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 הצעות להציע הזמנה .1

המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה, ע"ר )להלן, במשותף, לצרכי  -ו, ע"ר בשומרון אריאל אוניברסיטת 1.1

 הצעות להגיש מתמודדים בזאת מזמינה ("המזמין"ו/או  "האוניברסיטהמכרז זה בלבד: "

, נייחים וניידים, לרבות חומרה, ציוד נלווה והיקפי אספקת מחשביםלמכרז מסגרת  עבור

לקוחות, שירות "(, תוכנות הוראה, תשתיות ורשת, כולל "מאבט)להלן: "תוכנות אבטחת מידע 

 נספחיו על המכרז במסמכי למפורט בהתאם אחריות בהסכמי מסגרת, תמיכה טכנית ומתן 

  .("המכרז מסמכי" או" המכרז" -ו" השירותים", "הציוד" :בהתאמה, להלן)

 להתמודד יכול המציע כאשר, "(הסלים)להלן: " סלים מספר בין מפוצלים הנדרשים השירותים 1.2

 :יותר או אחד סל על

 ;אספקת מחשבים )נייחים וניידים(  –" 1 סל" 1.2.1

 ;למחשביםוחומרה אספקת ציוד היקפי   –" 2 סל" 1.2.2

 ;תוכנות אבט"מאספקת  –" 3 סל" 1.2.3

 .תוכנות הוראה, תשתיות ורשת אספקת –" 4 סל" 1.2.4

 המציע רשאי להגיש הצעה לאחד או יותר מן הסלים.  1.3

 את יספקואשר , ספקי מסגרת, עבור כל סל( 5לחמישה )( 1) אחדבין רו יבח זה מסגרת במכרז 1.4

 האוניברסיטה. לו המצורף המסגרת והסכם המכרז להוראות בהתאם המכרז נשוא הציוד

, בהתאם דציו צרכיה י"עפ לעת מעת ותזמין, המסגרת בהסכם הספקים הזוכים עם תתקשר

, על פי כל הקבוע במכרז זה על או חלק ממנה ההתקשרות תקופת במהלך לסל הרלוונטי,

 .מפרט ואמנת שירות –נספח א' נספחיו, ובפרט כל המפורט ב

 של המכרזים ועדת ידי על כספק מסגרת תיבחר םהצעת אשר יםהמציע עם ההתקשרות תנאי 1.5

 ההתקשרות בהסכם קבועים ("המכרזים ועדת" -ו" ספק מסגרת: "להלן) האוניברסיטה

 נפרד בלתי חלק ההמהוו, ("ההתקשרות הסכם: "להלן) למכרז הסכם – יב'נספח כ המצורף

 . המכרז ממסמכי

עבור הזמנת ציוד ו/או  פרטנית הצעה קבלת לצורך המסגרת לספקי תפנה האוניברסיטה 1.6

(. "פרטנית פניה"-ו" פרטנית הצעה": בהתאמה, להלן) פרטנית פנייה באמצעותחומרים 

  .מחיר במדדי והן איכות במדדי הן להתחשב יכולה הפרטנית ההצעה בחינת

כספק זוכה מתוך ההצעות הפרטניות )להלן: ספק אחד או יותר האוניברסיטה תבחר  1.7

בפניה הפרטנית, וככל הספק  של הכספית להצעתו בהתאם תהאלספק  התמורה(. "הספק"

 –' ט', י', יאח',  יםנספחב הקבוע בנוסח תוגש אשרו במכרז, שהצעה זו לא תעלה על הצעת

 ., על פי הסלים אליהם הגיש המציע הצעתו ובהם נבחר כספק מסגרתלמכרז המציע הצעת

-כ על עמדאו תוכנות רישוי  או ציוד הזמנת לצורך, 2019, לשנת השנתי ההתקשרות היקף  1.8

מוצג לנוחות זה  םסכו כי מובהר. כל אחד (שקלים חדשיםמאות אלף  שלוש) 300,000

 היקף, לפיכך. האוניברסיטה את כלל במחיי וואינ בלבד הערכה לצורךאומדן  מהווההמציעים ו

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

 .המצוין מהסכום גבוה או (כלל

 נוספות תקופות (2) שתי לעוד להארכה אופציהעם  שנים (3)שלוש  של לתקופה היא ההתקשרות 1.9

 . "(ההתקשרות תקופת)להלן: " (שנים (5) חמש עד כ"בסה) אחת כל חודשים 12 בנות
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 אשר בתוספות או/ו בשינויים או/ו בהודעות להתעדכן המציע של הבלעדית באחריותו 1.10

 : האוניברסיטה של האינטרנט באתר לעת מעת יפורסמו

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

 ומסמכי ההסכם הינו המחייב הנוסח, בלבד תמצית ומהווה כללי פרק הינו זה פרק 1.11

 . המכרז

 מועדים טבלת .2

 (:המכרז להוראות כפוף) במכרז מועדים ריכוז טבלת להלן

 הפעילות התאריכים 'מס
 המכרז פרסום 02/07/2020 1

 הבהרה לשאלות אחרון תאריך 16/07/2020 2

 הבהרה לשאלות תשובות 28/07/2020 3

 עד) הצעות להגשת המועד האחרון 04/08/2020 5

 (בלבד! 13:00 השעה

 

 במסמכי המצוינים המועדים לבין שלעיל בטבלה הנקובים המועדים בין סתירה של במקרה 2.1

 .בטבלה הנקובים המועדים יגברו, המכרז

 בהתאם לעיל המועדים בכל לעמוד המציע באחריות. סופיים הינם לעיל המופיעים המועדים 2.2

 .המכרז לשלבי

 הצעות להגשת האחרון המועד את לדחות וכן, לעיל המופיע מועד כל לשנות רשאי המזמין 2.3

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

  .האוניברסיטהזמנים שיפורסם באתר האינטרנט של 

 תנאי סף .3

 לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידים למספר משותפת הצעה להגיש ניתן לא כי, בזאת מובהר

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

, מצטבר באופן, הבאים הסף תנאי בכל מציע אשר עומדלסל אחד או יותר,  ,רשאי להגיש הצעה למכרז

 :למכרז הצעות להגשת האחרון למועד ונכון

 הינו עוסק מורשה הרשום ברשות מס ערך מוסף בישראל;המציע  3.1

 –לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

 ההצעה. 

 תעודות ואישורים.  –כן יגיש המציע תעודת עוסק מורשה מרשות המע"מ, כנדרש בנספח ד' 

 ;דין כל פי על הדרוש בישראל שמיר במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע 3.2

 -יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  זה, תנאי סףעמידה בלצורך הוכחת 

 ההצעה.

 .תעודות ואישורים –בנספח ד' כנדרש ח עדכני מהמרשם בו רשום המציע "וכן, יגיש המציע דו

 , שכתובתו:נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים

_extractcompanyhttps://www.gov.il/he/service/ 

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי  3.3

https://www.gov.il/he/service/company_extract
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 -המצורף כנספח ב'  לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה, יחתום המציע על התצהיר בנוסח

 ההצעה.

תעודות  –בנספח ד'  כן יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעה

 .ואישורים

 המציע הינו בעל האיתנות הפיננסית הבאה, באופן מצטבר: 3.4

פחות  היהלא , 2018-ו 2017, 2016 מהשנים אחת בכל, המציע של הכספי המחזור 3.4.1

 כולל מע"מ.לא שקלים חדשים(, מליון )₪  1,000,000 -מ

על פי חוות דעת רואה חשבון על אודות "עסק המציע אינו בעל הערת עסק חי,  3.4.2

 ;חי"

 בעריכת נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע 3.4.3

 .נושים הסדר

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

 .המצורף לנספח 7.24.1.5לרבות טופס  רואה חשבון

, על פי הסלים אליהם מגיש ותוכנות מחשובציוד לפחות, לקוחות  (3שלושה )ל סיפקהמציע  3.5

, לכל לפחות₪  200,000, בהיקף שנתי של 2019-ו 2018, 2017מהלך כל אחת מהשנים בהצעתו, 

 . לקוח

 –הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  לצורך  3.5.1

 ההצעה.

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

זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן. להוכחת  שוויוןלחוק  9המציע מקיים את הוראת ס'  3.6

 ההצעה. -עמידתו בתנאי זה יחתום על תצהיר בנספח ב' 

 באחד תעמוד לא אשר מציע של הצעתו, מצטברים הינם לעיל המפורטים הסף תנאי, ובהרי 3.7

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

רשאית אך אינה חייבת לבדוק בעצמה או באמצעות אחרים את עמידת המציע בכל תנאי  האוניברסיטה

הסף בהם המציע נדרש להצהיר על התקיימותם, וכן רשאית להכריע כי מציע אינו עמוד בתנאי סף ככל 

 שיימצא מידע סותר. 

 

  הזוכה ההצעה ובחירת ההצעות בדיקת הליך .4

הצעתם תעמוד בכל תנאי הבקשה ויצרפו את כל המסמכים אשר  ,המציעיםאת  תיבחן האוניברסיטה

 :באופן הבא ,הנדרשים

 בחינת תנאי הסף –א'  שלב 4.1

 במכרז להשתתפות הסף בתנאי)והמציעים(  ההצעות של מידתןע את תיבחן האוניברסיטה

 .כשרות שאינן הצעותה את פסולתו"( הכשרות ההצעות)להלן: "

האוניברסיטה רשאית  עבור כל סל, כשרות או פחות,הצעות שלוש בשלב זה, במידה ויהיו 

 לבחור את כל המציעים שהגישו הצעות כשרות כספקי מסגרת.

 50%בחינת האיכות  –ב'  שלב 4.2

 . , כמפורט להלןאיכותעניק ניקוד להצעות הכשרות על פי אמות מידה של האוניברסיטה ת

 נקודות 100 -  המלצות לקוחות עבר 4.2.1
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 שלושה לפחות של מהמלצותשהתקבל  הניקוד כממוצע יתקבל זה בסעיף הציון 4.2.1.1

 2019, 2018, 2017 מהשנים אחת בכל מחשוב ציוד המציע להם סיפק אשר לקוחות( 3)

 .לעיל 3.5 הסף בתנאי כנדרש

שסופקו על ( לקוחות 3שלושה )עד  עםהאוניברסיטה תבצע ראיונות טלפוניים  4.2.1.2

 ניסיון המציע.  –ידי המציע בנספח ג' 

האוניברסיטה רשאית להתייחס לעצמה כממליץ, ככל שיש לה ניסיון קודם של  4.2.1.3

 עבודה עם המציע. 

 הציון יתקבל על פי מענה לנושאים המופיעים בטבלה להלן: 4.2.1.4

 תחום נשאל 
ניקוד מקסימלי 

 נקודות( 0-)מ

 נקודות 20 זמינות וגמישות המציע

 נקודות 20 עמידה בלוחות זמנים

 נקודות 20 איכות הציוד שסופק

 נקודות 20 איכות שירות ותמיכה טכנית שניתנו

 נקודות 20 שביעות רצון כללית

 נקודות 100 סה"כ נקודות 

 

נקודות לפחות כדי שהאוניברסיטה תבחן את  60על המציע לקבל ציון של    4.2.1.5

 הצעת המחיר שלו. 

 ההצעות בחינת לשם מטעמה בדיקה צוות למנות רשאית המכרזים ועדת 4.2.1.6

 מידע כל לקבל או לבקש וכן המציע את לבחון, חייב לא אך, רשאי הצוות. והמציעים

 הצעה לפסול רשאית תהא מכרזים ועדת. ידו על המוצע לשירות או/ו למציע ביחס

 מידע מסר לא או המכרזים ועדת עם פעולה שיתף לא ההצעה שמגיש סבורה תהא אם

 .כנדרש

 50% –המחיר חינת ב 4.3

ת והמצורפ אותבטבלמחיר שימלא המציע הת סל בנפרד, בהתאם להצעעבור כל ציון המחיר יינתן 

 , על פי הסלים אליהם מגיש המציע הצעתו.למכרז המציע הצעת –' ח', ט', י', יא יםנספחב

, בשקלים חדשים צורפיםהמופיעים בכתבי הכמויות המלפריטים המציע ימלא מחירים מוצעים 

 ולא כולל מע"מ. 

, והיתר נקודות 100את הציון המקסימלי של  קבלי ,ביותר הזולה רהמציע שהציע את הצעת המחי

 יקבלו ציון יחסי, על פי הנוסחה הבאה:

𝑃𝐺𝑖 =
𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑃𝑖
 

 כאשר:

PGi ציון מחיר של ההצעה הנבחנת =. 

TPmin הצעת המחיר הזולה ביותר =. 

TPi – הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת. 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 חישוב הציון המשוקלל הסופי 4.4

ציוני המחיר והאיכות של המציע ישוקללו ביחד לכדי ציון סופי, על פיו יבחרו  4.4.1

 הזוכים בכל סל. 

 את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ושיקבל יםהמציע( 5( לחמישה )2בין שניים ) 4.4.2

 ייבחרו כספקי המסגרת עבור אותו הסל. עבור כל סל,

𝐴𝐺𝑖 = (𝑃𝐺𝑖 ∗ 50%) + (𝑄𝐺𝑖 ∗ 50%) 

 כאשר:

AGi של ההצעה הנבחנת = ציון משוקלל סופי. 

PGi ציון מחיר של ההצעה הנבחנת =. 

QGi – ציון איכות של ההצעה הנבחנת. 

