברסיטה להליך תחרותי נוסף הינו מכרז פומביהמכרז  .13.5

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף וזאת  .13.5.1

 .שאינו משמעותי בין ההצעות המובילות בהתקיים פער 

, תודיע החליטה ועדת מכרזים, בהתקיים התנאי לעיל על עריכת הליך תחרותי נוסף .13.5.2

, כי הם רשאים להגיש במועד שתקבע הוועדה, הצעת מחיר הועדה למציעים הרלוונטיים

ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה. מציע אוניברסיטה סופית משופרת המטיבה עם ה

 כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה. 

(בהתאם לנוסחת החישוב בס"ק  ע שקלול מחירועדת המכרזים תפתח את ההצעות ותבצ .13.5.3

 . )13.2.3כפי שנקבע בס"ק (וציון האיכות בו ילקחו בחשבון הצעת המציע החדשה ), 13.4

בחירת המציע/ים ק בסיום תהליך תצאנה רזכייה לכלל המציעים, -מובהר בזאת כי הודעות אי

 הזוכה/ים.
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 הערות כלליות –בחירת ההצעה הזוכה  .14

נה מתחייבת לקבל את ההצעה הכשרה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל האוניברסיטה אי .14.1

 הצעה שהיא.

, שיספק/ו את שני ספקיםהאוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכיה בין  .14.2

בהתאם להוראות המכרז ונספחיו. התמורה לספק  כולם ו/או חלקם השירותים נשוא המכרז

 תהיה בהתאם להצעתו הכספית.

 

 עהתוקף ההצ .15

הצעת הכשיר הבא . יום מהיום האחרון להגשת הצעות.  180למשך הצעת המציע תהיה בתוקף  .15.1

  יום נוספים.  180תעמוד בתוקפה למשך 

 

 רצון שביעות מחסור אוו/ עמו ההתקשרות את יפר אוו/ מהצעתו יחזור הזוכה בו במקרה .15.2

, חייבת לא אך, שאיתר המכרזים ועדת לפועל, תצא האוניברסיטה ו/או ההתקשרות עימו לא של

וזאת גם אם ההצעות פגו " בתור הבא זוכה"כ, הזוכה הצעת אחריטיבה  הבאה ההצעה על להכריז

 .תוקף
 בחוזה האמור את לבצע להתחיל ימים 7 תוך מתחייב, הבא בתור במקרה כאמור, הזוכה .15.3

 האוניברסיטה. הודעת פי על ההתקשרות
הצורך, (גם לאחר  במקרה ור והפעלתושהינו הכשיר הבא בת זוכה על הכרזה כי יודגש .15.4

 הבלעדי דעתה לשיקול נתונה בהסכמתו),-יום ממועד ההחלטה בדבר ההצעות הזוכות 180חלוף 

 . זו אפשרות להפעיל אינה מחויבת האוניברסיטה והיא של
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 זכות העיון במסמכי המכרז .16

להשכלה  תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדהמציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י  .16.1

(להלן: "התקנות"), ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את  2010-גבוהה), תש"ע

 .במידה ויזכה והצעת

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי  .16.2

יים. מציע או מסחרי, יפרט המציע בהצעתו, במפורש, אלו פרטים בהצעתו חסוו/סוד מקצועי 

 שלא יציין פרטים אלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. 

 מובהר בזאת כי ההצעה הכספית על כל מרכיביה התמחירים אינה סוד מסחרי ו/או מקצועי. .16.3

ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא  .16.4

 ך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מקצועירשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג כל מסמ

בהגשת הצעתו,  מסחרי, והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו.ו/או 

מסכים ומאשר המציע מראש, כי אין ולא יהיו לו טענות, דרישות או תביעות כנגד 

 האוניברסיטה בגין כל החלטה בנדון.

מקצועי, ברור ומוסכם ו/או ו חלק ממנה, מהווה סוד מסחרי במידה והמציע ציין כי הצעתו, א .16.5

על המציע, כי חלק זה של ההצעה מהווה סוד גם בהצעות של המציעים האחרים, והמציע לא 

 יטען טענה סותרת בקשר לכך. 

 .₪ 500בסך תשלום עבור עיון זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות.  .16.6

 מכרזהתחייבות מציע שיוכרז כזוכה ב .17

הסכם לאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבקש המציע הזוכה לחתום על הסכם התקשרות:  .17.1

וזאת  ולהמציאם לאוניברסיטה,תקים נוספים, עוני בש למכרז ח'המצורף בנספח  ההתקשרות

מסמכי המכרז והצעת המציע  ימי עבודה מקבלת ההודעה על זכייה במכרז. (שבעה) 7תוך 

 סכם ההתקשרות שייחתם.הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מה

 דרישות ביטוח וערבות לביצוע הסכם: .17.2

ימי עבודה  (שבעה) 7תוך  ימציא לאוניברסיטההמציע הזוכה  –ערבות בנקאית  .17.2.1

למדד  מקבלת הודעת הזכייה במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה

המצורף בנוסח  ,₪ 80,000 , לביצוע התחייבויותיו בסכום שלהמחירים לצרכן 

  "). לא יתקבל צילום של הערבות.ההסכם ערבות ביצוענוסח להלן: "' (ו כנספח
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 החל ממועד חתימת הסכם ההתקשרותבתוקף הערבות לביצוע ההסכם תהא 

מתום תקופת  םמיי(תשעים)  90 חלוףובבמשך כל תקופת ההתקשרות 

 . ההתקשרות

 וחביט עריכת אישור לאוניברסיטה להמציא הזוכה המציע על - ביטוח עריכת .17.2.2

 יהיה אשר, הביטוח חברת י"ע חתום 3'ב כנספח המכרז למסמכי המצורף בנוסח

 . העניין לפי המוארכת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת כל לאורך תקף

מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנדרשות  ההתקשרות חתימת האוניברסיטה על הסכם .17.3

רישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם המציע הזוכה לא ימלא את כל הדו במידהמהמציע הזוכה. 

ההתקשרות כנדרש, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לחתום על הסכם ההתקשרות 

 עם המציע הזוכה.

 במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע ע"י האוניברסיטה .17.4

תהא נחת דעתה, ו/או לא ימציא לידי האוניברסיטה ערבות לביצוע התחייבויותיו לה

 .האוניברסיטה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל לאלתר את זכייתו במכרז

 שינוי היקף המכרז או ביטול המכרז .18

לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע  .18.1

 ').ח(נספח  ם ההתקשרותהסכוהמציע הזוכה כלשהו, כל עוד לא ייחתם ע"י האוניברסיטה 

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  .18.2

למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, 

או כתוצאה משיבוש ו/, ו/או המכרז בדרישות הסף גרעוניות, תכסיסניות ו/או אינן עומדות

 וי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.בלתי צפ

נוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את  .18.3

 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר  .18.3.1
 .המבוקשיםר לשירותים שנראה לאוניברסיטה כמחיר הוגן וסבי

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .18.3.2
 יצור הסדר כובל.לבניסיון 

לא תהא למי או על שינוי היקפו מכל סיבה שהיא,  החליטה האוניברסיטה על ביטול המכרז .18.4

 .ו/או כלפי מי מטעמהמהמציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה 
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 בחירת כשיר שני .19

האוניברסיטה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה  .19.1

 במקום שני (להלן: "הכשיר השני").

הזוכה בדרישות המכרז ו/או ינהג שלא בתום לב ו/או ההתקשרות עמו לא המציע אם לא יעמוד  .19.2

בה שהיא, רשאית האוניברסיטה בתקופה שתחילתה מיום תצא לפועל או לא תעלה יפה מכל סי

חודשים (או תקופה (שנים עשר)  12הזוכה ועד תום המציע חתימתה על הסכם ההתקשרות עם 

אחרת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים), עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הכשיר 

שני, במקום עם השני, בהתאם לתנאי המכרז, להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הכשיר ה

 המציע הזוכה. 

האוניברסיטה, תפנה אל הכשיר השני וזה מתחייב לענות לפניית  ךהיה והחליטה כ .19.3

ימי עבודה ולהודיעה על הסכמתו להיכנס לנעלי המציע הזוכה  (חמישה) 5האוניברסיטה תוך 

 .בכל הנוגע למכרז על כל תנאיו, דרישותיו וחלקיו
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 הליך תחרותי נוסף עם  191/מכרז פומבי מס' 

 באוניברסיטת אריאל בשומרון מנדפים כימייםתקנה של לאספקה וה

 ודרישותכללי תכולה מפרט  - נספח א'

 

התקנת מונדפים כימיים ו הצבת, אספקתעבור פרק זה כולל את הדרישות הטכניות והתפעוליות העיקריות 

 . באוניברסיטה

  תנאים כלליים מיוחדים .1

 .לן: "המוצרים")להאספקה, התקנה, בדיקה והפעלה של מנדפים כימיים (

 חיצונית" ופליטה אל מחוץ לבניין. -המנדפים הכימיים יהיו מטיפוס ״שאיבה  1.1

ארופאי/אמריקאי בהתאם  ישראלי חובה ובתקן המנדפים יעמדו  בתקן  -איכות המנדפים  1.2

 .)1א'(למפורט בנספח 

את . יחד עם זאשר בנייתו בשלבי סיום מתקדמים הציוד שיסופק יותקן בבניין מדעי הטבע 1.3

גם במעבדות קיימות העוברות ן את המוצרים האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להתקי

 שינוי, שדרוג או שיפוץ ו/או במעבדות חדשות נוספות הנבנות בקמפוס באריאל.

ב "מנות" על פי הזמנות חלקיות. קצב האספקה וגודל ה"מנות" יקבע על ידי  ויסופקהמוצרים  1.4

יחד עם  יה כל עילה לתוספת מחיר בגין הקצב או גודל ה"מנות".לא תה מציעהאוניברסיטה ול

מנות במקביל אלה בתיאום מראש עם  2מנדפים, לא יוזמנו  10-30זאת גודל מנה מוערך בין 

 הזוכה. 

-שופכנה ייעודית כגון ה בתושעתשעם קבלת ההזמנה, על הספק הזוכה להכין תוכנית מפורטת  1.5

.  על הזוכה להגיש בשטח , על בסיס מדידות שייעשו בפועללהעמדת המנדפים הכימיים, דרואינג

 תוכנית זו לאישור הממונה מטעם האוניברסיטה.

 לאחר אישור התכנית להעמדת המנדפים הכימיים ע"י האוניברסיטה, יספק את המנדפים, כולל 

 יום מקבלת ההזמנה.  75חיבור המנדפים למערכות האספקה השונות תוך פרק זמן של עד 

(להלן:  תבוצע כנגד הזמנת רכש מאושרת ע"י מח' הרכש באוניברסיטה בלבדהמנדפים ת אספק  1.6

 ."הזמנת רכש")

מים קלנדרים מיום י 75תוך מנדפים ולהתקינם יברסיטה נלאומתחייב לספק  מציעהכאמור,  1.7

כוללת חיבור לתשתיות (גז, מים, ביוב, לאחר אישור התכנון התקנה מלאה  ,קבלת הזמנת הרכש

 להלן.  4ערכת יניקה) ובדיקת הפעלה תקינה כאמור בסעיף חשמל, מ

מוסכם בין הצדדים כי איחור בהתקנת המנדפים מהווה הפרה יסודית של החוזה, לפי כך,  1.8

(חצי אחוז) מן  %½במקרה של איחור בהתקנת המנדפים מעבר למועד ישלם הקבלן קנס בסך 
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ור, מוסכם בין הצדדים כי הפיצוי התמורה בצירוף מע"מ כדין וזאת בגין כל יום איחור כאמ

 מכל סעד אחר. עבסעיף זה הינו פיצוי מוסכם וסביר ואינו גור

 ת.באחריות הספק לבצע את כל החיבורים הנדרשים לתשתיות הקיימו 1.9

 . אם אין אזכור במחירון דקל15%שינויים ותוספות או הורדות יתומחרו לפי מחירון דקל פחות  1.10

 צגת חשבונית מס.יתומחרו לפי ניתוח מחיר או ה

 רכישת כלל הכמות המפורטת במכרז זה,, התחייבות האוניברסיטה להאין במסגרת הגדרות אל 1.11

 . , ככל שיהיוצרו במהלך התקופהואלא לפי צרכיה שיו

 הפסקת עבודות .2

להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט על הפסקת עבודת  האוניברסיטה רשאית 2.1

זמני או מוחלט, או על דחייה ו/או השהייה בעבודתו של הקבלן,  הקבלן, כולה או חלקה, באופן

ימים  14לפרק זמן כפי שתמצא לנכון ובכל עת, ובתנאי שמסרה הודעה על כך בכתב לקבלן 

 חודשים.  12מראש ובתנאי שדחייה ו/או השהייה לא יעלו על 

בהודעה.   יצוייןעל דחיה או השהיה של העבודות תיכנס לתוקפה במועד ש אוניברסיטההודעת ה 2.2

 עם קבלת ההודעה, מתחייב הקבלן לפעול בהתאם לאמור בה. 

לביצוע נים את לוח הזמ אוניברסיטההואט או הושהה ביצוע העבודות, כאמור לעיל, תעדכן ה 2.3

בדבר חידוש  אוניברסיטההבהתאם. הקבלן מתחייב כי עם קבלת הודעת  הפרויקט ו/או העבודות

יום ממועד קבלת  14העבודה באופן מיידי ולכל היותר בתוך ביצוע העבודות ישוב לבצע את 

 כאמור.  אוניברסיטההודעת ה

 תכנון .3

 הזוכה (להלן: "הספק") מציעהמנדפים כולו באחריות הון נתכ 3.1

 העבודה לא תחל לפני אישור התכניות ומילוי כל הוראות המתכנן. 3.2

ועם מנהל  אוניברסיטההמתאם מטעם הכל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובהנחיה של נציגי  3.3

 .(להלן: "המתאם מטעם האוניברסיטה") הפרויקט הפועל מטעמו

המתאם הנחיות לביצוע ו/או לשינויים וסטיות מן התכניות או המפרטים יינתנו בכתב רק על ידי  3.4

 .מטעם האוניברסיטה
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 שלבי העבודה .4

 ים להלן:יספק ויתקין  את המנדפים בהתאם לתנאי החוזה ובהתאם לשלבים המפורט הספק

האוניברסיטה תעביר את תכנית העמדת המנדפים. יוכן כתב כמויות על  –טרום ביצוע התקנה  4.1

 במכרז זה.הזוכה בסיס המחירון 

מנדף ובכל מימדי כל ל מפורטת המתייחסת תוכניתו  המנדפיםכין תכנון מפורט להצבת הספק י 4.2

 הכנות למעבר תעלות בהתאם למיקום ולצורך.  כולל ,מעבדה 

 .האוניברסיטההמתאם מטעם ע"י בהתאם, תאושר תבחן וית התכנ 4.3

 בדיקות הפעלה ותקינות של המנדפים  .5

 .בדיקה והפעלת המנדפים תתבצע באופן פרטני ולגבי כל מנדף בנפרד

 .לפני הפעלה ראשונית –האוניברסיטה יבדוק ויזואלית כל התקנה של המנדף  המתאם מטעם 5.1

 לתיקון.ספק יקויים שיימסרו להאוניברסיטה יכין רשימת להמתאם מטעם  5.2

ל המערכות לייבדק כל מנדף בצורה פרטנית, תוך חיבור לכ –לאחר אישור נציג האוניברסיטה  5.3

 הרלבנטיות (חשמל, יניקה וכו'). 

) כולל בדיקה As builtהבדיקה תהווה בחינת תקינות במצב ״מותקן״ עפ״י הדרישות בתקנים ( 5.4

 חובה. -אמריקאי או אירופאי חובה  ועפ״י תקן  -עפ״י תקן ישראלי  

למנדפים המותקנים, כולל חומר טכני, הוראות אחזקה פורט יכין  "תיק מתקן" מ מציעה 5.5

 והפעלה, דו״ח מלא על בחינות התקינות ערוך ע״י מעבדה מוסמכת.

 מנדף לדוגמה .6

או אצל הספק באולם תצוגה  ,את המנדף לצוות האוניברסיטהספק בטרם אספקת המנדף יציג ה 6.1

 כאשר יסביר עליו את יכולתו לעמוד בדרישות המפרט. ,ה אחרתהתקנ

פריטים, אביזרים, חומרי מבנה, ציוד וכד׳  -מתאם מטעם האוניברסיטה ציג בפני הספק יה 6.2

מתאם מטעם לאישור לפני רכישתם והתקנתם. הדוגמאות המאושרות ישמרו אצל ה

 .האוניברסיטה

 תאם מטעם האוניברסיטהסכמה מוקדמת של המלא יבוצעו שינויים ו/או שיפורים במנדף ללא ה 6.3

 .ההתקשרות בין הצדדיםבכל מהלך 

 אחריות ובדק .7

 מיום מסירת כל מנדף.שנים  5יהיה אחראי לטיב המוצר והעבודה למשך  מציעה 7.1
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אחראי למניעת עיוותים בעץ, להפרדה או לעמידות של שטחים מודבקים, או  מציעכמו כן יהיה ה 7.2

 שנים מיום התקנת כל מנדף. 5למשך  -לצבעם של חלקים מתכתיים 

 48מתחייב לבצע בתקופת האחריות בדק ותיקונים, או החלפת חלקים, בהתראה של  מציעה 7.3

 שעות.
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 שרות ותחזוקה .8

. אם יהיה צורך בהובלת הציוד לשם י האוניברסיטהשירותי התחזוקה יינתנו ככל הניתן באתר 8.1

, מ/אל האוניברסיטהו לכל מקום אחר, יוביל הספק את הציוד ספק איצרן/התיקונו למעבדת ה

  ועל חשבונו.אחריותו המלאה ב

ותקן על ידו ילתקינותו המלאה ולפעולתו השוטפת של כלל הציוד שאחראי הספק יהא  8.2

 באוניברסיטה.

 SLA –זמני תגובה  8.3

____, במוקד שיעמיד לשם כך הספק מתחייב לקבל קריאות בטלפון, שמספרו _______ 8.3.1

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

 א(להלן: "שעות העבודה"). האוניברסיטה, תה 13:00עד  8:00בין השעות ’ יום ו 17:00

רשאית להתקשר למוקד לשם מתן הודעה על תקלות וכן לשם קבלת ייעוץ בטלפון בנוגע 

הספק יאפשר פתיחת קריאת שרות באמצעות שליחת דוא"ל. פרטי תיבת  יוד ותפעולו.לצ

 הדוא"ל לפתיחת תקלות: ______________________________ . 

). הספק NBD(ביום העסקים הבא לאחר יום פתיחת התקלה הספק יתקן כל תקלה  8.3.2

אוניברסיטה ינקוט כל אמצעי על מנת למנוע השבתה או פגיעה בפעילות השוטפת של ה

 .בקשר לכך

יעמיד  -ימי עסקים ממועד פתיחת התקלה  2בתוך אם לא יסיים הספק את התיקון  8.3.3

הספק לשימוש האוניברסיטה, ללא תמורה נוספת, ציוד חליפי תקין עד לסיום התיקון. 

