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מכרז מסגרת ממוכן מתפתח 

לרכש, אחריות  - 6/19מס' 

ושירות לתחנות עבודה 

לאוניברסיטת אריאל 

 בשומרון
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 תוכן עניינים 

 2 ....................................................................................................... תוכן עניינים 

 3 ............................................................................................ הזמנה להציע הצעות 

 4 ..................................................................................................... טבלת מועדים 

 5 .................................................................................................. תנאי סף כלליים 

 5 .............................................................................................. תנאי סף מקצועיים 

 6 .......................................................... ההצעות ובחירת ההצעה הזוכההליך בדיקת  

 8 ......................................................................................... מחיר, תמורה והצמדה 

 8 .......................................................................... הבהרות והליך מוקדמות בדיקות 

 9 .................................................................................................. ההצעה והגשתה 

 11 .................................................................................................... תוקף ההצעה 

 11 .............................................................................................. מידע סודי בהצעה 

 12 ............................................................................................ מימוש ההתקשרות 

 12 ....................................................................................... סמכויות ועדת מכרזים 

 14 ......................................................................................... ההצעה הזוכהבחירת  

 14 ............................................................................................ ביטול הודעת זכייה 

 14 ............................................................................................................... שונות 

 16 ................................................................ ואמנת שירותמפרט טכני  -נספח א' 

 28 .......................................................................................... ההצעה -נספח ב' 

 37 ................................................................................. ניסיון המציע -נספח ג' 

 40 ............................................................ רישיונות, אישורים ותעודות -נספח ד' 

 41 ................................................................................... אישור רו"ח -נספח ה' 

 42 ........................................................................... סח ערבות מכרזנו -נספח ו' 

 43 ............................................................................ הסכם התקשרות -נספח ז' 

 53 .......................................................................... נוסח ערבות ביצוע -נספח ח' 

 54 ....................................................................... סעיפי ביטוח להסכם -נספח ט' 

 55 ............................................................... אישור קיום ביטוחי הספק -נספח י' 

 

 ו/או אספקתם ביצועם אופן, נשוא מכרז זהו/או הטובין השירותים  את מתארים ל"הנ המסמכים

 . ותנאיהם

 החוזה. למסמכי, תתקבל שהצעתו הזכיין עם החוזה חתימת אחרי יהפכו אלו מסמכים
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 הצעות להציע הזמנה 

)להלן,  המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה, ע"ר -ו, ע"ר בשומרון אריאל אוניברסיטת 

מזמינה בזאת  ("המזמיןו/או " "האוניברסיטהבמשותף, לצרכי מכרז זה בלבד: "

מכרז מסגרת ממוכן למציעים העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה 

לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה לאוניברסיטת אריאל  - 6/19מתפתח מס' 

 "(.מכרזמסמכי ה" או "המכרז" )להלן, בהתאמה: .בשומרון

 תחנות עבודה מאובזרותלייצר מסגרת ספקים עבור רכש האוניברסיטה מעוניינת  

בין היתר, שירות תיקונים ותמיכה  , לרבות,שנים 5אחריות מורחבת של כולל 

המפרט  -הכל לפי הגדרות נספח א'  ,בשטח האוניברסיטה וכן במעבדות הספק

 .("השירותים"", ציוד מחשוב" , בהתאמה:)להלן הטכני ואמנת שירות

כמו כן, במסגרת מכרז המסגרת, תבצע האוניברסיטה את הזמנת הרכש הראשונה  

 בחירת הספקים.  – 2.5עבור ציוד המחשוב, על פי התהליך שיפורט בסעיף 

 מחשב נייח, מסך, מקלדת ועכבר הכוללתעבודה כולל תחנות –ציוד המחשוב  

רסיטה שומרת לעצמה את . האוניב("נייחות תחנת עבודה: ", בהתאמה)להלן

 ;כולל מקלדת ועכבר ALL IN ONEמסוג הזכות לרכוש גם תחנות עבודה 

 והכל לפי הגדרות המפרט הטכני והפנייה הפרטנית. 

 בחירת הספקים 

האוניברסיטה תבחן את עמידת המציעים בתנאי הסף וכן תנקד  

הליך בדיקת ההצעות  – 6אותם על פי מדדי איכות המפורטים בסעיף 

 ובחירת ההצעה הזוכה. 

המציעים שעמדו בתנאי הסף ובציון האיכות המינימלי הנדרש,  

מפרט  –א' יידרשו להשתתף במכרז ממוכן, כפי שמפורט בהמשך בנספח 

. המציעים יגישו הצעת מחיר ביחס לציוד המחשוב טכני ואמנת שירות

מפרט טכני ואמנת  –, על פי המפורט בנספח א' במכרז הממוכן הנדרש

ישוקלל עם ציון האיכות  . ציון המחיר של ההצעה במכרז הממוכןשירות

 של המציעים. 

אשר הציון המשוקלל שלהם יהיה הגבוה  שלושת המציעים 

, ("ספקי מסגרת"ביותר, יזכו במכרז ויוגדרו כספקי מסגרת )להלן: 

ומולם ייחתם הסכם, לפי הוראות המכרז והסכם המסגרת המצורף 

 .ההתקשרות הסכם  -ז' כנספח 

המציע אשר הציון המשוקלל שקיבל הוא הגבוה ביותר, יספק  

הציוד נשוא מכרז זה בשנת ההתקשרות הראשונה, את  לאוניברסיטה

המפורטת במכרז זה, על פי המחיר שהציע  הזמנת הרכש הראשונהלרבות 

 .במהלך המכרז הממוכן

 תיחור ממוכןלאורך תקופת ההתקשרות, האוניברסיטה תבצע  

)פניה פרטנית או התמחרות דינאמית לפי  שנתי בין ספקי המסגרת

לפי  שיקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, כאשר הספק בחירתה(
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באותה שנת המבוקש , יספק את הציוד אמות מידה שפורסמו מראש 

 התקשרות. 

האוניברסיטה רשאית, בכל שלב, לצאת להליך נוסף של תיחור  

ו בקשה להצעת מחיר מספקי המסגרת, ביחס לציוד נשוא ממוכן ו/א

מכרז זה וכן ביחס לציוד מחשוב נוסף שאינו מפורט במסמכי מכרז זה, 

 והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

בכל הליך תיחור נוסף שייערך, המציע יהיה מחויב לכל הפחות  

למחיר שנתן במסגרת הליך התיחור הממוכן המתפתח. לא תתקבל הצעה 

 המתפתח. בוהה יותר מזו שניתנה במכרז הממוכןג

 האוניברסיטה אינה מתחייבת לחלוקת עבודה שווה בין ספקי המסגרת.  

מאות שמונה כ בהיקף שלמחשוב ציוד ה נרכש על ידי האוניברסיט 2018בשנת  

מוצג לנוחות המציעים לצורך אומדן נתון זה  (.₪ 800,000חדשים ) שקליםאלף 

 לפיכך ,זהה או דומהלהיקף התקשרות שנתי האוניברסיטה אינה מתחייבת  .בלבד

 אי כדי עד) נמוך להיות יכול האוניברסיטה ידי על בפועל השירותים הזמנת היקף

 .המצוין מהסכום גבוה או (כלל שירותים הזמנת

של  אופציה עם)שלוש( שנים  3 של לתקופה נההיעם ספקי המסגרת  ההתקשרות 

)חמש(  5 עד כ"בסה) נוספותשנה  1)שתי( תקופה של  2 לעוד להארכההמזמין 

שנים ממועד אספקת ציוד )חמש(  5מתום . תקופת האחריות לא תפחת (שנים

 . "(ההתקשרות תקופת)להלן: " כפי שיהיה מעת לעתלאוניברסיטה המחשוב 

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

 : האוניברסיטה של האינטרנט באתר לעת מעת יפורסמו אשר

 http://www.ariel.ac.il/management/open.  

 החוזה הינו המחייב הנוסח, בלבד תמצית ומהווה כללי פרק הינו זה פרק 

 . המכרז ומסמכי

 מועדים טבלת 

 (:המכרז להוראות כפוף) במכרז מועדים ריכוז טבלת להלן

 הפעילות התאריכים 'מס
 המכרז פרסום 08/08/2019 1

 הבהרה לשאלות אחרון תאריך 20/08/2019 3

 הבהרה לשאלות תשובות 27/08/2019 4

 עד) הצעות להגשת המועד האחרון 03/09/2019 5

 (בלבד! 13:00 השעה

 

 המצוינים המועדים לבין שלעיל בטבלה הנקובים המועדים בין סתירה של במקרה 

 .בטבלה הנקובים המועדים יגברו, המכרז במסמכי

 המועדים בכל לעמוד המציע באחריות. סופיים הינם לעיל המופיעים המועדים 

 .המכרז לשלבי בהתאם לעיל
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 להגשת האחרון המועד את לדחות וכן, לעיל המופיע מועד כל לשנות רשאי המזמין 

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

  .האוניברסיטהלרבות שינוי בלוחות זמנים שיפורסם באתר האינטרנט של 

 כלליים תנאי סף 

 ניתן המוגדרים באופן שונה, לאספציפיים כי, למעט ביחס לתנאים  בזאת מובהר

 במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידים למספר משותפת הצעה להגיש

 אחר. פרט כל או/ו כספי מחזור או/ו ניסיון: כגון, אחר תאגיד של נתונים הצעתו

, מצטבר באופן, הבאים הסף תנאי בכל רשאי להגיש הצעה למכרז, מציע אשר עומד

 :למכרז הצעות להגשת האחרון למועד ונכון

 פי על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע 

 ;דין כל

 ההצעה. –תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' יגיש המציע לצורך הוכחת תנאי סף זה 

 במועד הגשת ההצעה בו רשום המציע יגיש המציע דוח עדכני מהמרשםכמו כן, 

 .ואישורים תרישיונו –כנדרש בנספח ד' 

, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 

 ;1976-ו"התשל

 ההצעה. –תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע 

כנדרש  יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעהכמו כן, 

 .ואישורים תרישיונו –בנספח ד' 

 :על פי ההגדרות הבאות, במצטברהמציע הינו בעל איתנות פיננסית  

חמישה  לפחות מוצע בסך שלהינו בעל מחזור הכנסות שנתי מ 

, 2017, 2016שנים ב)לא כולל מע"מ(  (₪ 5,000,000שקלים חדשים ) מיליון

2018 ; 

דוחות הכספיים עסק חי, על פי ה הערתהמציע אינו בעל  

 ;2018המבוקרים לשנת 

 או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע 

 ;נושים הסדר בעריכת נמצא

 –ה' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש אישור רואה חשבון בנוסח המצורף כנספח 

 .אישור רואה חשבון

 תנאי סף מקצועיים 

 הצעות להגשת האחרון למועד ונכון המציע עומד בכל התנאים הבאים, באופן מצטבר

 :למכרז

 המציע הינו ספק מורשה של אחד או יותר מן היצרנים הבאים: 

 HP; 

 DELL; 

 LENOVO. 

 ("היצרנים"להלן: )

 ההצעה. –תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע 
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כנדרש  בתוקף במועד הגשת ההצעהאישור ספק מורשה יגיש המציע כמו כן, 

 ואישורים. תרישיונו –בנספח ד' 

 3-, ל2018-ו 2017, 2016מהלך כל אחת מהשנים במחשוב ציוד  סיפקהמציע  

 .לכל שנה לפחותלקוחות 

  :לו , הינו לקוח של המציע אשרזה מכרזלצורכי , לקוח

בהיקף של , היצרניםמתוצרת מחשוב ציוד המציע סיפק לו  

 ש"ח( לא כולל מע"מ 300,000) שקלים חדשים שלוש מאות אלףלפחות 

 ;אותה השנה במהלך

לפחות לפי לציוד המחשוב, שירות ותמיכה המציע סיפק לו  

 טכני ואמנת שירות למכרז זה.מפרט  -נספח א' הקבוע ב

 ההצעה. –תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע 

 סיון המציע.ינ –ג' ישלים טבלה בנוסח המצורף כנספח כמו כן, 

 למציע מערך תמיכה אשר עומד בכל התנאים הבאים: 

 מוקד תמיכה טלפוני לצורך תמיכה טכנית ושירות לקוחות;  

 מעבדת שירות לתיקון תקלות; 

 .למוצרים שירות ותמיכה טכנאים המספקים 10למציע לפחות  

לצורך הוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את הפרטים ויחתום על התצהיר המצורף 

 ההצעה. –בנוסח המצורף כנספח ב' 

 5,000) שקלים חדשים חמשת אלפיםעל סך  איתהמציע צירף להצעתו ערבות בנק 

 .ערבות מכרז –ו' המצורף בנספח  חבנוס (₪

 לפחות.נקודות  70של מינימלי  ציון איכות המציע קיבל 

האוניברסיטה רשאית  –חוזה  עמהוהפר  הבעבר עם האוניברסיט דאשר עב מציע 

 להחליט אם לזמנו לשימוע או לפסול את הצעתו על הסף. 

 תעמוד לא אשר מציע של הצעתו, מצטברים הינם לעיל המפורטים הסף תנאי, יובהר

 . לעיל האמור מן לגרוע מבלי וזאת הסף על תיפסל, מהתנאים באחד

  הזוכה ההצעה ובחירת ההצעות בדיקת הליך 

אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הבקשה ויצרפו  המציעיםתיבחר את  האוניברסיטה

 :הבאבאופן  את כל המסמכים הנדרשים

 ;מספר שלביםבבחינת ההצעות תבוצע  

את עמידתן של ההצעות תיבחן  האוניברסיטה - שלב א' 

 "(. ההצעות הכשרות)והמציעים( בתנאי הסף להשתתפות במכרז )להלן: "

 %30 –( iQG)בחינת האיכות  -שלב ב'  

, מתוך האוניברסיטה תנקד את ההצעות על בסיס קריטריונים של איכות

 נקודות, כמפורט להלן: 100סה"כ אפשרי של 

 נק' 30 - ניסיון בעבודה עם לקוחות  6.1.2.1

 5.2עבור כל לקוח נוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף המוגדר בסעיף 

 נקודות.  30נקודות, עד למקסימום אפשרי של  5למכרז, יקבל המציע 

 נק' 70 -  המלצות לקוחות עבר 6.1.2.2
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על בסיס שיחות עם לקוחות עבר שפירט הציון יינתן  6.1.2.2.1

)כהגדרתם לקוחות  3 עד עבורניסיון המציע,  –ג' בנספח המציע 

 למכרז(. 5.2בסעיף 

האוניברסיטה רשאית לשוחח עם ממליץ אחד או יותר  6.1.2.2.2

 הממליץ.)בין שצוינו על ידי המציע בין אם לאו( ו/או עובדים של 

קר שביעות רצון סהאוניברסיטה תערוך עם הממליצים  6.1.2.2.3

 לפי השאלות להלן:

 ' מקס ניקוד שאלה 

 10 התאמת הציוד למפרט המבוקש

 10 גמישות מועדי האספקה

 10 עמידה בלוחות הזמנים הקבועים שהוגדרו ע"י הלקוח

 10 מהירות הטיפול בתקלות

 10 איכות הטיפול בתקלות

 10 זמינות המציע )להזמנות, לטיפול בתקלות וכו'(

 10 שביעות רצון כללית

 70 "כסה

 

ככל שהמזמין לא יצליח ליצור קשר עם הלקוחות כאמור ע"פ  

דרכי ההתקשרות שיצרף המציע, לאחר מספר סביר של ניסיונות, 

 .ההמלצה תנוקד באפס נקודות

 נקודות בשלב האיכות,  70לפחות ניקוד של רק הצעות שקיבלו  

 יעברו לשלב הבחינה הבא.

 %70 -( iPG) בחינת המחיר – 'שלב ג 

האוניברסיטה תבצע מכרז ממוכן, לפי התנאים המפורטים  6.1.5.1

מכרז  – 'כללי המכרז הממוכן ולפי המפרט המתואר בנספח ז –בנספח ו' 

 (. "מתפתח ממוכן מכרז")להלן: מפרט טכני  –ממוכן מתפתח ראשון 

הצעת המחיר שייתן המציע לציוד  ציון המחיר יינתן על בסיס 6.1.5.2

מפרט טכני  –א' ופיע בנספח כפי שמ, במסגרת התיחור הממוכן המחשוב

 .ואמנת שירות

המציע שהצעת המחיר שלו היתה הנמוכה ביותר, יקבל את הציון  6.1.5.3

 נקודות, והיתר יקבלו ציון יחסי על פי הנוסחה הבאה: 100המקסימלי של 

𝑃𝐺𝑖 =
𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑃𝑖
 

 כאשר:

PGi .ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

TPmin תר.= הצעת המחיר הזולה ביו 

TPi – .הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת 
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 שקלול המחיר והאיכות –שלב ד'  

מערכת המכרז הממוכן תשקלל את הצעות המחיר של המציעים  6.1.6.1

 על פי הנוסחה הבאה:עם ציוני האיכות שניתנו להם, 

𝐴𝐺𝑖 = (𝑃𝐺𝑖 ∗ 70%) + (𝑄𝐺𝑖 ∗ 30%) 

 כאשר:

AGi של ההצעה הנבחנת = ציון משוקלל סופי 

PGi ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

QGi – ציון איכות של ההצעה הנבחנת 

 

המציעים אשר הציון המשוקלל שלהם הינו הגבוה  ת שלוש 6.1.6.2

 ביותר, יזכו במכרז ויוגדרו כספקי מסגרת. 

ספק המסגרת שהצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר,  6.1.6.3

הראשונה, ציוד המחשוב בשנת ההתקשרות יספק לאוניברסיטה את 

 . לרבות הזמנת הרכש הראשונה המפורטת במכרז זה

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מאגר הספקים לפי הצורך  

 .ספקי המסגרת לפנות לספקים שונים שאינם מצויים במאגרכן ו

  והצמדה תמורה, מחיר 
מחיר התמורה יהא על פי הצעתו של ספק המסגרת לפניה הפרטנית, אך לא יעלה  

 על הצעתו במסגרת המכרז הממוכן. 