 

  והצמדה תמורה, מחיר .5

, השונות ובטבלאות בסעיפים השונים המחירים פריטי לרבות, המציע של בהצעתו המחיר 5.1

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

, ביטוח, אדם כוח הוצאות, מכונות אחזקתאספקה, שירות ואחריות, , חומרים, ציוד, העבודות

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

  .כלשהם נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא המציע 5.2

המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים למדד יובהר כי  5.3

 ו/או לכל הצמדה ו/או תוספת אחרת.

הצעת המחיר, האוניברסיטה תהא  יככל שמציע לא ינקוב באחד או יותר מהפריטים בנספח 5.4

 רשאית עפ"י שיקול דעתי הבלעדי:

 ;א( לפסול את הצעתו

ב( לצורך חישוב, לחשב כאילו המציע כתב בהצעתו את המחיר הגבוה ביותר שניתן לאותו 

 או את המחיר הממוצע בין ההצעות. על ידי המציעים האחרים פריט 

 . ולפי שיקול דעתה האוניברסיטה תוכל בכל מקרה ומקרה להחליט באופן שונה

 הבהרות והליך מוקדמות בדיקות .6

 המדויק המובן לגבי ספקות או/ו המכרז במסמכי התאמות אי או/ו סתירות מצא המציע אם 6.1

 – 2 בסעיף המופיע למועד עד לאוניברסיטה בכתב כך על להודיע עליו, המכרז מתנאי תנאי של

 טבלת מועדים.

 חלק על לענות רשאית והיא אליה שיופנו שאלות על לענות מתחייבת אינה האוניברסיטה 6.2

 .ספציפיות שאלות על חלקי באופן לענות או מהשאלות

 האוניברסיטה ביוזמת בין, ההצעות להגשת האחרון המועד לפני, למכרז תוספת או שינוי כל 6.3

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

 .המציעים את

 להגשת האחרון המועד את דוחה איננו תשובות מתן אי או ומתן שאלות העברת כי, מובהר 6.4

 .אחרת על ידי האוניברסיטה בכתב צוין, אלא אם כן הצעות

 ינוסח – 'ז נספח לגבי לרבות, המכרז מסמכי לגבי הסתייגויות או/ו הערות יש שלמציע ככל 6.5

 תתקבל לא .ההבהרה שאלות בשלב להעבירם ישאישור קיום ביטוח,  – ג"יונספח  ערבות ביצוע



 8לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל בשומרון - 12/20מכרז מסגרת מס' 
 

 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

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

 .האוניברסיטה של בתשובתה מראש אושרו לא אשר

 האמצעים בכל וינקוט, החוזה את לרבות המכרז מסמכי את ויבדוק בעיון יקרא המציע 6.6

 .האוניברסיטה עם ההתקשרות תנאי את לחקור בכדי לו הנראים

 . בהמשך המכרז סעיפי נגד מלטעון מנוע יהיה זה בסעיף כאמור יפנה לא אשר מציע  6.7

 על למציעים פה בעל שיינתנו הסברים או/ו לפירושים אחריות בכל נושאת אינה האוניברסיטה 6.8

 . אותה יחייבו לא ואלה, מעובדיה איש או מפקח, יועץ, מהנדס, מתכנן ידי

 . ariel.ac.il @michrazim: הבאה המייל לכתובת ורק אך הבהרה שאלות להגיש ניתן 6.9

 .ליעדה ההבהרה שאלת הגעת על ל"בדוא אישור לבקש יש 6.10

 ופרטי המציע של שמו, נושאו, המכרז מספר את לציין הבהרה בשאלת הפונה המציע על 6.11

 שאלת נשלחה ממנו ל"לדוא תשובה תשלח, ל"דוא כתובת הפונה ציין ולא במידה. עמו הקשר

 .ההברה

 :בלבד הבא בפורמטבלבד,  WORD בקובץ יוגשו למכרז המציע שאלות 6.12

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד ד"מס

     

 מציעים על או/ו פוטנציאליים מציעים על מוחלט איסור חל כי מובהר ספק הסר למען 6.13

 כתובת דרך פנייה למעט המכרז עם בקשר האוניברסיטה אצל נוסף או/ו אחר גורם כל אל לפנות

 . לעיל ל"הדוא

 של האינטרנט באתר יפורסמו אשר ההבהרה האוניברסיטה לשאלות תשובות 6.14

 . המכרז ממסמכי חלק יהוו, האוניברסיטה

 של האינטרנט באתר בפרסומים שוטף באופן ולהתעדכן לבדוק המציע באחריות 6.15

 . ההצעות הגשת למועד עד האוניברסיטה

 והגשתה ההצעה .7

 ביצוע ולשם, חלקיה כל ועל, המכרז במסמכי שמופיע כפי ההצעה פרטי כל את המציע ימלא 7.1

 . ובחוזה במפרט, במכרז שמפורטים כפי והעבודות התהליכים כלל

 כל להוסיף אין, המכרז תנאי ידי על נדרש וכאשר, לכך המיועדים במקומות למעט כי יובהר 7.2

 לשנות או למחוק או להשמיט אין. ותנאיו המכרז למסמכי הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה

 מסמכי גבי על יצוינו אשר הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה המכרז מסמכי על להתנות או

 . מכרזים ועדת ידי על ההצעה לפסילת להביא עלולים ההצעה או/ו המכרז

על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלא לפסול הצעה  7.3

דרישות , אם שוכנעה כי ההצעה עומדת ותואמת את 7.2שמולאה בסטייה מהוראות סעיף 

 לכתוב המכרז וכי ההצעה הינה ברורה וחד משמעית והסטייה נעשתה ע"י המציע בתום לב. אין

 . ההצעה לפסילת להביא עלולה בעפרון כתיבה. מסמך שום על בעיפרון פרטים למלא או/ו

 האותיות או המספר על" x" לסמן יש, לתקן צורך שיש במקרה. בהצעה בטיפקס להשתמש אין 7.4

. בצירוף חתימת מורשי החתימה + חותמת ליד התיקון (בעט) מחדש ולכתוב, לתקן שרוצים

 . ההצעה לפסילת להביא עלול בטיפקס שימוש

 (:אחרת פרטנית צוין אם אלא) הבא באופן חתומים יהיו המסמכים כל 7.5
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 בכל המציע חותמת בתוספת תיבה בראשי המציע של חתימה מורשי חתימת 7.5.1

 ;עמוד תחתית

 מסמך בכל המציע חותמת בתוספת המציע של חתימה מורשי של מלאה חתימה 7.5.2

 .חתימה נדרשת בו

 המכרז. מסמכי דרישות כל לפי וחתום מושלם באופן להגיש יש ההצעה את 7.6

 העברית. בשפה לערוך יש ההצעות את 7.7

כרוכים,  בשני העתקים )מקור והעתק נאמן למקור(יש להגיש את ההצעה בצורה מסודרת ו 7.8

מכרז מסגרת מס' " יירשם עליה"(, ההגשה מעטפתאשר יוכנסו יחד למעטפה סגורה )להלן: "

ת מעטפ על. בלבד" לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל בשומרון - 12/20

  .לפסילתו להביא עלול הדבר אחרת, המציע של מזהה סימן כל יופיע לא ההגשה

, המסמכים המפורטים ההצעה –נספח ב' ב המפורטים המסמכים את תכלול ת ההגשהמעטפ 7.9

 . המכרז הוראות לפי שנדרש אחר מסמך כל וכן, תעודות ואישורים –בנספח ד' 

 , על פי הסלים אליהם מגיש המציע הצעתו,למכרז המציע הצעת –' ח', ט', י', יא יםנספח 7.10

" ואשר תוכנס המחיר הצעתבמעטפה נפרדת, עליה יירשם " ום כנדרש, יוגשמיוחתו יםמלא

 סגורה וחתומה לתוך מעטפת ההגשה. 

ככל שהמציע מגיש הצעתו למספר סלים, ימלא ויחתום על כל נספחי הצעות המחיר  7.11

 הרלוונטיים ויצרף את כולם לאותה מעטפת "הצעת המחיר". 

 נדרשו הם כי סברה אם נוספים ואישורים מסמכים צירוף לדרוש רשאית מכרזים ועדת 7.12

 . מסמכים של השלמה מציעהמ לבקש רשאית וכן. במכרז רעההכ לשם

 המסמכים בכל זהה יהא(, פ"ח למשל) המזהה המספר כי לוודא המציע על: הערה 7.13

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

 .ההתאמה אי בדבר המוסמכות

בהתאם למועד  רק, (לא בדואר ולא בדוא"לבלבד ) אישית במסירה, מעטפת ההגשה תוגש 7.14

 2בקומה  13 .0א. 3בחדר  ,באוניברסיטהטבלת מועדים, לתיבת המכרזים  – 2בסעיף הקבוע 

 כל! מועד זה לאחר הצעות תתקבלנה לא - אריאל, מילקן קמפוס, א3בבניין ההנהלה מספר 

 מסירת לצורך פוןטל .לדיון תובא לא - זה לסעיף בהתאם המכרזים לתיבת הגיעה שלא הצעה

 .054-9079499  –– בלבד הצעות

 ,גם בשני ימי העבודה שלפני המועד האחרון להגשת הצעות ניתן להגיש הצעות לתיבה 7.15

, כמפורט )למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד( 8:30-16:30: הפעילות שעות' ה-'א בימים

 .טבלת מועדים – 2בסעיף 

 בתחום המקובל פי על ל"מחו או/ו ישראלי תקן דרישות על לענות המוגשת ההצעה על 7.16

 .השירותים

למעט אם צוין אחרת  מ"מע ולא כוללחדשים  בשקלים יהיה לנקוב המציע שעל סכום כל 7.17

 . במסמכי המכרז

 .הקבוע במועד הגשתה וכן, בלבד המציע אחריות על הינה ההצעה הגשת 7.18
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת 7.19

 אין ולמציע מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, החוזה לרבות המכרז

 .כך בשלהקרן  כלפי טענות יהיו ולא

  ההצעה תוקף .8

ההצעה שתקבל את  .הצעות להגשת האחרון מהיום יום 180 למשך בתוקף תהיינה ההצעות 8.1

תעמוד  "( ת הכשיר הבא בתורהצע)להלן: "הציון המשוקלל הגבוה אחרי הצעת הזוכה, 

 ימים נוספים. 180בתוקפה למשך 

 רוסמח ו/אוו/או את תנאיה  עמו ההתקשרות את יפר ו/או מהצעתו יחזור הזוכה בו במקרה 8.2

, רשאית המכרזים ועדת לפועל, תצא האוניברסיטה ו/או ההתקשרות עמו לא של רצון שביעות

וזאת " בתור הבא זוכה"כ, הזוכה הצעת טיבה אחרי הבאה ההצעה על להכריז, חייבת לא אך

 .תוקפן של ההצעות פג גם אם

 בחוזה האמור את לבצע להתחיל ימים 7 תוך מתחייב, הבא בתור במקרה כאמור, הזוכה 8.3

, ובהתאם להצעת המחיר שהגיש במסגרת הצעתו האוניברסיטה הודעת פי על ההתקשרות

 .למכרז זה

הצורך, )גם לאחר חלוף  במקרה הכשיר הבא בתור והפעלתושהינו  זוכה על הכרזה כי יודגש 8.4

 של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה בהסכמתו(,-יום ממועד ההחלטה בדבר ההצעות הזוכות 180

 . זו אפשרות להפעיל אינה מחויבת האוניברסיטה והיא

 מידע סודי בהצעה .9

 - להלן) ייםעסק או מסחריים סודות הכוללים בהצעתו חלקים קיימים המציע שלדעת ככל 9.1

 להצעתו המציע יצרף, בהם לעיין אחרים למציעים לאפשר אין שלדעתו"( סודיים חלקים"

 .בהם העיון לאיסור הנימוקים ואת כאמור החלקים את המפרט נספח

 האחרים המציעים של לעיון הסכמתו שנתן כמי יראוהו, כאמור נספח צירף שלא מציע  9.2

 .בהצעתו

 בהצעות חלקים אותם כי מפורשת הסכמה מהווה, נפרד בנספח סודיים חלקים של ציון  9.3

 בהצעות אלו בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע, היינו, סודיים יחשבו, האחרים

 . אחרים של

 ועדתול נתונה המכרז במסמכי עיון ענייני בכל הסופית וההכרעה הבלעדי הדעת שיקול, יודגש 9.4

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו את בכך מביע במכרז המשתתף מציע כל. מכרזים

התשלום יבוצע על ידי הפקדת הסכום  .ח"ש 500 של בתשלום מותנה המכרז במסמכי עיון 9.5

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

ום יש לצרף אישור על התשל .מתנהל על שם אוניברסיטת אריאל בשומרון )ע"ר( 817שמספרו 

 .להצעה

 ההתקשרות מימוש .10

 הסכם – 'יבנספח כ מצורף, במכרז הזוכה לבין האוניברסיטה בין ייחתם אשר החוזה 10.1

 . נספחיו כל על זה למכרז
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 את זכייתו על ההודעה מיום ימים 7 תוך להעביר במכרז כזוכה שיוכרז המציע על 10.2

 הזוכה עם ההתקשרות למימוש תנאי הינה זו תקופה בתוך והמצאתם, הבאים המסמכים

 :החוזה על האוניברסיטה לחתימת ותנאי

 המצורף בנוסח, מ"מע בתוספת, ₪ 0,0001ערבות ביצוע בסך   – ביצוע ערבות 10.2.1

 תהיה זו ערבות. ממנה חלק או אופציה מימוש בכל תחודש אשר, להסכם כנספח

 והידוע לצרכן המחירים למדד צמודה תהיה היא, חוזרת ובלתי אוטונומית

 או/ו השירותים מתן תקופת כל למשך בתוקף ותעמוד החוזה על החתימה במועד

 מציע שיזכה בסל אחד או יותר יגיש ערבות ביצוע אחת. .העבודות ביצוע

חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח, ללא כל שינוי ולפי  -אישור עריכת ביטוחים  10.2.2

 לחוזה. אישור קיום ביטוח – 'גינספח הנוסח המצורף כ

 . שייחתם מהחוזה נפרד בלתי חלק יהוו הזוכה והצעת המכרז מסמכי 10.3

 מכרזים ועדת סמכויות .11

 .האוניברסיטה אצל מכרזים ועדת ידי על תתקבל במכרז הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה 11.1

 נוספים פרטים או/ו אישורים או/ו מסמכים לדרוש, חייבת אינה אך, רשאיתהוועדה  11.2

 מציע. שלישיים צדדים אצל המציע ידי על שבוצעו עבודותה לגבי פרטים לברר וכן מהמציע

 כלפי טענות לו יהיו ולא ואין זה לסעיף הסכמתו את בכך מביע הצעה להגיש בוחר אשר

 . כך בשל האוניברסיטה

 .חסרים מסמכים להשלמת למציע לפנות, חייבת אינה אך, רשאית הועדה 11.3

 על, חלקם או מציעים עם, ההצעות לבדיקת שנועד הזמן בפרק להיפגשהוועדה רשאית  11.4

 ובאופן ברמה השירותים את לספק מיכולתם אישית התרשמות לשם, דעתה שיקול פי

 .הנדרשים

 עובדים או/)בין שצוינו על ידי המציע בין אם לאו( ו ממליצים עם לשוחחהוועדה רשאית  11.5

 לרבות, נוספת בדיקה כל ולבצע המציע ידי על המופעלים במקומות לבקר וכן, המציע של

 .המציע של פיננסית איתנות בדיקת

שומרת לעצמה את הזכות להתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע במידה הוועדה  11.6

  והאוניברסיטה לא הייתה שבעת רצון מאיכות העבודה או בהתנהלותו של המציע.