 את הפעולות של הציוד שהוחלף. תלאח תאחהציוד החליפי יבצע 

מנהל איש הקשר מול האוניברסיטה. היה הספק יעמיד מנהל תמיכה ושירות, אשר י 8.3.4

  .השירות והתמיכה יהיה זמין לפניות נציגי האוניברסיטה לבירור תקלות ובעיות שוטפות
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 הליך תחרותי נוסף עם  191/מכרז פומבי מס' 

 באוניברסיטת אריאל בשומרון מנדפים כימייםלאספקה והתקנה של 

  למנדף כימי מפרט טכני מיוחד –) 1(נספח א'

 כללי: .1

ה כפי שאופיין ואושר ע"י המזמין המבוסס על יניקת אוויר בלבד. מנדפים מנדף לעבודות כימי 1.1

 בהמשך.יתאימו לדרישות הבטיחות הרלוונטיות המפורטות 

כלומר: מערכת בקרה  לשינוי , VAV ס"מ  מסוג 90בגובה המנדפים יהיו עם משטח עבודה  1.2

ירות מנוע המפוח ספיקת האוויר בהתאם למפתח החלון (או על ידי משנה תדר כפיקוד על מה

או ע"י וויסות אוויר ממונע/שסתום אוויר ממונע) כך  שבכל מצב עבודה מהירות הפנים של 

ארון (כאופציה) המנדף תהיה בהתאם לתקן. היחידה תורכב ע"י קבלן מ"א.  המנדף כולל 

אשר ימוקם מתחת למשטח העבודה  – ASECOSאו  JUSTRITEבטיחותי כדוגמת ארונות 

יתן יהיה לעבוד בעמידה או בישיבה גבוהה מול המנדף. המחיר כולל ביצוע כל במנדף, כך שנ

 ההכנות עבור אביזרי חשמל, בקרה ואינסטלציה ע"פ דרישות המזמין או היועצים מטעמו. 

 . (הכנה לרשת כימאים) מנדף יכלול תושבות להתקנת "רשתות" וציוד מסוגים שונים 1.3

 מנדף מסופק קומפלט כולל שקעים וברזים. 1.4

 

 מידות כלליות: .2

כאשר רוחב המנדף, לצורך התמחור יהיה עם טולרנס  . רוחב המנדף ברוטו יינתן במספר גדלים 2.1

 ס"מ.  10 -של +/

 ס"מ.   150,  125, 100רוחבי המנדפים: 2.2

שלושה מנדפים צמודים אחד לשני, המנדפים ייוצרו ללא שניים או במעבדה בה ממוקמים  2.3

 חלונות הרמה נפרדים. 3אך עם מחיצות (מנדף ארוך ללא מחיצות) 

  .ס"מ ברוטו 85 :עומק המנדפים 2.4

 . ס"מ 255 :גובה המנדפים 2.5

יש לשים לב שגובה המנדפים הסופי ייקבע ע"י מדידה בשטח והגובה יכול להשתנות  -הערה 

   עקב שינוי בגובה תקרת המעבדות.
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(שונה  ס"מ 210ל  "מס 185 (חיבור המנדף לפניקס) יהיה בגובה הנע בין פתח יניקת האוויר  2.6

את הגבהים בהתאם לדרישות מערכת פיניקס וגובה להתאים  ) ועל כן יש צורךמהסטנדרט

 ).2.10מנדפים הגובה יהיה כמו הסטנדרט אך עם פתח יניקה בצד (ראה מהבחלק  התקרה.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

המנדפים ייוצרו מחומרים העומדים במאמצים המכניים, הכימיים והתרמיים הצפויים במהלך  2.7

אליו) באם יבוצע שימוש השימוש הצפוי. כמו כן יהיו בהגדרות חומרים מעכבי בעירה (כבה מ

בחומרים דליקים כמו לבידים, יש לצפותם מסביב ולדאוג להגנה מוחלטת נגד אש. חומרי 

הבניה של חלקי המנדף העשויים לבוא במגע עם האדים ייבחרו באופן שיתאים לאופי התהליך 

המבוצע בתוך המנדף. מרחב העבודה של המנדף יהיה תחום בקירות צדדיים, בקיר אחורי, 

חלון, בקיר עליון (תקרה) ומשטח עבודה. הפתחים והתעלות בקירות הצדדיים שבין המנדפים 

 יהיו ניתנים לסגירה.

 db 58לא תעלה בחלון פתוח על , לאחר חיבור לכל מערכות היניקה, רמת הרעש מהמנדף הכימי 2.8

 ).db 62(לעומת הדרישה בתקן  AS 1807.16לפי 

, או זוג מנדפים העומדים צמוד אחד לשני אחד לשני מנדפים העומדים צמודים 3כאשר יהיו  2.9

כאשר  חלונות הרמה נפרדים המנדפים ייוצרו ללא מחיצות (מנדף ארוך ללא מחיצות) אך עם

 עם בקר משותף.  לכל חלון יוצמד רגש פניקס

ייתכן שבמס' מנדפים בודדים יהיה הפתח לתעלת היניקה בדופן צדדי, בחלק העליון של   2.10

 משינוי אפשרי בגובה התקרה. כתוצאה המנדף 

 מידות             

 ס"מ) 2-3ס"מ (ללא השוליים המוגבהים שיוסיפו  90 גובה משטח עבודה 

ובה פתיחת חלון מנדף ג

 כימי

 ס"מ לפחות עם מגביל תנועה בזמן עבודה רציפה.  50

 ס"מ להכנסת ציוד מעבר זמני מעבר למגביל תנועה.   80

 ס"מ  69  גובה חלל אחסון תחתון 

 ס"מ נטו (ממחיצת יניקה פנימית עד קווי מיפתח חלון) 70 עומק תא מנדף כימי 

הפנימי עלול להשתנות כתוצאה מהגבהים גובה התא  גובה תא עבודה פנימי

ס"מ כתלות בגובה  95-120בין  –המשתנים בתקרת המעבדות 

 התקרה ומערכת הפניקס. 
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 (חלק פנימי) תא המנדף .3

 דפנות התא 3.1

 6מ"מ  או פוליפרופילן  13בעובי  HPLלוח  או מ"מ 8בעובי  ATHLON FRטרספה  3.1.1

מ"מ (כל החומרים המוזכרים הינם בעלי מעכב בעירה ועמידות גבוהה בכימיקלים) 

 לבחירת המזמין. 

ה פוליאוריתן ובמידות ע"פ התוכנית, קנטים קדמיים מעץ בוק גושני מעוגל בגמר לכ 3.1.2

ס"מ לפחות חזית דפנות המנדף יבוצעו  8ברוחב  L 316או, לחילופין, מנירוסטה 

ירודינמי לשיפור זרימות האוויר במפתח גישה חזיתי, יבוצעו מסלולים וובעיצוב א

רדודים ככל שניתן עבור התנועה האנכית של חלון המנדף להקטנה משמעותית של 

 רימות האוויר. הפרעות בז

 גב המנדף 3.2

 8מ"מ  או פוליפרופילן  13בעובי  HPLלוח  או מ"מ 8בעובי  ATHLON FRטרספה  3.2.1

מ"מ (כל החומרים המוזכרים הינם בעלי מעכב בעירה ועמידות גבוהה בכימיקלים) 

 לבחירת המזמין. 

גב המנדף יחזיק את דופן ניתוב הזרימה בעזרת ברגי נירוסטה אשר יתאימו לחומרים  3.2.2

 יעשו שימוש במנדף כגון אקולון, נירוסטה וכו'. ש

ברגי נירוסטה  8כמות הברגים מתאימה לשאת המתקנים המתוכננים. חיבור  ע"י  3.2.3

ברגים יהודקו הרוחב,  מ' 1.5מעל ל למנדף  ברגי נירוסטה 12 ,מ' 1.5עד ברוחב למנדף 

דמי לגב ולדופן ע"י אומים ע"פ התוכנית כאשר בראשם תפס נירוסטה עם קדח ק

 מ"מ וקדח צידי ניצב לבורג עם ראש פרפר להידוק האביזרים לתליה.  12בקוטר 

 דופן ניתוב זרימת אוויר אחורית  3.3

מ"מ  6מ"מ או פוליפרופילן  6בעובי  HPLלוח  או מ"מ 8בעובי  ATHLON FRטרספה  3.3.1

(כל החומרים המוזכרים הינם בעלי מעכב בעירה ועמידות גבוהה בכימיקלים) לבחירת 

 ן. המזמי

הדופן מחוזקת לגב אחורי בעזרת ברגי נירוסטה. מרוחקת מגב ומשטח העבודה.  3.3.2

מרחקים מעל זרימת המשטח יאפשרו סילוק אופטימלי של הגזים הכבדים מתחתית 

 המנדף ומעל לחץ אופטימלי על המנדף כולו.

 וסתי זרימות האוויר בנוי באופן שיאפשר ניקוי ותחזוקה פשוטים. 3.3.3

ית ונוחה לרשת המגן בפליטה המותקנת בגג תקרת תא המנדף תתאפשר גישה בטיחות 3.3.4

 ללא צורך בפירוק מיוחד 

 קרת התאת 3.4

 6מ"מ או פוליפרופילן  13בעובי  HPLלוח  או מ"מ 8בעובי  ATHLON FRטרספה  3.4.1

מ"מ (כל החומרים המוזכרים הינם בעלי מעכב בעירה ועמידות גבוהה בכימיקלים) 
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מ"מ לחלל התא. בחלק  70וויסות האוויר היורד לבחירת המזמין. כולל סינור אנכי ל

 האחורי פתח ליניקת אוויר.

 יועץ מיזוג אוויר. יתואם ויאושר על ידי שנשאב, יתאים לכמות האוויר ,ודל הפתחג 3.4.2

בפתח היניקה תורכב רשת פוליפרופילן או כל חומר אחר נדרש. הרשת תחובר כך  3.4.3

 ס"מ.  2/2 –מהמנדף יעבור דרכו. קוטר חור  הנשאבשהאוויר 

בחלק המשופע של תקרת המנדף יורכב גוף התאורה אשר יופרד בצורה הרמטית  3.4.4

לחלוטין מחלל המנדף ע"י זכוכית בטחון הנתונה במסגרת. החבור בין הזכוכית 

למסגרת ההיקפית תהיה אטומה לחלוטין ע"י מרק סיליקוני או אטום מאושר אחר 

ף התאורה ימוקם ע"פ המפורט (גופי התאורה עצמם ע"פ מפרט עבודות חשמל). גו

אום שיוברג  –בתוכנית ויחובר בצדו העליון ע"י צירים לגוף המנדף ובחלקו התחתון 

 , נוח לגישה.הטיפול בגוף התאורה יהיה מחלל תחזוקה שמעל תא המנדף מ"מ. 4לבורג 

מ"מ בגמר אפוקסי אלקטרוסטטי  1.5גוף התאורה יהיה עשוי מתעלה מפח אלומיניום 

 דדים סגורים). בתנור (צ

 משטח העבודה. בכל נקודה עללוקס  1000עוצמת התאורה הנדרשת  3.4.5

  –גובה המנדף  3.5

מידה זו כפופה לבדיקת המידות  .ס"מ מפני הרצפה 185גובה גג תקרת תא המנדף יוגבל ל 

 בשטח (באחריות הספק). על הספק לבדוק התאמת המידות למצב בפועל.
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   -מעטפת המנדף  .4

 הגנה מוחלטת מפני אש. או שווה ערך מאושר הכולל מ"מ מצופה פורמייקה  17ד בעובי ולבעץ 

 .מ"מ. 17בעובי של לפחות לאב או שווה ערך מאושר-או טרספה מסוג טופ

 עץ לבוד ופנלים 4.1

עץ לבוד ופנלים יהיו מסוג א׳ ממין אשור בהתאם לעובי המאושר לפי התוכניות      4.1.1

עם טיפוסי הגמר הנדרש בפרט יסופקו לפני  ס״מ 15X 30דוגמאות לבוד או פנל בגודל 

 התחלת העבודה לאישור האדריכל.

, אלא אם צוין אחרת בתוכניות ו/או בכתבי הכמויות, יבוצעו המנודפים בכל הארונות 4.1.2

מ״מ המיוצר מלבידים אחידים מעץ בריא, רציף ישר ללא  18-20כל הדפנות בסנדויץ' 

 עיוותים.

ים, יחופו פורמייקה. על השפות יודבקו קנטים מ כל משטחי העץ, כולל משטחים נסתר 4.1.3

- PVC  מ״מ בגוון תואם למשטח . 1.5בעובי 

 משטח עבודה  4.2

 .לאב-טופ טרספהמשטח המנדף יהיה  4.2.1

 .  . מ"מ 10קפית בגובה יהגבהה ה למ"מ וכול 20המשטח בעובי  4.2.2

 מפרט ונתונים טכניים ע"פ הגדרות יצרן.  4.2.3

שטח  ק״ג סה״כ לכל 250גבוה, על פי  משטח העבודה יבנה לשאת עומס סטטי קבוע 4.2.4

מותרת  הסטיי -המשטח יבנה למישוריות ברמה גבוהה , המשטח, בחלוקה אקראית

 מ״מ בלבד מן המישור בכל נקודה. 1של 

 ס"מ לפחות.  10בקוטר של כ  CUPSINKמשטח העבודה יורכב כיור  על  - כיור   4.3

 וצאות מ .5

והגישה אליהן תהיה נוחה. מתקני ההפעלה עבור המוצאות ימוקמו במרחב העבודה של המנדף  5.1

משטח החיצוני של המנדף. מתקן ההפעלה יהיה מחובר באופן בקדמת רותים ימוקמו יכל הש

 מזער את ההפרעה לזרימת האוויר. ברור למוצאה השייכת לו וימוקם באופן שי

 .ארגון, חנקן, מים: המוצאות 5.2

 ) ברזים לפי הצורך. CUPSINKהמשטח יכלול הגבהה לצורך הרכבת כיור ( 5.3
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 אספקות נוזלים וגזים למנדף .6

ההתקנה והצנרת עד , עפ״י דרישות המשתמש, יספק הקבלן הזוכה אביזרים כולל כל ההכנות 6.1

 .(ההתיחסות לחיבור המנדף לאספקות השונות שבבניין בסעיף נפרד) ליציאה מתחום המנדף

 רגיל ולכן ישמנודף או ארון מנודף התחתון יוכנס ארון חסין אש  יש לקחת בחשבון שלחלל 6.2

 להעביר את כל החיבורים צנרות באופן שלא יפריעו להכנסת הארון.

 פית גז לחנקן, פית גז לארגון –פיות נדרשות לכל מנדף  6.3

 (חנקן וארגון)  X 2פיה מתאימה במנדף, מותקנת בדופן הפנימי של התא  6.3.1

 (חנקן וארגון) X 2המנדף  ברז הפעלה וויסות בחזית 6.3.2

 צנרת מתאימה המקשרת בין הברז לפיה, מותקנת באופן סמוי וקל לתחזוקה. 6.3.3

 3/8או ״ 1/2הכנה לחיבור צנרת ההזנה מן המעבדה, מתאימה לחיבור צנרת נחושת ״ 6.3.4

 חיבור קונוס (פלייר) .

 ההכנה תיקבע באופן יציב בחלק האחורי של המנדף, צמוד לאחת מדפנותיו. 6.3.5

 40בקוטר  P.P או  P.E כוסית ניקוז מחומרוברז מים,  כיור עמיד בכימיקלים  למנדף : 6.3.6

 . מ״מ לפחות

במידה ויוחלט כי האביזרים וההתקנה יסופקו ע״י אחרים, יכין הקבלן הזוכה פתחים  6.3.7

 ומעברים כנדרש ע״י הקבלנים השונים.

ם ע"י . משווקיבלבד Guardianאו Watersaver  ,BROEN ,הארמטורות יהיו תוצרת  6.3.8

 או ש"ע מאושר, סוג הברז לפי סוג הזורם טכנולב ואינסופקו.

 .מחברי הברזים יהיו גמישים בהתאם לסוג וחומר הגז 6.3.8.1

לצנרת הקבועה כולל  להתחברות םברז מנדף יכלול צינור גמיש ומחברי 6.3.8.2

 ס״מ 80בולט)  יציאה מתחום המנדף באורך (אורך

 מלחץ העבודה). 1.5בר (לחץ הבדיקה  10לחץ העבודה של הארמטורות :  6.3.8.3

 .חיבור לתשתית קיימת יבוצע ע"י הספק  6.3.8.4

 או שווה ערך מאושר.     .P.Pברז המים יהיה מחומר  6.3.8.5

 חלון המנדף .7

כאשר מצב  םהחלון יתוכנן באופן שימזער את סיכוני ההתזה של חומרים או חלקיקים מרחפי 7.1

 בודה. הפתיחה הוא מינימלי. נוזלים המטפטפים מחלון לא יוכלו לצאת ממרחב הע

או בשכבות  בזכוכית מחוסמתבחלון שבין המפעיל לבין מרחב העבודה, יש לעשות שימוש  7.2

 EN, או תואמת לדרישות תקן 2Cאו דגם  2Bדגם  EN12600זכוכית תואמת לדרישות תקן 

מ"ר ויותר וכל חלק ממנו הנמצא בגובה קטן  0.1. כל רכיב עשוי זכוכית בשטח של 15012543-1

  .פה יתאימו לתקןמ"מ מהרצ 900 -מ

7.3 EN12600:2002  2דגםB  2או דגםC. 
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 ס"מ מעוגן במסגרת היקפית.  85 -103גובה חלון  7.4

מ"מ עובי מחובר לזכוכית ע"פ מנדף כימי ופרופילי צד ע"פ המופיע בתוכניות  8זכוכית בטחון  7.5

או אלטרנטיבה עם תפס עליון מודבק ללוח טרספה ע"פ הפרטים בתוכניות. הדבק יובא לאשור 

 האדריכל. 

בחלק התחתון של החלון ידית נירוסטה ( כמו מסגרת מסביב לחלון) לכל אורך החלון, ולאפשר  7.6

וירודינמית למנדף. הגודל ומיקום של ידית החלון לא יסכנו את המפעיל, לא על ידי וזרימה א

 הקטנת שדה הראייה ולא על ידי הקטנת מרחב העבודה הפנוי. 

ירודינמית תחתונה להקטנת ההפרעות לזרימת אוויר ורימה אומבנה חלון המנדף יכלול כנף ז 7.7

וקבלת זרימה הומוגנית. יש לחשב ולהשאיר מפתחי זרימת אוויר כולל מעקפי זרימת אוויר 

 לקבלת כמות מספקת של החלפות אוויר ע"פ התקן..