התחייבויות המציע  את וילילמ הנדרשות הפעולות כלביצוע  את יכלול, מחיר זה 

 אחזקת, חומרים, ציוד, העבודות ביצוע, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרזלפי 

 תוספתב, שיחולו ככל מסים, הסעות, ערבויות, ביטוח, אדם כוח תהוצאו, מכונות

 . מ"מע

 נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא המציע 

 .כלשהם

יובהר כי המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו  

 צמודים למדד ו/או לכל הצמדה ו/או תוספת אחרת.

 הבהרות והליך מוקדמות בדיקות 

 לגבי ספקות או/ו המכרז במסמכי התאמות אי או/ו סתירות מצא המציע אם 

 לאוניברסיטה בכתב כך על להודיע עליו, המכרז מתנאי תנאי של המדויק המובן

  . טבלת מועדים – 3 בסעיף המופיע למועד עד

 לענות רשאית והיא אליה שיופנו שאלות על לענות מתחייבת אינה האוניברסיטה 

 .ספציפיות שאלות על חלקי באופן לענות או מהשאלות חלק על

 ביוזמת בין, ההצעות להגשת האחרון המועד לפני, למכרז תוספת או שינוי כל 

 י"ע ייעשה, מציעים של הבהרה שאלות בעקבות ובין האוניברסיטה

 .המציעים את ויחייב, דעתה שיקול לפי, האוניברסיטה

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

 .אחרת על ידי האוניברסיטה בכתב צוין, אלא אם כן הצעות להגשת האחרון
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נספח  לגבי לרבות, המכרז מסמכי לגבי הסתייגויות או/ו הערות יש שלמציע ככל 

 תתקבל לא .ההבהרה שאלות בשלב להעבירם יש, אישור קיום ביטוחים -' בי

 עריכת אישור לרבות מסמכים גבי על מחיקות או/ו הסתייגויות/הערות עם הצעה

 .האוניברסיטה של בתשובתה מראש אושרו לא אשר הביטוחים

 בכל וינקוט, החוזה את לרבות המכרז מסמכי את ויבדוק בעיון יקרא המציע 

 .האוניברסיטה עם ההתקשרות תנאי את לחקור בכדי לו הנראים האמצעים

 המכרז סעיפי נגד מלטעון מנוע יהיה זה בסעיף כאמור יפנה לא אשר מציע  

 . בהמשך

 פה בעל שיינתנו הסברים או/ו לפירושים אחריות בכל נושאת אינה האוניברסיטה 

 יחייבו לא ואלה, מעובדיה איש או מפקח, יועץ, מהנדס, מתכנן ידי על למציעים

 . אותה

 :הבאה המייל לכתובת ורק אך הבהרה שאלות להגיש ניתן 

 ariel.ac.il @michrazim . 

 .ליעדה ההבהרה שאלת הגעת על ל"בדוא אישור לבקש יש 

 של שמו, נושאו, המכרז מספר את לציין הבהרה בשאלת הפונה המציע על 

 תשובה תשלח, ל"דוא כתובת הפונה ציין ולא במידה. עמו הקשר ופרטי המציע

 .ההברה שאלת נשלחה ממנו ל"לדוא

 :בלבד הבא בפורמטבלבד,  WORD בקובץ יוגשו למכרז המציע שאלות 

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד ד"מס

     

 או/ו פוטנציאליים מציעים על מוחלט איסור חל כי מובהר ספק הסר למען 

 עם בקשר האוניברסיטה אצל נוסף או/ו אחר גורם כל אל לפנות מציעים על

 . לעיל ל"הדוא כתובת דרך פנייה למעט המכרז

 האינטרנט באתר יפורסמו אשר ההבהרה האוניברסיטה לשאלות תשובות 

 . המכרז ממסמכי חלק יהוו, האוניברסיטה של

 באתר בפרסומים שוטף באופן ולהתעדכן לבדוק המציע באחריות 

 . ההצעות הגשת למועד עד האוניברסיטה של האינטרנט

 והגשתה ההצעה 

, חלקיה כל ועל, המכרז במסמכי שמופיע כפי ההצעה פרטי כל את למלא המציע על 

 . ובחוזה במפרט, במכרז שמפורטים כפי והעבודות התהליכים כלל ביצוע ולשם

המציע יגיש את כל מסמכי ההצעה, על פי המפורט להלן, לצורך בדיקת  

 האוניברסיטה של תנאי הסף וניקוד האיכות, לפני שלב התיחור הממוכן. 

 .העברית בשפה לערוך יש ההצעות את 

 אין, המכרז תנאי ידי על נדרש וכאשר, לכך המיועדים במקומות למעט כי יובהר 

 אין. ותנאיו המכרז למסמכי הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה כל להוסיף

 תוספת או/ו הערה המכרז מסמכי על להתנות או לשנות או למחוק או להשמיט
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 להביא עלולים ההצעה או/ו המכרז מסמכי גבי על יצוינו אשר הסתייגות או/ו

 . מכרזים ועדת ידי על ההצעה לפסילת

על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלא לפסול  

, אם שוכנעה כי ההצעה עומדת 9.4 הצעה שמולאה בסטייה מהוראות סעיף

ותואמת את דרישות המכרז וכי ההצעה הינה ברורה וחד משמעית והסטייה 

 שום על בעיפרון פרטים למלא או/ו לכתוב איןנעשתה ע"י המציע בתום לב. 

 . ההצעה לפסילת להביא עלולה בעפרון כתיבה. מסמך

 המספר על" x" לסמן יש, לתקן צורך שיש במקרה. בהצעה בטיפקס להשתמש אין 

 בצירוף חתימת מורשי החתימה (בעט) מחדש ולכתוב, לתקן שרוצים האותיות או

 . ההצעה לפסילת להביא עלול בטיפקס שימוש. + חותמת ליד התיקון

בשני העתקים )מקור והעתק נאמן יש להגיש את ההצעה בצורה מסודרת ו 

  .למקור(

 (:אחרת פרטנית צוין אם אלא) הבא באופן חתומים יהיו המסמכים כל 

 חותמת בתוספת תיבה בראשי המציע של חתימה מורשי חתימת 

 ;עמוד תחתית בכל המציע

 חותמת בתוספת המציע של חתימה מורשי של מלאה חתימה 

 .חתימה נדרשת בו מסמך בכל המציע

  המכרז. מסמכי דרישות כל לפי וחתום מושלם באופן להגיש יש ההצעה את 

בלבד )לא  אישית במסירה, הם כרוכיםשני העתקים של ההצעה כאשר  

בהתאם  רק חיצוני זיהוי ללא וחתומה סגורה במעטפה, בדואר ולא בדוא"ל(

בחדר  ,לתיבת המכרזים באוניברסיטה ,טבלת מועדים – 3בסעיף למועד הקבוע 

 לא - אריאל, מילקן קמפוס, א3בבניין ההנהלה מספר  2בקומה  13.10.א.3

 בהתאם המכרזים לתיבת הגיעה שלא הצעה כל! זו שעה לאחר הצעות תתקבלנה

 . 054-9079499– בלבד הצעות מסירת לצורך טלפון .לדיון תובא לא - זה לסעיף

 האחרון המועד שלפני העבודה ימי בשני גם לתיבה הצעות להגיש ניתן 

 חגים, חג ערבי למעט) 8:30-16:30: הפעילות שעות' ה-'א בימים, הצעות להגשת

 (.המועד חול וימי

מכרז מסגרת " יירשם עליה סגורה מעטפה בתוך הצעתו את יגיש המציע 

לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה לאוניברסיטת  - 6/19ממוכן מתפתח מס' 

, המציע של מזהה סימן כל יופיע לא חיצונית המעטפה על. בלבד" אריאל בשומרון

 .לפסילתו להביא עלול הדבר אחרת

 כל וכן ההצעה -נספח ב' ב המפורטים המסמכים את תכלול זו מעטפה 

 ;המכרז הוראות לפי שנדרש אחר מסמך

 סברה אם נוספים ואישורים מסמכים צירוף לדרוש רשאית מכרזים ועדת 

 של השלמה מציעהמ לבקש רשאית וכן. במכרז הכרעה לשם נדרשו הם כי

 . מסמכים
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 בכל זהה יהא(, פ"ח למשל) המזהה המספר כי לוודא המציע על: הערה 

 או לכך הסבר לצרף עליו הדבר כך שאין ובמידה, ההצעה עם המוגשים המסמכים

 .ההתאמה אי בדבר המוסמכות מהרשויות אישור

 פי על ל"מחו או/ו ישראלי תקן דרישות על לענות המוגשת ההצעה על 

 .השירותים בתחום המקובל

למעט מע"מ  ואינו כוללחדשים  בשקלים יהיה לנקוב המציע שעל סכום כל 

 . אחרת במסמכי המכרז צויןאם 

 .הקבוע במועד הגשתה וכן, בלבד המציע אחריות על הינה ההצעה הגשת 

 כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת 

 את להם ונתן בהם האמור את הבין, החוזה לרבות המכרז במסמכי האמור

 . כך בשל האוניברסיטה כלפי טענות יהיו ולא אין ולמציע מסויגת הבלתי הסכמתו

  ההצעה תוקף 

הצעת  .הצעות להגשת האחרון מהיום יום 180 למשך בתוקף יהיו ההצעות 

 ימים נוספים. 180תעמוד בתוקפה למשך הבא בתור הכשיר 

 אוו/ עמו ההתקשרות את יפר אוו/ מהצעתו יחזור הזוכה בו במקרה 

 ,לפועל תצא לאו/או ההתקשרות עימו  האוניברסיטה של רצון שביעות מחסור

 אחריטיבה  הבאה ההצעה על להכריז, חייבת לא אך, רשאית המכרזים ועדת

 .וזאת גם אם ההצעות פגו תוקף" בתור הבא זוכה"כ, הזוכה הצעת

 את לבצע להתחיל ימים 7 תוך מתחייב, הבא בתור הזוכהבמקרה כאמור,  

 .האוניברסיטה הודעת פי על ההתקשרות בחוזה האמור

 במקרה והפעלתוהבא בתור שהינו הכשיר  זוכה על הכרזה כי יודגש 

-יום ממועד ההחלטה בדבר ההצעות הזוכות 180הצורך, )גם לאחר חלוף 

 יבתאינה מחו והיא האוניברסיטה של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה בהסכמתו(,

 . זו אפשרות להפעיל

 מידע סודי בהצעה 

לאחר שהוכרז זוכה רשאים לבקש לעיין במסמכי מציעים שלא זכו במכרז  

 המכרז ובין היתר בהצעה הזוכה.

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או  

"(, שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין סודיים חלקים" -עסקיים )להלן 

ימוקים בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנ

 לאיסור העיון בהם.

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של   

 המציעים האחרים אם זכה במכרז.

ציון של חלקים סודיים בנספח נפרד, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם   

חלקים בהצעות האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות 

 לו בהצעות של אחרים. העיון בחלקים א
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יודגש, שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי  

המכרז נתונה לוועדת מכרזים. כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו 

 לאמור בסעיף זה.

 ₪ 500עיון במסמכי המכרז לרבות בהצעה הזוכה מותנה בתשלום של  

העיון יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור  "(. תשלום עלותעיון עלות)להלן: "

המנוהל בבנק לאומי לישראל בע"מ בסניף עסקים  562100/60לחשבון מס' 

מתנהל על שם אוניברסיטת אריאל בשומרון )ע"ר( .יש  817החשמונאים שמספרו 

 לצרף אישור על הפקדת עלות העיון לבקשה לעיין במסמכי המכרז כאמור.

 ההתקשרות מימוש 

כנספח  מצורף, במכרז הזוכה לבין האוניברסיטה בין ייחתם אשר החוזה 

 . נספחיו כל על זה למכרזהסכם   -' ט

 על ההודעה מיום ימים 7 תוך להעביר במכרז כזוכה שיוכרז המציע על 

 למימוש תנאי הינה זו תקופה בתוך והמצאתם, הבאים המסמכים את זכייתו

 :החוזה על האוניברסיטה לחתימת ותנאי הזוכה עם ההתקשרות

 -( ₪ 00040,שקלים חדשים ) אלף ארבעים בסך ביצוע ערבות 

 אשר, למכרזח'  כנספח המצורף בנוסחתסופק על ידי הספק הזוכה 

 למשך בתוקף הערבות תעמוד. ממנה חלק או אופציה מימוש בכל תחודש

 .העבודות ביצוע או/ו השירותים מתן תקופת כליום ממועד סיום  60

ללא חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח,  -אישור עריכת ביטוחים  

 .ביטוחים קיום אישור–' ינספח ככל שינוי ולפי הנוסח המצורף 

 . שייחתם מהחוזה נפרד בלתי חלק יהוו הזוכה והצעת המכרז מסמכי 

 מכרזים ועדת סמכויות 

 אצל מכרזים ועדת ידי על תתקבל במכרז הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה 

 .האוניברסיטה

 או/ו אישורים או/ו מסמכים לדרוש, חייבת אינה אך, רשאיתהוועדה  

 ידי על שבוצעו ופרויקטים עבודות לגבי פרטים לברר וכן מהמציע נוספים פרטים

 את בכך מביע הצעה להגיש בוחר אשר מציע. שלישיים צדדים אצל המציע

 . כך בשל האוניברסיטה כלפי טענות לו יהיו ולא ואין זה לסעיף הסכמתו

 .חסרים מסמכים להשלמת למציע לפנות, חייבת אינה אך, רשאית הועדה 

 מציעים עם, ההצעות לבדיקת שנועד הזמן בפרק להיפגשהוועדה רשאית  

 את לספק מיכולתם אישית התרשמות לשם, דעתה שיקול פי על, חלקם או

 .הנדרשים ובאופן ברמה השירותים

)בין שצוינו על ידי המציע בין אם  ממליצים עם לשוחחהוועדה רשאית  

 ולבצע המציע ידי על המופעלים במקומות לבקר וכן, המציע של עובדים או/לאו( ו

 .המציע של פיננסית איתנות בדיקת לרבות, נוספת בדיקה כל
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שומרת לעצמה את הזכות להתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע הוועדה  

עת רצון מאיכות העבודה או בהתנהלותו של במידה והאוניברסיטה לא הייתה שב

 המציע.

 הצעות לפסול רשאית מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי 

 : הבאים מהטעמים

 להעריכה מנת על פרטים בה חסרים כי לגביה שיקבע הצעה 

 ;כדבעי

 ;המכרז מסעיפי לסעיף התייחסות חוסר בשל 

 ;הנדרשים המסמכים לה צורפו שלא הצעה 

 ;משמעות דו, בהירות אי: בה שיש הצעה 

 .המכרז דרישות אחר ממלאת שאינה הצעה 

 או לב תום חסרת או תכסיסנית הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת  

 כלכליים אדנים על מבוססת שאינה בהצעה מדובר כי עולה שמניתוחה הצעה

 .ומוצקים ברורים

 לבטלו או/ו המכרז היקף את לצמצם או להרחיב רשאית המכרזים ועדת 

 גם וזאת, אחרות או נסיבתיות, תקציביות, ארגוניות מסיבות או/ו לדין בהתאם

 או/ו בנימוק צורך וללא הבלעדי דעתה שיקול פי על, במכרז זוכה הוכרז כבר אם

 .כלשהו פיצוי או/ו מוקדמת הודעה

 את לעצמה שומרת מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 

 :הבאות בנסיבות המכרז את לבטל הזכות

 ועל המכרז תנאי, הסף תנאי כל על עונות פחות או הצעות שתי רק 

 .המכרז במסמכי המפורטות הוראות

 באופן, האוניברסיטה צרכי שהשתנו או, נסיבות שינוי חל 

 . המכרז ביטול את, לדעתה המצדיק

 הצעות את תאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש 

 או כלשהו חוק על עבירה או עסקי הגבל המהווה באופן פעלו או, המחיר

 . המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש

 שאלות לאור או/ו המכרז פרסום לאחר ,לאוניברסיטה התברר 

 בדרישות או במפרט טעות שנפלה, ההצעות פתיחת לאחר או/ו הבהרה

, מהמפרט מהותיות דרישות/נתונים שהושמטו או, במסמכים המפורטות

 . שלמים בלתי או שגויים נתונים על בוססו שאלה או

 פטורה האוניברסיטה תהא, לעיל המפורטות בנסיבות כי, מובהר 

 בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז לביטול בקשר כלשהו למציע פיצוי כל מתשלום

 רווחים אובדן או/ו הצעתו הכנת לצורך המציע או/ו המתעניין שהוציא הוצאות

 . צפויים או/ו עתידיים

 את לפירעון להציג או לחלט הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה 

 :הבאים במקרים ההצעה ערבות
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 ;מהצעתו בו חזר המציע 