 מהטעמים הצעות לפסול רשאית מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי 11.7

 : הבאים

 ;כדבעי להעריכה מנת על פרטים בה חסרים כי לגביה שיקבע הצעה 11.7.1

 ;המכרז מסעיפי לסעיף התייחסות חוסר בשל 11.7.2

 ;הנדרשים המסמכים לה צורפו שלא הצעה 11.7.3

 ;משמעות דו, בהירות אי: בה שיש הצעה 11.7.4

 .המכרז דרישות אחר ממלאת שאינה הצעה 11.7.5

 שמניתוחה הצעה או לב תום חסרת או תכסיסנית הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת  11.8

 .ומוצקים ברורים כלכליים אדנים על מבוססת שאינה בהצעה מדובר כי עולה

 לדין בהתאם לבטלו או/ו המכרז היקף את לצמצם או להרחיב רשאית המכרזים ועדת 11.9

, במכרז זוכה הוכרז כבר אם גם וזאת, אחרות או נסיבתיות, תקציביות, ארגוניות מסיבות או/ו

 .כלשהו פיצוי או/ו מוקדמת הודעה או/ו בנימוק צורך וללא הבלעדי דעתה שיקול פי על
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 את לבטל הזכות את לעצמה שומרת מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 11.10

 :הבאות בנסיבות המכרז

 הוראות ועל המכרז תנאי, הסף תנאי כל על עונות פחות או הצעות שתי רק 11.10.1

 האוניברסיטה כאמור במקרה) מסוים סל על או/ו המכרז במסמכי המפורטות

 .(הסל את לבטל הזכות את לעצמה שומרת

 את, לדעתה המצדיק באופן, האוניברסיטה צרכי שהשתנו או, נסיבות שינוי חל 11.10.2

 . המכרז ביטול

 פעלו או, המחיר הצעות את תאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש 11.10.3

 את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה או עסקי הגבל המהווה באופן

 . המכרז מטרות

 או/ו הבהרה שאלות לאור או/ו המכרז פרסום לאחר ,לאוניברסיטה התברר 11.10.4

, במסמכים המפורטות בדרישות או במפרט טעות שנפלה, ההצעות פתיחת לאחר

 נתונים על בוססו שאלה או, מהמפרט מהותיות דרישות/נתונים שהושמטו או

 . שלמים בלתי או שגויים

 למציע פיצוי כל מתשלום פטורה האוניברסיטה תהא, לעיל המפורטות בנסיבות כי, מובהר

 המציע או/ו המתעניין שהוציא הוצאות בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז לביטול בקשר כלשהו

 . צפויים או/ו עתידיים רווחים אובדן או/ו הצעתו הכנת לצורך

 ההצעה ערבות את לפירעון להציג או לחלט הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה 11.11

 :הבאים במקרים

 ;מהצעתו בו חזר המציע 11.11.1

 ;הצעתו במסגרת נכונה לא הצהרה נתן המציע 11.11.2

 ;ידי האוניברסיטה על כנדרש תשובות / הבהרות העביר לא המציע  11.11.3

 ;במצבו שינוי על לאוניברסיטה הודיע לא המציע 11.11.4

 ;אחרים מציעים עם תיאום תוך או/ו בתרמית הוגשה ההצעה כי התגלה 11.11.5

 הודעת לאחר כנדרש מסמכים המצאת אי לרבות החוזה את הפר המציע 11.11.6

 ;הזכייה

 מן המציע אחר או נוסף פיצוי לתבוע האוניברסיטה של זכות בכל יפגע לא הערבות חילוט

 בגין ההפרה.

 הזוכה ההצעה בחירת .12

 הצעה כלהמיטבית או  או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת האיננ האוניברסיטה 12.1

 . שהיא

 את הל ומעניקה ביותר הל מתאימה ההחלטת לפי אשר בהצעה תבחר האוניברסיטה 12.2

 . היתרונות מירב

 לנהלים בהתאם חוזה נחתם לא עוד כל האוניברסיטה את תחייב לא שתיבחר הצעה כל 12.3

 .האוניברסיטה אצל המקובלים

 לגבי או חלקם לגבי המבוקשים הסעיפים כל לגבי הצעה לקבל רשאית האוניברסיטה 12.4

 . הבלעדית הדעת שיקול לפי הכל, בלבד מסעיף חלק
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 זכייה הודעת ביטול .13

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

 המציא לא או הזכייה מיום ימים 7 תוך הדרושים המסמכים את המציא לא המציע 13.1

 .האוניברסיטה לנוהלי בהתאם האוניברסיטה ידי על ההסכם חתימת למועד עד מסמכים

 תוך זמן סביר ו/או בהתאם להוראות המכרז למרות שהאוניברסיטה התארגן לא המציע 13.2

 . העבודה תחילת על לו ההודיע

 על משפיע היה אשר תוכנה או ההצעה, המציע לגבי מידע הגיע האוניברסיטה לידי 13.3

 . ההצעות בחינת בטרם לה מודעת הייתה אם הזכייה בדבר ההחלטת

 לרבות המכרז לתנאי בהתאם מתן השירותים לביצוע ערוך המציע אם סביר ספק קיים 13.4

 .החוזה

 עקב למציע שנגרם נזק בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהא לא האוניברסיטה, יודגש 13.5

 .לעיל מהטעמים שבוטלה הזכייה הודעת על הסתמכותו

 שונות  .14

, לעניין הנוגע ועדכני רלוונטי תקן כל פי על, דין כל להוראות בהתאם יסופקו השירותים 14.1

 .המכרז ומסמכי החוזה להוראות ובהתאם המוסמכות הרשויות הוראות פי על

 הקשור רלוונטי מידע וכל החוזה ותנאי המכרז תנאי לבדיקת אחראי יהיה המציע 14.2

 מוותר והוא כאמור לתנאים מסכים הוא הצעתו ובהגשת הרלוונטיים הדינים לרבות, למכרז

 . התאמה אי או/ו טעות או/ו ידיעה אי טענת כל על

 בכתב הודעה לאוניברסיטה תןתל המציע על חובה, בהליך חסר או פגם של מקרה בכל 14.3

 מושתק יהא כן לא שאם, המכרז להוראות בהתאם הבהרה שאלת לשלוח או/ו האמור בדבר

 .זה בהקשר טענה כל מלטעון

 .זה את זה כמשלימים לראותם ויש, ממנו נפרד בלתי חלק מהווים המכרז מסמכי כל 14.4

 להם להוסיף או/ו המכרז מסמכי את לתקן הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה 14.5

 . ההצעות הגשת למועד עד שלב בכל לעדכנם או/ו

, שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מחויבת איננה האוניברסיטה 14.6

 . הבלעדי דעתה לשיקול נתונה הזוכה ההצעה על וההחלטה

 את לבטל וכן השירות/העבודות ביצוע לגבי דרישותיה את לשנות רשאית האוניברסיטה 14.7

 .כך האוניברסיטה בגין כלפי טענות יהיו ולא אין ולמציע, חלקן או/ו השירות או/ו העבודות

 .חיצוני ביועץ להיוועץ רשאית האוניברסיטה 14.8

 במידע שישנו שינוי כל אודות שהות כל ללא האוניברסיטה את לעדכן מתחייב המציע 14.9

 .הזוכה ההצעה בדבר החלטה לקבלת עד בהצעתו שמסר

 .ולהפך נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון המופיעים ביטויים 14.10

-בתל המשפט לבית נתונה, לו המצורף ולחוזה זה למכרז הקשור בכל השיפוט סמכות 14.11

 . יפו אביב
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 מפרט ואמנת שירות  -' א נספח

 כללי .1

אספקה של ציוד מחשוב נלווה מסוגים שונים , לצורך המכרז הינו מכרז מסגרת עם חלוקה לסלים 1.1

 ."(האוניברסיטה"-" והציוד", "המכרזלאוניברסיטת אריאל בשומרון )להלן, בהתאמה: "

( ספקי מסגרת זוכים שיספקו את הציוד הנדרש 5( לחמישה )2עבור כל סל יוגדרו בין שניים ) 1.2

  "(.סגרתספקי המבמסגרת אותו סל, עבור האוניברסיטה, לפי צרכיה )להלן: "

 הסלים נשוא מכרז זה הינם: 1.3

 ;אספקת מחשבים )נייחים וניידים(  –" 1 סל" 1.3.1

 ;אספקת ציוד היקפי וחומרה למחשבים  –" 2 סל" 1.3.2

 ;אספקת תוכנות אבט"מ –" 3 סל" 1.3.3

 תוכנות הוראה, תשתיות ורשת. אספקת –" 4 סל" 1.3.4

ך הזמנת ציוד, מעת לעת ולפי צרכיה, לצורסל, הספקי המסגרת של אותו ל תפנההאוניברסיטה  1.4

 . באמצעות פנייה פרטניתבאופן המפורט בנספח זה להלן, על פי סבב שוויוני ו/או 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את השירותים הניתנים, במסגרת הזמנה, בין  1.5

 מספר ספקי המסגרת. 

 האוניברסיטה אינה מתחייבת לחלוקת עבודה שווה בין ספקי המסגרת.  1.6

יחשב כקבלן  הספקלמען הסר ספק, היחסים בין הצדדים יהיו יחסים של מזמין ונותן שירות.  1.7

אחראי לבדו, בהתאם לכל דין או נוהג, לתשלום מלוא שכר לעובדיו ולתשלום כל  עצמאי, ויהא

. במידה וכיו"בהנלווים לרבות: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות  המסים והתשלומים

ו/או לעובדיו ו/או למי  לספקבניגוד לאמור בסעיף זה,  לשלם סך כלשהותחויב  האוניברסיטה

הראשונה לרבות בהוצאות משפטיות  מיד עם דרישתוהאוניברסיטה ישפה את הספק מטעמו, 

 ושכ"ט עו"ד.

 נציג הספק .2

 שישמש כאיש קשר מול האוניברסיטה, לצרכי הזמנות, בירורים וכיו"ב.  ימנה נציג מטעמו הספק 2.1

 ההצעה. –איש הקשר יופיעו בנספח ב'  פרטי 2.2

 נוהל עבודה עם ספקי המסגרת .3

, ציודהאוניברסיטה תפנה לספקי המסגרת, מעת לעת ועל פי צרכיה, בפניה לצורך הזמנה של  3.1

 באופן הבא:

 סבב הזמנות 3.1.1

האוניברסיטה תבצע סבב הזמנות עבודה בין ספקי המסגרת באופן שיעניק לה את מירב  3.1.1.1

היתרונות, ובהתאם לחוק חובת המכרזים, כאשר ספק המסגרת שיבצע את אספקת הציוד 

 בפועל יקבל תמורה על פי הצעת המחיר שהגיש למכרז זה. 

 פניה פרטנית 3.1.2

בדרך של פניה טה להזמין ציוד לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה, רשאית האוניברסי 3.1.2.1

 (."פנייה פרטנית"פרטנית אל ספקי המסגרת )להלן: 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

, וכן רשאית האוניברסיטה תעביר בפניה הפרטנית כתב כמויות עבור ההזמנה הרצויה 3.1.2.2

 .להעביר לוחות זמנים נדרשים וכיו"ב

האוניברסיטה רשאית, אך אינה חייבת, במסגרת הפניה הפרטנית, לבצע בדיקה של מדדי  3.1.2.3

איכות ו/או מחיר )הצעת הנחה מעבר להצעת המחיר שהוגשה במסגרת מכרז זה( לצורך דירוג 

 ספקי המסגרת עבור אותו סל. 