מ"מ. בשני צדי החלון יודבקו  PVC 1החלון נע בתוך חריץ עשוי בהתאם לתוכנית מצופה  7.8

להחזקת החלון במצב  PVC. בתוך המסילה יורכב מעצור Uחרוט בצורת  PVC -ילים ממוב

 ס"מ במצב סגור. 6שאר חריץ ישי

 :מנגנון הרמת חלון 7.9

מ"מ עם מיסבים מחוברים לדופן המנדף. המשקולת מצינור  85גלגלים מפליז בקוטר  7.9.1

הרמה  ברזל ממולא עופרת לפי הצורך. בתוך הצינור הנ"ל במקומות שעוברים כבלי

למניעת רעש בעת הרמת  PVCמרותכת צינורי המצופה בחלקה הפנימי באוקולון או 

מ"מ, מחובר לתקרת המנדף וגג המנדף כבל  6החלון. המחיר כולל מוט פלדה 

 מ"מ מעצור נאופרן במסלול המשקולת.  4נירוסטה שזורה 

גנים המתלים של החלון לא יהיו חשופים לסביבה של מרחב העבודה. הם יהיו מו 7.9.2

באופן מתאים מפני סביבות קורוזיביות. החלון יתוכנן כך שכאשר בודקים אותו 

, הוא לא ייפול עקב תקלה באחד ממתקני  EN-14175-3:2003בהתאם לתקן 

התלייה. הפתיחה והסגירה של חלון לא יהוו סכנה לפציעה. ניתן יהיה לעצור את 

 החלון בכל מיקום שהוא. 

 מגביל פתיחת חלון 7.10

ס"מ  50ן מנדף יותקן במסילה מגביל פתיחה שיאפשר פתיחת החלון עד לגובה בכל חלו 7.10.1

מהמשטח, כדי למנוע את פתיחת החלון מעבר לפתח ההפעלה המרבי, לא תהיה 

אפשרות לעקוף את המעצור אל מעבר לפתח ההפעלה המרבי אלא בפעולה מכוונת של 

ומטי כאשר חלון חוזרת המפעיל. המעצור יתוכנן באופן כך שיחזור למקומו באופן אוט

 למקום שהוא קטן מפתח ההפעלה המרבי. 

 פתיחה מעבר לגובה זה תחייב שחרור תפסן בשני צדי  החלון. 7.10.2

התפסן וכל האביזרים הקשורים אליו יהיו מחומרים מותאמים לתפקודם ועמידים  7.10.3

 וכד'. P.P 316Lבכימיקלים כגון: נירוסטה 

 כוח העתקה של חלון  7.11
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 prEN 14175-3:2003ההעתקה של חלון אנכי בהתאם לתקן כאשר מודדים את כוח  7.11.1

 . N30, הכוח המרבי המופעל יהיה 6.2סעיף 

 . EN 292-2 –ו  EN 292-1חלונות יתאימו לתקן  7.11.2

 דלת חלל עליון .8

יקה בפנים ימ"מ מצופה פורמיקה בחוץ ופורמ 20במידות לפי רוחב המנדף מלוח נגרים  8.1

 מפליז. בחלקו העליון צירי פסנתר  – PVCקנטים 

 מ"מ עם וו.  10הדלת מחוזקת במצב פתוח בעזרת מוט פליז קוטר  8.2

 הנעילה במצב סגור ע"י שנפרים עם מגנט.  8.3

            בשני צדי הדלת ידיות מסוג וגוון לבחירת האדריכל. 8.4

 מסוג פיניקסזרימת אוויר שסתום ונטורי ל .9

זרימה ובקרת אוויר בתכנון וייצור המנדף צריך לקחת בחשבון שהמנדף יתחבר למערכת  9.1

 מתוצרת פניקס.  

שיציג באופן ברור את הפעולה  כך זרימת אווירלשסתום ונטורי ל מקום פיזי יש לכלול במנדף 9.2

 התקינה של זרימת האוויר במנדף. 

 באחריות הספק לחבר את הציוד למערכת "פניקס". 9.3

ובה חלון השסתום הונטורי יאפשר פעולת חירום ליניקה מקסימלית זמנית ללא תלות בג 9.4

 המנדף.

 FACE VELOCITYמהירות זרימה  .10

מטר  0.6עד  0.5של על פני פתח המינדף המנדף הכימי יתאים לעבודה בטווח מהירות פנים  10.1

כך שניתן יהיה לשנות את המהירות הזרימה לפי צרכי העבודה בפועל, מבלי לפגוע    הלשניי

 .בבטיחות העובדים

הזורם במנדף (מפל לחץ מחזית המנדף ועד למעבר  כמו כן נדרש מפל לחץ מקסימלי של אוויר 10.2

מטר/שניה  0.55לרשת ההגנה בגג התא) במצב ספיקה מקסימלית ומהירות פנים של 

                                    ." עומד מים0.5למקסימום של 

 יחידת בקרת מהירות זרימה של פניקס .11

 ת זרימת אוויר המנדף יבנה כך שיתמוך ויאפשר התקנתה של מערכת בקר 11.1

בכל מצב, ולחסכון  המינדף בפתח המנדף מסוג ״פניקס״, לאבטחת מהירות קבועה בפתח 11.2

 באנרגיה.
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 ההכנות כוללות בין היתר: 11.3

הכנת מקום בדופן המנדף הפונה למפעיל, להתקנתה של לוחית פיקוד ותצוגה  11.3.1

 ראה להלן. -(מוניטור) שקועה ממישור פני הפנל. 

 וט מן הלוחית אל חלל ראש המנדף.תעלות כבלים ומרווחי חיו 11.3.2

הכנת חלל סגור, במידות מתאימות, ניתן לגישה ולתחזוקה, מעל ראש תא המנדף,  11.3.3

 תעלת הפליטה. על הונטורי  להתקנת ציוד הבקרה ושסתום הויסות

 )SASH SENSORחלון המנדף ( גובהלהכנות שיאפשרו התקנתו של ״רגש מצב״  11.3.4

 שיותקן בראש החלון.

 ,חיווט בין חלקי מתקן הבקרה השוניםהקבלן יבצע את ה ,במידה ונדרש 11.3.5

החיווט יבוצע עפ״י הנחיות יצרן הציוד ובפיקוחו הצמוד, ציוד וכבלים יסופקו כנ״ל 

 בהתאם להנחיות יצרן הציוד.

או ."ממ 22מ"מ,עומק 128,גובה  ממ" 64.5רוחב במידות  FHM-110מנדף קר ב 11.3.6

 מידות של מערכת שו"ע. 

  .המנדף על פני פתח אורקולית על מהירות זרימה לא תקנית  אתראהתן יהיחידה ת 11.3.7

האלקטרונית  שור פאנל העץ. הפנל, יחידת הבקרהישור משטח ההפעלה ישולב במימ 11.3.8

 מופיעה במפרט החשמל והבקרה.

או מידות של מערכת  D 4  /"13 W "8.5 W "2.3/4יחידת בקרת מהירות במידות  11.3.9

 שו"ע. 

 בחזיתפאנל הפעלה  .12

  .IP44פאנל ההפעלה מתחת למשטח העבודה , ממוגן מגלישת נוזלים ברמה במנדף ימוקם  12.1

 המבנה ע"פ התוכנית. PVCקה, קנטים ימ"מ ע"פ התוכנית בחיפוי פורמי 20קופסה מלוח לבוד  12.2

 . פנל הפעלה של הפניקס וכל מה שנדרש ,ברזים, ישולבו אביזרי החשמל ההפעלהבפאנל  12.3

 שקעים חשמליים .13

ו על גבי המשטח החיצוני של המנדף ולא בתוך מרחב העבודה, כאשר הם שקעים חשמליים ימוקמ 6

ממוקמים באופן חיצוני, על גבי פס חיבורים מתחת למשטח העבודה, יש למגן אותם מפני גלישת 

. כאשר יש הכרח למקם את EN 60529בהתאם לתקן  IP44נוזלים ברמת מיגון מינימלית של 

לפחות, ולמקם את מתג ההפעלה שלהם  IP44ותם ברמה השקעים בתוך מרחב העבודה, יש למגן א

 באופן ברור ונפרד מחוץ למרחב העבודה. 

 / קורזיבי חסין אש ארון אחסון בטיחותי .14
או  ASECOSאו   JUSTRITEחברת  כדוגמת(חיבור הנידוף ע"י הספק) דף וארון בטיחותי ממוגן ומנ

או  ם(קורזיבי יועדים לעבודה במנדף זההארון יותאם ע"פ דרישות המזמין והחומרים המ שווה ערך.

, 908mm H x 1219mm W x 549mm D (כדוגמה לא מחייבת:. ס"מ 120-של כבגודל ) חסיני אש
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). יתרת השטח מתחת למנדף שאינה מכילה ארון חסין תכיל ארון Justriteבאתר  884800מודל 

 המזמין. וגודלו ייקבעו ע"פ סוג הארון  .מנודף רגיל

 ארון מנודף .15
מ"מ מצופה  18-20ד בעובי ולבאפשרות ע"פ בחירת החוקר, ארון סולבנטים מנודף, עשוי עץ  15.1

 ס"מ מהקרקע. 40(מאותו הרכב של גוף המנדף), כולל מדף בגובה  יקה היקפייפורמ

על הספקים לבצע חיבור בין ארונות האחסון לתעלת היניקה של המנדף   כלומר, לארונות  15.2

ניקה מהם אלא החיבור למנדף יהיה יחיד עבור המנדף עצמו האחסון לא יהיה פתח נפרד לי

 והארון גם יחד.

 ניקוז  .16

הכיור יחובר באמצעות סיפון למערכת הניקוז, יש לאפשר גישה נוחה לטיפול בתקלות. הצנרת 

  P.Pוהמחברים הרלבנטיים למערכת עשויים מחומר עמיד לכימיקלים כדוגמת 

 רשת כימאים .17

מ״מ שתי וערב  12בעובי  316Lם), תבוצע ממוטות נירוסטה סבכה לקולונות (רשת כימאי 17.1

 150ס״מ בכל כיוון מקובעים אל גוף המנדף לנשיאת משקל נוסף של  15היוצרים משבצות של 

 ק״ג נקודתי.  50 -ק״ג כללי ו

במקביל לדופן האחורית של  התא יצויד בהכנות להתקנת "רשת כימאים" (סבכה לקולונות) 17.2

יח׳ תבריגי פלב״מ קבועים לדופן  9ס״מ ממנה. ההכנות פרושן  7-12 -התא ובמרחק של כ

ק״ג  150 -האחורית של המנדף ומותאמים לנשיאת משקל הרשת והציוד (משקל נוסף כללי 

 ק״ג). 50ומשקל נקודתי 

 ההתקנה במעבדה  .18

לאחר שאב הטיפוס ייבדק במפעל היצור וימצא תקין על פי הקריטריונים שמפרט התקן ,  18.1

דף ויובל למעבדה בה יותקן. האריזה וההובלה יעשו באופן נאות ומתאים לטלטול ייארז המנ

 של מערכת בטיחותית.

לא  בעת השינוע וההתקנה יקפיד הספק/יצרן שהמנדף וכל מערכותיו לא יפגעו, לא יפגמו, 18.2

יתעוותו או ישתנו בכל צורה שהיא. כל עיוות או שינוי צורה יביא לפסילת המנדף ולהחזרתו 

 לתיקון ולבדיקה מחדש.למפעל 

הצוות המתקין יפעל בתוך מעבדה מתפקדת ועליו  -ההתקנה תתבצע ע״י צוות מקצועי ומיומן  18.3

 לנהוג בכל הכללים הנהוגים במעבדה ובעיקר כללי בטיחות ומיגון.

 ההתקנה כוללת את השלבים הבאים: 18.4

 הצבה במקום המיועד. 18.4.1
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 , ייצוב וחיזוק. X_Y_Zמלא  -פילוס  18.4.2

 שהגיעו מפורקים הרכבת אביזרים 18.4.3

שילוב במערך הריהוט הקיים והתאמה אל מישורי הרצפה, התקרה והקירות, כולל  18.4.4

 אטימה מלאה.

 ניקיון יסודי של המנדף וסילוק כל פסולת ואשפה משטח המעבדה. 18.4.5

ביצוע בדיקות איכות, על פי הוראות התקנים, בפעולה, כולל תעודת בדיקה (דו״ח  18.4.6

ועפ״י תקן אמריקאי או אירופאי (בדיקת  בדיקה עפ״י תקן ישראל -ומדבקה) 

 כליאה).

 שילוט וסימון המנדף על פי דרישות התקן והמזמין. 18.4.7

 מסירת תיק מתקן כמפורט לעיל. 18.4.8

 התאמת מידות .19

לבדוק מידות וכל מידע אחר במבנה ובמעבדה , הרלבנטי ועלול להשפיע על הזוכה על הקבלן  19.1

 במעבדה, תעלות אוויר וכדומה. היצור או על ההתקנה, כולל גם מהלכי צנרת וכבלים

 האחריות לתאום מידות המנדף למקומו ולמהלכי הצנרת סביבו הינה בלעדית של הקבלן 19.2

 .הזוכה . כל שינוי בגין אי בדיקה או חקירה יהי על חשבון הקבלןזוכהה

יש להתאים במדויק את המפגשים בין המנדפים לתקרה, לתקרות אקוסטיות וסינרים, לקירות  19.3

 חזקם לשביעות רצון המפקח.ולרצפה ול

בזמן ההרכבה יש להקפיד לא לפגוע ברהיטים המוגמרים וכל פגם שייגרם תוך כדי העבודה,  19.4

 יתוקן או יוחלף לפי החלטתו של המפקח ללא תשלום נוסף.

על הקבלן להתאים את המדפים לפריטי הריהוט במהלך ההרכבה כולל השארת מקום לפריטי  19.5

 יותר ולהקפיד על מפגשים מותאמים בין הרהיטים. ריהוט המורכבים בשלב מאוחר

להקפיד על גובה אחיד  באחריות הקבלן לבצע התאמת צבעים לשאר ריהוט המעבדה יש 19.6

 לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה.

 מערכת יניקת האוויר .20

לתאם ולדאוג לקיום הזוכה  ןלמנדף תסופק ותותקן ע״י המזמין, על הקבל רהאווימערכת יניקת 

 ת הנדרשות לחיבור המערכת למנדף.ההכנו

 תקנים ומפרטים .21

 המנדף ייבנה בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ותקנים נוספים כפי שיפורטו.

 התקנים המחייבים בין היתר הם:

 (עדכון אחרון) 1839תקן ישראלי ת״י מס'  21.1

 התקן חל במלואו , כולל נספחיו בעברית ובאנגלית. 21.1.1

 .BENCH TYPEלצורך עבודה זו, סוג המנדף הינו  21.1.2
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לצורך עבודה זו , יתאים המנדף לשימוש במעבדות בהם יש אספקת אוויר בכמות  21.1.3

בתקן.) וכן יתאים להתקנת מערכת חסכון אנרגיה  3.1.4מתאימה לחלל החדר (סעיף 

 . בתקן.3.1.5.2עפ״י סעיף 

 ״ תופס במלואו כדרישה ולא כהמלצה.Dנספח ״ 21.1.4

 ה בהיקפן המלא ולא המקוצר ,במבחני האיכות והקבלה ינקטו שיטות הבדיק 21.1.5

 .E,Gלתקן ובנספחים  4.2כמפורט בסעיף  21.1.6

 B3, למעט Bכל המנדפים יתאימו, בין היתר, גם לדרישות בנספח  21.1.7

 סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה. - 755תקן ישראלי ת״י  21.2

בתוך תאורת מקומות עבודה  -עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראייה  - 1529תקן ישראלי ת״י  21.3

 מבנים.

 בטיחות אש במעבדות. - 1530תקן ישראלי ת״י  21.4

 כל הנוגע למתקני האוויר.ב - ASHRAEהנחיות  21.5

 בטיחות אש. - 1001תקן ישראלי  21.6

 תקנים נוספים אשר יפורסמו ו/או יעודכנו עד לתאריך הגשת ההצעה. 21.7

 אירופאיאו  "אב טיפוס" יבוצעו בין היתר עפ״י המתכונת בתקן האמריקאי ל בדיקות האיכות 21.8

21.8.1 110-1995 ANSI/ASHRAE  14175או בתקן האירופאי EN. 

היצרן/ספק יעמוד בדרישות התקן המפורטות, יבצע על "אב טיפוס" את  בדיקות  21.8.2

שימוש תכלול בין היתר בדיקה ההאיכות למנדפים ויוכיח את עמידתם בתקנים (

מדידה , מערכת וויסות מהירות למפוח, מתקני VAVמסוג  מערכת פליטה מתאימהב

  .על מנת להוכיח עמידה בתקנים ובדיקה

 110-1995"אב טיפוס" יבוצעו בין היתר עפ״י המתכונת בתקן האמריקאי להבדיקות  21.8.3

ANSI/ASHRAE  14175או בתקן האירופאי EN ליצרן יהיה אדם האחראי ובעל , .

  .ידע מתאים לבצע את הבדיקות לפי התקנים הנ״ל או על ידי מעבדה מוסמכת בארץ

 ישות כלליות:דר 21.9

בבית המלאכה של היצרן יתקיימו תנאים נאותים ליצור מבוקר ואיכותי של מנדפים  21.9.1

 , כולל הרכבה מלאה, בדיקה ואחסון ביניים.

היצרן יערוך בקרה , מעקב ובדיקות איכות לכל חומרי הגלם ליצור המנדפים ולכל  21.9.2

 האביזרים שישתלבו בהם.

רנים/ספקים העומדים באותן דרישות חומרי הגלם והאביזרים ירכשו אך ורק מיצ 21.9.3

 לפחות הנדרשות מיצרן המנדפים והנדרשות בתקנים ובתקנות הרלבנטיים.

באתר, על פי תקן אירופאי או אמריקאי ככל  וגםהמנדף כולל בדיקות המנדף במפעל,  21.9.4

 שיידרש, לעמידה בדרישות התקן.

 סימון ותיוג  .22

 כיתוב:יש לסמן את הקיר החיצוני, רצוי על גבי החלון, ב 22.1

Keep sash closed whenever possible 
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 במידת האפשר השאר את החלון סגור  

 יש להתקין לוחית זיהוי עמידה ועליה הפרטים הבאים: 22.2

 השם ו/או השם המסחרי של היצרן ו/או הספק.  22.2.1

 שם הדגם, לרבות שנת הייצור.  22.2.2

  EN 14175שלהלן של תקן  2היצרן יציין את התאמת המנדף לחלק  22.3

" בברזים ובשסתומים יש לסמן את החלקים הנעים בצבעי EN 14175-2הכיתוב " באמצעות 22.4

 . EN 13792קוד. החומר העובר דרכם יסומן בהתאם לפי 

 השילוט על גבי החלון לא יגביל באופן משמעותי את שדה הראייה דרכה.  22.5

ון לבדוק את מידותיו הסופיות של המנדף, סוג המשטח, אופן האחס זוכהבאחריות הקבלן ה 22.6

מתחת למשטח ומיקום פנלי הבקרה וכן לבצע את התאומים הסופיים עם שאר היועצים בכדי 

 לאפשר והתקנה מושלמת של המנדף. 