 ;הצעתו במסגרת נכונה לא הצהרה נתן המציע  

ידי  על כנדרש תשובות / הבהרות העביר לא המציע  

 ;האוניברסיטה

 ;במצבו שינוי על לאוניברסיטה הודיע לא המציע 

 מציעים עם תיאום תוך או/ו בתרמית הוגשה ההצעה כי התגלה 

 ;אחרים

 לאחר כנדרש מסמכים המצאת אי לרבות החוזה את הפר המציע 

 ;הזכייה הודעת

 נוסף פיצוי לתבוע האוניברסיטה של זכות בכל יפגע לא הערבות חילוט 

 .בגין ההפרה מן המציע אחר או

 הזוכה ההצעה בחירת 

 או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת האיננ האוניברסיטה 

 . שהיא הצעה כלהמיטבית או 

 ביותר הל מתאימה ההחלטת לפי אשר בהצעה תבחר האוניברסיטה 

 . היתרונות מירב את הל ומעניקה

 חוזה נחתם לא עוד כל האוניברסיטה את תחייב לא שתיבחר הצעה כל 

 .האוניברסיטה אצל המקובלים לנהלים בהתאם

 לגבי המבוקשים הסעיפים כל לגבי הצעה לקבל רשאית האוניברסיטה 

 . הבלעדית הדעת שיקול לפי הכל, בלבד מסעיף חלק לגבי או חלקם

 זכייה הודעת ביטול 

 :הבאים במקרים הזכייה הודעת את לבטל לעצמה את הזכות שומרת האוניברסיטה

 או הזכייה מיום ימים 7 תוך הדרושים המסמכים את המציא לא המציע 

 בהתאם האוניברסיטה ידי על ההסכם חתימת למועד עד מסמכים המציא לא

 .לנוהלי האוניברסיטה

תוך זמן סביר ו/או בהתאם להוראות המכרז למרות  התארגן לא המציע 

 . העבודה תחילת על לו ההודיע שהאוניברסיטה

 היה אשר תוכנה או ההצעה, המציע לגבי מידע הגיע האוניברסיטה לידי 

 . ההצעות בחינת בטרם לה מודעת הייתה אם הזכייה בדבר ההחלטת על משפיע

 לתנאי בהתאם מתן השירותים לביצוע ערוך המציע אם סביר ספק קיים 

 .החוזה לרבות המכרז

 שנגרם נזק בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהא לא האוניברסיטה, יודגש 

 .לעיל מהטעמים שבוטלה הזכייה הודעת על הסתמכותו עקב למציע

 שונות  

 ועדכני רלוונטי תקן כל פי על, דין כל להוראות בהתאם יסופקו השירותים 

 החוזה להוראות ובהתאם המוסמכות הרשויות הוראות פי על, לעניין הנוגע

 .המכרז ומסמכי
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 רלוונטי מידע וכל החוזה ותנאי המכרז תנאי לבדיקת אחראי יהיה המציע 

 לתנאים מסכים הוא הצעתו ובהגשת הרלוונטיים הדינים לרבות, למכרז הקשור

 . התאמה אי או/ו טעות או/ו ידיעה אי טענת כל על מוותר והוא כאמור

 לאוניברסיטה תןתל המציע על חובה, בהליך חסר או פגם של מקרה בכל 

, המכרז להוראות בהתאם הבהרה שאלת לשלוח או/ו האמור בדבר בכתב הודעה

 .זה בהקשר טענה כל מלטעון מושתק יהא כן לא שאם

 כמשלימים לראותם ויש, ממנו נפרד בלתי חלק מהווים המכרז מסמכי כל 

 .זה את זה

 או/ו המכרז מסמכי את לתקן הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה 

 . ההצעות הגשת למועד עד שלב בכל לעדכנם או/ו להם להוסיף

 הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מחויבת איננה האוניברסיטה 

 . הבלעדי דעתה לשיקול נתונה הזוכה ההצעה על וההחלטה, שהיא

 השירות/העבודות ביצוע לגבי דרישותיה את לשנות רשאית האוניברסיטה 

 כלפי טענות יהיו ולא אין ולמציע, חלקן או/ו השירות או/ו העבודות את לבטל וכן

 .כך האוניברסיטה בגין

 .חיצוני ביועץ להיוועץ רשאית האוניברסיטה 

 שינוי כל אודות שהות כל ללא האוניברסיטה את לעדכן מתחייב המציע 

 .הזוכה ההצעה בדבר החלטה לקבלת עד בהצעתו שמסר במידע שישנו

 .ולהפך נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון המופיעים ביטויים 

 לבית נתונה, לו המצורף ולחוזה זה למכרז הקשור בכל השיפוט סמכות 

 . יפו אביב-בתל המשפט
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 ואמנת שירותטכני מפרט   -' א נספח

 כללי .1

האוניברסיטה מעוניינת לייצר מסגרת ספקים עבור רכש ציוד מחשוב, כמפורט במסמכי  .1.1

 המכרז על נספחיו. 

כן מעוניינת האוניברסיטה לבצע, במסגרת מכרז זה, הזמנת רכש ראשונה עבור ציוד  .1.2

 )תחנות עבודה נייחות(. מחשבים נייחים, הכוללים ציוד נלווה 250 –כ  הכולל מחשוב

הזמנת הרכש הראשונה של האוניברסיטה תבוצע במסגרת מכרז זה, באמצעות מכרז  .1.3

 ממוכן מתפתח.

הספק יבצע את ההזמנה באותם התנאים והדרישות שפורטו במכרז זה, לרבות נספח א'  .1.4

 ואמנת שירות. טכני מפרט –

 הזמנות רכש .2

ומדדי איכות, ולאחר מכן תבצע הליך האוניברסיטה תבחן את המציעים על פי תנאי סף  .2.1

 מכרז ממוכן מתפתח לצורך קבלת הצעות מחיר מן המציעים עבור ציוד המחשוב. 

המציע אשר יקבל את הציון הגבוה ביותר, בשקלול ניקוד האיכות והצעת המחיר הזולה  .2.2

ביותר שהתקבלה במסגרת המכרז הממוכן המתפתח, יספק לאוניברסיטה את ציוד 

שנת ההתקשרות הראשונה למכרז המסגרת, לרבות הזמנת הרכש  המחשוב במהלך

 "(. הספק הזוכההראשונה המפורטת במכרז זה )להלן: "

שני המציעים אשר קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה השני והשלישי, וכן הספק הזוכה,  .2.3

 "(. ספקי המסגרתיהיו ספקי המסגרת של האוניברסיטה במסגרת מכרז זה )להלן: "

 נו מתחייב לחלוקת עבודה שווה בין ספקי המסגרת. המזמין אי .2.4

לאורך תקופת ההתקשרות, האוניברסיטה תבצע תיחור שנתי בין ספקי המסגרת, כאשר  .2.5

אותה שנת עבור הספק שיציע את המחיר הזול ביותר לציוד המבוקש, יספק את הציוד 

 התקשרות. 

ב המבוקש וכן במסגרת הבקשה להצעת מחיר, האוניברסיטה תפרט את ציוד המחשו .2.6

רשאית, אך אינה חייבת, לצרף מפרטי מינימום, דרישות שירות ומחיר מקסימום, וכן 

 האוניברסיטה רשאית לדרוש מפרטים של הציוד המוצע. 

האוניברסיטה רשאית, בכל שלב, לצאת להליך נוסף של תיחור ממוכן ו/או בקשה להצעת  .2.7

ביחס לציוד מחשוב נוסף שאינו  מחיר מספקי המסגרת, ביחס לציוד נשוא מכרז זה וכן

 מפורט במסמכי מכרז זה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לא תהיינה גבוהות ממחירי בהליכי תיחור נוספים הצעות המחיר שיציע הספק  .2.8

 . או ממחירי המציע שנתן במכרז הממוכן המתפתח המקסימום שתגדיר האוניברסיטה

 כל את יכלול, הממוכן השנתי ובכלל במסגרת התיחור, המציע של בהצעתו המחיר .2.9

 לאספקה, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרז את למלא למציע הנדרשות הפעולות

, אדם כוח הוצאות, אחריות, ציוד, של ציוד המחשוב, התאמתם לדרישות המפרט והתקנה

 . ללא תוספת מע"מ, שיחולו ככל מסים, הסעות, ערבויות, ביטוח

 נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא המציע .2.10

  .כלשהם
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יובהר כי המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו  .2.11

 צמודים למדד ו/או לכל הצמדה ו/או תוספת אחרת.

הממוכן השנתי, ביחס לציוד נשוא מכרז  ספק המסגרת מחויב להשתתף בתיחור .2.12

זה, אך אינו חייב להגיש הצעת מחיר ו/או להשתתף בתיחור ממוכן ביחס לציוד מחשוב 

 נוסף שאינו מפורט במסגרת מכרז זה. 

  מפרט הציוד הנדרש .3

  לתחנות עבודה נייחותהצעה  מבוקשת .3.1

 . הינו מינימלי בלבד הנ"ל המפרט .3.1.1

פרט האוניברסיטה את הדרישות רשאית לבעת עריכת המכרז הממוכן המתפתח  .3.1.2

 המדויקות מספקי המסגרת וכן תוכל להוסיף רכיבים נוספים.

 הערות תצורה רכיב / תוכנה

 מחשב

  Lenovo /HP/DELL יצרן

 מהירות –מעבד 
Intel i5 9th 9500/9600 

 
  

  +16GB DDR4 2666Mhz ןזיכרו

  מקורי לוח אם

   Ethernet 1000 Mbps מובנה כרטיס רשת

 כרטיס מסך 
On-board with DVI-D / VGA / 

HDMI/D-PORT  יציאות  3לפחות 
  

 דיסק קשיח
SSD 512GB M2 NVMe PCIe Gen3 

x4 
 

   ללא DVDצורב 

 Magic Card  Extra  IV PCIe PCI Express כרטיס הגנה

   לכרטיס מסך  Pcie+ כבל  500W ספק כוח

   Micro ATX  / +2 Fans /Front USB מארז

Keyboard ,מקורי של יצרן המחשב עכבר אופטי ,מקלדת  USB 

  Pro 10חלונות  מערכת הפעלה 
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 הערות תצורה רכיב / תוכנה

 כבלים, מתאמים ומנהלי התקנים

לרבות מחיר המחשב יכלול את כל הכבלים 

, המתאמים לכל מחשב  DP/HDMIכבל

ומנהלי ההתקנים )דרייברים( הנדרשים 

 לפעולה תקינה 

  

 מסך

 "24 מסך
 AOC 24 "E2470SWHתואם לדגם   

 

כניסות .  2 הכולל  

DVI+HDMI  

 שונות

  בכיתות ומעבדות ע"פ הצורך התקנה 

  פינוי כל האריזות והעודפים פינוי אריזות 

 אחריות ושירות תיקונים 
) ארבע ( שנים באתר הלקוח לכל רכיבי  4

 המחשב/מסך 
 ע"פ מסמכי המכרז

 ע"פ מסמכי המכרז המחיר כולל את ההובלה וההתקנה הובלה ואספקה 

 יציאות קדמיות 
  in/outמובנה כולל שקעי חיבור בפנל קידמי 

 USBולפחות שתי יציאות 
 יש לחבר את כל היציאות 

 

 לנספח זה 14סעיף  , הנדרש על פיניידמפרט מינימלי מבוקש למחשב  .3.2

 הערות תצורה רכיב / תוכנה

  Lenovo /HP/DELL יצרן

 מהירות –מעבד 
Intel i5 

 
 9סידרה  

  לכל הפחות  16GB ןזיכרו

  SSD 512GB M2 PCIe Gen3 x4 דיסק קשיח

   "13מסך 

 אחריות

הרכיבים ) ארבע ( שנים באתר הלקוח לכל  4

שלהם אחריות ע"פ נתוני למעט שנאי וסוללה, 

 היצרן
 

 

 הציוד הנדרש .3.3

, HP ,DELLיהיה מתוצרת אחד או יותר מן היצרנים הבאים בלבד: הציוד כל  .3.3.1

LENOVO . 

הציוד יהיה חדש באריזתו, כפי שיצא ממפעל היצרן, למעט תוספות אשר היצרן מתיר  .3.3.2

 להוסיף. 
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משומש או מחודש מבלי לגרוע מסעיף קודם, יש להדגיש כי הציוד יהיה תקין ולא  .3.3.3

(Refurbished.) 

 הציוד יהיה מהדגם העדכני ביותר הקיים במועד קבלת ההזמנה מן האוניברסיטה. .3.3.4

כל הציוד יסופק יחד, כלומר: מחשב, מסך וכל הציוד והרכיבים הנדרשים להפעלתם  .3.3.5

 )חומרה ותוכנה(, לרבות כבלים לחיבור המסך לרשת החשמל ולמחשב.

יסומנו באמצעות מדבקת זיהוי, עליה יצוינו הפריטים מסך מסופקים,  כל מחשב וכל .3.3.6

 הבאים:

 מספר ייחודי של המערכת. .3.3.6.1

 שם הספק. .3.3.6.2

 טלפון להתקשרות. .3.3.6.3

 תאריך תום תקופת אחריות היצרן. .3.3.6.4

המציע יגיש מפרטים עבור כל הציוד המוצע על ידו במסגרת מכרז זה. מציע שלא הגיש  .3.4

 מפרטים, רשאית האוניברסיטה לפסול את הצעתו. 

ספק מסגרת אשר לא יכלול במסגרת הצעתו מפרטים עבור כל הציוד המוצע על ידו,  .3.5

  לכלול אותו במסגרת הזמנת הרכש. רשאית האוניברסיטה שלא 

  המתפתח הממוכן במכרז הצעות הגשת .4

המציעים יקבלו מידי האוניברסיטה, לפני מועד המכרז הממוכן המתפתח, את ציון  .4.1

 האיכות המשוקלל שלהם. 

שלב במהלך המכרז הממוכן המתפתח הראשון, המציעים יוכלו לשפר הצעתם עבור בכל  .4.2

 .נייחת תחנת עבודה

כאשר יגיש מציע הצעת מחיר במסגרת המכרז הממוכן המתפתח הראשון, תשוקלל הצעתו  .4.3

הציון על פיו ייבחרו שלושת ספקי המסגרת עם ציון האיכות שלו, ותוצאת השקלול היא 

כש לשנת ההתקשרות הראשונה, לרבות הזמנת הרכש והספק הזוכה באספקת הר

 הראשונה. 

 (Pre Rulingאישור מקדמי ) .5

 במסגרת הצעתו למכרז זה, המציע יגיש את מפרטי הציוד הנדרש, אשר מגיש בהצעתו.  .5.1

 האוניברסיטה רשאית לדרוש דוגמאות למוצרים אשר מוצעים על ידי ספק המסגרת. .5.2

המציע יידרש מכרז הממוכן המתפתח, בהם בכל הליך תחרותי נוסף שייערך לאחר ה .5.3

באם המוצרים המוצעים על מציע האוניברסיטה תודיע למפרט טכני של המוצרים, להגיש 

 .ההצעות בדיקת לפני ידיו מאושרים, 

אשר מוצריו לא אושרו על ידי האוניברסיטה יוכל להגיש מוצרים אחרים לאישור  המציע .5.4

 האוניברסיטה.שייקבע מראש ע"י תוך פרק זמן מקדים 

מובהר בזאת כי האחריות על התאמת המוצרים המוצעים לדרישות האוניברסיטה חלה  .5.5

 בלבד. המציעעל 

 המכרז הממוכן המתפתח אופן ביצוע  .6

 . הציוד המבוקש את הצעתו לגבי משתתףיכניס כל  המכרז הממוכן המתפתחבמהלך  .6.1

 . המערכת הממוחשבת תציג לאחר מכן את המחיר המשוקלל של ההצעה .6.2
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אם ההצעה תהיה ההצעה המובילה באותה נקודת זמן, תמסור המערכת הממוחשבת  .6.3

אם ההצעה אינה ההצעה המובילה, המערכת תציג הודעה על כך והמשתתף הודעה על כך. 

 ההליך יסתיים באופן המפורט להלן.להציע באופן מידי הצעה נוספת משופרת. יוכל 

  מדרגות ירידה .7

, המשמעות דולר ארה"ב 5הכולל במדרגות מינימאליות של  במחיר הורידמשתתף יוכל ל .7.1

דולר  1 -משוקלל נמוך יותר מ בסכוםהכולל  מחיר הטוביןאת  ורידהיא שלא ניתן לה

 גבוה יותר. בסכום, אבל ניתן להוריד אותו ארה"ב

לא ניתן להשוות הצעות להצעה שעומדת במקום הראשון, באותה נקודת זמן אם יוגשו  .7.2

הכולל בהן זהה, תיקלט ההצעה הראשונה  שהמחירשתי הצעות במכרז הממוכן המתפתח 

 בלבד ומשוב מקוון על כך יימסר למשתתף המציע את ההצעה השנייה.

 . להלן 9בסעיף שעת הסגירה הראשונית תוארך בהתאם להצעות שתוגשנה כמפורט  .7.3

 הליך שיפור ההצעות .8

היות מוביל, בשלוש הדקות האחרונות לפני הצעה שתוגש על ידי משתתף כלשהו שיהפוך ל .8.1

באופן  המכרז הממוכן המתפתח, תאריך את משך המכרז הממוכן המתפתחסגירת 

אוטומטי בשלוש דקות מהמועד שבו נקלטה ההצעה המובילה החדשה במערכת ניהול 

 .המכרז הממוכן המתפתח

הצעה של  ונקלטה 12:00, לשעה המכרז הממוכן המתפתחלדוגמא: נקבעה שעת סגירת  .8.2

המכרז והפכה להיות הראשון ההצעה המובילה, יוארך משך  11:58משתתף כלשהו בשעה 

 11:59; נקלטה הצעה נוספת של משתתף כלשהו בשעה 12:01עד השעה  הממוכן המתפתח

; 12:02עד השעה  המכרז הממוכן המתפתחוהפכה להיות ההצעה המובילה, יוארך משך 

והפכה להיות במקום הראשון,  12:02ו בשעה נקלטה הצעה נוספת של משתתף כלשה

 וכן הלאה.  12:05עד השעה  המכרז הממוכן המתפתחיוארך משך 

חלפו שלוש דקות מהמועד בו התקבלה ההצעה המובילה ולא התקבלה במהלכן כל הצעה  .8.3

 "(.מצב עצירה)להלן: " המכרז הממוכן המתפתחסתיים ימשופרת אחרת של משתתף, 

המשתתפים לא יהיו רשאים להפנות שאלות כלשהן אל  המתפתחהמכרז הממוכן במהלך  .8.4

, זולת שאלות טכניות הנוגעות לתפעול המערכת וזאת במקרה של תקלה האוניברסיטה

טכנית במערכת. שאלות מן הסוג האמור ניתן יהיה להפנות לנציג הצוות הטכני של עורך 

 . המדמהח , אשר פרטיו יינתנו למציעים לפני המכרז הממוכן המתפתהמכרז

יוכל הצוות הטכני ליצור קשר מיוזמתו טלפוני עם  המכרז הממוכן המתפתחבמהלך  .8.5

 המשתתף באם תתרחש תקלה ו/או יידרש הדבר.