הכוללת ציוד הכלול במסגרת  ספק המסגרת מתחייב להגיש הצעת מחיר לכל פניה פרטנית 3.1.2.4

ע בכתבי להגיש הצעת מחיר לפניה פרטנית הכוללת ציוד שאינו מופי אך אינו מחוייבמכרז זה, 

 . הכמויות המצורפים למכרז זה

ממועד הפניה.  ( ימי עסקים3שלושה )הצעת המחיר של הספק תועבר לידי האוניברסיטה עד  3.1.2.5

להפסקת ההתקשרות מול ספק במכרז והפרתו מהווה עילה  יסודיסעיף זה הינו סעיף 

 ככל שלא תועבר הצעת מחיר, יראו כאילו הגיש את המחיר שננקב בהצעתו המסגרת.

 למכרז. 

, ככל שהציוד שהוזמן כלול בכתב הכמויות הצעת המחיר של ספק המסגרת לפניה הפרטנית 3.1.2.6

 לא תעלה על המחירים אשר הוצעו על ידי הספק בהצעתו במכרז.  המצורף למכרז זה,

על ידי  המוצעהציוד במסגרת הפניה הפרטנית האוניברסיטה רשאית לבקש הצגה פיזית של  3.1.2.7

האוניברסיטה שומרת לעצמה  .ידי גורם מקצועי וקביעת איכותם, לשם בחינתם על הספק

 הזכות לא לקבל סחורה שאינה איכותית. 

ההצגה תיערך במשרדי האוניברסיטה או במשרדי הספק, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  3.1.2.8

 האוניברסיטה. 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את אספקת הציוד במסגרת הזמנה, בין שני  3.1.2.9

 מסגרת. ספקי

רשאית האוניברסיטה לפנות בכתבי הכמויות למכרז זה,  ככל שהציוד שהוזמן אינו כלול 3.1.2.10

 תינתן עדיפות להצעות המחיר מספקי המסגרת הקיימים. לספק חיצוני, אך 

 הרחבת פניה פרטנית 3.1.3

הציוד של הזמנה בהיקף של עד כמות האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את  3.1.3.1

 . החודשים לאחר ההזמנה 12, במהלך ה הפרטניתמהיקף הפני 25%

 הזמנת עבודה 3.1.4

האוניברסיטה תמלא טופס הצעת מחיר שיכיל כתב כמויות ואת המפרט של הציוד הנדרש,  3.1.4.1

ותעביר לספקי המסגרת. ספקי המסגרת יחזירו את הטופס מלא עם הצעת המחיר עבור כל 

 פריט. 

 (בלבד)דוגמא  *מחיר הצעת טופס 3.1.4.2

 מחיר כמות מפרט פריט #

מחשב   .1
 נייד

 Dellיצרן: 

 i7סוג מעבד: 
 "15.6גודל מסך: 

 EVGA NVIDIAכרטיס מסך: 

GeForce 210 1GB DDR3 

10  
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 מחיר כמות מפרט פריט #

 Windows 8.1מערכת הפעלה: 

 Microsoftיצרן:  עכבר  .2
 חיבור: אלחוטי

 עליונים 2לחצנים: 

5  

 Microsoftיצרן:  מקלדת  .3
 חיבור: אלחוטי

 USBממשק חיבור: 

15  

4.  ... ... ...  

5.  ... ... ...  

 *דוגמא לטופס הצעת מחיר

 איכות הציוד הנדרש .4

 .או שווה ערך /Lenovo/hp/dellכל הציוד יהיה תוצרת  – 1ביחס לסל  4.1.1

, כפי שיצא ממפעל היצרן, למעט וחדש באריזת היהי כל הציוד המסופק, על מרכיביו השונים, 4.1.2

 תוספות אשר היצרן מתיר להוסיף. 

קודם, יש להדגיש כי הציוד יהיה תקין ולא משומש או מחודש מבלי לגרוע מסעיף  4.1.3

(Refurbished.) 

 במועד קבלת ההזמנה מן האוניברסיטה. הקיים ביותר העדכני מהדגםהציוד יהיה  4.1.4

 מסופק, יסומן באמצעות מדבקת זיהוי, עליה יצוינו הפריטים הבאים:מן הציוד ה רכיבכל  4.1.5

 מק"ט; 4.1.5.1

 שם הספק; 4.1.5.2

 ;טלפון להתקשרות 4.1.5.3

 תום תקופת אחריות היצרן.תאריך  4.1.5.4

 אספקה והתקנה .5

 הציוד יסופק לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת ההזמנה מהאוניברסיטה.  5.1

 במידה וייגרם עיכוב במועד האספקה יש לציין זאת בהצעת מחיר מראש ובכתב. 5.2

האוניברסיטה שומרת לעצמה אפשרות להאריך מועד אספקה להזמנות גדולות במיוחד, או  5.3

 להקדים מועד אספקה להזמנות דחופות במיוחד, לפי שיקול דעתה. 

הספק יתאם מול נציג האוניברסיטה את מועד ומקום האספקה המדויקים עבור כל הזמנה  5.4

 בנפרד.

יסקים של מידע ותוכנות קיימים, לצורך במידה ויתבקש, על הספק להיערך לבצע העתקת ד 5.5

 התקנה של הציוד שיסופק, לפי דרישת האוניברסיטה.

הספק יתאם מול נציג האוניברסיטה את מועד ההובלה וההתקנה המדויק, לרבות הכנות לצורך  5.6

 ההתקנות, ככל שנדרשות.

 הספק יספק תעודת משלוח אותה ימסור בעת האספקה לנציג האוניברסיטה. 5.7

צורך באיסוף ציוד תקול, פגום או לקוי, לצורך תיקון או החלפה, זמנית או קבועה,  במידה ויש 5.8

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. 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 ההתקנה של הציוד.באחריות הספק לפנות כל האריזות והעודפים לאחר  5.9

 אחריותשירות ו .6

 ת אחריות של היצרן עבור כל הציוד המסופק. והספק יספק תעוד 6.1

באחריות הספק לדאוג לתיקון ו/או החלפת כל ציוד תקול ו/או פגום, בהתאם לאחריות היצרן  6.2

שהוצעה, לרבות הובלת הציוד למעבדה וחזרה אל האוניברסיטה, אספקת ציוד חלופי וכד', ללא 

 וספת.עלות נ

 .וקיבל את אישור האוניברסיטה תקופת האחריות לציוד תחל ביום שבו הקבלן סיפק את הציוד 6.3

 במסגרת האחריות הקבלן יהווה כתובת אחת לאחריות כוללת על כלל הציוד. 6.4

 טלפוני מוקד שירות .7

ההתקשרות אשר פרטי  ,אוניברסיטהלמתן התמיכה והשירות להספק יפעיל מוקד שירות טלפוני  7.1

 .נציג האוניברסיטהיהיו בידי  אליו

למוקד השירות של הספק ויפתחו קריאת  האוניברסיטהיפנו נציגי במערכת, בכל מקרה של תקלה  7.2

 שירות. 

, לפי בחירת נציג טלפוןאו  , דוא"לאתר אינטרנטפתיחת קריאת שרות תעשה באמצעות  7.3

  האוניברסיטה.

 ות התקלה. התקול ואת מה הרכיבבפתיחת קריאת השירות יש לפרט את  7.4

 .בפתיחת קריאת השירות יינתן מספר קריאה שישמש למעקב אחר אופן הטיפול בה 7.5

שעות אלה יפעל ויספק שירות בשעות הפעילות של האוניברסיטה להלן )מרכז השירות הטלפוני  7.6

 (: יכולות להיות שונות בחגים ובמועדים, על פי הודעת האוניברסיטה

 שעות ימים
 18:00עד  08:00 ה' –א' 

 14:00עד  08:00 וערבי חג שישי
 

( דקות מרגע ניתוב השיחה 3תענה בתוך שלוש )מרכז השירות הטלפוני בקריאה המתקבלת  7.7

 במענה האוטומטי.

( מרגע קבלת הקריאה 2קריאה המתקבלת באמצעות דואר אלקטרוני תענה בתוך שעתיים ) 7.8

 במוקד.

יאבחן את מהות הנציג ילווה את המזמין בזיהוי וטיפול בתקלה. הנציג המקבל את הקריאה  7.9

נסה , במידה ולא הצליח לפתור את התקלה, יישלח טכנאי אשר יהתקלה וימליץ על אופן הטיפול

, על פי אסוף את הציוד לצורך תיקוןלפתור את הבעיה באתר האוניברסיטה, ובמידת הצורך י

 .טיפול בתקלות להלן – 9המוגדר בסעיף 

ל קריאה שתתקבל במוקד הטלפוני של הספק תירשם באופן המאפשר מעקב אחר כ 7.10

 סטטוס הקריאה ואופן טיפולה בפועל עד לסגירתה.

הספק יבצע מעקב מסודר אחרי הפניות שמתקבלות במוקד, על מנת לזהות תקלות  7.11

 חוזרות בציוד. 

יוד, תאריך לספק תהיה אפשרות איתור פניות לפי החתכים הבאים: מספר פניה, סוג הצ 7.12

 הפתיחה, גורם מטפל. 

 לספק תהיה אפשרות צפייה והפקת דו"חות לגורמי האוניברסיטה בכל עת.  7.13
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 טיפול בתקלות .8

 הטיפול בתקלות יתבצע על פי ההגדרות הבאות:  8.1

את פעילות הציוד אך מחייבת אינה משביתה , אשר בציודתקלה  - שאינה משביתהתקלה  8.1.1

 תיקון.

 .שימוש בציוד, באופן שאינו מאפשר המשך הציודאשר משביתה את  תקלה - משביתהתקלה  8.1.2

את הבעיה במקום, יגיע טכנאי לאתר האוניברסיטה, ומוקד השירות לא הצליח לפתור  במידה 8.2

 לצורך תיקון התקלה במקום ו/או לאיסוף הציוד התקול:

לאורך כל  לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר פתיחת התקלה,  –עבור תקלה שאינה משביתה  8.2.1
 ימות השנה למעט שבתות וחגים.

לא יאוחר מיום העסקים הבא למחרת פתיחת התקלה, לאורך כל –עבור תקלה משביתה  8.2.2
 ימות השנה למעט שבתות וחגים.

לא עלה בידי הטכנאי לתקן את הפגם, הליקוי או התקלה בציוד, עד לסוף יום העבודה שבמהלכו  8.3

ת הציוד התקול למעבדת הספק, ובכפוף לתיאום מלא החל הטיפול בו בקמפוס, יעביר הטכנאי א

 ולאישור לנציג האוניברסיטה. במקרה זה, יתקין הטכנאי ציוד חלופי זמני במקום הציוד התקול.

 הציוד החלופי המסופק יהיה זהה ברמתו ונתוניו לציוד התקול המוחלף, או ברמה גבוהה יותר.  8.4

 ות ממועד הדיווח על הציוד התקול.שע 24-הציוד החלופי יסופק ויותקן לא יאוחר מ 8.5

במידת הצורך, יתקין הטכנאי על גבי הציוד החלופי את כל התוכנות שהיו מותקנות על גבי הציוד  8.6

 שהוחלף.

אופן חיבורו של הציוד החלופי יהיה זהה לחלוטין לחיבור הציוד שהוחלף, מכל הבחינות, לרבות  8.7

 כיו"ב. חיבור לרשת, חשמל, מכשור נוסף, מחשבים נוספים ו

בשימוש האוניברסיטה עד להחזרת והתקנת הציוד המתוקן על ידי הספק,  רהציוד החלופי יישא 8.8

 ווידוא עבודתו התקינה של הציוד המתוקן. 

שינוע הציוד התקול לאתר הספק לצורך תיקונו יתבצע על ידי הספק ועל חשבונו ובאחריותו, ולא  8.9

 תינתן על כך תמורה נוספת. 

בדיסקים המכילים מידע, על הטכנאי להביא עמו דיסקים  במקרה שהתקלה הינה 8.10

חלופיים, להעביר אליהם את המידע ורק לאחר בדיקת תקינות המידע ימחק המידע מהדיסקים 

 אל מחוץ לאוניברסיטה. חהתקולים ויילק

( ימי עסקים, 10לא עלה בידי הספק לתקן ולהחזיר את הציוד לאוניברסיטה תוך עשרה ) 8.11

לאוניברסיטה ציוד קבוע חלופי מאותו הדגם או מדגם מתקדם יותר מתוצרת אותו יצרן, יספק 

ואשר הינו בעל מפרט זהה או טוב יותר מן הציוד התקול. לפני התקנת הציוד הקבוע החלופי, 

 יקבל את אישור האוניברסיטה.