 לאחר התקנת המנדף ולצורך קבלתו יציג הקבלן בדיקה של גורם בלתי תלוי לפי התקן:  22.7

BSEN14175  בדיקה לקביעת דגם המנדף – 3פרק 

 בדיקות באתר הלקוח  – 4פרק 

 ).VAVבדיקות מערכת ספיקה משתנה ( – 6רק פ

או על פי דרישות תקן אמריקאי המקביל. בכל מקרה על ספק המנדפים לוודא שבכל סתירה עם 

 תקן ישראלי יקבע התקן המחמיר מבניהם. 

תקן בדיקת מנדפים כימיים במעבדות. תקן זה הינו תקן בריטי אשר פורסם  BN 14175תקן 

 . CEN ואושר ע"י חברי BSIע"י 

 התקן מתחלק לארבעה פרקים:

 הינו תקן אשר מגדיר דרישות כלליות.  BS BN 14175 – 2פרק 

 הינו תקן אשר מגדיר בדיקות לקביעת דגם המנדף.   BS EN 14175 – 3פרק 

 הינו תקן אשר מגדיר בדיקות באתר הלקוח.  BS EN 14175 – 4פרק 

ת מערכת ספיקה משתנה. או, לחילופין, הינו תקן אשר מגדיר בדיקו BS EN 14175 – 6פרק 

 לתקנים האמריקאים המקבילים: 
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 ליך תחרותי נוסף העם  191/מכרז פומבי מס' 

 באוניברסיטת אריאל בשומרון מנדפים כימייםלאספקה והתקנה של 

 מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים –) 2(נספח א'

 דרישות לגבי העצים .1

לשהי, ללא עיניים גדולות חופשיות או העץ יהיה חתוך יפה, נקי מפגמים, מעובש או מחלה כ .1.1

סיבים מפותלים. ברהיטים העשויים מעץ אלון צריך להשתמש בעץ מובחר, בגוון אחיד צהוב 

בהיר ללא סיבים מפותלים. העץ שלפי דעתו של המפקח אינו מתאים לטיב הנדרש עבור ביצוע 

 הרהיטים יורחק ממקום הייצור על חשבון הקבלן.

יציין הקבלן מקור העץ. לא יורשה הקבלן להתחיל  -ים מעץ אשור (בוק) בפריטי ריהוט המורכב .1.2

 בייצור לפני קבלת אישור לעצים גושניים כמו אלון, אשור וכיו"ב.

עץ אשור לייצור הרהיטים יהיה מעץ חרפי בן שנתיים לפחות ולא יכלול חלקים בהירים או  .1.3

 אדמדמים.

 את דרגות הייבוש של העצים השונים.הקבלן יציג דוגמאות עצים כולל תעודות המאשרות  .1.4

 עץ לבוד ופנלים .2

עץ לבוד ופנלים יהיה מסוג א' ממין אשור בהתאם לעובי המאושר לפי התוכניות דוגמאות לבוד  .2.1

ס"מ עם טיפוסי הגמר הנדרש בפרט יסופקו לפני התחלת העבודה לאישור  15/30או פנל בגודל 

שתמש בשום אופן בלבידים פגומים או האדריכל. הדוגמאות הנ"ל תשמשנה כמסמך, אין לה

שבורים. במקרה שצוין פנל או לוח נגרים בתוכניות או בכתב הכמויות הכוונה לפנל מלא עם 

אלא באותם חלקים של פריטי  MDF -מילוי עץ בכל השטח. אין להשתמש בסיבית, או ב

 הוט.הריהוט בהם הותר השימוש ע"פ מפרט זה או ע"פ רשימות הריהוט ו/או פרטי הרי

, אלא אם צוין אחרת בתוכניות ו/או בכתבי הכמויות יבוצעו כל הדפנות בסנדוויץ  בכל הארונות .2.2

 מ"מ המיוצר מלבידים אחידים מעץ בריא, רציף, ישר ללא עיוותים. 18-20

 יבוצעו בסנדוויץ.  ותדלתות כל הארונ .2.3

צעו עם שפות עץ שפות לכל הלוחות בין אם בארגזי הארונות והארוניות ובין אם בדלתות יבו .2.4

 C.V.Pמ"מ גם אם במקרים יצופה הקצה בקנט  8-12גושני (קנט ליסטים) מעץ אשור בעובי 

בפרומיקה או בחומר ציפוי אחר. הוראה זו לא תחול על דלתות או דפנות מגירות שאושר בצוען 

ו/או בלוחות או דלתות שיבוצעו בשיטת כפוף פורמיקה בכבישה (פוסט  F.D.Mבלוחות 

 ג).פורמינ

" של "בלורן" או ש"ע 2.5דגם " -מדגם דמוי אלומיניום בגימור טבעי מוברש  PVCקנט  .2.5

 מאושר.

 .E1ק"ג/מ"ק נושא תו תקן  800צפיפות  MDF לוח  .2.6

 " (ללא פגמים).Aד סנדוויץ ליבנה (בורץ') מאיכות מעולה "ולב .2.7
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 עץ אורן פיני .3

י מפותלים, יש להקפיד לבחור עץ בעת שימוש בעץ אורן פיני יהיה העץ בעל סיבים ישרים ובלת .3.1

 יבש וללא דפורמציות.

מ"מ יש לקדוח החוצה ולמלא את הקדח בפקק עץ נקי  10כל העיניים (סיקוסים) מעל לקוטר  .3.2

 פעמים קוטר הסיקוס. 1.5בקוטר של לפחות 

 

 לוחות שבבית דחוסה .4

וניות) או מ"מ (דפנות לאר 18חלקי רהיטים מסוימים יבוצעו בלוחות שבבית דחוסה בעובי  .4.1

מ"מ (משטחים עליונים לארוניות או לארונות). השבבית תהיה מסוג  30שבבית דחוסה בעובי 

"צפיפות משתנה" כאשר בסמוך לפני הלוח יעשה שימוש בחומר גרוס דק יותר צפוף ומעורב עם 

 סיליקון למניעת ספיגת מים.

ולה גבוהה של חומר השבבית תהיה מסוג משובח, חומרי המליטה של השבבית יהיו בעלי תכ .4.2

 מעכב בעירה, הלוחות יהיו תואמים תקנים ישראליים או בריטים מתאימים.

כל חלקי המתכת כגון תותבים מתכתיים לחיבור, מחברים לצירים וכיו"ב שיורכבו בלוחות  .4.3

 שבבית יהיו מן הסוג העמיד בפני שליפה משבבית.

מ"מ בחיפוי  18ס"מ בעובי  20/20הקבלן יציג לאישור האדריכל דוגמא מהלוח במידות  .4.4

 פורמייקה ופורמייקת גב.

 

 חלקי מתכת .5

מ"מ. החיתוכים יהיו ישרים ונקיים ויבוצעו  2מסגרות הברזל תהיינה עשויות מעובי דופן מינימלי 

במשור. חיבור החלקים בריתוך חשמלי, שיבוצעו אך ורק ע"י רתכים מומחים. השטחים המיועדים 

לודה לפני ביצוע עבודות הריתוך. מבחינת המראה החיצוני יהיה לחיבור ינוקו היטב מלכלוך וח

הריתוך מלוטש, שווה ונקי, ללא הפסקות, חורים שקעים ומקומות שרופים. כל שטחי המתכת ייצבעו 

 בצבע אפוקסי.

 

 דבק .6

על הקבלן להשתמש בדבק העומד יפה בתנאי רטיבות וכל פגם בהדבקה (חיבורים פתוחים) יגרום 

 בפלטות עבודה עם כיורים בחדרי מעבדות יש להשתמש אך ורק בדבק אפוקסי. להחזרת הרהיט.
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 ברגים ומסמרים .7

רק לקביעת  -צוין אחרת. מסמרי הרכבה בלי ראש  אלפלדה עם ציפוי אבץ, אם  ייש להשתמש בברגי

גב הארונות. (או ע"י מסמור באקדח סיכות מתאים). אין לבצע חיבורי משטחים או חיבורים אחרים 

 ן פנלים ע"י אקדח סיכות.בי

 

 עבודות גמר .8

 פורמייקה .8.1

כל הפורמייקה עבור ציפוי חלקי הנגרות והרהיטים תהיה מתוצרת אבט למינטי או  .8.1.1

מ"מ. (במקרה זה יציג היצרן  0.8, עובי מינימלי של EGGER, ARPAפורמייקה 

אישורים לתקנים רלוונטיים גרמניים או בריטיים). הגוון והסוג לפי דרישת ובחירת 

דוגמאות הפורמייקה יסופקו למפקח לפני התחלת העבודה  -האדריכל והמזמין 

 לאישורו ויישארו במשרדו עד לסיום העבודה.

המצופה בפורמייקה בצד אחד יש להדביק גם בצד  בכל דלת שמסגרת פרטי הריהוט .8.1.2

 השני פורמייקה דקה "גב" אם לא צוין אחרת.

במידה ויוחלט על ביצוע אופציה של פורמייקה חסינת אש תהיה הפורמייקה בכל חלקי  .8.1.3

 .755הריהוט במן הסוג החסין אש ע"פ תקן ישראלי מספר 

רמייקה מתוצרת חוץ, המזמין שומר לעצמו הזכות לבחור לפריטים מסוימים בפו .8.1.4

במקרה זה יתואם לוח הזמנים והעלות עם הקבלן המבצע אולם השינוי במחירי 

המוצרים לא יעלה על השינוי בעלות (ע"פ ניתוח מחירים) החומרים המיובאים ביחס 

 לפורמייקה סוג א' תוצרת הארץ.

סה במקרים של ביצוע העבודה בלוחות בשיטת פוסט פורמינג (פנלים של שבבית דחו .8.1.5

 -בציפוי פורמייקה מעוגלת בכבישה) יהיו הלוחות מתוצרת מפעל מאושר כגון אורצ'רד 

 כרמיאל או ש"ע.

בגוון לבחירת האדריכל, דוגמת "טוובקס או ש"ע מאושר. קשיח בעובי   PVC -קנט  .8.1.6

 של חברת בלורן או ש"ע מאושר. 2.5קנט  -מ"מ, מודבק בחום.  קנט אלומיניום  1.5

  TOPLAB PLUSפה משטחי עבודה מטרס .8.2

 TRESPAמשטחי עבודה יהיו מיועדים למעבדות כדוגמת משטחים תוצרת  .8.2.1

. המשטחים יהיו עמידים לפחות לפי תוצאות המשטחים  הנ"ל  TOPLAB PLUSדגם

 שעות.  24למבחן 

 0.8ס"מ משטח סטיות העובי ולא תעלינה על  90לאורך  mm  1.58השטחיות תהיה עד  .8.2.2

 מ"מ למשטח.
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קליות תהיינה על פי התקן האמריקאי והגרמני ובהתאם להמלצות התכונות הפיס .8.2.3

 היצרן: 

 . mm  /N 90 >DIN 53799   30  >Nלמתיחה:  DIN 53455 .א

 <  mm  /N 110חוזק לכפיפה:  DIN 53452 .ב

 .mm  /N 8000מודול אלסטיות:  DIN 53445 .ג

 .REV 1000התנגדות לשחיקה:  DIN 53455 .ד

 . N 3.5התנגדות לשריטה: <  DIN 53452 .ה

 . º 180עמידות לחום יבש  .8.2.4

 עמידות לאש תהיה ע"פ תקן אמריקאי וגרמני  .8.2.5

ASTM-E-84 NFP 92501 CLASS 1A ,ISO 5657 מ"מ אלא  20, הלוחות יהיו בעובי

 בגובה ע"פ המצוין בתוכניות.  UPSTAND TYPES  אם צויין אחרת עם שפה מוגבהת

 ועדים לכך ע"פ היצרן. כל עיבודי החיתוכים, החורים וכו' ייעשו בכלים המי .8.2.6

משטח העבודה יוצמד לדפנות האנכיות. הלוחות והאיטום ביניהם יעשה בצורה 

 שתאפשר פרוק המשטחים ע"פ הצורך ובחומר סיליקוני מורשה ע"י היצרן. 

העבודה כוללת את כל העיבודים הנדרשים, הדבקות חורים ואביזרים, כך שיתקבל 

 המצב הסופי המופיע בתוכניות. 

קבלן להתחייב לאספקה שוטפת של לוחות ואביזרים חילופיים מהנ"ל תוך סטיות על ה

 במידות מהדרישה בהזמנה המקורית ולתקופה של שלוש שנים.

 הקבלן יקפיד על שימוש בכלים למניעת "גרדים" בעת החיתוך. 

 עבוד הקנטים יהיה ע"פ המופיע בשרטוטי הפריטים.  .א

מוגבהת במפעל בכבישה ולא בהדבקת במשטחי הכיור יוזמנו משטחים עם שפה  .ב
 קנטים.

המשטחים יגיעו לשטח כשהם מוגנים ועטופים. הסרת ההגנות תעשה אך ורק ע"פ  .ג
 אום עם המפקח בסמוך למסירה. ית
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 עם הליך תחרותי נוסף 1901/מכרז פומבי מס' 

 באוניברסיטת אריאל בשומרון מנדפים כימייםלאספקה והתקנה של 

 כתב כמויות –) 3(נספח א'

 

 

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות ואולם, מנדפים,  80 משוער נאמד בכהיקף ההזמנה ה

 . וכן להגדיל את הכמויות לרכוש רק חלק מהמנדפים, בשלבים שונים בהתאם לצורך

עו עם ארון נידוף רגיל או עם ארון חסין אש או עם ארון נידוף לחומרים קורזיביים יהמנדפים יג

 . האוניברסיטההכל בהתאם לדרישת 
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 מנדפים כימיים רשימת לקוחות –ב' נספח 

   להלן הצהרת יצרן

 ____________  כימיים: ביצור מנדפיםשל המציע מספר שנות ותק  •

 :צור המנדפים כולל ייבית המלאכה שברשות המציע ל

 מחלקת בקרת איכות בייצור____  •

 ת ני איכוכליאת אוויר לצורך עמידה בתק-חדר בקרת מנדף____  •

ם ניתן ומה( (כולל) 8201 – 6201 ין השניםבמנדפים כימיים ין המציע לקוחות להם סיפק והתקלהלן שמות 

 . )יש לציין את כמות המנדפים הכימיים אשר סופקו לכל לקוח( :לקבל חוות דעת

  :לכלולחובה בין רשימת הלקוחות 

 לזכות את המציע בניקוד איכות עשוי 30פירוט מעבר למנדפים בסה"כ, כאשר  30לכל הפחות  .1

, להם בתי חולים ,תעשייה כימית ,מוסדות אקדמיה/מחקרים מבין הבאים: ניממליצים משלכל הפחות  .2

(תחת ההגדרה  כימיים בסה"כמנדפים  10, להם סופקו לכל הפחות סופקו מנדפים כימיים

 .ות מחקר)אקדמיה/מחקר יכללו: אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות, מכוני מחקר ומעבד

 ניתן להוסיף טבלאות נוספות ע"פ הצורך.

 מסד
 הלקוחשם 

 

 תחום עיסוק הלקוח

 ( יש לציין : 

 עבור אקדמיה/מחקר  -א'

 עבור תעשיה כימית  –ב' 

 עבור בית חולים) –ג' 

מנדפים כמות 

כימיים שסופקה 

 טלפון נייד איש קשר 2016-2018בשנים 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

 
 מציע ואין המציע רשם פרטיהם ברשימה מעלה. ה של שמורה הזכות לפנות ללקוחות נוספים אוניברסיטה ל

 

 

 

______________________ _____________________ ________________________ 

 חתימת המציע + חותמת   תאריך שם מלא של המציע
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 הצעת המציע   –' גנספח 

 לכבוד
 ריאל אוניברסיטת א

לאספקה והתקנה של מנדפים כימיים באוניברסיטת עם הליך תחרותי נוסף  – 1/19 מכרז פומבי מס': הנדון

 .אריאל בשומרון

 - להלן( אוניברסיטת אריאל בשומרון לידי בזאת להגיש מתכבדים_______________,  מ"הח אנו .1

עם הליך תחרותי נוסף  – 1/19 מכרז פומבי מס' ב"המצ הצעתנו את), "האוניברסיטהו/או "" המזמין"

 - להלן( המכרז במסמכי כמתואר אריאל בשומרוןה של מנדפים כימיים באוניברסיטת לאספקה והתקנ

 "). המכרז"

") החברה" - להלן________ ( בחברתובתפקיד __________ __________  בתפקיד יםמשמש והננ .2
 .בשמה תצהיר לתת כיםומוסמ

 פרטי המציע .3

 : המציע שם  .3.1

 : ז"ת/פ"ח  .3.2

 : החברה הקמת יסוד תאריך  .3.3

3.4.  
 ):ל"מנכ שם( המנהל שם

 
 שמות מורשי החתימה: 

 : המציע כתובת  .3.5

 : טלפון' מס  .3.6

 ': פקס' מס  .3.7

 : המכרז בנושא הודעות לקבלת ל"דוא כתובת  .3.8

 : המציע בשם הודעות לקבל המוסמך זה למכרז קשר איש  .3.9

 : קשר איש נייד' טל  .3.10

 : המציע של ח"רו פרטי  .3.11

 עמידה בתנאי סף .4

 בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז. המציע מצהיר כי הוא עומד

 גוף מאוגד .5

 הרשום. כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע .5.1

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי .5.2

_____________ 

 חתימת המציע
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 ניסיון מקצועי .6

ויש שנים לפחות ביצור מנדפים  5ותק של בישראל (כולל יו"ש), בעל  המציע בעל כושר יצור עצמי של מנדפים

 מנדפים כימיים למעבדות, הכולל: ברשותו ובשימושו בית מלאכה ליצור

 מחלקת בקרת איכות בייצור.  •

 כליאת אוויר לצורך עמידה בתקני איכות;-חדר בקרת מנדף •

 

_____________ 

 חתימת המציע 

 

מנדפים כימיים במהלך השנים  30פחות המציע סיפק לכל ה ניסיון באספקת מנדפים כימיים:למציע  .7
2016-2018. 