עורך ההליך יראה בחומרה ניסיונות שלא לפעול בתום לב ויזקוף זאת לרעתו של  .8.6

 המשתתף, כולל אפשרות לפסילת במכרז השתתפותו בהליך.

 סמהוסי משתמש שם קבלת .9

להלן, תשלח  10לקראת מועד ביצוע המכרז הממוכן המתפתח המדמה, המפורט בסעיף  .9.1

אשר בה ייערך המכרז הממוכן  Ramdor.netהאוניברסיטה למציעים קישור למערכת 

 המתפתח. 
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הקישור יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של איש הקשר לצורך המכרז, כפי שהזין  .9.2

 ההצעה.  –המציע בהצעתו בנספח ב' 

המציעים יכנסו למערכת ויגדירו לעצמם שם משתמש וסיסמה, אשר בהם ישתמשו לצורך  .9.3

 כניסה למערכת. 

 

 מדמה מכרז ממוכן מתפתח .10

במערכת הייעודית  ייערך הליך של מכרז ממוכן מתפתח מדמהלצורך תרגול בלבד,  .10.1

לצורך ווידוא ההתחברות התקינה של הספקים  , לפני המכרז הממוכן המתפתח,לכך

  באופן תקין. המכרז הממוכן המתפתחולצורך עריכת 

מטרתו של המכרז הממוכן המתפתח המדמה, היא לדמות את תהליך העבודה  .10.2

 וצורת ההתמחרות של הספקים.

המכרז את מערכת  המשתתפיםהמדמה יתרגלו  המכרז הממוכן המתפתחבמסגרת  .10.3

 . המכרז הממוכן המתפתחוזאת על מנת להבטיח התנהלות תקינה של  הממוכן המתפתח

, המכרז הממוכן המתפתחהמדמה יערך במתכונת  המכרז הממוכן המתפתח  .10.4

מולם  המכרז הממוכן המתפתחכאשר הספקים מצויים באתריהם ועורך ההליך מנהל 

 באמצעות אתר המכרזים של עורך ההליך באינטרנט.

מבין המועדים  יםמועדשני אחד או בבמה יבוצע המכרז הממוכן המתפתח המד .10.5

מבין המציעים שעומדים  , לפי שק"ד האוניברסיטה, כאשר כל מציעהמפורטים בסעיף זה

, בכפוף לתיקון פעם אחת בלבד הממוכן המתפתח המדמה יתנסה במכרז בתנאי הסף,

 תקלות ככל שישנן ועד להפעלה תקינה. 

 (:10:00-15:00)בין השעות המדמה המתפתח מועדים אפשריים לקיום המכרז הממוכן 

10.5.1. 08/09/2019; 

10.5.2. 09/09/2019. 

האוניברסיטה תשלח הודעה לכתובת הדוא"ל של כל מציע כפי שפורטה בהצעה, בדבר        

 המדמה. הממוכן המתפתח המועדים המדויקים של עריכת המכרז 

 

או לכל הפחות כל  כל המציעיםבמכרז הממוכן המתפתח המדמה ישתתפו  .10.6

  המציעים שעומדים בתנאי הסף של המכרז, לפי שק"ד האוניברסיטה.

המתפתח המדמה הממוכן אין בהשתתפות של מציע במכרז בכל מקרה אולם יובהר כי 

תנאי הסף ודרישות משום אישור ו/או התחייבות מצד האוניברסיטה כי המציע עומד בכל 

  .מינימליהיכות אהציון לפחות את קיבל  או  כיהמכרז 

 האוניברסיטה המדמה הינה חובה.במכרז ממוכן מתפתח  מסגרתהשתתפות ספק  .10.7

 .כולו המכרז מן, המדמה המתפתח הממוכן במכרז ישתתף שלא מציע לפסול רשאית

 הממוכן המתפתח המדמה והמכרז הממוכן המתפתח המכרזמועד  .11

המכרז הממוכן המתפתח המדמה, וכן מועד המכרז הממוכן המתפתח מועד  .11.1

יימסרו למציעים על ידי האוניברסיטה לאחר שלב בדיקת העמידה בתנאי הסף וניקוד 

 האיכות של המציעים. 
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יובהר כי שעות ביצוע המכרז הממוכן המתפתח המדמה וכן המכרז הממוכן  .11.2

, ועל המציעים להיערך מבחינה 09:00-15:00ה' ובין השעות -המתפתח יהיו בין הימים א'

 טכנית ומסחרית בהתאם לשעה המדויקת שתיקבע על ידי האוניברסיטה.

 נציג הספק .12

 ימנה נציג מטעמו שישמש כאיש קשר מול האוניברסיטה. הספק .12.1

 ההצעה. –פרטי איש הקשר יופיעו בנספח ב'  .12.2

 מפרטים הגשת .13

מחשב נייח, מסך, הכוללות נייחות לרכוש תחנות עבודה  תהאוניברסיטה מעוניינ .13.1

 .מקלדת ועכבר

 במסגרת הזמנת רכש האוניברסיטה רשאית לדרוש מפרטים של הציוד המוצע.  .13.2

( ימי 3) לושהשיספק כל ספק מסגרת מפרטים רלוונטיים תוך עם דרישה זו  .13.3

"( יהיה אחראי על הנציגנציג מטעם האוניברסיטה )להלן: " מקבלת הדרישה. עסקים

 טים המסופקים.בדיקה ואישור המפר

דף המפרט של המוצר. הדף  ספק המסגרת את , יצרףמפרטעבור כל פריט לו נדרש  .13.4

, סוג כרטיס תצוגה, CPUגודל הדיסק המוצע, פירוט יכלול לפחות את הפרטים הבאים: 

סוג הזיכרונות וכדומה. אין להסתפק במפרט הגנרי של היצרן המתאר את כל האופציות 

 באותו הדגם.

ים והחלקים המותקנים במחשבים להיות מאושרים ומקוריים של על כל המפרט .13.5

 ( ומותקנים על ידו. HP/DELL/LENOVOהספק ) 

  .הנציג יודיע לספק המסגרת באם הציוד המוצע מאושר על ידי האוניברסיטה .13.6

 להגיש ציוד מסוג אחרספק המסגרת יוכל  ,על ידי הנציגמפרט שהוגש ולא אושר  .13.7

 וזאת בתנאי שהגישו בטרם חלף המועד האחרון להגשת ההצעות.

את האחריות יפרט ספק המסגרת עבור כל פריט אליו מגיש המציע הצעת מחיר,  .13.8

הנדרשים  המוצעת על הפריט. הפירוט יכלול לפחות את משך האחריות ומדיניות תיקונים

 .בהזמנת הרכש של האוניברסיטהבמפרט הטכני ו/או 

 מענק רכישה .14

נוסף מחשב נייד אחד הספק  מחשבים נייחים ומכפלותיהם, יספק 40כל הזמנת  על .14.1

מחשבים ניידים וכך הלאה.  2 ומחשבים נייחים יינתנ 80. כלומר על הזמנת במפרט זהה

וכך בכל פעם שכמות המחשבים הנייחים  על בסיס רכישה המצטברתההטבה תינתן 

 3.2וכל זאת ע"פ סעיף  ייד חדש נוסף, יסופק לאוניברסיטה מחשב נ40 –שסופקה תגיע ל 

 לנספח זה.

 )קינפוג(ת מאפיינים וההגדרות עיקב .15

( 7על הספק לספק לאוניברסיטה, לפי דרישתה, מחשב אחד או יותר, בתוך שבעה ) .15.1

 להתקנה.  Imageימי עבודה מקבלת ההודעה על זכייה בפנייה הפרטנית, לצורך הכנת 
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אחד או יותר שישלח לו   Imageשכפול של הדיסקים הקשיחים על פי  יבצעהספק  .15.2

לאוניברסיטה ללא כמויות הנדרשות לפרט התוכנות והאוניברסיטה, בהתאם למעל ידי 

 תשלום נוסף.

 אספקה .16

הספק יספק את ההזמנה בתוך פרק זמן שיקבע במשותף בין האוניברסיטה לספק  .16.1

 ה.ילאחר קבלת הודעת הזכי

אית לדרוש מהספק לבצע את האספקה באופן מדורג ולא בבת האוניברסיטה רש .16.2

על ידי הספק במחסניו, ללא  , יאוחסןשטרם סופק הציוד המוזמןבמקרה זה יתרת אחת. 

 תשלום ועל אחריותו.

 והתקנה הובלה .17

שישלח על ידי  Imageעל הספק להיערך לבצע העתקת הדיסקים  ,במידה ויתבקש .17.1

 האוניברסיטה ויכיל את התוכנות המבוקשות בכל כיתה שתותקן. 

הספק יתאם מול נציג האוניברסיטה את מועד ההובלה המדויק וכן את ימי  .17.2

 ההתקנה של הציוד, עבור כל הזמנה בנפרד.

הספק ישנע ויוביל את הציוד לקמפוס האוניברסיטה באריאל, או ליחידת החוץ  .17.3

 תו וללא עלות נוספת. אביב, באחריו-בתל

הספק יתקין את כל הציוד במשרדים ו/או בכיתות ו/או בכל מקום אחר שיוחלט  .17.4

עליו עלי ידי האוניברסיטה. במידה והספק לא התקין במקום את הציוד שסיפק, רשאית 

 האוניברסיטה להזמין אדם מטעמה שיתקינו על חשבון הספק.

 פקה לנציג האוניברסיטה.הספק יספק תעודת משלוח אותה ימסור בעת האס .17.5

במידה ויש צורך באיסוף ציוד תקול, פגום או לקוי, לצורך תיקון או החלפה, זמנית  .17.6

או קבועה, ובכל מצב אחר בו יש צורך בהובלת הציוד, תיעשה ההובלה לאוניברסיטה ו/או 

 למקום התיקון ו/או לכל מקום אחר, באחריות הספק בלבד וללא עלות נוספת. 

 לפנות כל האריזות והעודפים לאחר ההתקנה של הציוד. באחריות הספק .17.7

 משאבים .18

הספק יפעיל מערך לוגיסטי מתאים על מנת לעמוד בכל בדרישות מכרז זה על  .18.1

ובמועדי  למכרז הממוכן המתפתח,נספחיו, לרבות עמידה במועדי הגשת הצעות מחיר 

 אספקה של הזמנות.

 מעקב הזמנות .19

רות של כל הציוד, כולל תאריכי אספקה לצורך מעקב, הספק ינהל רשימות מסוד .19.1

 ותיעוד של תיקונים, החלפות וכיו"ב.

 הספק יהיה ערוך להציג את הרשימות לבקשת האוניברסיטה.  .19.2

 אחריות .20

 הספק יספק תעודות אחריות של היצרן עבור כל הציוד המסופק.  .20.1

שנים לפחות על כל  5 -אחריות באתר הלקוח ל  ילהיות בעל יםעל המחשב .20.2

  .הםרכיבי
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באחריות הספק לדאוג לתיקון ו/או החלפת כל ציוד תקול ו/או פגום, בהתאם  .20.3

לאחריות היצרן שהוצעה, לרבות הובלת הציוד למעבדה וחזרה אל האוניברסיטה, אספקת 

 ציוד חלופי וכד', ללא עלות נוספת.

 מוקד שירות .21

אשר פרטי  ,מזמיןצוות מקצועי למתן התמיכה והשירות ליקצה  הספק .21.1

 .האוניברסיטהנציג יהיו בידי  ליואההתקשרות 

 האוניברסיטהיפנו עובדי/נציגי  /ציוד נלווהבכל מקרה של תקלה במחשב/מסך .21.2

 שימונו מראש למטרה זו למוקד השירות של הספק ויפתחו קריאת שירות. 

 טלפון או  פתיחת קריאת שרות תעשה באמצעות האינטרנט, דוא"ל .21.3

בפתיחת קריאת השירות יש לפרט את מספר המחשב/מסך התקול ואת מהות  .21.4

 התקלה. 

בפתיחת קריאת השירות יינתן מספר קריאה שישמש למעקב אחר אופן הטיפול  .21.5

 .בה

יפעל ויספק שירות בשעות הפעילות של האוניברסיטה מרכז השירות הטלפוני  .21.6

 (: פי הודעת האוניברסיטה שעות אלה יכולות להיות שונות בחגים ובמועדים, עללהלן )

 שעות ימים
 17:00עד  08:00 ה' –א' 

( דקות מרגע ניתוב 3תענה בתוך שלוש )מרכז השירות הטלפוני בקריאה המתקבלת  .21.7

 השיחה במענה האוטומטי.

( מרגע קבלת 2קריאה המתקבלת באמצעות דואר אלקטרוני תענה בתוך שעתיים ) .21.8

 הקריאה במוקד.

יאבחן הנציג ילווה את המזמין בזיהוי וטיפול בתקלה. הנציג המקבל את הקריאה  .21.9

, במידה ולא הצליח לפתור את התקלה, יישלח את מהות התקלה וימליץ על אופן הטיפול

 טכנאי אשר יאסוף את הציוד לצורך תיקון.

כל קריאה שתתקבל במוקד הטלפוני של הספק תירשם באופן המאפשר מעקב  .21.10

 ועל עד לסגירתה.אחר סטטוס הקריאה ואופן טיפולה בפ

הספק יבצע מעקב מסודר אחרי הפניות שמתקבלות במוקד, על מנת לזהות תקלות  .21.11

 חוזרות בציוד. 

לספק תהיה אפשרות איתור פניות לפי החתכים הבאים: מספר פניה, סוג הציוד,  .21.12

 תאריך הפתיחה, גורם מטפל. 

  לספק תהיה אפשרות צפייה והפקת דו"חות לגורמי האוניברסיטה בכל עת. .21.13

 

 טיפול בתקלות .22

במידה ומוקד השירות לא הצליח לסייע בפתרון הבעיה באופן טלפוני, ישלח טכנאי  .22.1

או \ו מקצועי ומיומן המצוין בחלפים, על פי סוג התקלה, לקמפוס האוניברסיטה באריאל

 .לשלוחה בתל אביב, לפי הצורך
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יום  לא עלה בידי הטכנאי לתקן את הפגם, הליקוי או התקלה בציוד, עד לסוף .22.2

העבודה שבמהלכו החל הטיפול בו בקמפוס, יתקין הטכנאי ציוד חלופי במקום הציוד 

 התקול.

הציוד החלופי המסופק יהיה זהה ברמתו ונתוניו לציוד התקול המוחלף, או ברמה  .22.3

 גבוהה יותר. 

בשימוש האוניברסיטה עד להחזרת והתקנת הציוד המתוקן  ריישאהציוד החלופי  .22.4

 עבודתו התקינה של הציוד המתוקן.  על ידי הספק, ווידוא

( ימי 10לא עלה בידי הספק לתקן ולהחזיר את הציוד לאוניברסיטה תוך עשרה ) .22.5

עסקים, יספק לאוניברסיטה ציוד קבוע חלופי מאותו הדגם או מדגם מתקדם יותר 

מתוצרת אותו יצרן, ואשר הינו בעל מפרט זהה או טוב יותר מן הציוד התקול. לפני התקנת 

 ד הקבוע החלופי, יקבל את אישור האוניברסיטה.הציו

 תקלה חוזרת .23

 מהציוד שסופק (10%במקרה של אירוע תקלה זהה ביותר מעשרה אחוזים ) .23.1

 הציודלדרוש מהספק החלפת החלק הפגום בכל  ת האוניברסיטהמאותה תצורה, רשאי

לפה, מאותה תצורה, בחלק חדש בעל נתונים טובים יותר, ועל הספק יהיה לבצע את ההח

 מהאוניברסיטה.ימי עבודה מקבלת דרישה בכתב  (10עשרה )על חשבונו בתוך 

שישה מסוים במהלך תקופה בת  בפריט ציוד( תקלות זהות 3שלוש )במקרה של  .23.2

חודשים רצופים במסגרת תקופת האחריות, יהיה הממונה רשאי לדרוש מהספק  (6)

בעל נתונים זהים או טובים יותר ועל הספק  בפריט ציודהאמור  פריט הציודלהחליף את 

 ( ימי עבודה מקבלת הדרישה. 3לבצע את ההחלפה על חשבונו בתוך שלושה )

 דו"חות מעקב .24

( חודשים, ולא 3הספק יגיש לאוניברסיטה דו"ח פניות למוקד, לפחות כל שלושה ) .24.1

 יותר מאחת לחודש, שיכלול לפחות את הנתונים הבאים:

 ריאות.מספרי מערכת ומספרי ק .24.1.1

מהות התקלה, סוג הטיפול והזמן שחלף ממועד פתיחת כל קריאת שרות ועד  .24.1.2

 לסיום הטיפול בה.

 :דו"ח סטטיסטי שיכלול ניתוח באחוזים של הנתונים הבאיםבנוסף, יוגש  .24.2

 קריאות שווא. .24.2.1

 קריאות חומרה. .24.2.2

 קריאות תוכנה. .24.2.3

 קריאות הדרכה. .24.2.4

 קריאות מעורבות. .24.2.5

 קריאות דחופות/מערכתיות. .24.2.6

 האוניברסיטה.כל נתון אחר שיידרש ע"י  .24.2.7

 אופן התשלום .25
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

הספק הזוכה יתחייב לספק את הציוד ו/או החומרים בהתאם למחירים הנקובים  .25.1

יידון  5%-בהצעתו. בסוף כל שנה יתעדכנו המחירים. כל שינוי במחירי השוק אשר גבוה מ

 בין הצדדים. 