 תקלה חוזרת .9

מאותה תצורה,  קמהציוד שסופ (10%במקרה של אירוע תקלה זהה ביותר מעשרה אחוזים ) 9.1

מאותה תצורה, בחלק  הציודלדרוש מהספק החלפת החלק הפגום בכל  ת האוניברסיטהרשאי

 (10עשרה )חדש בעל נתונים טובים יותר, ועל הספק יהיה לבצע את ההחלפה, על חשבונו בתוך 

 מהאוניברסיטה.ימי עבודה מקבלת דרישה בכתב 

חודשים  (6שישה )ים במהלך תקופה בת מסו בפריט ציוד( תקלות זהות 3שלוש )במקרה של  9.2

 פריט הציודרצופים במסגרת תקופת האחריות, יהיה הממונה רשאי לדרוש מהספק להחליף את 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

בעל נתונים זהים או טובים יותר ועל הספק לבצע את ההחלפה על חשבונו  בפריט ציודהאמור 

 ( ימי עבודה מקבלת הדרישה. 3בתוך שלושה )

 מעקב הזמנות .10

, כולל ן ו/או סופקשהוזמהציוד של כל  דו"חות מסודרים, הספק ינהל לצורך מעקב 10.1

 , החלפות וכיו"ב.פגומים, החזרותתאריכי אספקה ותיעוד של 

 לבקשת האוניברסיטה.  דו"חותהספק יהיה ערוך להציג את ה 10.2

 פגומים .11

כל שלב אחר, /האספקהבמידה וסופק פריט פגום, בין אם נפגם בתהליך הייצור/ 11.1

הספק יחליף את הפריט הפגום בפריט זהה, בתוך יום עסקים אחד ודווח לספק האוניברסיטה ת

 האוניברסיטה( ממועד ההודעה של 1)

במידה ולא מצוי פריט זהה במלאי של הספק, יחליף הספק את הפריט הפגום בפריט  11.2

 . אוניברסיטהשווה ערך או ברמה גבוהה יותר, לפי בחירת ה

 ום נוסף עבור אספקת הפריטים החלופיים.הספק לא יחייב את האוניברסיטה בתשל 11.3

 כוח אדם .12

מתאימים לשם עמידה הבהיקף ובהכשרה , את כל כוח האדם הנחוץק יעסיק מטעמו הספ 12.1

על נספחיו, לרבות עמידה במועדי הגשת הצעות מחיר לפניה פרטנית ובמועדי  בדרישות מכרז זה

  אספקה של הזמנות.

ראי הבלעדי מבחינת האוניברסיטה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק הוא האח 12.2

, ועל תשלום על נספחיו להספקת השירותים, התוצר המוגמר וכן לעמידה בכל דרישות מכרז זה

 עמידה בדרישות. -פיצויים כקבוע באמנת השירות במקרה של אי

 משאבים .13

הספק יפעיל מערך לוגיסטי מתאים, על מנת לעמוד בכל בדרישות מכרז זה על נספחיו, לרבות  13.1

 ידה במועדי הגשת הצעות מחיר לפניה פרטנית ובמועדי אספקה של הזמנות.עמ

 אופן התשלום .14

 הספק הזוכה יתחייב לספק את הציוד בהתאם למחירים הנקובים בהצעתו.  14.1

מיום אישור החשבונית על ידי נציג  45תנאי התשלום של האוניברסיטה הינם שוטף + 14.2

 האוניברסיטה.

נת לבטל הזמנה, הספק מתחייב לקבל בחזרה את במקרה והאוניברסיטה תהיה מעוניי 14.3

 הפריט באריזתו המקורית ולזכות את האוניברסיטה בהתאם. 

 פיצויים מוסכמים .15

פיצויים ממנו לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות, ייגבו  ספקוהבמידה  15.1

 ;קנסות בגין אי עמידה בתקני שירותבמוסכמים כמופיע 

יכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה  – מוסכמים על ידי המזמיןמימוש פיצויים  15.2

 ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמין ו/או על ידי המזמין בכל דרך אחרת. 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

ויובהר, אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מהמזמין הפעלת כל סנקציה אחרת  15.3

 , לרבות חילוט ערבות החוזה. הספקכנגד 

 ת בגין אי עמידה בתקני שירותמנגנון קנסו .16

רשאי לבטל את הסכם  מזמיןהיהיה  לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן, הספקבמידה ו 16.1

לרבות  הספק,עם סו המוחלט והבלעדי, ולסיים את יח ובהתאם לשיקול דעת ההתקשרות,

עפ"י כל  למזמיןו/או כל אמצעי אחר העומד  ספקשמסר ה תוך חילוט הערבות הבנקאית

 דין.

 :נסות בגין אי עמידה בתקני שירותק 16.2

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המהווים הפרה של אמנת 

במקרה של  מידית הספקלהפסיק את ההתקשרות עם  מזמיןשלעיל, המקנה זכות ל השירות

 כל הקנסות המפורטים לעיל: ו/או להטיל חריגה חוזרת

 שירות בתקני עמידה אי בגין קנסות מנגנון טבלת

 ( פעמים.3* חריגה חוזרת תיחשב לאחר שלוש )

  

' מקס פיצוי הפיצוי וסוג גובה החריגה נדרשת שירות רמת

 חריגה בגין מצטבר

 מרמת* חוזרת

 השירות

הגשת הצעת מחיר 

ימי ( 3שלושה )תוך 

 עסקים ממועד הפניה

 הפרטנית

עיכוב בהגשת הצעת מחיר בפניה 

 פרטנית

יום  לכל ₪ 300

 איחור

הפסקת 

 ההתקשרות 

אספקת הזמנה 

 במלואה בתוך 

ממועד קבלת ועיים שב

ההזמנה מן 

 האוניברסיטה 

 

לכל יום  ₪ 300 פיגור במועד אספקת המשלוח

 איחור

הפסקת 

 ההתקשרות

אספקת מוצר ברמה 

שנדרשת ועל פי 

 המפרט

שונה מן המוצר אספקת מוצר 

 שהוזמן

החלפת המוצר 

במוצר שהוזמן, וכן 

עבור  ₪ 200תשלום 

כל מוצר שונה 

 שסופק בהזמנה

הפסקת 

 ההתקשרות

הצגת דו"חות לפי 

דרישת נציג 

 האוניברסיטה

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

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

 

 לכבוד

 אריאל  אוניברסיטה

  לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל בשומרון - 12/20מכרז מסגרת מס' : הנדון

 

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

לאספקת ציוד  - 12/20מסגרת מס' מכרז ל ב"המצ הצעתנו את(, "האוניברסיטהו/או "" המזמין"

 "(. המכרז" - להלן) המכרז במסמכי כמתואר מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל בשומרון

"( החברה" - להלן________ ) בחברתובתפקיד __________ __________  בתפקיד יםמשמש והננ .2

 .בשמה תצהיר לתת כיםומוסמ

 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

 

 המציע מגיש הצעתו עבור הסלים הבאים: .4
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 חתימת המציע שם הסל מספר הסל

  אספקת מחשבים )נייחים וניידים( 1

אספקת ציוד היקפי וחומרה  2
 למחשבים

 

  אספקת תוכנות אבט"מ 3

אספקת תוכנות הוראה, תשתיות  4
 ורשת

 

 יש לחתום ליד כל אחד מן הסלים אליהם מגיש המציע את הצעתו.

 עמידה בתנאי סף .5

 המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז.

_____________ 

 חתימת המציע

 רשום ומאוגדגוף  .6

 מס ערך מוסף בישראל; המציע הינו עוסק מורשה הרשום ברשות .6.1

 ;דין כל פי על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע .6.2

 .1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי .6.3

_____________ 

 חתימת המציע

 ניסיון מקצועי .7

מהלך ב, על פי הסלים אליהם מגיש הצעתו, מחשובציוד לקוחות לפחות,  (3לשלושה ) סיפקהמציע  .7.1

 לפחות, לכל לקוח. ₪  200,000, בהיקף שנתי של 2019-ו 2018, 2017כל אחת מהשנים 

_____________ 

 חתימת המציע

 איש קשר .8

 של המציע הם: איש הקשרפרטי 

 שם מלא: _________________  .8.1

 תפקיד:___________________ .8.2

 ____טלפון נייד: ____________ .8.3

 כתובת דוא"ל: ________________________ .8.4

 העסקת אנשים עם מוגבלויות  .9

 :במשבצת המתאימה( x)סמן  .9.1
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

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

 המציע.

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

 והוא מקיים אותן.  

חלות על המציע  1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף  .9.2

 במשבצת המתאימה(: xנדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה(: x לסמן עובדים או יותר נדרש 100)במקרה שהמציע מעסיק  .9.3

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

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

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה ,1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים

 .ליישומן

 ייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע התח

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

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

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה  ליישומן

 נתן התחייבות זו(.

 שילוב עסקים זעירים .10

 במקום הרלוונטי(: Xהמציע הינו )נא לסמן  .10.1

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

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

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק רתוכהגד 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 10.1 לסעיף שבתשובה ככל .10.2

 במקום הרלוונטי(: Xהקטגוריה אליה משתייך המציע )נא לסמן 

  2 על 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

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

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

 ".קטן"עסק  או" זעיר"עסק 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 .אחר 

 :כי בזאת מצהירים אנו .11

 הצעתנו והגשת, בהם האמור את הבנו, החוזה לרבות ונספחיו המכרז מסמכי את בעיון קראנו .11.1

 פי על עלינו המוטלות ההתחייבויות וקבלת התנאים לכל להסכמתנו חלוטה ראיה מהווה

  ;האמורים המסמכים

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

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

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

 לאספקת הדורשים ורישיונות, ציוד, אדם כוח, וכלכלית מקצועית, ארגונית יכולת בעלי אנו .11.5

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

 ;למכרז שצורף החוזה נשוא

 לאספקת התנאים את ולבדוק לחקור מנת על נחוצים לנו הנראים האמצעים בכל נקטנו .11.6

 הדרוש מידע כל קיבלנו וכן, אספקתם במהלך להתגלות העלולים הקשיים ואת השירותים

 ;זאת הצעתנו הגשת לפני בדיקותינו לצורך

 מהמחיר או/ו מהחוזה כלשהי שינוי זכות לנו תקנה לא, ידנו על החוזה מתנאי תנאי הבנת אי .11.7

  ;כך בשל האוניברסיטה כלפי טענות כל לנו יהיו ולא ואין, הזמנים מלוחות או/ו

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

 ונשתף, המכרז במסמכי כמפורט ידכם על שייערכו ובדיקות לחקירות בזאת מסכימים אנו .11.9

 . נוספים הסברים ומתן מסמכים הגשת לרבות ידכם על שתידרש דרך בכל פעולה

 לביצוע ערבות הפקדת לרבות, ונספחיו ההסכם תנאי כל אחר נמלא כי בזאת מתחייבים אנו .11.10

 פי על שנדרש כפי הביטוחים את ונערוך הזמנים בלוחות נעמוד וכי, החוזה פי על ההתחייבות

 . והחוזה המכרז מסמכי

 ואנו, במכרז הקבועים הזמנים בלוחות לעמוד ומסוגלים יכולים אנו כי בזאת מצהירים אנו .11.11

 עבור מוסכמים פיצויים, ח"ש 1,000 של סך נשלם, זאת התחייבותנו ונפר במידה כי מסכימים

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

 .נזק

 להעביר, הזכייה על ההודעה מיום ימים 7 תוך יביםמתחי אנו הצעתנו את לקבל תחליטו אם .11.12

כנדרש במסמכי  במתן השירותים ולהתחיל ביצוע וערבות ביטוחים עריכת אישור אליכם

 . המלאה רצונכם לשביעות, המכרז

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

 . זה

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

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

 . המכרז לתנאי ובהתאם
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 על מסויג ובלתי ומוחלט סופי וויתור, המכרז תנאי לכלל הסכמה מהווה ידינו על ההצעה הגשת .11.16

 לרבות המכרז מתנאי תנאי לכל או/ו השירותים לאספקת התנאים לכל בקשר טענה כל

 . סבירותם

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

 הגבלים עסקיים .12

הצעה זו מוגשת בתום לב. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידינו  .12.1

ודברים עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה באופן עצמאי, ללא הסדר או דין 

 שפורטו בהצעתנו במפורש( .

לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ו/או להשפיע על  .12.2

 מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתנו. 

א לחוק 47מאסר בפועל לפי סעיף ידוע לנו כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות  .12.3

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

ידוע לנו כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לדווח לרשות ההגבלים העסקיים במקרים  .12.4

 של חשד ממשי לתיאום הצעות.

 ציבוריים גופים עסקאות חוק .13

 עד כי בזאת מצהיר הנני, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם .13.1

 עבירות משתי ביותר, אליה זיקה בעל או/ו החברה הורשעה לא, זה תצהיר על חתימתי למועד

 או/ו 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת עדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק י"עפ

 אחת שנה שחפה הרי, עבירות משתי ביותר הורשעו ואם 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק

 "(.העבירות" - להלן) האחרונה ההרשעה ממועד לפחות

 .האמורות העבירות בגין שתורשע הרשעה כל על לאוניברסיטה תדווח כי מתחייבת החברה .13.2

 את לספק מסוגלת היא וכי במכרז שהוגדרו הסף תנאי בכל עומדת חברתנו כי להצהיר הריני .13.3

 . המכרז הוראות לכל בהתאם האוניברסיטה ידי על המבוקשים המוצרים

 עניינים ניגוד .14

, מטעמה אחר אדם וכל המשנה קבלני, עובדיה, שבה המשרה נושאי, החברה כי להתחייב הריני .14.1

 תקופת אורך לכל השירותים מתן עם עניינים ניגוד של במצב ימצאו ולא נמצאים לא

, האוניברסיטה עם עניינים ניגוד לרבות וזאת, לאחריה שנה של תקופה במהלך ואף ההתקשרות

 .מטעמה ומי זה למכרז יועציה, עובדיה

 נזק לאוניברסיטה לגרום עלולה עניינים ניגוד של במצב כאמור הימצאות כי לי וידוע לי הוסבר .14.2

 .מרובה

 או עניין כל על לי ידוע לא ההצעה על חתימתי במועד כי האוניברסיטה כלפי מתחייב אני כן על .14.3

 והשירותים העבודות עם בקשר עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום העלול עיסוק

 .במכרז הכלולים
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 במצב להיות לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לטפל, לעסוק שלא מתחייב אני .14.4

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

 עלול אשר שבטיפולי עניין או תיק כל על, בכתב, לאלתר, לאוניברסיטה להודיע מתחייב אני .14.5

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

 .אוניברסיטה

; ראשונה בדרגה משפחתי קרוב של עניינו; לענייני: מתייחס זו בהתחייבות" עניינים ניגוד" .14.6