_____________ 

 חתימת המציע

 

מבין הבאים:  2ל  2016-2018במהלך השנים בסה"כ מנדפים כימיים  10לכל הפחות המציע סיפק  .8
מוסדות אקדמיה/מחקר, תעשייה כימית, בתי חולים. תחת ההגדרה אקדמיה/מחקר יכללו: 

 ת, מכוני מחקר ומעבדות מחקר. אוניברסיטאות, מכללות אקדמיו

 

_____________ 

 חתימת המציע

 

 למציע מחלקת  שירות בארץ הנותנת תמיכה, שירותי אחזקה ותחזוקה לציוד המוצע על ידו במכרז זה. .9

_____________ 

 חתימת המציע

 

 

 איש קשר מטעם המציע .10

 פרטי איש הקשר של המציע הם:

 ________________________________שם מלא: ________  1.1

 __________________________________________:תפקיד 1.2

 _______________________________טלפון נייד: ________ 1.3

 _____________________________כתובת דוא"ל: ________ 1.4
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 :כי בזאת מצהירים אנו .11

 הצעתנו גשתוה, בהם האמור את הבנו, החוזה לרבות ונספחיו המכרז מסמכי את בעיון קראנו .11.1
 פי על עלינו המוטלות ההתחייבויות וקבלת התנאים לכל להסכמתנו חלוטה ראיה מהווה

 ; האמורים המסמכים

 ; המכרז מסמכי פי למזמין על השמורות הזכויות לכל מסכימים אנו  .11.2

 ; ומסמכיו המכרז הליך לעניין ידנו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו .11.3

 ; במכרז להשתתפות הדרושות סףה דרישות כל אחר ממלאים אנו .11.4

 לאספקת הדורשים ורישיונות, ציוד, אדם כוח, וכלכלית מקצועית, ארגונית יכולת בעלי אנו .11.5
 נשוא ההתחייבויות כל ולקיום, במכרז הקבועים במועדים לאספקתם, במכרז כאמור השירותים

 ;למכרז שצורף החוזה

 השירותים לאספקת התנאים את ולבדוק לחקור מנת על נחוצים לנו הנראים האמצעים בכל נקטנו .11.6
 בדיקותינו לצורך הדרוש מידע כל קיבלנו וכן, אספקתם במהלך להתגלות העלולים הקשיים ואת
 ;זאת הצעתנו הגשת לפני

 או/ו מהמחיר או/ו מהחוזה כלשהי שינוי זכות לנו תקנה לא, ידנו על החוזה מתנאי תנאי הבנת אי .11.7
 ; כך האוניברסיטה בשל כלפי טענות כל ולנ יהיו ולא ואין, הזמנים מלוחות

 ; אמת הינם בהצעתנו המופיעים הפרטים כל כי לאשר הרינו .11.8

 פעולה ונשתף, המכרז במסמכי כמפורט ידכם על שייערכו ובדיקות לחקירות בזאת מסכימים אנו .11.9
 . נוספים הסברים ומתן מסמכים הגשת לרבות ידכם על שתידרש דרך בכל

 לביצוע ערבות הפקדת לרבות, ונספחיו ההסכם תנאי כל אחר לאנמ כי בזאת מתחייבים אנו .11.10
 פי על שנדרש כפי הביטוחים את ונערוך הזמנים בלוחות נעמוד וכי, החוזה פי על ההתחייבות

 . והחוזה המכרז מסמכי

 ואנו, במכרז הקבועים הזמנים בלוחות לעמוד ומסוגלים יכולים אנו כי בזאת מצהירים אנו .11.11
 כל עבור מוסכמים פיצויים, ח"ש 1,000 של סך נשלם, זאת התחייבותנו נפרו במידה כי מסכימים

 .נזק הוכחת וללא האוניברסיטה של הראשונה דרישתו עם וזאת, העבודה בתחילת איחור יום

 להעביר, הזכייה על ההודעה מיום ימים 7 תוך מתחייבים אנו הצעתנו את לקבל תחליטו אם .11.12
, כנדרש במסמכי המכרז במתן השירותים ולהתחיל ביצוע וערבות ביטוחים עריכת אישור אליכם

 . המלאה רצונכם לשביעות

 . זה מכרז בענייני לדון יפו אביב-בתל משפט לבית הנתונה המקומית לסמכות הסכמתנו נותנים אנו .11.13

 .ההצעה מחיר את האחרים המציעים עם תיאמנו לא כי מצהירים אנו .11.14

 ובהתאם הצעות להגשת האחרון המועד לאחר ימים 180 בתוקף תעמוד הצעתנו כי מתחייבים אנו .11.15
 . המכרז לתנאי

 כל על מסויג ובלתי ומוחלט סופי וויתור, המכרז תנאי לכלל הסכמה מהווה ידינו על ההצעה הגשת .11.16
 . סבירותם לרבות המכרז מתנאי תנאי לכל או/ו השירותים לאספקת התנאים לכל בקשר טענה

 . החופשי ומרצוננו המכרז במסמכי הקבועים םהתנאי כל הבנת מתוך ניתנת זאת הצעתנו .11.17

 ציבוריים גופים עסקאות חוק .12

 למועד עד כי בזאת מצהיר הנני, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם .12.1
 חוק י"עפ עבירות משתי ביותר, אליה זיקה בעל או/ו החברה הורשעה לא, זה תצהיר על חתימתי
 שכר חוק או/ו 1991-א"התשנ), הוגנים תנאים והבטחת עדין שלא העסקה איסור( זרים עובדים
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 ממועד לפחות אחת שנה שחפה הרי, עבירות משתי ביותר הורשעו ואם 1987-ז"התשמ, מינימום
 ").העבירות" - להלן( האחרונה ההרשעה

 .האמורות העבירות בגין שתורשע הרשעה כל על לאוניברסיטה תדווח כי מתחייבת החברה .12.2

 את לספק מסוגלת היא וכי במכרז שהוגדרו הסף תנאי בכל עומדת חברתנו כי צהירלה הריני .12.3
 . המכרז הוראות לכל בהתאם האוניברסיטה ידי על המבוקשים המוצרים

 עניינים ניגוד .13

 לא, מטעמה אחר אדם וכל המשנה קבלני, עובדיה, שבה המשרה נושאי, החברה כי להתחייב הריני .13.1
 ואף ההתקשרות תקופת אורך לכל השירותים מתן עם עניינים גודני של במצב ימצאו ולא נמצאים
 יועציה, עובדיה, האוניברסיטה עם עניינים ניגוד לרבות וזאת, לאחריה שנה של תקופה במהלך
 .מטעמה ומי זה למכרז

 נזק לאוניברסיטה לגרום עלולה עניינים ניגוד של במצב כאמור הימצאות כי לי וידוע לי הוסבר .13.2
 .מרובה

 או עניין כל על לי ידוע לא ההצעה על חתימתי במועד כי האוניברסיטה כלפי מתחייב אני כן על .13.3
 והשירותים העבודות עם בקשר עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום העלול עיסוק

 .במכרז הכלולים

 של במצב להיות נול שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לטפל, לעסוק שלא יםמתחייב ואנ .13.4
 .בעקיפין או במישרין, לעיל כאמור השירותים מתן עם עניינים ניגוד

 עלול אשר נושבטיפולי עניין או תיק כל על, בכתב, לאלתר, לאוניברסיטה להודיע יםמתחייב ואנ .13.5
 של הוראותיו פי על ולפעול, עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד של במצב נואות להעמיד

 .אוניברסיטה

; ראשונה בדרגה משפחתי קרוב של עניינו; לענייני: מתייחס זו בהתחייבות" יניםעני ניגוד" .13.6
 השירותים מתן לצורך ידי-על נשכרו או/ו ידי-על שמועסקים מי כל של האישיים לענייניהם

 או מייעצים או מיצגים, עובדי או שותפי או מעסיקי או שאני לקוח של לעניינו; אוניברסיטהל
 מהעובדים למי או, ראשונה מדרגה שלי משפחה לקרוב או לי אשר אגידת של לעניינו; מבקרים

 בהון או בו חלק לו יש או, בו עובד או אותו מנהל, בו חבר – עמו קשר יש השירותים נותן אצל
 .ערך ניירות בחוק כהגדרתן, בו שליטה בעל או, רווחים לקבל זכות או, מניותיו

 .מאלה אחד כל של זוגם ובני, צאצא, אח, הורה, וגז בן – משמעותו" ראשונה ממדרגה משפחה בן

 תקפה ותהא לאוניברסיטה השירותים מתן סיום לאחר שנה לתום עד תקפה תהא זו התחייבותנו  .13.7
 השירותים במתן המעורב מטעמו אחר גורם כל או/ו השירותים נותן אצל העובדים לכל

 .לאוניברסיטה

 למען – מטעמו החתימה מורשה או/ו עצמו תיםהשירו נותן ידי-על ממולאת זו שהתחייבות ככל  .13.8
-על המועסקים כל של והתחייבותם מהתחייבותי לגרוע כדי זו כללית בהתחייבות אין, ספק הסר

 יטופל אשר עניין לכל באשר קונקרטי עניינים ניגוד של ממצב להימנע, נומטעמ הפועלים או/ו ידי
 .לאוניברסיטה השירותים מתן במסגרת ידי-על
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 אנשים עם מוגבלות  העסקת .14

 במשבצת המתאימה): X(סמן 
עובדים, למעט משרד הממשלתי או יחידת סמך שלו  25-מעסיק המעסיק יותר מ - "מעסיק"לעניין זה, 

 , חלות עליהם;1959-א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט15שהוראות סעיף 

  לא חלות על החברה. 1998נ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התש 9הוראות סעיף 

  חלות על החברה והיא  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף
 מקיימת אותן.  

נדרש  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9(במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה) xלסמן 
 עובדים. 100-מ המציע מעסיק פחות 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה)  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100(במקרה שהמציע מעסיק 
   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

כויות לאנשים עם מוגבלות, ז לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998התשנ"ח 
  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו בחינת יישום
(במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע  פעל ליישומןאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פנה כ

 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 התקשרות.ימים ממועד ה 30והשירותים החברתיים, בתוך 
 

 

 שילוב עסקים זעירים .15

 במקום הרלוונטי) : Xהמציע הינו (נא לסמן  15.1

 1975-עוסק פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו �

 1975-עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו �

 1975-מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו �

  לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בותאגיד שבידי רשות מקומית  �

 2001-חברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א �

  לא עונה להגדרת אחד מהנ"ל.  �

 

סומנה אחת מבין שלושת האפשרויות הראשונות, יש לבחור  15.1 ככל שבתשובה לסעיף 15.2

 נטי) :במקום הרלוו Xאת הקטגוריה אליה משתייך המציע (נא לסמן 

מיליון  2עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על  5מעסיק עד  –"עסק זעיר"  �

 ש"ח

מיליון  2עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על  20-ל 6מעסיק בין  –"עסק קטן"  �

 ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" ₪



 ןלאספקה והתקנה של מנדפים כימיים באוניברסיטת אריאל בשומרועם הליך תחרותי נוסף  1/19מכרז פומבי מס' 

 

49 
 
 
 

 20עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על  100-ל 21מעסיק בין  –"עסק בינוני"  �

מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק   ולא ₪מיליון  100אך אינו עולה על  ₪מיליון 

 זעיר" או "עסק קטן".

 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .16

 הפניה. לפי הוראות יםנדרשמצורפים להצעתנו כל המסמכים ה .17

 
 
 

  .אמת לעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר הנני

 :2מורשה חתימה מס'       : 1מורשה חתימה מס' 

 שם מלא: ________________    שם מלא: __________________

חתימה:_________________    חתימה: ___________________
 (חובה לחתום!)       (חובה לחתום!) 

 תאריך: ________________     ריך: ________________תא

 

 

 ד"עו אישור

 

 ברחוב במשרדי____________  דין עורך בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר הנני

ו /שזיהה, ________________ -ו __________________ה"ה __________________________, 

 כי ם/שהזהרתיו ואחרי, _____________ בהתאמה -ו ______'_______מס זהות תעודת ידי על ם/עצמו

 את ו/אישר, כן יעשה/ו לא אם בחוק הקבועים לעונשים ים/צפוי יהיה/יהיו וכי האמת את להצהיר הם/עליו

 הם זה מכרז על חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכי כן .עליה ו/וחתם ל"הנ ם/הצהרתו נכונות

____________, מס'  ז"ת נושא_____________,  -ו___________, מס'  ז"ת נושא____________, 

 . החברה לכל דבר ועניין את מחייבת זו וחתימתם

 
 

________________   _______________________ 
  וחותמת חתימה       תאריך
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 אישור רו"ח -נספח ד'  

 

 לכבוד

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

והתקנה של מנדפים כימיים  לאספקהעם הליך תחרותי נוסף  – 1/19 מס' מכרז פומביאישור רואה חשבון ל

 באוניברסיטת אריאל בשומרון

 

והנני משמש כרואה חשבון בחברת __________________,  שמי ________________ .1

 "המציע"). -_________________ (להלן  /ת"זח"פ

 את לאחר שבדקתי את ספרי החשבונות והמסמכים שהוצגו לפני של המציע, הריני לאשר .2

 הבאים:

 ;2018דוחות הכספיים המבוקרים לשנת המציע אינו בעל הערת עסק חי, על פי ה .2.1

 הסדר בעריכת נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע .2.2

 נושים.

 

 

 ____________  ____________  _____________ 

 חותמתו חתימה   שם רו"ח      תאריך   

 

 



 ןלאספקה והתקנה של מנדפים כימיים באוניברסיטת אריאל בשומרועם הליך תחרותי נוסף  1/19מכרז פומבי מס' 

 

51 
 
 
 

 עם הליך תחרותי נוסף 191/מס' מכרז פומבי 

 באוניברסיטת אריאל בשומרון מנדפים כימייםלאספקה והתקנה של 

 הצעה ערבות - ה'נספח  

 לכבוד
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 אג"נ.,
 הנדון: ערבות בלתי מותנית מס' _____________

") אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות החברהעל פי בקשת _______________________ (להלן: " .1

 חדשים שקלים חמישים אלףמותנית בכל תנאי, לתשלום כל סכום עד לסכום של -בלתימוחלטת ו

עם  1/19מס' בקשר עם מכרז פומבי  )"הערבות סכום": להלן( החברה מאת שתדרשו )₪ 50,000(

 אוניברסיטת אריאל בשומרון.לאספקה והתקנה של מנדפים כימיים ב הליך תחרותי נוסף

ימי עסקים מקבלת  7סכום הערבות תוך ידכם עד -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על .2

דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה 

בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהחברה. כמו כן, מוסכם בזאת 

בדרישה מוקדמת  במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד החברה ו/או לפנות

 לחברה ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

ידכם -אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על .3

ידנו בגין ערבות זאת -ידכם וישולמו על-מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על

יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר לא 

 ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 דלעיל. 3אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 

כן, לא נהיה רשאים להימנע  אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו .4

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל 

 טענה לרבות כל ברירה המוענקת לחברה על פי דין.

בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של החברה כלפיכם והינה בלתי  .5

 צמאית.חוזרת, בלתי מותנית וע

וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד  ועד בכלל 23/09/2019 עד ליום הערבות תהיה בתוקף  .6

 ___________, בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת קהל.  -מועד זה למשרדנו ב

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .7

 דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד. .8
 בכבוד רב,

 בנק-__________ ___
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 עם הליך תחרותי נוסף 191/מכרז פומבי מס' 

 באוניברסיטת אריאל בשומרון מנדפים כימייםלאספקה והתקנה של 

 ערבות ביצוע -  'ונספח 
 

 לכבוד
 בשומרון אריאל אוניברסיטת

 

  ביצוע ערבות: הנדון

 

 מלאה בערבות כלפיכם בזאת ערבים הננו"), המבקש" - להלן__________________ ( בקשת פי על

 במילים שמונים אלף שקלים חדשים,( ח"ש 80,000 של לסך עד המבקש מאת שתדרשו סכום כל ילוקלס

מנדפים אספקה והתקנה של להליך תחרותי נוסף עם  – 1/19מכרז מס' ל בקשר "),הערבות סכום" - להלן

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס  .באוניברסיטת אריאל בשומרון כימיים

 ליום מכתבנו זה. הינו המדד הידוע
 דרישתכם קבלת מעת ימים 15 תוך, לעיל כאמור הערבות סכום עד סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 ומבלי נימוקים לתת או/ו זכאות או/ו נזק להוכיח שתדרשו ומבלי תנאי כל ללא וזאת, בכתב הראשונה

 .מהמבקש הקרן סכום את תחילה לדרוש שפניתם

 מכל זה ערבות כתב פי על מתשלום להימנע או/ו שהיא סיבה מכל הערבות את לבטל רשאים נהיה לא אנו

 . הדין פי על לערב המוענקת ברירה כל לרבות טענה כל על בזאת מוותרים ואנו, שהיא סיבה

 

 מכם דרישה וכל) למכרז בהתאם העבודות ביצוע תום מועד___________ ( ליום עד בתוקף תהא הערבות

 בהתאם תוארך כן אם אלא ומבוטלת בטלה הערבות תהא זה מועד לאחר. זה מועד עד לנו להימסר חייבת

  .חודשים 12 עד של נוספת לתקופה מצדכם לבקשה

 

 . שלישי לצד הערבות את להסב רשאי יהיה לא המזמין

 

 ,רב בכבוד  

 ____________ בנק  

 ___________ סניף
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 הצעת מחיר  – 'זנספח 

 
 מציון מרכיב המחיר] %58משקל: [ המנדפיםתימחור : 1סעיף   )1

, בכל אחד מתאי )10עמ'  10(לפי הוראות סעיף  יש למלא הצעת מחיר בשקלים, ללא מע"מ
 .הטבלה

האוניברסיטה שואפת לכך שהמנדפים יהיו בגודל אחיד. עם זאת, ייתכן כי יוזמנו מנדפים  הערה:
כך, תיתכן לפי ם כפי שיהיו מעת לעת.במידות שונות, על בסיס מדידה בפועל או אילוצים אחרי

 ס"מ לכל היותר. 10סטיה ברוחב מנדף כאמור בתוספת או בהפחתה של 

 

 סוג המנדף

 הצעת מחיר בשקלים חדשים ללא מע"מ

 ס"מ) 10 -רוחב המנדף    (+/

 

 משקל

 סוג המנדף
 ס"מ 150 ס"מ 125 ס"מ 100

מחיר למנדף עם ארון 

 נידוף רגיל

    

30% 

ף עם ארון מחיר למנד

 נידוף חסין אש

    

15% 

מחיר למנדף עם ארון 

נידוף לחומרים 

 קורזיביים

    

15% 

מחיר זוג מנדפים 

צמודים ללא מחיצה 

 עם ארון נידוף רגיל

    

10% 

מחיר שלישיית 

מנדפים צמודים ללא 

מחיצה עם ארון נידוף 

 רגיל

    

30% 

  60% 20% 20% משקל רוחב מנדף
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 ;מעלה 2יף לסע שיטת הניקוד

 שלבים:ב ברמת סוג ורוחב מנדף,השוואה האוניברסיטה תבצע 

נק' וכל ההצעות  100תקבל את הציון  -ההצעה הנמוכה ביותר לכל סוג ורוחב מנדף ברמת שורה:  .א

יבוצע שקלול של כל ציון ברמת  -לאחר מכן  האחרות ינוקדו באופן יחסי אליה (להלן: "הציונים").

שורה בנפרד. הטבלה תומר  נדף" (עמודה שמאלית בטבלה). כך יבוצע לכלהשורה עם "משקל סוג מ

 לטבלת ציוני משקל סוג מנדף.