ר החשבונית על ידי מיום אישו 60תנאי התשלום של האוניברסיטה הינם שוטף + .25.2

 נציג האוניברסיטה.

במקרה והאוניברסיטה תהיה מעוניינת לבטל הזמנה, הספק מתחייב לקבל בחזרה  .25.3

 את הפריט באריזתו המקורית ולזכות את האוניברסיטה בהתאם. 

 פיצויים מוסכמים .26

ממנו לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות, ייגבו והקבלן במידה  .26.1

 מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות. – 27סעיף בסכמים כמופיע פיצויים מו

 הינו בשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.מימוש פיצויים מוסכמים  .26.2

יכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של  םמימוש הפיצויי .26.3

 בכל דרך אחרת. האוניברסיטה ו/או על ידי  האוניברסיטהמורשה חתימה מטעם 

הפעלת כל  מהאוניברסיטהיובהר, אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע  .26.4

 , לרבות חילוט ערבות החוזה. הספקאחרת כנגד  סנקציה

 מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות .27

רשאי לבטל את  מזמיןהיהיה  לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן, הספקבמידה ו .27.1

 הספק,עם סו המוחלט והבלעדי, ולסיים את יח ותאם לשיקול דעתבה הסכם ההתקשרות,

 למזמיןו/או כל אמצעי אחר העומד  קבלןשמסר ה לרבות תוך חילוט הערבות הבנקאית

 עפ"י כל דין.

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המהווים הפרה של  .27.2

להפסיק  הלאוניברסיט, מקנה זכות , אשר במקרה של חריגה חוזרתשלעיל אמנת השירות

 כל הקנסות המפורטים לעיל: ו/או להטיל מידית הספקאת ההתקשרות עם 

 שירות בתקני עמידה אי בגין קנסות מנגנון טבלת

' מקס הפיצוי הפיצוי וסוג גובה החריגה נדרשת שירות רמת

 חריגה בגין מצטבר

 מרמת *חוזרת

 השירות

הגשת הצעות מחיר 

 לפניות פרטניות

אי הגשת הצעות מחיר לשתי 

 פניות פרטניות רצופות

 הפסקת התקשרות הפסקת התקשרות

אספקת הזמנה 

 במלואה על פי המפרט

לכל יום  ₪ 300 פיגור במועד אספקת המשלוח

 איחור

הפסקת 

 ההתקשרות

 המסופקים המוצרים

לפי  להיות נדרשים

 מפרט נדרש

אספקת מוצרים שאינם עונים על 

קביעת נציג המפרט הנדרש, לפי 

 האוניברסיטה

החלפת המוצר 

במוצר שעונה על 

 המפרט הנדרש

עבור כל  ₪ 100

מוצר שסופק לא 

 לפי המפרט
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

  ( פעמים.3* חריגה חוזרת תיחשב לאחר שלוש )

לוח זמנים לתגובה של 

 מוקד השירות כנדרש

חוסר תגובה של המוקד במשך 

דקות בטלפון,  15-למעלה מ

שעות  4-ובמשך למעלה מ

 בדוא"ל 

לכל אירוע  ₪ 300

)אין כפל קנס על 

תגובה במספר חוסר 

 דרכי התקשרות(

הפסקת 

 ההתקשרות

הצגת דו"חות לפי 

דרישת נציג 

האוניברסיטה, או כל 

 שלושה חודשים

פיגור של למעלה מחודש בהצגת 

 דו"ח

עבור כל דו"ח  ₪ 500

 שהוגש באיחור

הפסקת 

 ההתקשרות
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ההצעה  -' ב נספח

 נדרשת תשומת לב בהשלמתו( –רבות, ומחייב השלמת נתונים לכל אורכו )תצהיר זה כולל הצהרות 

 

 לכבוד

 אריאל  אוניברסיטה

לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה  - 6/19מכרז מסגרת ממוכן מתפתח מס' : הנדון

  .לאוניברסיטת אריאל בשומרון

 

אריאל אוניברסיטת  לידי בזאת להגיש מתכבדים_______________,  מ"הח אנו .1

מכרז מסגרת ל ב"המצ הצעתנו את(, "האוניברסיטהו/או "" המזמין" :להלן) בשומרון

לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה לאוניברסיטת אריאל  - 6/19ממוכן מתפתח מס' 

 "(. המכרז" :להלן) המכרז במסמכי כמתואר בשומרון

: להלן________ ) בחברתובתפקיד __________ __________  בתפקיד יםמשמש והננ .2

 .בשמה תצהיר לתת כיםומוסמ( החברה"ו/או " "המציע"

 פרטי המציע .3

 : המציע שם  .1

 : ז"ת/פ"ח  .2

 : החברה הקמת יסוד תאריך  .3

 (:ל"מנכ שם) המנהל שם  .4

 שמות מורשי חתימה:   .5

 _____________________________________ א.

 _____________________________________ ב.

 _____________________________________ ג.

 : המציע כתובת  .6

 : טלפון' מס  .7

 ': פקס' מס  .8

 : המכרז בנושא הודעות לקבלת ל"דוא כתובת  .9

 : המציע בשם הודעות לקבל המוסמך זה למכרז קשר איש  .10

 : קשר איש נייד' טל  .11

 : המציע של ח"רו פרטי  .12

 

 

 עמידה בתנאי סף .4

 עומד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז.המציע מצהיר כי הוא 

 גוף מאוגד .5

 הרשום. כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע 5.1
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

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

1976; 

_____________ 

 חתימת המציע

 ספק מורשה .6

שהמציע הינו היצרנים ליד  יש לחתוםהמציע הינו ספק מורשה של היצרנים הבאים )

 (:ספק מורשה שלהם

6.1 HP - ____________ 

6.2 DELL - ____________ 

6.3 LENOVO - ____________ 

 ניסיון .7

, 2018-ו 2017, 2016מהלך כל אחת מהשנים בנשוא מכרז זה מחשוב ציוד  סיפקהמציע  7.1

 .שנהכל בלקוחות לפחות  3-ל

  –, לצורכי סעיף זה לקוח

, בהיקף של לפחות שלוש היצרניםמתוצרת מחשוב ציוד המציע סיפק לו  7.1.1

 ; אותה השנהש"ח( לא כולל מע"מ במהלך  300,000מאות אלף שקלים חדשים )

נספח המציע סיפק לו שירות ותמיכה לציוד המחשוב, לפחות לפי הקבוע ב 7.1.2

 .מכרז זה ונספחיומפרט טכני ואמנת שירות למכרז זה, ובכלל בכל מסמכי  –א' 

_____________ 

 חתימת המציע

 מערך תמיכה .8

 למציע מערך תמיכה אשר עומד בכל התנאים הבאים: 8.1

 מוקד תמיכה טלפוני לצורך תמיכה טכנית ושירות לקוחות, בכתובת: 8.1.1

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 מעבדת שירות לתיקון תקלות, בכתובת: 8.1.2

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 טכנאים המספקים שירות ותמיכה למוצרים. 10למציע לפחות  8.1.3

_____________ 

 חתימת המציע

 איש קשר מטעם המציע .9
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 פרטי איש הקשר של המציע הם:

 ________________________________________שם מלא:   9.1

 __________________________________________:תפקיד 9.2

 _______________________________________טלפון נייד:  9.3

 _____________________________________כתובת דוא"ל:  9.4

 :כי בזאת מצהירים אנו .10

, בהם האמור את הבנו, החוזה לרבות ונספחיו המכרז מסמכי את בעיון קראנו 10.1

 ההתחייבויות וקבלת התנאים לכל להסכמתנו חלוטה ראיה מהווה הצעתנו והגשת

  ;האמורים המסמכים פי על עלינו המוטלות

  ;המכרז מסמכי פי על למזמין השמורות הזכויות לכל מסכימים אנו  10.2

  ;ומסמכיו המכרז הליך לעניין ידנו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו 10.3

  ;במכרז להשתתפות הדרושות הסף דרישות כל אחר ממלאים אנו 10.4

 הדורשים ורישיונות, ציוד, אדם כוח, וכלכלית מקצועית, ארגונית יכולת בעלי אנו 10.5

 כל ולקיום, במכרז הקבועים במועדים לאספקתם, במכרז כאמור השירותים לאספקת

 ;למכרז שצורף החוזה נשוא ההתחייבויות

 התנאים את ולבדוק לחקור מנת על נחוצים לנו הנראים האמצעים בכל נקטנו 10.6

 כל קיבלנו וכן, אספקתם במהלך להתגלות העלולים הקשיים ואת השירותים לאספקת

 ;זאת הצעתנו הגשת לפני בדיקותינו לצורך הדרוש מידע

 מהחוזה כלשהי שינוי זכות לנו תקנה לא, ידנו על החוזה מתנאי תנאי הבנת אי 10.7

 האוניברסיטה כלפי טענות כל לנו יהיו ולא ואין, הזמנים מלוחות או/ו מהמחיר או/ו

  ;כך בשל

  ;אמת הינם בהצעתנו המופיעים הפרטים כל כי לאשר הרינו 10.8

 במסמכי כמפורט ידכם על שייערכו ובדיקות לחקירות בזאת מסכימים אנו 10.9

 הסברים ומתן מסמכים הגשת לרבות ידכם על שתידרש דרך בכל פעולה ונשתף, המכרז

 . נוספים

 הפקדת לרבות, ונספחיו ההסכם תנאי כל אחר נמלא כי בזאת מתחייבים אנו 10.10

 את ונערוך הזמנים בלוחות נעמוד וכי, החוזה פי על ההתחייבות לביצוע ערבות

 . והחוזה המכרז מסמכי פי על שנדרש כפי הביטוחים

 הקבועים הזמנים בלוחות לעמוד ומסוגלים יכולים אנו כי בזאת מצהירים אנו 10.11

, ח"ש 1,000 של סך נשלם, זאת התחייבותנו ונפר במידה כי מסכימים ואנו, במכרז

 הראשונה דרישתו עם וזאת, העבודה בתחילת איחור יום כל עבור מוסכמים פיצויים

 .נזק הוכחת וללא האוניברסיטה של

 על ההודעה מיום ימים 7 תוך מתחייבים אנו הצעתנו את לקבל תחליטו אם 10.12

במתן  ולהתחיל ביצוע וערבות ביטוחים עריכת אישור אליכם להעביר, הזכייה

 . המלאה רצונכם לשביעות, כנדרש במסמכי המכרז השירותים

 לדון יפו אביב-בתל משפט לבית הנתונה המקומית לסמכות הסכמתנו נותנים אנו 10.13

 . זה מכרז בענייני

 .ההצעה מחיר את האחרים המציעים עם תיאמנו לא כי מצהירים אנו 10.14
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 להגשת האחרון המועד לאחר ימים 180 בתוקף תעמוד הצעתנו כי מתחייבים אנו 10.15

 . המכרז לתנאי ובהתאם הצעות

 ומוחלט סופי וויתור, המכרז תנאי לכלל הסכמה מהווה ידינו על ההצעה הגשת 10.16

 תנאי לכל או/ו השירותים לאספקת התנאים לכל בקשר טענה כל על מסויג ובלתי

 . סבירותם לרבות המכרז מתנאי

 ומרצוננו המכרז במסמכי הקבועים התנאים כל הבנת מתוך ניתנת זאת הצעתנו 10.17

 . החופשי

 הגבלים עסקיים .11

הצעה זו מוגשת בתום לב. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו  11.1

הוחלטו על ידינו באופן עצמאי, ללא הסדר או דין ודברים עם מציע פוטנציאלי אחר 

 )למעט קבלני המשנה שפורטו בהצעתנו במפורש(.

לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ו/או  11.2

 להשפיע על מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתנו. 

ידוע לנו כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי  11.3

 . 1988-א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח47סעיף 

אוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לדווח לרשות ההגבלים ידוע לנו כי ה 11.4

 העסקיים במקרים של חשד ממשי לתיאום הצעות.

 ציבוריים גופים עסקאות חוק .12

 מצהיר הנני, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם 12.1

, אליה זיקה בעל או/ו החברה הורשעה לא, זה תצהיר על חתימתי למועד עד כי בזאת

 תנאים והבטחת עדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק י"עפ עבירות משתי ביותר

 ביותר הורשעו ואם 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק או/ו 1991-א"התשנ(, הוגנים

 - להלן) האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה שחפה הרי, עבירות משתי

 "(.העבירות"

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

 .האמורות

 מסוגלת היא וכי במכרז שהוגדרו הסף תנאי בכל עומדת חברתנו כי להצהיר הריני 12.3

 . המכרז הוראות לכל בהתאם האוניברסיטה ידי על המבוקשים המוצרים את לספק

 עניינים ניגוד .13

 אדם וכל המשנה קבלני, עובדיה, שבה המשרה נושאי, החברה כי להתחייב הריני 13.1

 לכל השירותים מתן עם עניינים ניגוד של במצב ימצאו ולא נמצאים לא, מטעמה אחר

 ניגוד לרבות וזאת, לאחריה שנה של תקופה במהלך ואף ההתקשרות תקופת אורך

 .מטעמה ומי זה למכרז יועציה, עובדיה, האוניברסיטה עם עניינים

 לגרום עלולה עניינים ניגוד של במצב כאמור הימצאות כי לי וידוע לי הוסבר 13.2

 .מרובה נזק לאוניברסיטה
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 לי ידוע לא ההצעה על חתימתי במועד כי האוניברסיטה כלפי מתחייב אני כן על 13.3

 בקשר עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום העלול עיסוק או עניין כל על

 .במכרז הכלולים והשירותים העבודות עם

 לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לטפל, לעסוק שלא מתחייב אני 13.4

 .בעקיפין או במישרין, לעיל כאמור השירותים מתן עם עניינים ניגוד של במצב להיות

 שבטיפולי עניין או תיק כל על, בכתב, לאלתר, לאוניברסיטה להודיע מתחייב אני 13.5

 פי על ולפעול, עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד עלול אשר

 .אוניברסיטה של הוראותיו

"ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס: לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה  13.6

 לצורך ידי-על ידי ו/או נשכר-ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על

, עובדי או ותפיש או מעסיקי או שאני לקוח של לעניינו; אוניברסיטהל השירותים מתן

 שלי משפחה לקרוב או לי אשר תאגיד של לעניינו; מבקרים או מייעצים או מיצגים

 מנהל, בו חבר – עימו קשר יש השירותים נותן אצל מהעובדים למי או, ראשונה מדרגה

 בעל או, רווחים לקבל זכות או, מניותיו בהון או בו חלק לו יש או, בו עובד או אותו

 .ערך ניירות בחוק כהגדרתן, בו שליטה

 של זוגם ובני, צאצא, אח, הורה, זוג בן – משמעותו" ראשונה ממדרגה משפחה בן 13.7

 .מאלה אחד כל

 אוניברסיטהל השירותים מתן סיום לאחר שנה לתום עד תקפה תהא זו התחייבותי 13.8

 המעורב מטעמו אחר גורם כל או/ו השירותים נותן אצל העובדים לכל תקפה ותהא

 .אוניברסיטהל השירותים במתן

 החתימה מורשה או/ו עצמו השירותים נותן ידי-על ממולאת זו שהתחייבות ככל  13.9

 מהתחייבותי לגרוע כדי זו כללית בהתחייבות אין, ספק הסר למען – מטעמו

 ניגוד של ממצב להימנע, מטעמי הפועלים או/ו ידי-על המועסקים כל של והתחייבותם

 השירותים מתן במסגרת ידי-על יטופל אשר עניין לכל באשר קונקרטי עניינים

 .אוניברסיטהל

 סודיות .14

ידוע וברור לנו, כי מידע שיימסר לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י האוניברסיטה ובין  14.1

ההצעה למכרז, לפני תקופת ההתקשרות, במהלך  בדרך אחרת, במהלך הכנת והגשת

בו שימוש, ללא  ואין לעשותתקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה ולאחריה, הוא סודי 

 אישור בכתב ומראש של האוניברסיטה.

בכתב התחייבות זה ולעיל "מידע" משמעו לרבות וללא הגבלה: כל מידע בקשר עם  14.2

ומכל הנובע מההתקשרות עם האוניברסיטה, מידע בקשר לאוניברסיטה ו/או 

שפחותיהם, מ מוסדותיה ו/או חבריה ו/או צד ג' הקשור אליה ו/או כל העובדים ובני

מידע עסקי, מסחרי, טכנולוגי, תכנוני, רפואי, תפעולי ושיווקי, לרבות כל תכנית ומסמך 

מעשי, בכתב, בעל פה, מצולם, בקבצי מחשב, ברשת האינטרנט  עיוני, מדעי ו/או

ו/או בכל מדיום, פורמט ואופן  העולמית, מוקלט, ניתן לקריאה ולפענוח בצורה גרפית

 אחר.
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מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא המידע לא יכלול  14.3

התחייבות זה, אולם יכלול מידע שנמסר לנו ע"י צד ג'  ע"י הפרת התחייבויותינו בכתב

להודעה על כך טרם  בדין, אולם לא יכלול מידע שחובה עלינו לגלותו עפ"י דין, ובכפוף

 לגילוי.

 אנו מתחייבים בזאת: 14.4

ת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף לשמור בסודיות מוחלט 14.4.1

דין, בין במישרין, בין בעקיפין ובין בכל  כלשהו, זולת האנשים המורשים עפ"י כל

כלשהו,  דרך אחרת, לרבות וללא הגבלה, לסוכנות, יועץ, סוכן, קבלן ו/או ספק

 לרבות ספקים ו/או קבלני משנה של האוניברסיטה.