 השירותים מתן לצורך ידי-על נשכרו או/ו ידי-על שמועסקים מי כל של האישיים לענייניהם

 או מייעצים או מיצגים, עובדי או שותפי או מעסיקי או שאני לקוח של לעניינו; למרכז

 מהעובדים למי או, ראשונה מדרגה שלי משפחה לקרוב או לי אשר תאגיד של לעניינו; מבקרים

 בהון או בו חלק לו יש או, בו עובד או אותו מנהל, בו חבר – עימו קשר יש השירותים נותן אצל

 .ערך ניירות בחוק כהגדרתן, בו שליטה בעל או, רווחים לקבל זכות או, מניותיו

 אחד כל של זוגם ובני, צאצא, אח, הורה, זוג בן – משמעותו" ראשונה ממדרגה משפחה בן .14.7

 .מאלה

 לכל תקפה ותהא למרכז השירותים מתן סיום לאחר שנה לתום עד תקפה תהא זו התחייבותי .14.8

 .למרכז השירותים במתן המעורב מטעמו אחר גורם כל או/ו השירותים נותן אצל העובדים

 למען – מטעמו החתימה מורשה או/ו עצמו השירותים נותן ידי-על ממולאת זו שהתחייבות ככל .14.9

 המועסקים כל של והתחייבותם מהתחייבותי לגרוע כדי זו כללית בהתחייבות אין, ספק הסר

 אשר עניין לכל באשר קונקרטי עניינים ניגוד של ממצב להימנע, מטעמי הפועלים או/ו ידי-על

 .למרכז השירותים מתן במסגרת ידי-על יטופל

 בשורות של Vלסמן  נא) המכרז פי על הדרושים הבאים המסמכים את להצעתנו בזאת מצרפים אנו .15

 (:שצורפו המסמכים

 צורף מסמך/תעודה מסד

  ;דין פי על הדרוש מרשם בכל רישום תאגיד ו/או רישום תעודת  .15.1

 המתנהלת הרישום תמצית של עדכני תדפיס להצעתו יצרף, תאגיד שהינו מציע  .15.2

 ניהול על אישור בעל להיות עליו, עמותה הינו המציע אם, דין פי על בפנקס לגביו

 ;השוטפת לשנה תקף העמותות רשם מטעם תקין

 

  ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הדרושים האישורים כל  .15.3

  ;מ"המע רשויות מאת בתוקף מורשה עוסק אישור  .15.4

  ;למכרז 7המכרז חתומים על ידי המציע על פי הוראות סעיף  מסמכי כל  .15.5

 על המציע ידי על חתומים – שישנם ככל שישנם ככל, ההברה כל מסמכי תשובות  .15.6

 ;למכרז 7ף סעי הוראות פי

 

  ;מפרט ואמנת שירות -נספח א'   .15.7

  ההצעה; -ב' נספח   .15.8

  ;ניסיון המציע –נספח ג'   .15.9

  ;תעודות ואישורים –נספח ד'   .15.10

  אישור רו"ח;  –נספח ה'   .15.11
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 צורף מסמך/תעודה מסד

  ;נוסח ערבות ביצוע –נספח ו'   .15.12

  ;אספקת מחשבים )נייחים וניידים( – 1לסל  המציע הצעת –נספח ז'   .15.13

  ; אספקת ציוד היקפי וחומרה למחשבים – 2לסל  המציע הצעת–נספח ח'   .15.14

  ;אספקת תוכנות אבט"מ – 3לסל  המציע הצעת –נספח ט'   .15.15

  ;אספקת תוכנות הוראה, תשתיות ורשת – 4לסל  המציע הצעת –נספח י'   .15.16

 הוראות פי על וחתימות בכל מקום נדרש פרטים לרבות מילוי  -הסכם  –נספח י"א   .15.17

 ביטוחים עריכת ואישור ערבות כדוגמת לחוזה לנספחים פרט) למכרז 7 ףסעי

 ;(למלאם ולא הדף בשולי לחתום רק יש עליהם

 

  ללא ביצוע שינויים או מחיקות. –אישור קיום ביטוח  –נספח י"ב   .15.18

 

 וכן כל מסמך אחר שנדרש לפי הוראות המכרז

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

_______________    ________________ 

  חתימה       חתימה  

 :חתימה מורשי

 

 :ד"עו אישור

 ברחוב במשרדי____________  דין עורך בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר הנני

 ו/שזיהה________________,  -ו__________________  ה"ה__________________________, 

 ם/שהזהרתיו ואחרי, בהתאמה_____________  -ו'_____________ מס זהות תעודת ידי על ם/עצמו

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

 .עליה ו/וחתם ל"הנ ם/הצהרתו נכונות את

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

 החברה את מחייבת זו וחתימתם' ____________, מס ז"ת נושא_____________,  -ו___________, 

 . ועניין דבר לכל

________________   _______________________ 

  וחותמת חתימה       תאריך

 :1' מס חתימה מורשה

 : _________________.שם

 : ______________חתימה

 !(לחתום חובה)

 : ______________.תאריך

 

 :2' מס חתימה מורשה

 : _________________.שם

 : ______________חתימה

 !(לחתום חובה)

 : ______________.תאריך
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 המציע ניסיון  -' ג נספח

 להלן טבלת ממליצים שעל המציע למלא לצורך בחינת עמידתו בתנאי הסף ומתן ניקוד האיכות.  .1

, על פי הסלים אליהם מחשובציוד סיפק לו המציע  ממליץ, עבור נספח זה, יהיה לקוח אשרממליצים עבור כל סל אליו המציע מגיש הצעתו.  3יש למלא לפחות  .2

 . לפחות₪  200,000, בהיקף שנתי של 2019-ו 2018, 2017מהלך כל אחת מהשנים במגיש הצעתו, 

 מלא נספח זה עבור כל סל בנפרד.שכפל ולבמידה והמציע מגיש הצעה עבור מספר סלים, עליו ל .3

  שדות בשורה שממלאים.יש למלא את כל ה .4

 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל או לחלק מן הממליצים, וכן לפנות ללקוחות המציע שלא מופיעים ברשימה להלן. .5

 רשימת הממליצים להלן, מוגשת עבור הצעה לסל:

 חתימת המציע שם הסל מספר הסל

  אספקת מחשבים )נייחים וניידים( 1

אספקת ציוד היקפי וחומרה  2
 למחשבים

 

  אספקת תוכנות אבט"מ 3

אספקת תוכנות הוראה, תשתיות  4
 ורשת

 

    

מועד אספקת  #

הציוד ללקוח 

 )חודש ושנה(

היקף שנתי של  סוג הציוד שסופק

 הציוד שסופק

 בש"ח 

 טלפון נייד ותפקיד אצל הלקוח שם ממליץ לקוחה

1.        

2.        
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

מועד אספקת  #

הציוד ללקוח 

 )חודש ושנה(

היקף שנתי של  סוג הציוד שסופק

 הציוד שסופק

 בש"ח 

 טלפון נייד ותפקיד אצל הלקוח שם ממליץ לקוחה

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

       

 

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

 .וכן ללקוחות אחרים שאינם מצויינים בנספח זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי

 ____________  ______________  _______________ 

 חתימה    שם    תאריך 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 תעודות ואישורים  -' ד נספח

 לספק מנת על הרלוונטיות התקנות או/ו בחוק הנדרשיםשיונות ואישורים ירתעודות, המציע יצרף העתק 

 הנדרשים במכרז זה.  הסרטוניםאת כל שירותי הפקת 

 כמו כן, ייצרף המציע את הבאים:

 ;3.1מורשה מרשות המע"מ, כפי שנדרש בסעיף תעודת עוסק  .1

 ;3.2דו"ח עדכני מהמרשם בו רשום המציע, כפי שנדרש בסעיף  .2

, בתוקף במועד הגשת ההצעה, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי אישורים נדרשים על .3

 ;3.3כנדרש בסעיף 

 המציע רשאי לצרף פרופיל החברה להצעתו; .4

 פי הוראות המכרז.וכן כל מסמך אחר שנדרש ל .5
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 אישור רו"ח  -' ה נספח

 

 לכבוד

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל  - 12/20מכרז מסגרת מס' אישור רואה חשבון ל

 בשומרון

 

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

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

חוות דעת רואה חשבון  –המצורף להלן  7.24.1.5כמפורט בטופס המציע אינו בעל הערת עסק חי,  .2.2
 ;על אודות עסק חי

 .נושים הסדר בעריכת נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע .2.3

 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________  ____________   _____________ 
 חתימה וחותמת    שם רו"ח    תאריך                       

 
 

 :הערות

 כן ניתן לצרף נוסחים המקובלים על החשכ"ל. .ח"הרו משרד של לוגו נייר על יודפס דיווח נוסחניתן כי 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 "חי עסק" אודות על חשבון רואה דעת חוות – 7.24.1.5 טופס

 30, ועד 7.24.1רואה החשבון של המציע ימלא ויחתום על טופס זה, על פי הנוסח המופיע בהוראת תכ"ם 

 יום לפני מועד הגשת ההצעות למכרז. 

 ____________________ :תאריך

 "(האוניברסיטה": אוניברסיטת אריאל בשומרון )להלן: לכבוד

 ,.א.ג.נ

 

לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל  - 12/20מכרז מסגרת מס'  בעניין מכרזהנדון:  

 דיווח רואה חשבון (להלן "המכרז") בשומרון

 

 :הנני מדווח כדלקמן ("המציעלהלן: ")לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________  .א

__, בוקרו על ידי וחוות ___חות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___"דוה

 ___________.  בתאריךדעתי נחתמה 

  :לחילופין

__ ובוקרו על ידי _______חות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _"הדו .א

 . __________ רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך

שנערכו לאחר חות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע "הדו .ב

שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע  ,מכן

או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי" )*(, "כעסק 

 .""חי

חות "ולצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הד  .ג

 הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע

 .)**( 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי,  .ד

לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי 

 כ"עסק חי". המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע  של

 

 של לשכת רו"ח בישראל 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*( 

חודשים כי אז אין  3-ח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ"אם מאז מועד חתימת דו)**( 

 '.ג', ד דרישה לסעיפים

 ,בכבוד רב

__________________________________ 

 רואי חשבון  

 :הערות

רכש הממשלתי הנוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל 

 .2009אוגוסט  –וללשכת רואי החשבון בישראל 

 .הרו"חודפס על נייר לוגו של משרד נוסח זה יכול להיות מ
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

  נוסח ערבות ביצוע  -' ו נספח

  לכבוד

 בשומרון אריאל אוניברסיטת

  ביצוע ערבות: הנדון

 

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

 - )להלן₪ (  10,000שקלים חדשים ) אלפיםעשרת  של לסך עד המבקש מאת שתדרשו סכום כל לסילוק

לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל  - 12/20מכרז מסגרת מס' ל בקשר"(, הערבות סכום"

 .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 דרשושת ומבלי תנאי כל ללא וזאת, בכתב הראשונה

 .מהמבקש הקרן סכום את תחילה לדרוש שפניתם

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

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

 

 דרישה וכל( יום מתום ההתקשרות בתקופתה הראשונה 60___________ ) ליום עד בתוקף תהא הערבות

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

 . חודשים 12 עד של נוספת לתקופה מצדכם לבקשה בהתאם

 

 . שלישי לצד הערבות את להסב רשאי יהיה לא המזמין

 

 ,רב בכבוד  

 ____________ בנק  

 ___________ סניף
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 אספקת מחשבים )נייחים וניידים( – 1לסל  המציע הצעת  -' ז נספח

 כללי .1

 להלן טבלת הצעת המחיר על ידי המציע. .1.1

 .ימלא מחיר עבור כל אחד מן הפריטים המופיעים בטבלההמציע  .1.2

עבור פריטים שהמציע לא מילא מחיר עבורם בטבלה, רשאית האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה  .1.3

הבלעדי, למלא בעצמה מן המחיר הגבוה או הנמוך ביותר שהוצע עבור פריטים אלו מבין ההצעות 

 שהתקבלו, ו/או לפסול את ההצעה או את חלקה. 