של  בסוף תבוצע סכימהאחר מכן כל ציון יוכפל ב"משקל רוחב מנדף" (שורה תחתונה בטבלה) ולבל .ב

מציון המחיר הכולל. %85כלל הציונים בטבלא ויקבע ציון מנדפים אשר משקלו 
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 מציון מרכיב המחיר] %51[משקל:  מחור ועלויות חיבור למערכות המבנהית: 2סעיף  

 ₪מחיר  משקל תאור העבודה מס'

 לא כולל מע"מ

 הערות

חיבור מנדף למערכת  1

פניקס כולל סנסורים 

 ומערכת בקרה

 

 

20% 

 

 

_______ ____ 

מערכות הפניקס 

יסופקו ע"י 

האוניברסיטה או מי 

 מטעמה

2 

 

 

2.1 

 

2.2 

 

כת הפניקס חיבור מער

 לתעלת האיוורור.

 

 מחיר העבודה

 

 מחיר תעלה למטר רץ

 

 

 

15% 

 

5% 

 

 

 

 

 

___________ 

חיבור זוג או 

שלישיית מנדפים 

צמודים ללא דופן 

זהה  –מחברת 

לחיבור מנדף בודד 

 מבחינת תעלות

חיבור המנדף למערכת  3

 החשמל

 

20% 

 

___________ 

 

4  

 

4.1 

 

4.2 

חיבור המנדף למערכת 

 :הגז

 מחיר העבודה

 

 מחיר צנרת למטר רץ

 

 

15% 

 

5% 

 

 

 

 

___________ 

 

 

במידה ונקודת הגז 

 מרוחקת מהמנדף

5  

 

5.1  

 

5.2  

חיבור המנדף למערכת 

 :אינסטלציה

 מחיר העבודה

 

 מחיר צנרת למטר רץ

 

 

15% 

 

5% 

 

 

 

 

___________ 

 

 

במידה ונקודת 

וניקוז המים  ההכניס

 מרוחקות
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 ;מעלה 3ף לסעי שיטת הניקוד

כולל תתי סעיפים) תבחן באופן  1-5שורה בטבלא מטה. כל שורה (מס' האוניברסיטה תבצע השוואה ברמת 

נק' וכל ההצעות האחרות ינוקדו באופן  100תקבל את הציון  -שורה לכל  כאשר ההצעה הנמוכה ביותרנפרד. 

בע ציון משוקלל לכל שורה. לבסוף יוכפל הציון במשקל וייק –יחסי אליה (להלן: "הציונים"). לאחר מכן 

מציון  15%תמחור עלויות חיבור למבנה, כאשר משקלו תבוצע סכימה של הציונים המשוקללים. ויקבע ציון 

 המחיר. 

 

ביצוע להזמין את לעצמה את הזכות  שומרתאוניברסיטה לעיל, ה רהאמו מובהר בזאת כי למרות

 .יבורים מספק אחרהח

 

 

____________________ 
  מת המציעתחתימה וחו                                                                                                                      
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 הסכם התקשרות -נספח ח'                               
 2019______ לחודש ________ ביום באריאל שנחתם

 

 580367290 ר"ע, בשומרון אלארי אוניברסיטת בין: 
   40700, אריאל 3המדע  תקריי

       )"המזמיןו/ או " "האוניברסיטה" – להלן(

 מצד אחד;           
  ___________ ח"פ _______ חברת  :לבין

  -שכתובתה:_____________   

 ;מצד שני        ) "הספק" – "(להלן

 

לאספקה והתקנה עם הליך תחרותי נוסף  1/19' מס פומבי מכרז פרסמה והאוניברסיטה  הואיל
, ")השירותים"ולהלן  "המכרז": להלן(של מנדפים כימיים באוניברסיטת אריאל בשומרון 

 הזמינה ובו )"המכרז": להלן(על נספחיו  המכרז במסמכי מפורטל בהתאם והכל
 .השירותים למתן הצעות להגיש מתמודדים האוניברסיטה

 
והצעתו נתקבלה ע"י ועדת המכרזים למכרז ' זח הגיש הצעתו למכרז המצ"ב כנספ והספק  והואיל

 ;של האוניברסיטה כהצעה הזוכה במכרז

המפרט ואמנת השירות המצ"ב  ,המכרז לתנאי הסכמתו את הספק הביע הצעתו ובהגשת  והואיל

 ;בתנאיהם לעמוד ואת התחייבותו זה סכםהלוכנספח א' למכרז 

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

הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת חוזה זה ובקשר עם כל התחייבויותיו 

 על פיו;

 בביצוע עוסק אהו כי מצהיר אווהאוניברסיטה ל השירותים את לספק ןמעוניי ספקוה  והואיל

 עבור השירותים את לבצע דין כל פי על רשאי אוה וכי הנדרש מהסוג השירותים

, האמצעים, ההיתרים ,הרישיונות, המיומנות, הניסיון, הידע בעל אוה וכי אוניברסיטהה

 המלאה רצון ולשביעות השירותים לביצוע הדרוש נוסף דבר וכל ההון, הניסיון, האדם כוח

 ;זה והסכם המכרז להוראות בהתאם האוניברסיטה של

 את לספק מעוניין והספק, השירותים את קמהספ להזמין מעוניינת והאוניברסיטה והואיל

 ;זה בחוזה המפורטים באופן ובתנאים, בהיקף, האמורים השירותים

שירותי הספק יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין ושני הצדדים הסכימו כי  והואיל

עובד למעביד, אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק שירותיו לאוניברסיטה 

 ;בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכךעל 

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל  והואיל 

 ובהסכם זה;

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך
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 כללי .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה להסכם המבוא .1.1

 א יפורשו יחד עם הסכם זה.כותרות הסעיפים משמשות לנוחות בלבד והן ל .1.2

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.3

 מהות ההתקשרות .2

, כאמור במסמכי אספקה והתקנה של מנדפים כימיים הספק יספק לאוניברסיטה שירותי  .2.1
המכרז ובכפוף להסכם זה על נספחיו בהתאם לתמורה ולשאר התנאים הקבועים בהסכם, 

 יברסיטה מהספק לפי צרכיה. בגין השירותים שתזמין האונ

אין בהסכם זה כדי לחייב את האוניברסיטה להזמין מהספק שירותים מסוג כלשהו או  .2.2
 בהיקף כלשהו או כדי למנוע מהאוניברסיטה להזמין שירותים מצדדים שלישיים.

הספק מתחייב כי יספק את כל השירותים הנדרשים ע"פ המכרז תוך עמידה בכל התנאים  .2.3
שנקבעו וכן בלוחות הזמנים  ")המפרט(להלן: "מכרז על נספחיו ים בהנדרשים המפורט

 . כפי שייקבעו מעת לעת ע"י האוניברסיטהללוחות הזמנים במכרז ובהתאם 

שירותים אספקת הבשתמצא לנכון להורות בכל עת על כל שינוי  תרשאי אוניברסיטה תהיהה .2.4

וכל חלק השירותים שיוזמנו  תצורה, אופי, סגנון, איכות, סוג, גודל, כמומיקום, לרבות: 

הוספת או , הגדלת כמויות או הקטנתן, דלת היקף העבודות, , לרבות הקטנת או הגםמה

של  השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות, שינוי האופי, הסוג, המיקום והאיכות

וספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע  ההפריטים הנקובים ברשימת הכמויות, 

 25%ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ), "השינוים"ת (להלן: העבודו

מתחייב למלא אחר הוראותיו. ספק , והמסכום ההתקשרות ע"פ הסכם זה לפני שינויים

האמור בסעיף זה יחול גם על כל שינויים כאמור שהם פועל יוצא של הוראות כל דין ו/או 

  כל רשות מוסמכת.דרישת 

טה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות עם הספק הזוכה האוניברסי .2.5

ממלוא היקף העבודות ע"פ המכרז, ע"י הוספת ביצוע של   50%במכרז בשיעור של עד 

 סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות (קיימים או חדשים). 

 

 אופי ותקופת ההתקשרות .3

מרגע חתימת האוניברסיטה על הספק מתחייב להתחיל באספקת השירותים באופן מיידי  .3.1
 הסכם זה.

(שלושים ושישה) חודשים, החל מיום חתימת  36-תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הינה ל .3.2
 ").המקורית ההתקשרות תקופתהאוניברסיטה על הסכם זה (להלן: "
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 שנים ממועד התקנת המנדף.  5אין באמור לפגוע בהתחייבות הספק לתקופת אחריות בת  .3.3

בד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, נתונה האופציה להאריך את תקופת לאוניברסיטה בל .3.4
 תקופתחודשים כל אחת (להלן: " 12תקופות נוספות בנות  2-ההתקשרות המקורית ל

") ובלבד שבכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת (תקופת ההתקשרות המקורית ההארכה
קופת ההארכה יחולו חודשים בסך הכל. בת 60ותקופות ההארכה במצטבר) לא יעלו על 

 תנאי חוזה זה אלא אם כן נקבע במפורש ובכתב אחרת.

 שירות, אחריות ותמיכה .4

 לאוניברסיטה יעניק במסגרתם, ואחריות תחזוקה שירותי, לאוניברסיטה יספק הספק .4.1

ו/או ליקויים במנדפים הכימיים שסופקו על  תקלות לתיקון מוגבלת ובלתי כוללת אחריות

 ) השימוש להוראות בהתאם שאינו שימוש או לקוי שימוש עקב גרמושנ תקלות לרבות( ידו 

 לה התמורה מלוא את מהווה התשלום ותנאי 7 בסעיף המפורטת התמורה כי, בזאת מובהר .4.2

 ומושלם מלא ביצועהתקנת המנדפים, חיבורם לתשתיות ו עבור מהאוניברסיטה הספק זכאי

 תחזוקה לרבות עבור שירותי  דרישות מסמכי המכרז ולמפרטכל השירותים בהתאם ל של

 מעבר וכי, ידו על ןומותק המסופק הציוד כל עבור ממועד ההתקנה שנים 5ל ואחריות

 .הצמדה הפרשי לרבות, נוספת תמורה כל לספק תשולם לא, כאמור לתמורה

 הצהרות והתחייבויות הספק .5

 הספק מצהיר ומתחייב כלפי האוניברסיטה כדלקמן:

ע ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, כי הוא בעל מלוא הכישורים, כי ביכולתו ובאפשרותו לבצ .5.1
הנדרשים לצורך  כוח אדם מיומןהידע, האמצעים הטכניים הכלכליים והאחרים, הניסיון ו

ביצוע מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י 
 האוניברסיטה ולשביעות רצונה.

רשות ובכפוף לכל דין, ויש ויהיו בידיו במשך תקופת  כי הוא פועל עפ"י הוראות כל .5.2
ההתקשות האישורים, הרישיונות, ההיתרים והביטוחים הדרושים לביצוע התחייבויותיו 

 הוא יפעל על חשבונו, לקבלתם.-עלפי הסכם זה, ואם ידרשו נוספים

גרת הספק מתחייב כי בכל הקשור לציוד לתוכנות ולחומרים בהם יעשה שימוש על ידו במס .5.3
ההתקשרות יהיו על פי כללי הבטיחות הנהוגים, והוא יעשה בהם שימוש בכפוף לכל דין 

 ועפ"י כל דרישות ו/או תקן של רשות מוסמכת. 

 הנדרש זה ובכלל ונספחיהם המכרז, זה הסכם להוראות בהתאם העבודות את יבצע כי .5.4
 השירותים לביצוע ישמשו או/ו יותקנו אשר והתוכנה החומרה כל כי מתחייב הספק. במפרט

 ההסכמות או/ו ההיתרים או/ו הרישיונות כל להם ויהיו למפרט בהתאם יהיו המוזמנים
 .הנדרשים והטיב האיכות או/ו

הנדרשים עפ"י כל דין  תכי הינו בעל ידע מקצועי, ניסיון ומיומנויות מקצועיים והרישיונו .5.5
דבר אחר הנדרש לשם ביצוע ועפ"י הנדרש במפרט, כמו כן בידיו כוח אדם מיומן, ציוד וכל 

עפ"י הסכם זה, ובהתאם למכרז ולנספחיו, בהתאם לדרישות כל דין וברמה  והתחייבויותי
 מקצועית גבוהה.
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הספק מצהיר ומאשר בזה כי קרא עיין ובדק את המפרט ובכלל זה את פירוט העבודות, את  .5.6

כתב , SLA–רמת השירות הנדרשת  ,וההסמכות ההיתרים, ,הדרישה לעניין הרישיונות
מוסכמים עליו, והוא מתחייב לבצע , והם נהירים לו, הכמויות והתוכניות על כל הוראותיהם

בהתאם להתחייבויותיו על פי האוניברסיטה  בדקדקנות את העבודות לשביעות רצונה של

 .ויתר מסמכי המכרז הסכם זה תו למכרז,המפרט, הצע

ותים וכל התנאים והנושאים העשויים כי ידועות לו היטב כל דרישות המזמין בנוגע לשיר .5.7
להשפיע על מתן השירותים על ידו וכי מצאם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל 

 עפ"י הסכם זה ועפ"י המכרז ונספחיו במלואן ובמועדן. והתחייבויותי

כי קרא ובדק את כל הוראות המכרז, המפרט ההסכם ונספחיהם, הבין את מהותם וקיבל  .5.8
ר שהתבקשו על ידו בקשר עם מתן השירותים על ידו, והוא מתחייב לבצע כל הבהרה והסב

 את התחייבויותיו בכפיפות מלאה לכל האמור בהם.

כי התמורה הנקובה בהסכם זה ותנאי  וכי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות וניסיונ .5.9
עפ"י  והתשלום מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת בגין מילוי כל התחייבויותי

 ההסכם.

לפי הסכם זה בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים  וכי יבצע את התחייבויותי .5.10
 הנוגעים בדבר לרבות המפקח מטעם המזמין וכל אדם אחר שימונה מטעם המזמין.

בביצוע הפרויקט ובהתקנות מטעמו יהיו עובדים מקצועיים  על ידו כי העובדים שיועסקו .5.11
וכי העבודות במפרט ורים ו/או ההסמכות הניסיון הנדרשים ומיומנים ובעלי הידע הכיש

 האוניברסיטה.יבוצעו באופן הטוב ביותר ולשביעות רצונה המלא של 

ובהר כי הרישיונות ו/או ההיתרים וההסמכות הדרושים בגין העבודות ילמען הסר ספק  .5.12
 .יסופקו על ידי הספק ועל חשבונו

הינה מוסד פעיל  אשר האוניברסיטהנה במתחם הספק מצהיר כי ידוע לו כי העבודות תבוצע .5.13
בו מתקיימת מידי יום ובכל שעות היום פעילות בתחומי פעולותיה המשמשים את 

, עובדיה, מבקריה, באיה והסטודנטים בה, והוא מתחייב בנוסף לכל הוראה אוניברסיטהה
מניעת לשם כל האמצעים הדרושים ב, לנקוט הםעל נספחי ובמכרז אחרת בהסכם זה

ה או לכל אדם ורכוש ובכלל זה מניעת כל אוניברסיטפרעות וסיכונים מכל מין וסוג שהם לה
 ובתחומה אוניברסיטההפרעות למהלך התקין של הפעילות השוטפת ב

הספק מתחייב  אסיבה שהיכל מ עמו חליט האוניברסיטה לסיים את ההסכםתו כי במידה .5.14
ר את כל המידע הנדרש כולל עבילהחפיפה לגורם שהאוניברסיטה תחליט עליו ולבצע 

וזאת ללא תמורה  , למעט מידע אשר הינו סודי או מהווה סוד מסחריתוצרים ותיקי תיעוד
 ההתקשרות עמו בהתאם לקבוע בהסכם זה.לספק בתקופת  מהששול תמורהנוספת מעבר ל

באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעיני בעל מקצוע, בעצמו ועל חשבונו, את  אהספק ייש .5.15
 יבטי אספקת השירותים ומאפייניה.כל ה

 הספק נותן הסכמתו לאמור במפרט ולקנסות הנובעים מהפרתו. .5.16

 

 



 ןלאספקה והתקנה של מנדפים כימיים באוניברסיטת אריאל בשומרועם הליך תחרותי נוסף  1/19מכרז פומבי מס' 

 

61 
 
 
 

 אופן אספקת השירותים .6

 השירותים יסופקו על ידי הספק החל מיום חתימת חוזה זה על ידי האוניברסיטה. .6.1

 השירותים יתבצעו בהתאם לאמור במפרט וביתר מסמכי המכרז.  .6.2

' זתים בהתאם להצעת הספק הזוכה המצורפת כנספח הספק מתחייב לבצע את השירו .6.3
במומחיות, ביעילות  -, לכל ההוראות הקבועות במכרז לנספחיו לרבות המפרט למכרז

ובמועדים הנדרשים, ולהישמע להוראות נציג האוניברסיטה, מחלקת בטיחות ומחלקת 
 ביטחון. 

אשר אינם סודיים או במהלך כל תקופת ההסכם, הספק מתחייב להציג כל נתון ו/או מסמך  .6.4
 מהווים סוד מסחרי בקשר לביצוע השירותים אשר יתבקש על ידי נציג האוניברסיטה. 

ובהתאם  ומתן שירותשל מנדפים כימיים התקנה  אספקה שירותיהסכם זה הינו למתן  .6.5
להוראות המפרט, ואין בו להקנות לספק כל זכויות נוספות. הספק לא יבצע שום עבודה 

ורה בביצוע השירותים כהגדרתם במפרט ללא אישור מראש ובכתב של בקמפוס שאינה קש
 נציג האוניברסיטה. 

הספק מצהיר כי בטרם התקשר בהסכם זה בדק את כל הנתונים הרלוונטיים לעסקה,  .6.6
הכלכליים, התכנוניים, הארגוניים, הביטחוניים והמשפטיים, ומצא כי אין לו הסתייגות 

צהיר כי לא יבוא בכל טענה לאוניברסיטה וכי אין לו כלשהי מתנאי התקשרות זו. הקבלן מ
 מניעה משפטית להתקשר בהסכם זה.

ככל שיוטלו קנסות על האוניברסיטה בגין עניין הקשור ונוגע לפעילות אשר חובה על הספק  .6.7
 לבצעה, הספק יחויב בתשלומם. 

הוראות הספק יהיה אחראי לבטיחות עובדיו, בטיחות החומרים והציוד וידאג לפעול לפי  .6.8
 ממונה הבטיחות מטעם האוניברסיטה. 

הספק מתחייב להישמע להוראות נציג האוניברסיטה באופן מיידי לגבי כל בקשת הרחקת  .6.9
 עובד משטח האוניברסיטה.

הספק מצהיר כי ידוע לו כי האוניברסיטה רשאית לדרוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  .6.10
לפת כל עובד בהתאם לדרישת החלפת כל עובד מטעמו, הספק מתחייב כי יפעל להח

 האוניברסיטה בעובד בעל לפחות אותם הכישורים המקצועיים. 