להרשות לאחרים לבצע שכפול, העתקה,  לא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או 14.4.2

 אחרת של כל מידע שהוא. צילום, תדפיס וכל צורת העתקה

לשמור בהקפדה על פרטי המידע ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות  14.4.3

אובדנו ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים  הסבירים הנדרשים לשם מניעת

 שהיא.לכך ע"י האוניברסיטה ו/או פרסומו בכל צורה 

לא לעשות במידע, כולו או חלקו, שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו  14.4.4

העבודה/השירות/המטרה שלשמה נמסר לנו  באופן ו/או בדרך כלשהי שלא לצורך

 המידע ע"י האוניברסיטה.

להחזיר לאוניברסיטה מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו  14.4.5

מידע מכל מין וסוג שהוא המצוי ה לעיל, באופן מסודר ותקין, את כל עותקי

, (אחר לרבות כל מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי ו/או אמצעי מדיה)ברשותנו 

לרבות חומרים שהופקו מתוך המידע ובאמצעותו, ולרבות המסמכים והפריטים 

מי מטעמנו, שהיו בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו  שהוכנו על ידינו ו/או ע"י

 העבודה/השירות. ו ו/או לידי מי מטעמנו במהלךו/או שהגיעו לידינ

להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו אשר  14.4.6

במסגרת הסכם ההתקשרות, לדאוג כי כל אחד מהם  ייתן שירותים לאוניברסיטה

התחייבות זה ולפעול לאכיפת  יתחייב אישית בחתימתו לפעול עפ"י הוראות כתב

 התחייבות זה ע"י עובדינו. היה ומי מעובדינו יפר התחייבות ההתחייבויות בכתב

 כלשהי, אנו נודיע לאוניברסיטה מיד ובכתב על הפרה כאמור.

כל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן  14.4.7

תקופת ההתקשרות, הן  הן לפני, שנים מתום תקופת ההתקשרות 7לתקופה של 

ל הנוגע להגשת ההצעה לביטוח כאמור לעיל, בתקופת ההתקשרות ולאחריה בכ

 .בין בארץ ובין בחו"ל ותהיינה תקפות

 העסקת אנשים עם מוגבלויות  .15

 :במשבצת המתאימה( x)סמן 

 חלות לא 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 על המציע.
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 חלות  1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

 על המציע והוא מקיים אותן.  

חלות  8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה(: xעל המציע נדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה(:  xאו יותר נדרש לסמןעובדים  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה

לחוק  9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והרווחה והשירותים החברתיים לשם

קבלת  לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון

 .מןליישו בקשר הנחיות

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

 לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו החברתיים לשם בחינת יישום

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות

פנייה זו ונעשתה עמו )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע  פעל ליישומן

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 שילוב עסקים זעירים .28

 במקום הרלוונטי(: Xהמציע הינו )נא לסמן  .28.1

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו פטור עוסק; 

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו מורשה עוסק; 

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו כספי מוסד; 

 בו ההצבעה מכוח מחצית או מההון תמחצי לפחות מקומית רשות שבידי תאגיד; 

 2001-"אהתשס, וביוב מים תאגידי בחוק כהגדרתה חברה; 

 עונה להגדרת אחד מהנ"ל.  לא 

האפשרויות הראשונות, יש לבחור את  שלוש מבין אחת סומנה 16.1 לסעיף שבתשובה ככל .28.2

 במקום הרלוונטי(: Xהקטגוריה אליה משתייך המציע )נא לסמן 

  עולה אינו שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 5 עד מעסיק –" זעיר"עסק 

 "חש מיליון 2 על

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

 "זעיר"עסק  שבהגדרה התנאים אחד לגביו מתקיים ולא ₪ מיליון 2 על

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

 אחד לגביו מתקיים  ולא ₪ מיליון 100 על עולה אינו אך ₪ מיליון 20 על עולה

 ".קטן"עסק  או" זעיר"עסק  שבהגדרה התנאים
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 Vלסמן  נא) המכרז פי על הדרושים הבאים המסמכים את להצעתנו בזאת מצרפים אנו .16

 (:שצורפו המסמכים בשורות של

 צורף מסמך/תעודה מסד

 פי על הדרוש מרשם בכל רישום תאגיד ו/או רישום תעודת  .1

 ;דין

 

 תמצית של עדכני תדפיס להצעתו יצרף, תאגיד שהינו מציע  .2

 הינו המציע אם, דין פי על בפנקס לגביו המתנהלת הרישום

 רשם מטעם תקין ניהול על אישור בעל להיות עליו, עמותה

 ;השוטפת לשנה תקף העמותות

 

 גופים עסקאות חוק פי על הדרושים האישורים כל  .3

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים

 

  ;מ"המע רשויות מאת בתוקף מורשה עוסק אישור  .4

חתומים על ידי המציע על פי הוראות  המכרז מסמכי כל  .5

 ;למכרז 9.4 סעיף

 

 – שישנם ככל שישנם ככל, ההברה כל מסמכי תשובות  .6

 ;למכרז 9.4 ףסעי הוראות פי על המציע ידי על חתומים

 

  ;ואמנת שירות טכני מפרט –נספח א'   .7

  ;ההצעה -ב'  נספח  .8

  ;ניסיון המציע –נספח ג'   .9

  ;רישיונות ואישורים –נספח ד'   .10

  ;אישור רו"ח –נספח ה'   .11

  ;נוסח ערבות מכרז –ו' נספח   .12

וחתימות בכל מקום  פרטים לרבות מילוי הסכם, –ז' נספח   .13

 ;למכרז 9.4 ףסעי הוראות פי על נדרש

 

 הדף בשולי לחתום רק יש -נוסח ערבות ביצוע  –ח' נספח   .14

 ;ולמלא ולא

 

 הדף בשולי לחתום רק יש -סעיפי ביטוח להסכם  –ט' נספח   .15

 ;ולמלא ולא

 

יוגש ללא הערות  – אישור קיום ביטוחי הספק –י' נספח   .16

 ;ולמלא ולא הדף בשולי לחתום רק ישותוספות. 

 

 

 .וכן כל מסמך אחר שנדרש לפי הוראות המכרז .17

 . אמת לעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר הנני .18
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 :חתימה מורשי .19

 :1' מס חתימה מורשה

 : _________________.שם

 : ______________חתימה

 !(לחתום חובה)

 : ______________.תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 .עליה ו/וחתם ל"הנ ם/הצהרתו נכונות

' ___________, מס ז"ת נושא____________,  הם זה מכרז על חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכי כן

 . ועניין דבר לכל החברה את מחייבת זו וחתימתם' ____________, מס ז"ת נושא_____________,  -ו

 

 

________________   _______________________ 

מתוחות חתימה       תאריך

 :2' מס חתימה ורשהמ

 : _________________.שם

 : ______________חתימה

 !(לחתום חובה)

 : ______________.תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 המציע ניסיון  -' ג נספח

 . בטבלהוהפרטים  יש למלא את כל השדות להשלים. להלן טבלת ממליצים שעל המציע  .1

 שנה.כל בלפחות  לקוחות 3-ל, 2018-ו 2017, 2016המציע סיפק שירותים זהים לנשוא מכרז זה בכל אחת מהשנים  - 5.2כמוגדר בסעיף  .2

  –לקוח, לצורכי סעיף זה 

ש"ח( לא כולל מע"מ במהלך  300,000, בהיקף של לפחות שלוש מאות אלף שקלים חדשים )המורשים מתוצרת היצרנים ,מחשובציוד סופק כל גוף אשר לו  .2.1
 ;אותה השנה

 נספחיו.כל מכרז זה ולכנספח א'  המצורףהטכני ואמנת שירות המציע סיפק לו שירות ותמיכה לציוד המחשוב, לפחות לפי הקבוע במפרט  .2.2

 כדלקמן לפי הצורך.ניתן להוסיף טבלאות  .3

 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל או לחלק מן הממליצים, וכן לפנות ללקוחות המציע שלא מופיעים ברשימה להלן. .4

 לקוחשם ה שנה #

 

היקף כספי של 

הציוד שסופק 

 )בשקלים(

נייחים, מספר מחשבים 

על פי המוגדר בנספח א' 

מפרט טכני ואמנת  –

 שירות, שסופקו

ותפקיד  שם ממליץ

 בממליץ

 של הממליץ טלפון נייד

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 לקוחשם ה שנה #

 

היקף כספי של 

הציוד שסופק 

 )בשקלים(

נייחים, מספר מחשבים 

על פי המוגדר בנספח א' 

מפרט טכני ואמנת  –

 שירות, שסופקו

ותפקיד  שם ממליץ

 בממליץ

 של הממליץ טלפון נייד

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

 

, ידוע לי שנציג אוניברסיטת אריאל יהיה רשאי להתקשר לאחראי על השירותים של כל הלקוחות ו/או חלקם לבחירתואני החתום מטה מאשר כי אלו לקוחותיי וכי 

 .בין אם צוינו בטבלה זו בין אם לאו, וכן לעובדים של לקוחותיי

 ____________  ______________  _______________ 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

חתימה    שם    תאריך 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 רישיונות, אישורים ותעודות  -' ד נספח

 
את כל  לספק מנת על הרלוונטיות התקנות או/ו בחוק הנדרשיםהמציע יצרף העתק רישיונות ואישורים 

 השירותים הנדרשים במכרז זה. 
 כמו כן, ייצרף המציע את הבאים:

 ;4.1ח עדכני מהמרשם בו רשום המציע, כנדרש בסעיף "דו .1

, בתוקף במועד הגשת ההצעה, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי אישורים נדרשים על .2

 ;4.2כנדרש בסעיף 

 ;5.1, כנדרש בסעיף LENOVOו/או  DELLו/או  HPהמציע ספק מורשה של  תהוכחת היו .3

 .5.5ערבות בנקאית, כנדרש בסעיף  .4
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 אישור רו"ח  -' ה נספח

 

 לכבוד

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה  - 6/19מתפתח מס' מכרז מסגרת ממוכן אישור רואה חשבון ל

 .לאוניברסיטת אריאל בשומרון

 

שמי ________________ והנני משמש כרואה חשבון בחברת __________________, ח"פ  .1
 "המציע"(. -_________________ )להלן 

 את הבאים: לאשרלאחר שבדקתי את ספרי החשבונות והמסמכים שהוצגו לפני של המציע, הריני  .2

 שהמחזור השנתי של המציע הינו:  .2.1

 )לא כולל מע"מ(; _______________ ₪  2016לשנת  .2.1.1

 )לא כולל מע"מ(; _______________ ₪  2017לשנת  .2.1.2

 )לא כולל מע"מ(; _______________ ₪  2018לשנת  .2.1.3

 ;2018בעל תזרים מזומנים חיובי )או אפס(, כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת המציע הינו  .2.2

 ;2018דוחות הכספיים המבוקרים לשנת המציע אינו בעל הערת עסק חי, על פי ה .2.3

 נושים. הסדר בעריכת נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע .2.4

 

 ____________  ____________  _____________ 

 חותמתו חתימה   שם רו"ח                   תאריך   
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 נוסח ערבות מכרז  -' ו נספח

 
 

 לכבוד
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 אג"נ.,
 __________הנדון: ערבות בלתי מותנית מס' ______

על פי בקשת _______________________ )להלן: "החברה"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות  .1
 םאלפי חמשת)במילים:  ₪ 5,000מותנית בכל תנאי, לתשלום כל סכום עד לסכום של -מוחלטת ובלתי

מכרז מסגרת ממוכן מתפתח שתדרשו מאת החברה בקשר עם )להלן: "סכום הערבות"( שקלים חדשים( 
 . לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה לאוניברסיטת אריאל בשומרון - 6/19מס' 

ימים מקבלת דרישתכם  3ידכם עד סכום הערבות תוך -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על .2
הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא 

וק הסכום הנ"ל מהחברה. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים ומבלי שנדרוש תחילה סיל
לנקוט בהליכים משפטיים נגד החברה ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לחברה ו/או לממש בטחונות אחרים 

 כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

ידכם מתוך -סכום שיקבע עלאתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל  .3
ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על -ידכם וישולמו על-סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על

סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא 
 תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

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

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום  .4
על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל 

 י דין.ברירה המוענקת לחברה על פ

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

ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה  07/03/2020 הערבות תהיה בתוקף עד ליום .6
 בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת קהל.  ______,____________ -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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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 התקשרות  כםהס  -' ז נספח

 2019______לחודש  ________ביום  באריאל שנחתם

 

 ____אוניברסיטת אריאל בשומרון, ע"ר  בין:

 המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה, ע"ר/או ו 

 מצד אחד;       40700, אריאל 3מרח' קריית המדע  

 "(המזמיןו/ או " "האוניברסיטה" –)להלן  

 

  ;___________ /ת"זח"פ ;___________ /עוסק מורשהחברת  לבין:

       מרח':_____________  

 מצד שני;        

 ("הספק" – ")להלן 

 

 

)להלן: אספקת ציוד מחשוב, אחריות ושירות שירותי לקבל  האוניברסיטה וברצון  הואיל

לרכש, אחריות  - 6/19מכרז מסגרת ממוכן מתפתח מס'  במסמכי "(, כמפורטהשירותים"

 ( לנספחיו."המכרז")להלן:  ושירות לתחנות עבודה לאוניברסיטת אריאל בשומרון

נתקבלה ע"י ועדת המכרזים של האוניברסיטה כהצעה הגיש הצעתו למכרז והצעתו  והספק  והואיל

 ;זוכה במכרז

והספק מעוניין לספק את השירותים לאוניברסיטה והוא מצהיר כי הוא עוסק בביצוע   והואיל

השירותים מהסוג הנדרש וכי הוא רשאי על פי כל דין לבצע את השירותים עבור 

הרישיונות, ההיתרים, האמצעים, האוניברסיטה וכי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות, 

כוח האדם, הניסיון, ההון וכל דבר נוסף הדרוש לביצוע השירותים ולשביעות רצון המלאה 

 של האוניברסיטה בהתאם להוראות המכרז והסכם זה;

ושני הצדדים הסכימו כי שירותי הספק יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד  והואיל

הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק שירותיו לאוניברסיטה על  למעביד, אלא כאשר

 המתחייב והמשתמע מכך, בסיס קבלני על כל

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל  והואיל 

 ובהסכם זה;

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הוצהר, הותנה לפיכך

 והגדרותנספחים, כותרות הסעיפים  .1

 .ממנו ויקראו ביחד עמו נפרד בלתי זה והנספחים להסכם מהווים חלק להסכם המבוא 1.1

 :מההסכם נפרד בלתי חלק המהווים הנספחים רשימת להלן 1.2

 מסמכי המכרז לנספחיו; -' א נספח .4.1

 ;הממוכן למכרז הספק הצעת -' ב נספח .4.2

 ערבות ביצוע; -' ג נספח .4.3

 מכתב הודעת הזכייה; -' ד נספח .4.4
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ;סעיפי ביטוח חוזיים ואישורי ביטוח -ה'  נספח .4.5

 כותרות הסעיפים משמשות לנוחות בלבד והן לא יפורשו יחד עם הסכם זה. 1.3

 לצורכי הסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצדם: 1.4

 הסכם זה על נספחיו. " ההסכם" 1.4.1

כפי האוניברסיטה דרישות על פי אספקת ציוד מחשוב, אחריות ושירות  "השירותים" 1.4.2

 יהיו מעת לעת. ש

  "ציוד מחשוב" 1.4.3

מסוג ו/או תחנות עבודה  מחשב נייח, מסך, מקלדת ועכבר הכוללתעבודה תחנות ה      

ALL IN ONE או דרישות והכל לפי הגדרות המפרט הטכני ו, כולל מקלדת ועכבר/

 . ו/או בהליך תחרותי אחר פנייה הפרטניתהאוניברסיטה כפי שיוגדרו ב

1.4.4  

  לרבות, ומסמכיה כל נספחיה על, למכרז שהוגשה כפי הספק הצעת "הספק הצעת" 1.4.5

 ;ונספח התשובות לשאלות ההבהרה ההבהרה מסמכי   

  כרזפריטי ציוד טכני וחומרים לסוגיהם השונים, שפורטו במסמכי המ "רכיב/ציוד" 1.4.6

 הספק.  ובנספחיו ו/או שידרשו במהלך תקופת ההתקשרות עם   

 אנשי קשר: .2

האוניברסיטה ממנה בזה את מר ישי לבקוביץ להיות הנציג הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע  2.1

 "(.המתאם" -הסכם זה )לעיל ולהלן

 הספק ממנה בזה את __________ להיות נציג הספק בכל הקשור לביצוע הסכם זה. 2.2

 טלפון: _________; נייד: _________; דוא"ל: ____________________________.

יג הספק יהא כתובתה של האוניברסיטה בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד נצ 2.3

 דרש לכך על ידי האוניברסיטה.יבישיבות תיאום עם נציגי האוניברסיטה, אם י וישתתףהאוניברסיטה 

 היקף השירותים: .3

 השירותים נשוא הסכם זה כוללים את המפורט להלן:

ציוד מחשוב כהגדרתו במסמכי המכרז ו/או ע"פ המפרט הטכני המצורף לפניה  על הספק לספק 3.1

שנות  5להעניק מחויב כמו כן הספק  כפי שתהיה מעת לעתהאוניברסיטה דרישת על פי פרטנית, 

 ציוד שסיפק, החל ממועד האספקה למזמין. אחריות  על ה

במכתב הזכייה שתעביר  תכולת העבודה ומתן השירותים בהתאם להסכם זה תהא בהתאם לקבוע 3.2

יודגש, כי האמור במכתב הזכייה יגבר על האמור בהסכם זה ובכל מסמכי האוניברסיטה לספק. 