 .לא כולל מע"מכל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים,  .1.4

המחירים שיוצעו ע"י המציע יהיו מחירים כוללים, קבועים וסופיים, שלא ישתנו מכל סיבה  .1.5

שהיא, לרבות שינויים כלשהם במדד כלשהו ו/או עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי 

 .ו/או אחר ציוד ו/או חומרים

, הובלה, חומרים, כוח אדם ,משכורות, מיסיםעל המחיר לכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות  .1.6

 נסיעות, אובדן שעות וכו'. העלות הנרשמת תהיה מחייבת וסופית. ביטוח,

 עבור אספקת השירותים.  כולל מע"מ(לא ) המלא מחירהמציע נדרש למלא בטבלה מטה את ה .1.7

 לאוניברסיטה שיקול דעת בלעדי להחליט לגבי כל מקרה בהתאם לנסיבות העניין. .1.8

 רכוש את כל הפריטים מטה, אלא ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.האוניברסיטה איננה מתחייבת ל .1.9

 הצעת המחיר .2

, ההבהרה שאלות לכל תשובות שקיבלתי לאחר_____________, ______________ ,מטה החתום אני

 את, נספחיו על המכרז מסמכי את ובשקידה בעיון שקראתי ולאחר זו הצעתי הגשת לפני לי שהיו ככל

 את לספק אצטרך לפיה השיטה את הבנתיו, לאו אם ובין המכרז למסמכי שצורפו בין, ותנאיו ההסכם

 מגיש הנני. כל הפריטים יסופקו בהתאם למפרט. ל"הנ לכל ובהתאם התמורה את ולקבל שירותיםה

 ההסכם בתנאי ,כרזבמ יםהמופיע שירותיםה את ולבצע לפועל להוציא בזה מתחייב והריני זו הצעתי

  .המצורפת בהצעתי מציע הנני אותם במחיריםו

 :הצעתי להלן
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 אפיון טכני  תיאור מס"ד
כמות 

לשיקלול 

 מוערכת

מחיר בש"ח 

ליחידה אחת 

  בלבד
מחיר 

 משוקלל
 יצרן מוצע

 כולל מע"מ לא 

 מחשב נייד 1

15.6 FHD, i5 

10210u/10210 8GB, 

DDR4 2666MHz up 

to 32GB 256GB 

M.2 PCIe NVMe 

SSD AMD Radeon 

6102 G GDDR5

WIN 10 

אחריות מינימלית 

שנים  3 –נדרשת 

 באתר הלקוח

20   

 

  

 מחשב נייד 2

15.6 FHD, i5 

10210u/10210 

16GB, DDR4 

2666MHz up to 

32GB 512GB M.2 

PCIe NVMe SSD 

AMD Radeon 

6102G GDDR5 

WIN 10 

אחריות מינימלית 

שנים  3 –נדרשת 

 באתר הלקוח

20   

 

  

 מחשב נייד 3

15.6  FHD, i7

10510u 16GB 

DDR4 2666MHz up 

to 32GB 512GB 

M.2 2242 PCIe 

NVMe SSD AMD 

Radeon RX640 

2GB GDDR5 WIN 

10 

אחריות מינימלית 

שנים  3 –נדרשת 

 באתר הלקוח

20   

 

  



 36לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל בשומרון - 12/20מכרז מסגרת מס' 
 

 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 אפיון טכני  תיאור מס"ד
כמות 

לשיקלול 

 מוערכת

מחיר בש"ח 

ליחידה אחת 

  בלבד
מחיר 

 משוקלל
 יצרן מוצע

 כולל מע"מ לא 

 מחשב נייח  

מחשב נייח זכרון  

16GB RAM  עם

אפשרות הרחבה. 

דיסק קשיח בנפח  

,  SSD GB  512של

דור   I5מעבד אינטל  

לוח תואם למעבד  10

, כרטיס DVDצורב 

 NVIDIAמסך גרפי 

יוד פריפריאלי כולל צ

 .לרבות כבלים שונים

אחריות מינימלית 

שנים  3 –נדרשת 

 באתר הלקוח

20   

 

  

 מחשב נייח 3

מחשב נייח זכרון  

16GB RAM  עם

אפשרות הרחבה. 

דיסק קשיח בנפח  

,  SSD GB 1000של

דור   I7מעבד אינטל  

לוח תואם למעבד  10

, כרטיס DVDצורב 

 NVIDIAמסך גרפי 

כולל ציוד פריפריאלי 

 לרבות כבלים שונים.

אחריות מינימלית 

שנים  3 –נדרשת 

 באתר הלקוח

20   

 

  

4 
רישוי 

למערכת 

 הפעלה
windows 10 license   20   

 

  

  סה"כ
 

- 

 

 

 ___________________________________________ :שם המציע
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

  

 ___________________________________________ :חתימה וחותמת המציע
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 אספקת ציוד היקפי וחומרה למחשבים – 2לסל  המציע הצעת  -' ח נספח

 כללי .1

 להלן טבלת הצעת המחיר על ידי המציע. .1.1

 .בטבלהימלא מחיר עבור כל אחד מן הפריטים המופיעים המציע  .1.2

עבור פריטים שהמציע לא מילא מחיר עבורם בטבלה, רשאית האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה  .1.3

הבלעדי, למלא בעצמה מן המחיר הגבוה או הנמוך ביותר שהוצע עבור פריטים אלו מבין ההצעות 

 שהתקבלו, ו/או לפסול את ההצעה או את חלקה. 

 .מע"מלא כולל כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים,  .1.4

המחירים שיוצעו ע"י המציע יהיו מחירים כוללים, קבועים וסופיים, שלא ישתנו מכל סיבה  .1.5

שהיא, לרבות שינויים כלשהם במדד כלשהו ו/או עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי 

 .ו/או אחר ציוד ו/או חומרים

, הובלה, חומרים, ח אדםכו ,משכורות, מיסיםעל המחיר לכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות  .1.6

 נסיעות, אובדן שעות וכו'. העלות הנרשמת תהיה מחייבת וסופית. ביטוח,

 עבור אספקת השירותים.  כולל מע"מ(לא ) המלא מחירהמציע נדרש למלא בטבלה מטה את ה .1.7

 לאוניברסיטה שיקול דעת בלעדי להחליט לגבי כל מקרה בהתאם לנסיבות העניין. .1.8

 יבת לרכוש את כל הפריטים מטה, אלא ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.האוניברסיטה איננה מתחי .1.9

 הצעת המחיר .2

, ההבהרה שאלות לכל תשובות שקיבלתי לאחר_____________, ______________ ,מטה החתום אני

 את, נספחיו על המכרז מסמכי את ובשקידה בעיון שקראתי ולאחר זו הצעתי הגשת לפני לי שהיו ככל

 את לספק אצטרך לפיה השיטה את הבנתיו, לאו אם ובין המכרז למסמכי שצורפו בין, ותנאיו ההסכם

 מגיש הנני. כל הפריטים יסופקו בהתאם למפרט. ל"הנ לכל ובהתאם התמורה את ולקבל שירותיםה

 ההסכם בתנאי ,כרזבמ יםהמופיע שירותיםה את ולבצע לפועל להוציא בזה מתחייב והריני זו הצעתי

  .המצורפת בהצעתי מציע הנני אותם במחיריםו

 :הצעתי להלן

 אפיון טכני  #
כמות 

לשיקלול 
 מוערכת

 תקופת
אחריות 
 מינימלית

 יצרנים 

מחיר בש"ח 
ליחידה אחת 

 יצרן בלבד
 מחיר משוקלל מוצע

לא כולל 
 מע"מ

מקלדת סטנדרטית מולטימדיה   .1
 שנה 200 למחשב רגיל

מיקרוספט, 
לוג'יטק או 

 שווה ערך
     

 שפות 3ע/א/ר    usbעם חיבור 

 2עכבר אופטי סימטרי, בעל   .2
 שנה 200 לחצנים וגלילה,

מיקרוספט, 
לוג'יטק או 

 שווה ערך
     

 USBעם חיבור 

מקלדת מולטימדיה אלחוטית   .3
 ועכבר אופטי אלחוטי

 שנים 3 50
מיקרוספט, 
לוג'יטק או 

 שווה ערך
     

עם שני לחצנים לפחות וגלילה 
  USBבערכה תואמת 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 אפיון טכני  #
כמות 

לשיקלול 
 מוערכת

 תקופת
אחריות 
 מינימלית

 יצרנים 

מחיר בש"ח 
ליחידה אחת 

 יצרן בלבד
 מחיר משוקלל מוצע

לא כולל 
 מע"מ

פנימי במהירות של  DVDצורב   .4
 CD X48לפחות: קריאה 

 שנה 50
, LGסוני, 

סמסונג או 
 שווה ערך

  CD X48מהירות צריבת      
   X22  DVDמהירות צריבה 

 SATAחיבור 
חיצוני במהירות של  DVDצורב   .5

 CD X48לפחות: קריאה 

 שנה 50
, LGסוני, 

סמסונג או 
 שווה ערך

 CD X48מהירות צריבת      
  DVD X20מהירות צריבת 

 USB 2.0בחיבור 

זוג רמקולים סטריאו איכותיים   .6
כולל בקרה על עוצמת השמע, 

 ושקע לאוזניות. 
100 - 

מיקרוספט, 
לוג'יטק או 

 שווה ערך
     

7.  
מצלמת אינטרנט איכותית 

 - 100 משולבת מיקרופון 
מיקרוספט, 
לוג'יטק או 

 שווה ערך
     

8.  
סט מיקרופון ואוזניות איכותי 

 - 50 גדול
מיקרוספט, 
לוג'יטק או 

 שווה ערך
     

9.  DISkONKEY  זיכרון נייד
USB3  גיגה 16בנפח 

סנדיסק או  שנים 3 50
      שווה ערך

10.  DISkONKEY  זיכרון נייד
USB3  גיגה 256בנפח 

סנדיסק או  שנים 3 50
      שווה ערך

כניסות ללא  4 -ל USB2מפצל   .11
 מתח חיצוני

סנדיסק או  - 50
      שווה ערך

כניסות עם  4 -ל USB2מפצל   .12
 מתח חיצוני

סנדיסק או  - 50
      שווה ערך

קופסת מיתוג אלקטרונית   .13
(KVMמ )- מחשבים למסך  4

 אחד,
רקסטון או  שנה 50

      שווה ערך
כולל ערכת כבלים נפרדת לכל 

כולל חיבור   USBמחשב חיבור 
 אודיו

עמדת עגינה לדיסקים קשיחים   .14
 USB 2" בחיבור 3.5-" ו2.5

   שנה 20
 

   

        שנה 1000VA 10פסק  -אל   .15

16.  
שלוש  50 אינטש 24מסך מחשב 

 שנים 
פוג'יקום או 
      שווה ערך 

17.  wacom 672 pen tablet 50  שלוש
        שנים 

18.  ipad pro 12.9 1000gb 50  שלוש
        שנים 

19.  

מבואות  8/24/48מתג 
1000Mbps לא מנוהל 

 שנתיים 50

NETGEAR / 
D-LINK / 

TP-LINK  או
  שווה ערך

     

20.  

, 7200RPM, 1TBדיסק קשיח 
 SATA 2חיבור 

שלוש  30
 שנים

או שווה ערך  
WD  / Seagate    
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 אפיון טכני  #
כמות 

לשיקלול 
 מוערכת

 תקופת
אחריות 
 מינימלית

 יצרנים 

מחיר בש"ח 
ליחידה אחת 

 יצרן בלבד
 מחיר משוקלל מוצע

לא כולל 
 מע"מ

21.  

, 7200RPM, 2TBדיסק קשיח 
 SATA 2חיבור 

שלוש  30
 שנים

או שווה ערך  
WD  / Seagate    

22.  

שלוש  GB SSD  30  512 דיסק קשיח
 שנים

או שווה ערך  
WD /Seagate    

23.  

שלוש  GB SSD  30  1000 דיסק קשיח
 שנים

או שווה ערך  
WD /Seagate    

24.  

לכל  8GB DDR3  100זיכרון  
 החיים

או שווה ערך  
Kingston    

25.  

 GB DDR3 32 100זיכרון 

לכל 
 החיים

או שווה ערך  
Kingston    

26.  

 8GB DDR4 100זיכרון  

לכל 
 החיים

או שווה ערך  
Kingston    

27.  

 32GB DDR4 100זיכרון  

לכל 
 החיים

או שווה ערך  
Kingston    

28.  

    - שנה USB 10. בחיבור   WIFIמתאם 

29.  

    - שנה 150 וואט 500/750ספק כח 

30.  

    - שנה PCI EXP 50כרטיס רשת 

  -  סה"כ

 

 

 

 ___________________________________________ :שם המציע
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

  

 ___________________________________________ :חתימה וחותמת המציע
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 אספקת תוכנות אבט"מ – 3לסל  המציע הצעת  -' ט נספח

 כללי .1

 להלן טבלת הצעת המחיר על ידי המציע. .1.1

 .מחיר עבור כל אחד מן הפריטים המופיעים בטבלה ימלאהמציע  .1.2

עבור פריטים שהמציע לא מילא מחיר עבורם בטבלה, רשאית האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה  .1.3

הבלעדי, למלא בעצמה מן המחיר הגבוה או הנמוך ביותר שהוצע עבור פריטים אלו מבין ההצעות 

 שהתקבלו, ו/או לפסול את ההצעה או את חלקה. 

 .לא כולל מע"מרים יהיו נקובים בשקלים חדשים, כל המחי .1.4

המחירים שיוצעו ע"י המציע יהיו מחירים כוללים, קבועים וסופיים, שלא ישתנו מכל סיבה  .1.5

שהיא, לרבות שינויים כלשהם במדד כלשהו ו/או עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי 

 .ו/או אחר ציוד ו/או חומרים

, הובלה, חומרים, כוח אדם ,משכורות, מיסיםהוצאות הנלוות לרבות על המחיר לכלול את כל ה .1.6

 נסיעות, אובדן שעות וכו'. העלות הנרשמת תהיה מחייבת וסופית. ביטוח,

 עבור אספקת השירותים.  כולל מע"מ(לא ) המלא מחירהמציע נדרש למלא בטבלה מטה את ה .1.7

 לנסיבות העניין.לאוניברסיטה שיקול דעת בלעדי להחליט לגבי כל מקרה בהתאם  .1.8

 האוניברסיטה איננה מתחייבת לרכוש את כל הפריטים מטה, אלא ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. .1.9

 הצעת המחיר .2

, ההבהרה שאלות לכל תשובות שקיבלתי לאחר_____________, ______________ ,מטה החתום אני

 את, נספחיו על המכרז מסמכי את ובשקידה בעיון שקראתי ולאחר זו הצעתי הגשת לפני לי שהיו ככל

 את לספק אצטרך לפיה השיטה את הבנתיו, לאו אם ובין המכרז למסמכי שצורפו בין, ותנאיו ההסכם

 מגיש הנני. כל הפריטים יסופקו בהתאם למפרט. ל"הנ לכל ובהתאם התמורה את ולקבל שירותיםה

 ההסכם בתנאי ,כרזבמ יםהמופיע שירותיםה את ולבצע לפועל להוציא בזה מתחייב והריני זו הצעתי

  .המצורפת בהצעתי מציע הנני אותם במחיריםו

 :הצעתי להלן

כמות לשיקלול   מערכת #
 מוערכת

מחיר בש"ח ליחידה 
 אחת בלבד

 מחיר משוקלל

 לא כולל מע"מ

1.  

portnox 1000 
   

2.  

ironscales 1000 
  

3.  