 התמורה .7

 את לספק האוניברסיטה תשלם, זה הסכם הוראות פי על הספק התחייבויות כלל קיום כנגד .7.1
הודעת  לקבוע במכתב בהתאם במכרז והכל הציע הספקש המחיר להצעת בהתאם הסכומים

 ").התמורהפיצוי מוסכם (להלן: " לכ בניכוי לספק, הזכייה

, השונות ובטבלאות בסעיפים השונים המחירים פריטי לרבות, המציע של בהצעתו המחיר .7.2
, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרז את למלא למציע הנדרשות הפעולות כל את יכלול
, הסעות, תערבויו, ביטוח, אדם כוח הוצאות, מכונות אחזקת, חומרים, ציוד, העבודות ביצוע
 . מ"מע תוספת ללא, שיחולו ככל מסים
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 . כלשהם נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא המציע .7.3

 הספק יעביר את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת ספק הנהוגים באוניברסיטה. .7.4

יעה התמורה הנקובה בהצעתו הכספית של המציע הינה התמורה הסופית והמוחלטת המג .7.5
לספק עבור מתן השירותים וכל הכרוך בהם לרבות רווח וכל ההוצאות של הספק ולרבות 
אחזקה, תיקונים, טיפולים, תיקונים, אגרות רישוי והיתרים, דמי ביטוח, התייצבות נציגי 
הספק לצורך מתן השירותים, שכר לעובדיו, הוצאות, ציוד, הוצאות ביטוח, הוצאות מנהלה, 

 תשלומי חובה המוטלים על הספק וכיוצ"ב.מסים היטלים וכל 

מובהר, כי כל מס, אגרה, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו  .7.6
 בעתיד על השירותים נשוא הסכם זה, לרבות אגרות רישוי, יחולו על הספק וישולמו על ידו.

 אופן התשלום .8

ידו -ם בגין השירותים שניתנו עלהספק יגיש לאוניברסיטה, חשבוניות מפורטות לרבות פרטי .8.1
 בהתאם להסכם זה. 

נציג האוניברסיטה יבדוק את החשבונית ויאשרה לתשלום (בשלמותה או בחלקה) תוך  .8.2
צירוף הערותיו. לא אישר נציג האוניברסיטה את החשבונית או חלקה, יחזירה לספק לצורך 

 תיקונה. לאחר אישורה תועבר החשבונית לביצוע התשלום.

ניברסיטה רשאי להתנות את אישור החשבוניות בקבלת פרטים נוספים לחשבוניות נציג האו .8.3
או בהוכחת החשבוניות, ולספק לא תהיינה דרישות או טענות כלפי האוניברסיטה בגלל 

 עיכובים בתשלום אשר התחייבו כתוצאה מכך.

 יום מיום הוצאת החשבונית המזכה בתשלום.  45תנאי תשלום התמורה הם שוטף + .8.4

לפגוע באמור בכל מקום אחר, תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור בתוקף על פי  מבלי .8.5
 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו

 והתקנות שהותקנו על פיו.

 מעביד –היעדר יחסי עובד  .9

 כספק עצמאי. הספק מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל .9.1

יישא בכל התשלומים, ההוצאות  והוא העובדים שיועסקו על ידי הספק יהיו עובדיו בלבד .9.2
והמיסים, בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, 
ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, כפי 

וישתנו מעת לעת ולא תהיינה לספק או לעובדים מטעמו, כל זכויות של עובד שיקבעו 
המועסק על ידי המזמין והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות 

 של עובד כלפי מעבידו מטעם המזמין.

היה ומכל סיבה שהיא, תתקבל דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה בטענה עובד או  .9.3
ובדים של הספק, הינם עובדי המזמין, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב ע

הספק לפצות ולשפות את המזמין, מיד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן 
הכלל, שהמזמין יידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל 
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ת לנ"ל. האוניברסיטה תיתן הודעה בגין התביעה ו/או ההוצאות המשפטיות הקשורו
 הדרישה לספק והזדמנות סבירה להתגונן. 

 ערבות בנקאית .10

להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ימסור הספק  .10.1
ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית על סך של  7לאוניברסיטה תוך 

 בנוסח המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז.  -שקלים חדשים)  אלף שמונים( ₪ 80,000

(שישים) יום ממועד תום תקופת ההתקשרות  60הערבות הבנקאית תעמוד בתוקף עד לחלוף  .10.2
המקורית. מומשה האופציה על ידי המזמין ותקופת ההתקשרות הוארכה, תוארך ערבות 

 ארכת.יום לאחר תום תקופת ההתקשרות המו 60ההסכם לתקופה של 

מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן בכל  בכל מקרה בו הספק יפר ו/או לא יקיים התחייבות .10.3
לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי  ,מקרה בו המזמין רשאי על פי דין וע"פ הסכם זה

סכום  כלשהם מהספק, יהא המזמין רשאי להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט
או חלקו. הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב  הערבות הבנקאית כולו

מאת האוניברסיטה, שתימסר לבנק מוציא הערבות הבנקאית, ומבלי שהאוניברסיטה 
תידרש לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על 

 דרישת החילוט.

ידי האוניברסיטה, ימציא הספק חולטה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, על  .10.4
לאוניברסיטה ערבות בנקאית לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית המקורית 

 (שבעה) ימים מיום חילוטה של הערבות הבנקאית. 7וזאת תוך 

מובהר בזאת, כי אין ולא יהיה, במתן הערבות הבנקאית ו/או בחילוטה, כולה או חלקה, על  .10.5
י לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או ידי האוניברסיטה, כד

על פי כל דין, ו/או כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד אחר הנתונים לאוניברסיטה 
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

כל ההוצאות הכרוכות בערבות הבנקאית ו/או הנובעות הימנה, לרבות מהוצאתה, מהארכת  .10.6
 פה, מגבייתה ו/או מחידושה כאמור לעיל, תחולנה במלואן על הספק ותשולמנה על ידו.תוק

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה של  .10.7
 מימושה.

הערבות הבנקאית תוחזר על ידי האוניברסיטה לספק בכפוף לכך שהספק מילא את כל  .10.8
 ועד קיומן חל עד לאותו מועד, במלואן ובמועדן.התחייבויותיו על פי הסכם זה שמ

 אחריות ושיפוי .11

באופן הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם  .11.1
ישיר או עקיף לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לאוניברסיטה, לעובדיה ולכל מי מטעמה וכן 

ף אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או לספק, לעובדיו ולמי מטעמו, וגם כל גו
מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע 
התחייבויותיו במתן השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על 

כל סכום פי הסכם זה או על פי כל דין, וכן הוא מתחייב לפצות את האוניברסיטה על 
 שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל. 
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הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל בס"ק  .11.2
וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם, ועד שיעשה כן יהא המזמין רשאי לעשות זאת  11.1

 שלומים ובין על פי כל דין וחוק.או עיכוב ת במקומו ולהיפרע מהספק, בין בדרך של קיזוז

סיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה  .11.3
 בגינם נובעת מהסכם זה.

חויבה האוניברסיטה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, בין אם הוא  .11.4
או של צד שלישי או של מבטח או נובע מתביעתו של עובד הספק או עובד של האוניברסיטה 

מכל מקור אחר, תהא האוניברסיטה זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק כל נזק שנגרם 
לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת 

ה עורך דין סבירים שיהיו לה בקשר לתביעה בגין האמור, בתוספת הצמדה והספק יחזיר ל
סכומים אלה מיד לאחר שהאוניברסיטה תגיש לו דרישה ובה פירוטה הוצאות שנגרמו לה 
כאמור, בכפוף לכך שתינתן לספק הודעה מידית בדבר הדרישה ו/או התביעה והזדמנות 

 סבירה להתגונן ולהתפשר בפשרה ובכפוף לפס"ד חלוט.

ל פי סעיף זה ותאפשר האוניברסיטה תודיע לספק מראש ובכתב על כל דרישה ו/או תביעה ע .11.5
 לו להתגונן מפניה.

 במקרה של תביעה חובת השיפוי של הספק תהא בכפוף לפס"ד חלוט. )1

 חובת השיפוי כפופה למגבלות האחריות הקבועות בהסכם זה. )2

 חובת השיפוי בגין הוצאות משפט תהינה בגין הוצאות משפט סבירות בלבד. )3

 העברת זכויות .12

ו/או להמחות לאחר או לאחרים, בשום דרך שהיא, הספק לא יהא רשאי לשעבד, להעביר  .12.1
הסכם זה ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, כולן או חלקו, אלא אם נתקבלה לכך 

לתנאים שיקבעו על ידיה. לעניין סעיף זה,  הסכמת האוניברסיטה, מראש ובכתב, ובכפוף
 , דינה כדין העברת זכויות.שינוי בבעלות או בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין בספק

 קיזוז, עכבון וויתור .13

המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנו לספק (אם מגיע) לא  .13.1
בהכרח ע"פ הסכם זה אלא גם מכוח התקשרויות אחרות ו/או נוספות מול המזמין, כל סכום 

ות בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין המגיע למזמין על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרב
כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מחמת מעשה או מחדל של הספק ו/או עקב ו/או מחמת ביטול 
הסכם זה. מובהר בזאת במפורש, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת 

 המוקנית למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב הכלול בכל בשום מקרה, ועל אף האמור  .13.2
או חוק שהוא, הספק לא יהא רשאי לעכב, לקזז, לנכות סכום כלשהו מאלה שעליו  הסכם

 לשלם (אם עליו לשלם) על פי הוראות הסכם זה.

בזה כי האוניברסיטה תהיה רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים לספק  מוסכם .13.3
 תחומה, וזאת עד להשלמת מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין.והמצויים ב
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 שמירה על סודיות .14

הצדדים מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי או אחר, מפורט או  .14.1
פה, מכל סוג שהוא, שיגיע לידיהם ו/או לידיעתם ו/או לחזקתם, -כללי, בכתב או בעל

"), וימנעו מכל פרסום המידעכדי אספקת השירותים (להלן: " במישרין או בעקיפין, תוך
ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא למעט לצורך ביצוע ישיר של אספקת 

 השירותים נשוא הסכם זה. 

מכל סוג שהוא, לרבות תכניות, תכניות עבודה, פלטי מחשב, כרטיסים,  מסמכיםל הכ .14.2
נהל י ספקסקטים וקבצי נתונים אחרים מכל סוג שהוא אשר הספרי/תיקי ציוד, רישומים, די

והם הם רכוש האוניברסיטה,  -הסכם זה פי -על ופיק לשם ביצוע התחייבויותייחזיק או יאו 
. לא יועברו לידי שום גורם מחוץ לאוניברסיטה אלא ברשות האוניברסיטה מראש ובכתב

ה, אלא אם ובמידה והדבר דרוש גלה לאחר כל מידע כאמור הנוגע לאוניברסיטילא ספק ה
בכל עת  המסמכים מסור אתיא ווהולפי דין זה  הסכםלפי  ולמילוי התחייבויותי

 ספקמסור הימסיבה כלשהי  הסכםהראשונה, ועם סיום ה הפי דרישתללאוניברסיטה 
עפ"י דרישתה של האוניברסיטה ובלבד שלא  לאוניברסיטה את כל המסמכים האמורים

 .סודי או סוד מסחרי של הספקמדובר במידע עסקי 

 של סיומו או פקיעתו לאחר גם בתוקפה תעמוד ,כאמור ,סודיות ה עללשמיר התחייבותה .14.3
 .שהיא סיבה מכל, זה הסכם

 והיתרים תרישיונו .15

הספק מתחייב כי יהיו בידיו במשך כל תקופת תוקפו של ההסכם ו/או תקופת האחריות  .15.1
 י"עפ המתחייבים ההסמכות, אישורים, םהיתרי, הרישיונות כל ההסכם להוראות בהתאם

 בקשר רישיונות או/ו עסק רישיון זה ובכלל זה הסכם י"עפ השירותים מתן עם בקשר דין כל
 לדאוג מתחייב והואו/או רישיון כללי אחוד של משרד התקשורת  התוכנה או/ו החומרה עם

 .האחריות או/ו ההסכם תקופת כל לאורך בתוקף יהיה האמור שכל

 או/ו החומרה לרבות זה הסכם להוראות בהתאם שיותקן הציוד כל כי חייבמת הספק .15.2
 הרישיונות או/ו ההיתרים או/ו התעודות כל ועם מתאים תקן תו בעלי יהיו התוכנה

 יגיש החומרה ציוד או/ו התוכנה התקנת בטרם כי לו ידוע כי מצהיר הספק. הנדרשים
 או/ו הרישיונות כל עם והתוכנה ההחומר לציוד ביחס מפרט האוניברסיטה מטעם לממונה

 החומרה בהתקנת יחל ובכתב מראש הממונה אישור קבלת לאחר ורק הנדרשים ההיתרים
 .התוכנה או/ו

מובהר בזאת כי הספק ישא בכל ההוצאות והאגרות הכרוכות בקבלת הרישיונות ו/או  .15.3

 .הנדרשים ההיתרים

 הסכםהפרת ה ו/אוביצוע אי  .16

סעיפיהם הם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם זה. תתי כל על  4-6,8-15 האמור בסעיפים .16.1
 .פקתחשב להפרתו היסודית של ההסכם בידי הס -הפרת איזה מהתנאים היסודיים לעיל 

 הסכםכראוי בהתאם להוראות אינם מתבצעים , םאו חלק ם, כולבמקרה ומתן השירותים .16.2
לכך על ידי  ששיידרלתקן את הטעון תיקון בתוך פרק הזמן  פקזה ונספחיו, יהא על הס
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, ככל שלא יעשה זאת תהא רשאית האוניברסיטה להביא האוניברסיטה ולשביעות רצונה
 .הסכם זה על סיומו

במקרה שבו תופסק ההתקשרות כאמור לעיל, האוניברסיטה תשלם לספק על השירותים 
 שסופקו על ידו עד מועד תום ההתקשרות בפועל.

 או למערכות אחריות או שירות מתן להמשך ספקה יידרש לא, ל"כנ התשלום השלמת לאחר .16.3
 .למרכיביהן והאוניברסיטה תהא רשאית להעביר את מתן השירות מכל ספק אחר

תהיה רשאית האוניברסיטה להביא הבאים, בקרות אחד מהמקרים על אף האמור לעיל,  .16.4
ת במקרה כזה, תהיה זכאי ספק,הסכם זה לידי סיומו לאלתר ובלבד שתינתן על כך הודעה ל

 ובכל תנאי שתמצא לנכון: שתבחרהאוניברסיטה למסור את ביצוע ההסכם לכל מי 

את תוצאות ההפרה חרף  ןהפרה יסודית ולא תיק הסכםאת ה פקאם הפר הס )1
התראה שקיבל מן האוניברסיטה, ובתוך התקופה שהקציבה האוניברסיטה 

 לתיקון בהתראתה.

פי כל דין ו/או הסכם -ק עלאם נשלל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש מהספ )2
 זה. 

או על  ואם ימונה כונס נכסים, מפרק או נאמן, הכל בין זמני לבין קבוע, לעסקי )3
 ו, או יוטל עיקול על זכויותיו, או יינתן צו הקפאת הליכים נגדפקשל הס ונכסי

 יום. 45תוך הוסר העיקול בולא  וכלפי האוניברסיטה או על נכס מהותי מנכסי

לכל תרופה או סעד בגין הביטול,  פקהיה זכאי הסיידי האוניברסיטה לא  על הסכםבוטל ה .16.5
בפועל, על פי הזמנת האוניברסיטה אשר  ועל יד השירות שסופקמלבד תשלום התמורה בגין 

זה ובקיזוז כל זכות המגיעה לאוניברסיטה מן  הסכםתמורתה טרם שולמה במועד סיום 
 .פקהס

 העדר בלעדיות .17

ת לספק כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי האוניברסיטה תהא רשאית על פי מובהר בזה כי לא ניתנ
שיקול דעתה במוחלט והבלעדי למסור את השירותים ו/או כל חלק מהם לאחר ו/או לאחרים ולא תהה לו 

 כל טענה או דרישה עקב כך.

 ביטוח .18

 להסכם זה צורפים המ 3, ב' 2, ב'1ב'  יםבנספח למפורט בהתאם בהסכם זה הינן הביטוח דרישות

 ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

 וייצוג הודעות, בוררות .19

 זו בכתב. זכות הודעות לספק להודיע בלבד, רשאים האוניברסיטה, והם של החתימה מורשי .19.1
 .אם יהיו החדשים החתימה למורשי מועברת

 .כם זההס והאוניברסיטה ברישת המפעיל כתובת לפי רשום בדואר או ביד ימסרו הודעות .19.2
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 _______________________. אם הספק מול שוטפת לעבודה האוניברסיטה כוח בא .19.3
 לפי האוניברסיטה אחר מטעם כוח בא סיבה אחרת, ימונה מכל עבודתו יפסיק או תופסק
 .דעתה בלבד שיקול

 של המבקר הפנימי להכרעתו של תובא הצדדים, היא בין כספית מחלוקת ותהיה במידה .19.4
 את חייב לנמק הפרוצדורלי, ויהיה לא אך ,המהותי לדין כפוף יהיה וררהאוניברסיטה. הב

 .החלטתו

מצדם לממש  רכוויתולא יחשב  האי מימוש הצדדים את זכותם עפ"י הסכם זה או חלק ממנ  .19.5
 את זכותם בכל פעם שימצאו לנכון.

זה הפרתו של הסכם זה, נתונה ב/או סמכות השיפוט בכל עניין הקשור בפרשנותו, יישומו ו .19.6
 בלבד. תל אביבלבית המשפט המוסמך בעיר 

זה יהיו בכתב.  הסכםכל ההודעות בקשר לכתובות הצדדים הנן כאמור במבוא להסכם זה.   .19.7
כל הודעה אשר תשלח לאחד הצדדים בדואר רשום עפ"י הכתובות הרשומות לעיל, תיחשב 

יחשבו  הודעות שנמסרו ביד, שעות לאחר מסירתה בבית הדואר. 72כאילו נמסרה לו 
 כהודעות שנתקבלו בתעודתן מיד עם מסירתן.

 

 

_____________________      __________________ 

 וחותמת האוניברסיטה חתימת       הספק וחותמת חתימת
 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת, כי החתומים מעלה בשם 

") חתמו על הסכם זה בפני, כי הם מוסמכים הספק(להלן: " ________________________________

להתקשר בהסכם זה בשם הספק, וכי חתימותיהם על הסכם זה מחייבות ומזכות את הספק לכל דבר ועניין 

 בקשר להסכם זה.

 _______________   _______________________________ 

 עו"ד/רו"ח חתימה וחותמת      תאריך
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 ביטוח - 1נספח ב'
 
 הספקביטוחים ע"י  .1

, על חשבונו הוא, לרכוש הספקלפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב  הספקמבלי לגרוע מאחריות 
ישירות או באמצעות קבלן  –") הספקולהחזיק בביטוחים המפורטים בהמשך (שיקראו להלן "ביטוחי 

וזה זה מייד עם העמדת אתר המצורף לח  הספקכנדרש באישור קיום ביטוחי  -משנה מטעמו 
, וע עבודות הפרויקט על פי הסכם זההפרויקט לרשותו ו/או אחריותו ו/או חזקתו למטרת ביצ

ולהמשיך ולוודא כי הביטוחים ישארו בתוקף בכל תקופת הביצוע לרבות תקופת התחזוקה ותקופה 
 נוספת לאחר מכן כפי שיפורט להלן לעניין אחריות מקצועית וחבות המוצר.