 המכרז.

עשה רק לאחר קבלת הזמנה מאושרת מנציג האוניברסיטה, יודגש כי האוניברסיטה י מתן השירותים 3.3

 ללא הזמנה כנדרש. ואשר סופק שירותיםלא תשלם עבור 

באיכות ושיסופק יהיה חדש, מתחייב הספק כי הציוד/הרכיב  להחלפת ציוד/רכיב ככל ויידרש הספק 3.4

 מעולה.

, והכל בכמות כלשהי שירותים להזמנתלמען הסר ספק מובהר בזאת כי האוניברסיטה אינה מתחייבת  3.5

בפועל של האוניברסיטה ובהתאם להחלטת האוניברסיטה. כל מצג שהוצג בפני  הבהתאם לצרכי

 הספק, ככל שהוצג מהווה אומדן בלתי מחייב אשר ניתן לצרכי הערכה בלבד.
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 מהות ההתקשרות .4

על פי התכנון וכתב הכמויות שישלחו ועל פי הנחיית האוניברסיטה ציוד מחשוב  על הספק לספק, 4.1

 .מוצרים שסיפקשנות אחריות ותחזוקה על ה 5יק כמו כן על הספק להענ לספק.

האוניברסיטה איננה מתחייבת להוציא  יובהר כי התשלום לספק יהיה בהתאם להצעת המחיר שנתן. 4.2

 .הזמנות על כל הפריטים והעבודות המפורטים במחירון או בכלל

היקף כלשהו אין בהסכם זה כדי לחייב את האוניברסיטה להזמין מהספק שירותים מסוג כלשהו או ב 4.3

 או כדי למנוע מהאוניברסיטה להזמין שירותים מצדדים שלישיים.

ימים מיום הודעת האוניברסיטה לספק הזוכה על זכייתו מתחייב הספק להעביר לידי  7בתוך  4.4

האוניברסיטה אישור עריכת ביטוחים וערבות ביצוע כמופיע במסמכי המכרז, מדובר בתנאי 

 להתקשרות עם הספק.

 ותתקופת ההתקשר .5

)שלושים ושישה( חודשים, החל מיום חתימת  36-תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה הינה ל 5.1

"(, ואם הוארכה, גם בתקופת תקופת ההתקשרות המקוריתהאוניברסיטה על הסכם זה )להלן: "

  ההארכה שלה כמפורט וכמוגדר להלן.

את משך ההתקשרות לעוד לאוניברסיטה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, נתונה האופציה להאריך  5.2

קופת ההתקשרות הכוללת )תקופת כך שת חודשים כל אחת 12( תקופות נוספות בנות 2שתי )

שנים בסך הכל. בתקופת ההארכה  5ההתקשרות המקורית ותקופות ההארכה במצטבר( לא יעלו על 

  יחולו תנאי חוזה זה אלא אם כן נקבע במפורש ובכתב אחרת.

( שנות אחריות ותחזוקה על המוצרים שסיפק מכוח 5הספק מתחייב לחמש )מבלי לפגוע באמור לעיל,  5.3

 שנים ממועד אספקת הציוד. 5בכל מקרה לא תפחת מ הסכם זה כך שתקופת האחריות

האוניברסיטה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום לפני תום תקופת ההתקשרות המקורית או  5.4

)שלושים( ימים  30לנמק, וזאת על ידי הודעה בכתב של תקופת ההארכה, מכל סיבה שהיא וללא צורך 

 מראש לספק.

 

 הצהרות והתחייבויות הספק: .6

 הספק מצהיר ומתחייב כלפי האוניברסיטה כדלקמן:

כי הוא עוסק במתן השירותים נשוא מכרז זה וברשותו כוח אדם מקצועי ומיומן, וכן הידע, המיומנות,  6.1

תים כמפורט בהסכם זה על נספחיו וכמפורט במכרז על הניסיון, היכולת והאמצעים, למתן השירו

 , ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת על ידי האוניברסיטה ולשביעות רצונה.ובמפרט בפרט נספחיו

כי הוא פועל עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, ויש ויהיו בידיו במשך תקופת ההתקשות  6.2

ושים לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ואם האישורים, הרישיונות, ההיתרים והביטוחים הדר

הוא יפעל על חשבונו, לקבלתם. והוא מתחייב להודיע לאוניברסיטה לאלתר על כל שינוי -ידרשו נוספים

 ו/או הפסקה של הרשאה כאמור.

כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות, הרישיונות, ההיתרים, האמצעים, המשאבים, כוח האדם,  6.3

ן וכל דבר נוסף הדרוש לביצוע השירותים ולשביעות רצון המלאה של האוניברסיטה הניסיון, ההו

 בהתאם להוראות המכרז והסכם זה
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כי הוא יישא באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעיני בעל מקצוע, בעצמו ועל חשבונו, את כל היבטי  6.4

 אספקת השירותים ומאפייניהם.

מוד בכל המפרטים, התעריפים ולוחות הזמנים להם כי הוא יעניק לאוניברסיטה את השירותים ויע 6.5

 .הםובמסמכי המכרז לנספחי בהסכם זה במפרט,התחייב בהתאם למפורט 

 מתן השירותים: .7

הספק יעניק את השירותים במהלך ההתקשרות באופן, בהיקף, במועדים, באיכות, ברמת שרות  7.1

בהסכם זה,  ולקבוע בכפוף לאמור נדרשת ועפ"י נהלי העבודה שיקבעו על ידי האוניברסיטה, הכל

המצורפים כנספח א'  במפרט ובאמנת השירות לקבועובמכרז לנספחיהם, השירותים יינתנו בהתאם 

 .והמצ"ב כנספח להסכם זה למסמכי המכרז

, להתקשר עם ספקי משנה, הצוותים והנציגים אשר ימונו אספקת השירותיםהספק אינו רשאי, לשם  7.2

על הספק לאשר את עובדיו על ידי נציג האוניברסיטה  .חברה לכל דבר וענין לטיפול בתקלות יהיו אנשי

 החברה. עובדיתוך הצגת מסמכים שאכן העובדים המוצעים הינם 

 הספק יספק הזמנות שנתקבלו אך ורק מנציגים אשר מונו על ידי האוניברסיטה ומאושרים על ידה. 7.3

ות שיינתנו לו מעת לעת על ידי הספק יבצע את השירותים בהתאם להנחי -הנחיה ופיקוח  7.4

ישמש כבא כוחה של האוניברסיטה בכל עניין הקשור למתן  אשרהאוניברסיטה או נציג האוניברסיטה. 

השירותים. כל פניה של הספק אל האוניברסיטה בקשר למתן השירותים, תיעשה באמצעות נציג 

אי מימושה של זכות הפיקוח  מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או יודגש, כי האוניברסיטה.

 כאמור, לא יטילו אחריות על האוניברסיטה או על נציג האוניברסיטה ולא יגרעו מאחריותו של הספק.

האוניברסיטה תפתח קריאת שירות ובה תציין את רמת התקלה )תקלה קריטית,  -קריאת שירות  7.5

תקלה חשובה, שירות( בהתאם לקבוע במפרט כאשר הספק מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים המוגדרים 

 במפרט לטיפול בכל סוג של קריאת שירות. 

אחזקה ותיקון. אשר  לעיל, בעת צורך בשירותי 2.2לנציג הספק המוגדר בסעיף  קריאת השירות תופנה

במידה ונציג הספק אינו זמין עליו לספק  .18:00 – 8:00ה', בין השעות  –יהיה זמין בימים א' 

 לאוניברסיטה פרטים של נציג זמני אשר יהיה אמור על תגובה לקריאות שירות מצד האוניברסיטה.

לשם יתן מענה  פתיחת קריאת שירות הספק לדאוג שצוות טכני מרגע - והאחזקה האספקה תנאי 7.6

תוך שעה מרגע פתיחת הקריאה.  תטיפול בקריאה בצורה המהירה ביותר. על קריאת שנפתחה להיענו

הענות לקריאת שירות משמעותה יצירת קשר עם הנציג הפונה מן האוניברסיטה, קבלת מידע מלא על 

 השירות המתבקש, ונתינת לוח זמנים לשם הטיפול בקריאה.

הספק מתחייב למסור לנציג האוניברסיטה דיווחים ודו"חות שוטפים, על במהלך כל תקופת ההסכם,  7.7

 פי דרישת האוניברסיטה כפי שתוצג מעת לעת. 

תן השירותים בכמות ובאיכות הנדרשות לאוניברסיטה. ככל ואלה לא יעמדו מהספק מתחייב ל 7.8

ים מספק לשביעות רצון האוניברסיטה, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את השירות

 אחר ו/או לבטל את ההסכם.

 התמורה: .8

והמכרז לנספחיהם  כנגד קיום כלל התחייבויות הספק ומתן השירותים על פי הוראות הסכם זה 8.1

את התמורה מעת לעת  , תשלם האוניברסיטה לספקלשביעות רצונה המלאה של האוניברסיטה
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במכרז יתנו על ידי הספק שנהצעת המחיר "ב כנספח ב' המבוססת על המצבהצעתו למכרז  הקבועה

 "(.התמורהבגין השירותים אשר התבקשו על ידי האוניברסיטה )להלן: "

 הספק יעביר את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת ספק הנהוגים באוניברסיטה. 8.2

התמורה הנקובה בהצעתו הכספית של המציע הינה התמורה הסופית והמוחלטת המגיעה לספק עבור  8.3

בהם לרבות רווח וכל ההוצאות של הספק ולרבות אחזקה, תיקונים, מתן השירותים וכל הכרוך 

טיפולים, תיקונים, אגרות רישוי והיתרים, דמי ביטוח, התייצבות נציגי הספק לצורך מתן השירותים, 

, ציוד, הוצאות ביטוח, הוצאות מנהלה, מסים היטלים וכל תשלומי חובה שכר לעובדיו, הוצאות

 המוטלים על הספק וכיוצ"ב.

מובהר, כי כל מס, אגרה, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  8.4

 אספקת השירותים נשוא הסכם זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו.

 אופן התשלום: .9

. החשבון לשירותים שניתנו על ידו בהתאם להסכם זההספק יגיש לאוניברסיטה, חשבוניות בהתאם  9.1

 העבודות והתשלומים להם הוא זכאי בהתאם להסכם זה.יכלול את פירוט 

בחשבוניות יפרט הספק את כל הפרטים הרלוונטיים לרבות: המוצרים, הפריטים, השירותים אליהם  9.2

מתייחסות החשבוניות, מס' ההזמנה, מחירי הבסיס הנקובים, פירוט הכמויות וכל פרט אחר או נוסף 

 הדרוש לצורך בדיקת החשבוניות.

יברסיטה יבדוק את החשבונית ויאשרה לתשלום )בשלמותה או בחלקה( תוך צירוף הערותיו. נציג האונ 9.3

לא אישר נציג האוניברסיטה את החשבונית או חלקה, יחזירה לספק לצורך תיקונה. לאחר אישורה 

 תועבר החשבונית לביצוע התשלום.

נוספים לחשבוניות או נציג האוניברסיטה רשאי להתנות את אישור החשבוניות בקבלת פרטים  9.4

בהוכחת החשבוניות, ולספק לא תהיינה דרישות או טענות כלפי האוניברסיטה בגלל עיכובים בתשלום 

 אשר התחייבו כתוצאה מכך.

יום מיום אישור החשבונית המזכה בתשלום על ידי נציג  30תנאי תשלום התמורה הם שוטף + 9.5

 לעיל.  9.3-9.4האוניברסיטה כאמור בסעיפים 

לפגוע באמור בכל מקום אחר, תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור בתוקף על פי חוק מבלי  9.6

והתקנות  1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו

 שהותקנו על פיו.

 

 מעביד –היעדר יחסי עובד  .10

 כספק עצמאי. הספק מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל 10.1

והוא יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים,  העובדים שיועסקו על ידי הספק יהיו עובדיו בלבד 10.2

בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס 

וישתנו מעת לעת בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, כפי שיקבעו 

ולא תהיינה לספק או לעובדים מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי המזמין והם לא יהיו 

 זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם המזמין.

ובדים של היה ומכל סיבה שהיא, תתקבל דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה בטענה עובד או ע 10.3

הספק, הינם עובדי המזמין, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את 
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המזמין, מיד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמזמין יידרש לשלם לכל 

ת לנ"ל. אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורו

 האוניברסיטה תיתן הודעה בגין התביעה ו/או הדרישה לספק והזדמנות סבירה להתגונן. 

 ערבות בנקאית .11

 7להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ימסור הספק לאוניברסיטה תוך  11.1

)בנוסח  ₪ 40,000ערבות ביצוע בנקאית על סך של )שבעה( ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, 

 (. והמצ"ב כנספח להסכם זה ' למכרזחכנספח  ףהמצור

)שישים( יום ממועד  60הערבות הבנקאית תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת הסכם זה ועד לחלוף  11.2

. מומשה האופציה על ידי המזמין ותקופת ההתקשרות מתן השירותים/ ביצוע העבודותתום תקופת 

 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות המוארכת. 60לתקופה של הוארכה, תוארך ערבות ההסכם 

מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן בכל מקרה בו  בכל מקרה בו הספק יפר ו/או לא יקיים התחייבות 11.3

המזמין רשאי על פי דין וע"פ הסכם זה, לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם מהספק, יהא 

סכום הערבות הבנקאית כולו או חלקו.  נקאית לפירעון ולחלטהמזמין רשאי להציג את הערבות הב

הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב מאת האוניברסיטה, שתימסר לבנק מוציא 

הערבות הבנקאית, ומבלי שהאוניברסיטה תידרש לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק מסמך 

 לוט.ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החי

חולטה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, על ידי האוניברסיטה, ימציא הספק לאוניברסיטה ערבות  11.4

)שבעה( ימים מיום  7בנקאית לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית המקורית וזאת תוך 

 חילוטה של הערבות הבנקאית.

חילוטה, כולה או חלקה, על ידי מובהר בזאת, כי אין ולא יהיה, במתן הערבות הבנקאית ו/או ב 11.5

האוניברסיטה, כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או 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.

/או הנובעות הימנה, לרבות מהוצאתה, מהארכת תוקפה, כל ההוצאות הכרוכות בערבות הבנקאית ו 11.6

 מגבייתה ו/או מחידושה כאמור לעיל, תחולנה במלואן על הספק ותשולמנה על ידו.

 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה של מימושה. 11.7

שהספק מילא את כל התחייבויותיו הערבות הבנקאית תוחזר על ידי האוניברסיטה לספק בכפוף לכך  11.8

 על פי הסכם זה שמועד קיומן חל עד לאותו מועד, במלואן, ובמועדן.

4.6.  

 אחריות ושיפוי .12

הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם באופן ישיר או  12.1

מי מטעמה וכן לספק, לעובדיו עקיף לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לאוניברסיטה, לעובדיה ולכל 

ולמי מטעמו, וגם כל גוף אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, 

שלחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו במתן השירותים על פי הסכם זה 

, וכן הוא מתחייב לפצות את או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי הסכם או על פי דין

 האוניברסיטה על כל סכום שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.
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וזאת  12.1הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל בס"ק  12.2

יפרע מיד או במועד סביר לאחר קרותם, ועד שיעשה כן יהא המזמין רשאי לעשות זאת במקומו ולה

 מהספק, בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין על פי כל דין וחוק.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לרכוש אחר, לגוף או לכל אדם,  12.3

שנגרמו כתוצאה ממתן השירותים על ידי הספק, ואשר בשל מעשה או מחדל של הספק אין להם כיסוי 

אמור, מובהר כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי משתמשי ביטוחי. על אף ה

 האוניברסיטה.

סיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת  12.4

 מהסכם זה.

א נובע חויבה האוניברסיטה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, בין אם הו  12.5

מתביעתו של עובד הספק או עובד של האוניברסיטה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור 

אחר, תהא האוניברסיטה זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו 

תביעה סכום בתוספת כל הוצאותיה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר ל

בגין האמור, בתוספת הצמדה והספק יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהאוניברסיטה תגיש לו 

 דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לה כאמור.

 האוניברסיטה תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה על פי סעיף זה ותאפשר לו להתגונן מפניה. 12.6

 העברת זכויות .13

ר ו/א להמחות לאחר או לאחרים, בשום דרך שהיא, הסכם זה הספק לא יהא רשאי לשעבד, להעבי  13.1

ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, כולן או חלקו, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת 

האוניברסיטה, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידיה. לעניין סעיף זה, שינוי בבעלות או 

 ק, דינה כדין העברת זכויות.בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין בספ

 קיזוז, עכבון וויתור .14

המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנו לספק )אם מגיע(, כל סכום   14.1

המגיע למזמין על פי הוראות הסכם זה, הסכם אחר ביניהם ו/או על פי כל דין, לרבות בגין פיצוי ושיפוי 

ו מניעת רווח שנגרמו למזמין עקב ו/או מחמת מעשה או מחדל של וכן בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/א

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.

ס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב הכלול בכל הסכם בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייח 14.2

או חוק שהוא, הספק לא יהא רשאי לעכב, לקזז, לנכות סכום כלשהו מאלה שעליו לשלם )אם עליו 

 לשלם( על פי הוראות הסכם זה.

מוסכם בזה כי האוניברסיטה תהיה רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים לספק והמצויים  14.3

 ת מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין.בתחומה, וזאת עד להשלמ

 ביטול החוזה, פיצויים מוסכמים ומנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות .15

יהא רשאי המזמין לבטל מפרט במידה והספק לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות ב 15.1

ההתקשרות עם הספק, וכן לגבות הסכם זה וזאת בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי ולסיים את 

 .במפרטפיצויים מוסכמים כמופיע בטבלת מנגנון הקנסות ו/ואו מהספק קנסות 
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יכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה  –מימוש קנסות ופיצויים מוסכמים על ידי המזמין  15.2

 ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמין ו/או על ידי המזמין בכל דרך אחרת. 

כי אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מהמזמין הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד הספק,  יובהר, 15.3

 לרבות חילוט ערבות החוזה. 

מסמכי המכרז, יהיה המזמין במפרט וביתר במידה והספק לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן ו 15.4

ולסיים את יחסו עם רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי, 

הספק, לרבות תוך חילוט הערבות הבנקאית שמסר הספק ו/או כל אמצעי אחר העומד למזמין עפ"י 

 כל דין.

 שמירה על סודיות: .16

הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי או אחר, מפורט או  16.1

לידיהם ו/או לידיעתם ו/או לחזקתם, במישרין או פה, מכל סוג שהוא, שיגיע -כללי, בכתב או בעל

"(, וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל המידעבעקיפין, תוך כדי אספקת השירות )להלן: "

דרך שהיא ובכל זמן שהוא למעט לצורך ביצוע ישיר של אספקת השירותים נשוא הסכם זה. לצורך כך 

שירותים לאוניברסיטה על הסכמי סודיות לפיהם  מתחייב הספק להחתים את כל עובדיו המספקים

 העובדים כאמור יחויבו בקיום כל התנאים כאמור בסעיף זה. 

כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות תכניות, תכניות עבודה, פלטי מחשב, כרטיסים, ספרי/תיקי ציוד,  16.2

ק או יפיק לשם רישומים, דיסקטים וקבצי נתונים אחרים מכל סוג שהוא אשר הספק ינהל או יחזי

הם רכוש האוניברסיטה, והם לא יועברו לידי שום גורם מחוץ  -פי הסכם זה -ביצוע התחייבויותיו על

לאוניברסיטה אלא ברשות האוניברסיטה מראש ובכתב. הספק לא יגלה לאחר כל מידע כאמור הנוגע 

והוא ימסור את  לאוניברסיטה, אלא אם ובמידה והדבר דרוש למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה

המסמכים בכל עת לאוניברסיטה לפי דרישתה הראשונה, ועם סיום ההסכם מסיבה כלשהי ימסור 

 הספק לאוניברסיטה את כל המסמכים האמורים.

ההתחייבות לשמירה על סודיות, כאמור, תעמוד בתוקפה גם לאחר פקיעתו או סיומו של הסכם זה,  16.3

 מכל סיבה שהיא.

 כם:אי ביצוע ו/או הפרת ההס .17

, על כל תתי סעיפיהם הם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם זה. הפרת 10-17 -ו 6-8האמור בסעיפים  17.1

 תחשב להפרתו היסודית של ההסכם בידי הספק. -איזה מהתנאים היסודיים לעיל 

במקרה ומתן השירותים, כולם או חלקם, אינם מתבצעים כראוי בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו,  17.2

לתקן את הטעון תיקון בתוך פרק הזמן שיידרש לכך על ידי האוניברסיטה ולשביעות  יהא על הספק

 רצונה.

מבלי לגרוע מכל סעד אחר, בקרות אחד מהמקרים הבאים, תהיה רשאית האוניברסיטה להביא הסכם  17.3

זה לידי סיומו לאלתר ובלבד שתינתן על כך הודעה לספק, במקרה כזה, תהיה זכאית האוניברסיטה 

 ת ביצוע ההסכם לכל מי שתבחר ובכל תנאי שתמצא לנכון:למסור א

אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את תוצאות ההפרה חרף התראה שקיבל  17.3.1

 מן האוניברסיטה, ובתוך התקופה הסבירה שהקציבה האוניברסיטה לתיקון בהתראתה.

 .מפרטמד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות בוע אינוהספק  אם 17.3.2

 פי כל דין ו/או הסכם זה. -אם נשלל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש מהספק על 17.3.3
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אם ימונה כונס נכסים, מפרק או נאמן, הכל בין זמני לבין קבוע, לעסקיו או על נכסיו של  17.3.4

הספק, או יינתן צו הקפאת הליכים נגדו, או יוטל עיקול על זכויותיו כלפי האוניברסיטה או 

 יום. 45נכסיו ולא הוסר העיקול בתוך על נכס מהותי מ

 יום לפני ביטול ההסכם. 30לאחר הודעה מראש בכתב  17.3.5

בוטל ההסכם על ידי האוניברסיטה מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי הספק לכל תרופה או סעד בגין  17.4

הביטול, מלבד תשלום התמורה בגין השירות שסופק על ידו בפועל, על פי הזמנת האוניברסיטה אשר 

 תה טרם שולמה במועד סיום הסכם זה ובקיזוז כל זכות המגיעה לאוניברסיטה מן הספק.תמור

 העדר בלעדיות .18

מובהר בזה כי לא ניתנת לספק כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי האוניברסיטה תהא רשאית על פי 

ולא תהה לו שיקול דעתה במוחלט והבלעדי למסור את השירותים ו/או כל חלק מהם לאחר ו/או לאחרים 

 כל טענה או דרישה עקב כך.

 ביטוח .19

)ט' +י ( דרישות הביטוח בהסכם זה הינן בהתאם למפורט בנספח הביטוח ואישור עריכת הביטוחים 

 .המצורפים למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 וייצוג הודעות, בוררות .20

 מועברת זו בכתב. זכות לספקהודעות  להודיע בלבד, רשאים האוניברסיטה, והם של החתימה מורשי 20.1

 .אם יהיו החדשים החתימה למורשי

 .הסכם זה והאוניברסיטה ברישת המפעיל כתובת לפי רשום בדואר או ביד ימסרו הודעות 20.2

 עבודתו יפסיק או תופסק . אםישי לבקוביץהנו מר  הספק מול שוטפת לעבודה האוניברסיטה כוח בא 20.3

 .דעתה בלבד שיקול לפי האוניברסיטה אחר מטעם כוח בא סיבה אחרת, ימונה מכל

אי מימוש הצדדים את זכותם עפ"י הסכם זה או חלק ממנה לא יחשב כוויתור מצדם לממש את זכותם  20.4

 בכל פעם שימצאו לנכון.

סמכות השיפוט בכל עניין הקשור בפרשנותו, יישומו ו/או הפרתו של הסכם זה, נתונה בזה לבית  20.5

 המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד.

כתובות הצדדים הנן כאמור במבוא להסכם זה. כל ההודעות בקשר להסכם זה יהיו בכתב. כל הודעה   20.6

 72אשר תשלח לאחד הצדדים בדואר רשום עפ"י הכתובות הרשומות לעיל, תיחשב כאילו נמסרה לו 

שעות לאחר מסירתה בבית הדואר. הודעות שנמסרו ביד, יחשבו כהודעות שנתקבלו בתעודתן מיד עם 

 ירתן.מס

 

 

_____________________    _______________________ 

 וחותמת האוניברסיטה חתימת      הספק וחותמת חתימת

 

 

 אישור עו"ד
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

אני הח"מ, ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת, כי החתומים מעלה בשם 

זה בפני, כי הם מוסמכים "( חתמו על הסכם הספק)להלן: " ________________________________

, וכי חתימותיהם על הסכם זה מחייבות ומזכות את הספק לכל דבר ועניין פקלהתקשר בהסכם זה בשם הס

 בקשר להסכם זה.

 _______________   _______________________________ 

 עו"ד/רו"ח חתימה וחותמת      תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ערבות ביצוענוסח   -' ח נספח

 לכבוד
 בשומרוןאוניברסיטת אריאל 

 
 הנדון: ערבות ביצוע 

 
 לסילוק מלאה בערבות כלפיכם בזאת ערבים הננו"(, המבקש" :להלן__________________ ) בקשת פי על
 סכום": להלן) ,(₪ 40,000שקלים חדשים ) ארבעים אלף של לסך עד המבקש מאת שתדרשו סכום כל

לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה  - 6/19מכרז מסגרת ממוכן מתפתח מס' ל בקשר"(, הערבות
 .לאוניברסיטת אריאל בשומרון

 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

 .הערבות מהמבקש 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

 
( למכרז בהתאם תקופת ההתקשרות תום יום ממועד 60) _____________ ליום עד בתוקף תהא הערבות

 כן אם אלא ומבוטלת בטלה הערבות תהא זה מועד לאחר. זה מועד עד לנו להימסר חייבת מכם דרישה וכל
 . חודשים 12 עד של נוספת לתקופה מצדכם לבקשה בהתאם תוארך

 
 . שלישי לצד הערבות את להסב רשאי יהיה המזמין לא

 
 בכבוד רב,

 בנק ____________
 סניף ___________
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 חוזייםסעיפי ביטוח   -' ט נספח

   
פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים על -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הספק על .1

נספח י', המהווה חלק  – נספח אישור הביטוח הרצ"בחשבונו, ביטוחים כמפורט להלן ולרבות ב
 בלתי נפרד מההסכם , אצל חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין בישראל. 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הספק להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד    .2
נספח י', כשהוא –את אישור קיום הביטוחים הרצ"ב  -החתימה על הסכם ההתקשרות בין הצדדים 

די מבטחיו. הספק מצהיר כי ידוע לה שהמצאת אישור ביטוחים זה הינה תנאי מתלה חתום בי
ומקדמי לתחילת פעילותה ע"פ ההסכם, והמזמין יהיה זכאי, אך לא חייב, למנוע ממנו את תחילת 

 הפעילות כל עוד לא הומצא בפניו האישור הנ"ל. 
נספח  אישור חיה כנדרש באם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטו  .3

הביטוח דלהלן, מתחייבת הספק לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור על 
חשבונה. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור, ייכלל סעיף אחריות צולבת וכן סעיף בדבר 

 ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין ו/או מי מהבאים מטעמו.
לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין יום  14-לא יאוחר מ  .4

את אישור קיום ביטוחיה בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת. הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את 
 אישור קיום ביטוחיו במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

ת, הספק מתחייב לשוב ולהפקיד את אישור הביטוח לעניין ביטוח אחריות מוצר ואחריות מקצועי
 שנים( נוספות ממועד סיום ההתקשרות נשוא הסכם זה.  2בגינם לתקופה של שנתיים )

בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע למזמין כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול  .5
הספק לערוך את אותו הביטוח  בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לנספח אישור הביטוח, מתחייב

יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה  30מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, בתוך 
 בביטוח כאמור.

פי -למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, לא תפגע בהתחייבויות הספק על  .6
שלום שחלה עליו והוא מתחייב לקיים הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת ת

פי ההסכם גם אם יימנעו ממנה ביצוע פעילות בשל אי הצגת האישורים -את כל התחייבויותיו על
 במועד.

נספח אישור הביטוח הינם למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור ב  .7
שר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומא

 טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 
 הפרה של דרישות נספח זה )כולל נספח י'  המצורף אליו( תחשב כהפרה מהותית של ההסכם. .8
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 י הספק ביטוח קיום אישור  -' י נספח

 אוניברסיטת אריאל בשומרון לכב'
  40700, אריאל 3קריית המדע 

 )להלן ה"מזמין"(
 

 "(הספק)להלן " ____________________הנדון : אישור על קיום ביטוחים ע"ש 
 

עבור מבוטחנו מאשרים בזה כי  חברה לביטוח בע"מ )להלן "המבטח"(,  אנו החתומים מטה ....................
את הביטוחים המפורטים  וערכנו עבורק"( להלן "הספ)____________________ ח.פ ___________ 

 .לציוד זהלמזמין שירות )להלן "הפעילות"( אחריות ומתן אספקת עמדות מחשב וכן להלן בקשר עם 
 

 פרטי הכיסוי הביטוחי
 

 .............................ביטוח אחריות מקצועית , פוליסה מס'  .1
 )ניתן לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם אחריות המוצר בגבול אחריות משותף(

 
 בגין תביעה ו/או  ובגין כל הבאים מטעמ וו/או חבות הספק  ביטוח חבות על פי דין של            
  ושה ו/או מחדל מקצועי שלבמשך תקופת הביטוח בגין מע ודרישה שתוגש לראשונה נגד           
 ו/או של כל מי מהבאים מטעמם, בכל הקשור בביצוע הפעילות  הנ"ל   וו/או של עובדי           
  ₪ 4,000,000 -ב"פוליסה לביטוח אחריות מקצועית" בגבולות אחריות שלא יפחתו מ           
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.           
 יושר עובדים, אובדן שימוש -תכלול כל הגבלה בדבר אובדן מסמכים, איהפוליסה לא            
 ועיכוב שמקורו במקרה ביטוח.           
            
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא  12הביטוח כולל תקופת גילוי של            
 ל למתחייב באמור לעיל בסעיף ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקבי הספק  נערך על ידי            
 זה.           
 הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת ביצוע  הפעילות.           

 
 ביטוח חבות )אחריות( המוצר, פוליסה מס' ........................ .2

 משותף()ניתן לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם אחריות המוצר בגבול אחריות 
 

 בגין תביעה ו/או  ובגין כל הבאים מטעמ וו/או חבות הספק  ביטוח חבות על פי דין של            
 במשך תקופת הביטוח  עקב נזקים לגוף ו/או לרכוש צד  ודרישה שתוגש לראשונה נגד           
 עקב המוצרים  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, ₪ 4,000,000שלישי בגבולות אחריות של            
 הקשורים לביצוע הפעילות כמפורט לעיל.           
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך  12הביטוח כולל תקופת גילוי של            
 ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה. הספק על ידי           

 
 ול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת ביצוע הפעילות.הביטוח יכל            

 
 פוליסה מס' ............................. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

 
 לאירוע ובסה"כ  ₪ 4,000,000ביטוח אחריות של הספק כלפי צד שלישי בגבול אחריות של 

 לתקופת הביטוח, בהקשר לביצוע הפעילות הנ"ל.
 סה נזקים בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש.ביטוח זה מכ

 ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, קבלנים,              
 קבלני משנה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה כל דבר                 
 מזיק במאכל או משקה, שביתות השבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח               
 לאומי.              

 
 ביטוח אחריות מעבידים פוליסה מס' ............................. .4

 
בדבר   הגבלה כולל כל ו. ביטוח זה איננוכלפי עובדי הספק ביטוח אחריות מעבידים בגין אחריות  
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

  עבודות בגובה והעומק ובדבר העסקת הנוער.
 לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.  ₪ 20,000,000גבול האחריות הינו 

 
ולו עליו חובות מעביד , היה ויחהספקהפוליסה תורחב לכלול את חבותו של המזמין כלפי עובדי 

 .בגינם
 

 כללי
 

 , יהיו לפי מהדורת פוליסות 4 -ו 3,  2עיל בסעיפים נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים ל       5.1
 לפי ענפי הביטוח הנדרשים )חבות מוצר, צד שלישי, או מהדורה עדכנית יותר " 2013"ביט             
 חבות מעבידים( בהתאמה.                            

 
 ביטוח אחריות מקצועית, יהיה לפי נוסח  1נוסח הפוליסה לביטוח הנדרש לעיל בסעיף            
 שיוצע ע"י המבטחת(.אחר " )או נוסח 2000מהדורה "ביט            

        
 תקופת הביטוח בפוליסות הנ"ל הינה מתאריך   _________  ועד  תאריך  __________        5.2

 התאריכים כלולים(. 2)           
     

 את שם המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות  שם המבוטח בפוליסות הנ"ל יורחב לכלול   5.3
 , וזאת מבלי  וו/או של מי מהבאים מטעמ הספק  מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של         
 לגרוע מביטוח חבות המבוטח כלפי המזמין.         
 הפוליסות כלולנה סעיף אחריות צולבת לפיה יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד         
 מיחידי המבוטח.          

 
 ( של המבטח כלפי המזמין subrogationיכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף ) הספקביטוחי     5.4

 ו/או מי מטעמו וכל קבלני המשנה, הקשורים לביצוע הפעילות הנ"ל ולבאים מכוחם וכלפי          
 מי שכלפיו התחייב המזמין בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. הוויתור האמור לעיל, לא  כל         
 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.         

 
 אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום לב  בפוליסות המבוטח יכלל סעיף, על פיו    5.5

 , לא יגרע מזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות.וו/או מי מטעמ הספקע"י          
 

 בגין נזקי גרר )נזקים מבוטח ה של  ולמען הסר ספק הביטוחים דלעיל יכללו כיסוי לחבות    5.6
 תוצאתיים( עקב מקרה ביטוח כאמור.         

 
 בביטוחים  דלעיל יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין     5.7

 והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחי המזמין . ועבורו,         
 

 לבדה אחראי על תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות. הספק      5.8
 

 , יהא המזמין רשאי )אך לא חייב( לשלם את הספק במקרה של אי תשלום הפרמיות ע"י    5.9
 החוב הכספי ולהשאיר את כל הביטוחים בתוקף,ובלבד שעשה זאת טרם מועד הביטול.        

 
 יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם  הספק ביטוחי  5.10
 ת היקפו אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן, לא א        
 יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור. 60 -פחות מ        

 
 שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל הגדרה אחרת בעלת משמעות דומה(, –אם קיים  –כל חריג  5.11
 בטל בזאת.        

 
 עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. אי הפוליסות המקוריות וסייגיהן,אישור זה כפוף לתנ

 
 

 בכבוד רב 
 _______________ חברה לביטוח בע"מ

 
 

______    __________________     _________________       _________________ 



 57לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה לאוניברסיטת אריאל בשומרון - 6/19מכרז מסגרת ממוכן מתפתח מס' 
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 תפקיד החותם                   תאריך     חתימה וחותמת                        שם החותם                 
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