מתחייב להחזיק  ביטוח חובה על פי כל דין לכל כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק, לרבות ציוד  הספק  1.1
ביצוע  מכני הנדסי המוגדר ככלי רכב מנועי שיש חובה לבטחו, המובאים לאתר הפרויקט לצורך

 עבודות הפרויקט.
 של המזמין על פי  יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויותיו הספק  1.2

 , ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור. הספקביטוחי         
     מתחייב לשלם את פרמיות פוליסות הביטוח בגין הביטוחים שהתחייב עליהם  הספק  1.3

 לעיל, במלואן ובמועדן, ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח לרבות ההוראות         
 הנוגעות להיקף ולאיכות  השמירה על מנת לעמוד בתנאי הביטוח במשך כל תקופת ביצוע         

 עבודות הפרויקט ותקופת הבדק.        
 הספקשנדרשו בחוזה זה, מתחייב ספק מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ובוטלה פוליסה מפוליסות ה  1.4

הכיסוי לא יפחת מדרישות  נאי שהיקף לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל מבטח סביר אחר ובת
 חוזה זה.

כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, ובכל מקרה לפני כניסתו לאתר  –מתחייב להמציא למזמין  הספק  1.5
" בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו (נספח הספק"אישור ביטוחי   -הפרויקט 

לתקן את פוליסות הביטוח מייד עם דרישת  ספקב ה) כשהוא חתום ע"י מבטחו. כמו כן, מתחיי2א'
 המזמין כדי להתאימן להוראות חוזה זה.

מתחייב להמציא למזמין את האישור בדבר קיום ביטוח חבות המוצר בנוסח המצורף להסכם  הספק       
 זה במועד מסירת עבודות הפרויקט למזמין במלואן או בחלקן, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

 המצאת האישור הינו אחד מתנאי קבלת העבודות או חלקן על ידי המזמין.        
יחזור וימציא את אישור הביטוח מידיי תום תקופת ביטוח על פי הפוליסות וכל עוד לא תמה  הספק  

יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצויין על גבי  14-מעורבותו בפרויקט, וזאת לא יאוחר מ
להמשיך בביצוע העבודות היה ואישורי  הספקהמזמין יהיה רשאי למנוע מאישורי קיום הביטוח. 

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד  הספקהביטוח כאמור לא יומצאו במועד. מוסכם בזאת, כי 
המזמין ו/או מי מטעמו עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא את 

 אישורי הביטוח כאמור.
יחזיק בביטוחים אלו כל עוד מתקיימת אחריותו  הספקטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, לגבי בי  

 הספקמועדים אלו.  2ממועד סיום עבודות הפרויקט, המאוחר מבין  שנים 5על פי דין או עד תום 
מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים על כך, אף לאחר סיום עבודות 

 תו למזמין.הפרויקט ומסיר
 

"), יהיה המזמין רשאי, אך ספקאת ביטוחיו בהתאם להוראות פרק זה ("ביטוחי ה הספקאם לא יבצע     1.6
ימים מראש ובכתב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או לפי כל  14 ספקלאחר הודעה ל -לא חייב 

ם כך. במקרה זה, המזמין במקומו ולשלם את דמי הביטוח שידרשו לש הספקלבצע את ביטוחי  –דין 
דמי ניהול, בכל דרך  10%בכל הסכומים ששילם בגין ביטוחים אלה בתוספת של  הספקיחייב את 

 שימצא לנכון לרבות בדרך של קיזוז.
 

 להצטרף  הספקאו מי מטעמו, מתחייב  הספקהחליט המזמין להגיש תביעה ע"פ ביטוחי   1.7
 לתביעה ולתבוע איתו יחדיו.         
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ו/או בקיומם כדי להוות אישור  הספקלמען הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  1.8
בדבר התאמתם להוראות הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמין ו/או כדי לצמצם 

מודע כי דרישות הביטוח הנן מזעריות  הספקעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו הספקאת אחריות 
 רשאי על פי שיקול דעתו להגדילן על פי רצונו. הספקו

 מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה  הספק 1.9
כלשהיא על פיה הוא מוותר (בשמו, בשם המזמין או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח         

ספקים ו/או יועצים או  שיבוב כנגד אותם  קבלנים ו/או עבודות קבלניות) על זכות חזרה, שיפוי או
 שפוטר את הנ"ל מאחריותם על פי דין ועל פי הסכם זה.

לעיל מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה, קבלני הרמה (הנפה),  חברות שמירה,  1.9האמור בסעיף  1.10
 אדם, ספקי ציוד, יצרנים וכדומה.-חברות כח

שלו,  לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה מתחייב לגרום  הספק  1.12
ויוודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת 

 ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו בביצוע העבודה.
ת דרישות הדין והביטוח לרבות בלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו אהאחריות ה הספקעל 

וימציאו אישורי קיום ביטוחים, כשהם  2א'נספח  - "הספקהביטוחים המנויים ב"אישור ביטוחי 
 .הםחתומים כיאות ע"י מבטחי

לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך, אם בכלל, עם קבלני משנה בקשר עם  הספקכן מתחייב   1.13

 . BACK TO BACKלהלן  1.14יטוח וכן דרישות סעיף ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות הב
מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב  1.14

למלא אחר כל דרישות הוראות החוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו, ובעיקר אך  הספק
ו והפועלים מטעמו, לרבות באופן מקרי או מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדי

 זמני, יהיו בכל עת במשך כל תקופת הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.  
 הרצ"ב. 2ב'מתחייב לחתום על כתב הויתור נספח הספק  1.15
 הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה. 1.16
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 כתב ויתור - 2ב'ספח נ
 תאריך :_______

 לכבוד 
 אוניבסיטת אריאל בשומרון

 (להלן "המזמין")
 א.ג.נ.,

 הנדון : כתב ויתור

 אספקת והתקנת מנדפים כימיים בחצרי המזמין, אוניברסיטת אריאל.עבודות : הפרויקט 

מכם ו/או  הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם, כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה 

מהפועלים מטעמכם ו/או מכל גוף הקשור עמכם, בגין כל אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או 

ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי (שיקראו כולם להלן "הציוד") שבבעלותנו ו/או 

לאתר הפרויקט נשוא הסכם זה, על באחריותנו על פי הסכם ו/או על פי דין, לרבות כל ציוד אחר המובא 

 ידנו ו/או על יד קבלני משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו.

ו/או באמצעות אחרים את עבודות הפרויקט,  נוידוע לנו כי "ביטוח עבודות קבלניות" המבטח באמצעות

לאתר הפרויקט מחריג במפורש כל כיסוי לציוד שלנו ו/או הנמצא בחזקתנו ו/או באחריותנו, ו/או המובא 

 ע"י קבלני משנה מטעמנו. כמו כן, ידוע לנו כי במידה ומועסקת באתר הפרויקט חברת 

שמירה מטעמכם המבצעת עבודת שמירה, אין היא אמורה לשמור על הציוד ואנו אמורים לדאוג לשמירה 

וותרים מראש על מטעמנו. על כן, כל אובדן או נזק שיהיה לציודנו זה, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מ

 כל תביעה ו/או דרישה כאמור, מכם ו/או ממבטחיכם. 

כמו כן, אנו מתחייבים בזאת לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדים שלישיים 

 כלשהם לרבות ספקים ו/או משכירים של ציוד בגין אובדן  או נזק לציוד.

ויקט כלי רכב מנועי כלשהוא שיש חובה חוקית לבטחו הננו מתחייבים כלפיכם, במידה ונביא לאתר הפר

כולל כלי צמ"ה שיש חובה חוקית לבטחם (לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני משנה), אנו נוודא תחילה כי 

שיגרם מכלי  ו/או נזקי רכושקיימים לכלי רכב אלו ביטוח חובה כחוק וכל תביעה בגין נזק גוף /פגיעת גוף 

בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם רכב אלה, יחול עלינו 

 ו/או שיתוף של ביטוחיכם.

 ולראיה באנו על החתום 

 

______      __________________     ________________      _________________ 

 תאריך         קיד החותם            שם החותם                      תפ              הספקחתימה וחותמת 
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 הספקנוסח אישור ביטוחי  -3ב'נספח 
 תאריך : _________

 לכבוד 
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 (להלן "המזמין")
 א.ג.נ.,

 אספקת מנדפים כימייםביטוח בקשר לפרוייקט קיום אישור  הנדון: 
 "), הספק(להלן " _________________________________כי לבקשת מבוטחנו הננו מאשרים בזאת, 

מיום  הספקשנחתם ביניכם בין ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בקשר עם ביצוע עבודות ע"פ החוזה 

אספקה, התקנה, הרצה ותחזוקה של מנדפים כימיים, בחצרי אוניברסיטת עבודות שעניינו , ______

 :(להלן "הפרויקט"), כמפורט להלן חש" _______________שווי הפרויקט  אריאל. 

 
 הספקביטוחי  
  ..............................ביטוח עבודות קבלניות פוליסה מס'  .1

 המבטח אבדן או נזק לשווי הפרויקט הסופי במועד סיום ביצוע העבודות המבוצעות  -פרק   א'
 , נזק ישיר ₪ 750,000י הריסות עד לסך או ע"י קבלנים מטעמו, לרבות פינו ספקעל ידי ה                
 , מבני עזר בסך  ₪ 500,000מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים בסך של                 
 ) שעות עבודה  ₪ 40,000,(מכסימום לפריט ₪ 200,000, מתקנים וציוד קל ₪ 100,000                
 , רכוש ₪ 500,000מגובה הנזק מינימום  20%ד לסך נוספות והוצאות מיוחדות ע                
 מגובה הנזק,  5%, הוצאות להכנת תביעה  ₪ 750,000סמוך/רכוש עליו עובדים עד לסך                 
                         .                       , גניבה ופריצה, רעידת אדמה  ונזקי טבע ₪ 500,000הוצאות אדריכלים ומומחים עד לסך                 

     . 
 למקרה ולתקופה. ₪ 15,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של    -פרק ב' 

 הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד                
 ,  ₪ 4,000,000וי לרעד והחלשת משען עד לסך מיחידי המבוטח. הפרק יורחב לכלול כיס               
 נזק ישיר למתקנים ו/או צנרת ו/או כבלים תת קרקעיים, נזק עקיף ממתקנים ו/או צנרת                
 , תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי,  ₪ 600,000קרקעיים עד לסך -ו/או כבלים תת               
 וף בגין ציוד מכני הנדסי שאין חובה לבטחו בביטוח חובה.כיסוי לנזקי ג               

                               
 לביטוח חבות כלפי המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  ביטוח אחריות מעבידים, -פרק ג'

 הביטוח אינו כולל כל  לתובע,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח, ₪ 20,000,000של              
 הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, עבודת נוער כחוק, פתיונות ורעלים.             

 ויחולו עליו חובות, במידה הספקהפרק יורחב לכלול את חבותו של המזמין כלפי עובדי              
 מעביד בגינם.            

 

 ……………..  פוליסה מספר  -ביטוח אחריות המוצר  .2

גין נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם או שאירע בקשר בפי כל דין, -מבטחת אחריות כלפי צד שלישי עלהפוליסה 
 עם מוצרים (לרבות עבודות, מבנים וחלקיהם) שבוצעו, יוצרו, נבנו, סופקו, הותקנו או טופלו ע"י המבוטח.

 .שנתית לארוע ובסה"כ במצטבר לתקופת ביטוח  ₪ 4,000,000 גבול אחריות: 
שהביטוח לא יחודש בחברתנו מסיבה כלשהי, מוסכם, כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות  במקרה 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע לאחר  12מוארכת, למשך 
התאריך הרטרואקטיבי ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין 

 וע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.כאיר
 …………… ..תאריך רטרואקטיבי בפוליסה הינו 
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 ……………..  פוליסה מספר  -ביטוח אחריות מקצועית  .3

תביעה ו/או דרישה ו/או כל הפועלים מטעמו בקשר עם הסכם זה, בגין  הספקהפוליסה מבטחת את חבות  
דל ו/או הפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או מעשה ו/או מחשהוגשה במשך תקופת הביטוח בגין 

לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח   ₪ 4,000,000גבולות האחריות על פי הפוליסה לא יפחתו מסך  . השמטה
 שנתית.

בפועל להכין עבודה או מפרט כלשהם  הספקהפוליסה כוללת תקופת תחולה למפרע למן היום בו החל 
 לא לפני _______. בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה אך

נאי כי לא נערך על תוב חודשים במקרה של אי חידוש הביטוח 6הפוליסה תכלול הרחבה לתקופת גילוי בת 
הפוליסה לא תהיה כפופה לכל הגבלה בדבר אבדן שימוש,  .ביטוחי חילופי המעניק כיסוי מקביל הספקידי 

 .בוטחעיכוב עקב מקרה ביטוח או אבדן מסמכים, מעילה מצד עובדי המ

 פוליסה מס' .................................... –ביטוח כלי צ.מ.ה. *  .4

 הנדסי הכבד (כגון : מחפרים, יעים אופניים, טרקטורים, מכבשים, -ביטוח כל הציוד המכני
 מנופים ועגורני צריח, מתקני הרמה, מעליות משא, מערבלים וכו') המובא לאתר הפרויקט  

 ב"פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי" (צמ"ה) לפי ערכם כחדש, כנגד לצורך הקמת הפרויקט, 
 כל ארוע תאונתי, נזקי זדון, פריצה, גניבה, נזקי טבע ורעידת אדמה, נזקי הובלת הציוד לאתר 
 הבניה וממנו. הכיסוי יורחב לכסות הוצאות חילוץ/גרירה/הובלת הציוד לאחר נזק בסך שלא 

 .משווי כל כלי 5% –יפחת מ 

פוליסה מס'  צ.מ.ה בכלי שימוש עקב כלשהו שלישי צד של לרכוש נזק בגין אחריות יטוחב*  .5
.................... 

 ולתקופת הביטוח. למקרה  ₪ 1,000,000יפחת מסך  בסך שלא אחריות בגבול
 והחלשת רעד נזקי, קרקעי-תת לרכוש נזקים, בציוד מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח

 .יתר גובה או/ו יתר משקל עקב נזקים, משען
 
 *ביטוח צמ"ה וצ"ג צמ"ה רלוונטי רק אם הספק עושה שימוש בכלי צמ"ה לצורך ביצוע הפרויקט.      

 
 תנאים כלליים בכל הפוליסות :  .6

יט דלעיל, יהיו לפי  מהדורת פוליסות "ב 1,2,4 נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים  6.1          
, ת המוצראחריועבודות קבלניות, הביטוח הנדרשים (לפי ענפי  -או מהדורה מאוחרת יותר  -" 2013

 ).                    צמ"ה
מקצועית, מהדורה  יהיה לפי נוסח ביטוח אחריות  3נוסח הפוליסה לביטוח הנדרש לעיל בסעיף              

 הצדדים.או כל נוסח חלופי אחר שיוסכם בין   2000ביט 
לפי הנוסח המקובל ה יהי (צ"ג רכוש עקב שימוש בצמ"ה),  5 ף נדרש בסעיהנוסח הפוליסה לביטוח             

 אצל המבטח אך בכפוף לאמור באישור זה.
יהיו מתאריך  ____________ ועד  -למעט עבודות קבלניות –הנ"ל ת ופוליסהתקופת הביטוח לגבי   6.2    

 . תאריך ___________
מתאריך  ____________ (לא מאוחר יותר   תהיה -עבודות קבלניות תקופת הביטוח לגבי פוליסת                

           ) ועד תאריך _________תחלת ביצוע הפרויקטה ממועד
חודש הכוללת גם נזקים שארעו    24תכלול תקופת תחזוקה מורחבת של  –פוליסת עבודות קבלניות              

 קופת התחזוקה וסיבתם נעוצה בהקמת הפרויקט בתקופת הביטוח.בת

                                      המבטח  ) של subrogationויתור על זכות התחלוף (יכללו סעיף  הספקביטוחי  6.3                         
ים הקשורים לביצוע , המפקח וכל קבלני המשנה, המתכננים והיועצוו/או מי מטעמהמזמין כלפי 

ולבאים  למעט בגין אחריותם המקצועית)  –(מתכננים ויועצים שאינם עובדי המבוטח   העבודות 
בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. הוויתור האמור לעיל,  הספקהתחייב  מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו

 .לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון 
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אחריות  כלפי צד שלישי, חבות מעבידים, חבות מוצר, (חבות  הספקביטוחי החבויות של ב  6.4
 וו/או מי מטעמהמזמין יורחבו לכסות את חבותם של  הספקמקצועית) יכלל סעיף על פיו ביטוחי 

 ו/או כל הפועלים  מטעמו ו/או עבורו. הספקמעשה ו/או מחדל של  בגין חבות אשר תחול עליהם בגין
    יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י המפורטים לעיל הספקבביטוחי   6.5     

 .המזמין , והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחיוועבור המזמין               
   אנו מאשרים, כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית    6.6     

 .בלבד, ולא על המזמין הספקאו תביעות חלה על בנזקים             
 לב ע"י   יכלל סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום  הספקבפוליסות    6.7    

 על פי הפוליסות.המזמין ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיו של  הספק           

 ינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם את יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח א הספקביטוחי  6.8
 60 -הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן, לא פחות ממזמין היקפו אלא אם כן מסר המבטח ל        

 יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור.
 

      גרר  קי יכלולו כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נז הספקלמען הסר ספק, ביטוחי החבויות של    6.9    
 .(נזקים תוצאתיים) עקב נזקים לרכוש ו/או לגוף כאמור

 .הספק גם ללא הסכמת   הספקרשאים לממש את זכויותיהם על פי ביטוחי  היהימזמין ה  6.10 
 אם קיים, שעניינו "רשלנות רבתי" (או כל נוסח אחר בעל משמעות דומה), בטל בזאת. –כל חריג   6.11

 
פי האמור -ים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו עלאישורנו כפוף לתנא 

 באישור זה, והחתום מטה מוסמך לחתום בשם חברתנו.
 

 בכבוד רב     
 חברה לביטוח בע"מ ________

 
________     _____________       _____________                ______________________ 

 חברת הביטוח                    שם החותם                  תפקיד החותם            תאריך חתימה וחותמת
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	1.10 האמור בסעיף 1.9 לעיל מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה, קבלני הרמה (הנפה),  חברות שמירה, חברות כח-אדם, ספקי ציוד, יצרנים וכדומה.
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