Avecto BeyondTrust  1000 
  

4.  

TrapX 10 
  

5.  

McAfee 1000 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

כמות לשיקלול   מערכת #
 מוערכת

מחיר בש"ח ליחידה 
 אחת בלבד

 מחיר משוקלל

 לא כולל מע"מ

6.  

BigFix 1000 
  

7.  

CarbonBlack 500 
  

8.  

cymulate 1 
  

9.  

gytpol 1000 
  

10.  

opswat 1 
  

 "כסה
  

 

 

  

 ___________________________________________ :שם המציע

 

 ___________________________________________ :חתימה וחותמת המציע
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 תשתיות ורשתתוכנות הוראה,  אספקת – 4לסל  המציע הצעת  -' י נספח

 כללי .1

 להלן טבלת הצעת המחיר על ידי המציע. .1.1

 .ימלא מחיר עבור כל אחד מן הפריטים המופיעים בטבלההמציע  .1.2

עבור פריטים שהמציע לא מילא מחיר עבורם בטבלה, רשאית האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה  .1.3

מבין ההצעות  הבלעדי, למלא בעצמה מן המחיר הגבוה או הנמוך ביותר שהוצע עבור פריטים אלו

 שהתקבלו, ו/או לפסול את ההצעה או את חלקה. 

 .לא כולל מע"מכל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים,  .1.4

המחירים שיוצעו ע"י המציע יהיו מחירים כוללים, קבועים וסופיים, שלא ישתנו מכל סיבה  .1.5

ו/או במחירי  שהיא, לרבות שינויים כלשהם במדד כלשהו ו/או עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה

 .ו/או אחר ציוד ו/או חומרים

, הובלה, חומרים, כוח אדם ,משכורות, מיסיםעל המחיר לכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות  .1.6

 נסיעות, אובדן שעות וכו'. העלות הנרשמת תהיה מחייבת וסופית. ביטוח,

 עבור אספקת השירותים.  כולל מע"מ(לא ) המלא מחירהמציע נדרש למלא בטבלה מטה את ה .1.7

 לאוניברסיטה שיקול דעת בלעדי להחליט לגבי כל מקרה בהתאם לנסיבות העניין. .1.8

 האוניברסיטה איננה מתחייבת לרכוש את כל הפריטים מטה, אלא ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. .1.9

 הצעת המחיר .2

, הבהרהה שאלות לכל תשובות שקיבלתי לאחר_____________, ______________ ,מטה החתום אני

 את, נספחיו על המכרז מסמכי את ובשקידה בעיון שקראתי ולאחר זו הצעתי הגשת לפני לי שהיו ככל

 את לספק אצטרך לפיה השיטה את הבנתיו, לאו אם ובין המכרז למסמכי שצורפו בין, ותנאיו ההסכם

 מגיש הנני. כל הפריטים יסופקו בהתאם למפרט. ל"הנ לכל ובהתאם התמורה את ולקבל שירותיםה

 ההסכם בתנאי ,כרזבמ יםהמופיע שירותיםה את ולבצע לפועל להוציא בזה מתחייב והריני זו הצעתי

  .המצורפת בהצעתי מציע הנני אותם במחיריםו

 :הצעתי להלן

  מערכת #
כמות 

לשיקלול 
 מוערכת

 הערות

מחיר בש"ח 
ליחידה אחת 

 מחיר משוקלל בלבד

 לא כולל מע"מ

1.  
semperis ad backup 

1000  
   

2.  
citrix cloud 

100  
  

3.  
backbox 

100  
  

4.  

Adobe CC 100 
כולל שרות 

 ותמיכה
  

5.  

ADAudit Plus 1  
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

  מערכת #
כמות 

לשיקלול 
 מוערכת

 הערות

מחיר בש"ח 
ליחידה אחת 

 מחיר משוקלל בלבד

 לא כולל מע"מ

   סה"כ

 

 

 

  

 ___________________________________________ :שם המציע

 

 ___________________________________________ :חתימה וחותמת המציע
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 התקשרות כםהס  -' יא נספח

 2020______ לחודש ________ ביום באריאל שנחתם הסכם התקשרות

 580367290 ר"ע, בשומרון אריאל אוניברסיטת בין: 

   40700, אריאל 3המדע  קריית

        ("המזמין" או /ו "האוניברסיטה" – להלן)

 ;אחד מצד           

 

 "פ _______ ח___________  חברת  :לבין

  -:_____________ שכתובתה  

 ;שני מצד        ( "הספק" – ")להלן

מחשבים נייחים וניידים, לרבות חומרה, ציוד נלווה  לאספקת פומבי מכרז פרסמה והאוניברסיטה  הואיל
והיקפי, תוכנות אבטחת מידע )להלן: "אבט"מ"(, תוכנות הוראה, תשתיות ורשת, כולל שירות 

, ("הציוד" " השירותיםבהתאמה: " להלן)לקוחות, תמיכה טכנית ומתן אחריות בהסכמי מסגרת 
לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות  - 12/20מכרז מסגרת מס'  במסמכי למפורט בהתאם והכל

: להלן) זה להסכם' א כנספח נספחיו על ב"המצנספחיו  על לאוניברסיטת אריאל בשומרון
 .השירותיםהציוד ו למתן הצעות להגיש מתמודדים האוניברסיטה הזמינה ובו ("המכרז"

בשלב א' זכה  באמצעות הספק אשר, שירותים וציוד, מעת לעת, ספקל נתמעוניי אוניברסיטהוה הואיל
ובהתאם לתקציבים  האוניברסיטה, הכל בהתאם לצרכי בשלב ב' כאחד מספקי המסגרתאו 

 העומדים ו/או שיעמדו לרשותו הכל בכפוף להוראות הסכם זה;
והספק מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות, הרישיונות, ההיתרים, האמצעים כ"א,  והואיל

 לצורך אספקת הציוד והשירותים.הדרוש הניסיון, ההון וכל דבר נוסף 
לבין  הלבין הספק וכן בינ הלמסד את התקשרות המסגרת הקיימת בינ נתמעוניי אוניברסיטהוה והואיל

 הספקים אחרים; 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
 המבוא 1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.

 הגדרות 2
 ייוחדו לביטויים המפורטים להלן ההגדרות המפורטות בצידן:בהסכם זה 

מחשבים נייחים וניידים, לרבות חומרה, ציוד נלווה עבודות לאספקת  - "השירותים" 2.1
והיקפי, תוכנות אבטחת מידע )להלן: "אבט"מ"(, תוכנות הוראה, תשתיות ורשת, כולל 

הנלוות ו/או משלימות ו/או , וכן כל עבודות שירות לקוחות, תמיכה טכנית ומתן אחריות
הדרושות לביצוען לרבות האמצעים, החומרים, כ"א, ההיתרים, הרישיונות, הלבוש, 

 הכלים וכן דבר אחר ו/או נוסף הדרוש לביצוען.
 כאמור במבוא להסכם. - "הספק" 2.2
, וכן כל מפרט וכתב כמויות אשר יצורפו 'א נספחהמפרט אשר צורף למכרז כ - "מפרט" 2.3

 ;אוניברסיטהצעת מחיר או לפנייה לביצוע העבודה על ידי הלבקשה לקבלת ה
קמפוס מערבי וקמפוס מזרחי באריאל, וכן כל מבנה, מתחם או   - ""שטחי האוניברסיטה 2.4

לקיים בו  תבו פעילות ו/או מתעתד מתמקיי האוניברסיטהאזור אחר ו/או נוסף אשר 
 פעילות, הן באריאל והן מחוצה לה.

, בתחום העבודות, או אספקת ציוד עבודה ספציפית -" פרטנית רויקט"/"עבודהפ" 2.5
 ;להזמין ינתמעוני תהא שהאוניברסיטה
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

בחוזה מסגרת לביצוע  התקשרה האוניברסיטהספקים נוספים שעימם  - "הספקים" 2.6
 העבודות;

, כהגדרתם לעיל, לביצוע  פרויקט/ הספקיםבין  אוניברסיטהה שתערוךתחרות  - "תחרות" 2.7
בהתאם לכללים . תחרות זו תיערך הספקיםמך על המחיר שיציעו עבודה אשר תיערך בהסת

 וכן על פי הסכם זה;הקבועים במכרז 
פרטנית לקבלת הצעות מחיר מן הספקים לביצוע עבודה  או הצעה פניה –"פנייה"  2.8

 מסוימת;
לספק. כל הזמנה  שתוציא האוניברסיטההזמנה לביצוע העבודה/הפרויקט  - "הזמנה" 2.9

 ה נפרדת;נפרדת תתייחס לעבוד
לרבות חומרה, ציוד נלווה  מחשבים מכל סוג שהוא, נייחים או ניידים וכן מסכים, -" ציוד" 2.10

והכל  והיקפי, תוכנות אבטחת מידע )להלן: "אבט"מ"(, תוכנות הוראה, תשתיות ורשת, 
 בהתאם לכותרת ההסכם וכפי שנכתב בהודעת הזכייה במכרז לספק;

מצורפים להסכם בין אם לאו מהווים חלק להלן נספחי ההסכם אשר בין אם הינם  2.11
 בלתי נפרד הימנו:

 ערבות ביצוע -נספח א 
 נספח ביטוחי -נספח ב 
 כל מסמכי המכרז -נספח ג 

 
 כללי 3

 עם הספק  בהסכם זה, שהנו הסכם שוטף לביצוע העבודות תמתקשר האוניברסיטה 3.1
 .ואספקת המוצרים

 עם ספקים נוספים בהסכמי מסגרת.  האוניברסיטה תבמקביל מתקשר 3.2
  -הצהרות הספק 3.3

הספק מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כשירות, אמצעים ומיומנות   3.3.1
כהגדרתן בהסכם זה ובמסמכי המכרז  ואספקת המוצרים לביצוע יעיל של העבודות

 המצורפים כנספחים להסכם זה. 
ספקה, הינו באיכות מעולה, ברמה הגבוהה ביותר, הספק מצהיר כי הציוד נשוא הא  3.3.2

למסמכי המכרז ו/או  בכל דרישות המפרט המצורף כמסמך אמים ועומדים גללא פ
 על פי מפרט או כתב כמויות שצורפו לפנייה פרטנית לביצוע עבודה.

הספק מצהיר כי הציוד עומד בדרישות תו התקן הישראלי הרשמי והרלוונטי או כל   3.3.3
רלוונטי אחר, ובעל כל האישורים הבטיחותיים הנדרשים, ככל ונדרשים,  תו תקן

 מטעם כל גוף ו/או רשות. 
הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעלים של כל הזכויות הנחוצות לצורך אספקת הציוד  3.3.4

והציוד נקי מכל שעבוד, לרבות שעבוד צף, משכון, עיקול או זכות צד  אוניברסיטהל
 ג' כלשהי. 

הספק מצהיר בזה, כי הוא משווק מורשה של המחשבים והציוד הנלווה וכי יש בידו   3.3.5
את כל האישורים הנדרשים מטעם הספק ובעלי הזכויות כאמור לשווק ולהתקשר 
בחוזה זה וכי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג שהוא להתקשר 

תי תחזוקה לציוד כנדרש וכי ביכולתו להעניק אחריות לציוד ושירו בחוזה זה
 במסמכי המכרז.

כן מצהיר הספק כי ביכולתו לספק חלקי חילוף מקוריים למחשבים ו/או למסכים  
שנים לפחות ממועד אספקת הציוד  ארבעשיסופקו על ידו לפרק זמן של 

 . אוניברסיטהל
ויות הספק מצהיר כי אין בהתקשרות על פי חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכ  3.3.6

, וכי לא , לרבות רישיון תוכנותפטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו
 הוגשה תביעה כלשהיא נגדו על הפרת זכויות.

הספק מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות, כהגדרתה בהסכם זה, הוא יחזיק  3.3.7
במחסניו מלאי מספק של ציוד אשר הוא חייב באספקתו בהתאם למסמכי המכרז, 

זאת על מנת שיוכל לבצע אספקה כנדרש במסמכי המכרז ובהסכם זה. הספק ו
מחשבים נייחים  10מתחייב להחזיק במחסניו לכל אורך תקופת ההתקשרות לפחות 

מסכים וכן את כל התוספות והשדרוגים בהתאם לסוג הציוד אשר הינו  10ו/או 
וזאת  ,אוניברסיטהמספקו כספק מסגרת בהתאם למסמכי המכרז ולהודעת ה

 .אוניברסיטהלצורכי אספקה מיידית ל
הספק מצהיר כי ידוע לו כי מימושן של התקשרויות על פי הסכם זה, תתבצענה  3.3.8

, שיקול אוניברסיטהבהתאם להוראות ההסכם ובכפוף למסירת הזמנה על ידי ה
 .  ההבלעדי ובהתאם לצרכי הדעת
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 הזמנת עבודות 4
 

 פניה לקבלת הצעות 4.1
 
במקביל, בכתב, לכל הספקים או לחלקם, בהתאם לקבוע במסמכי  פנהת האוניברסיטה 4.1.1

ולמתן הצעות לשדרוגים  המכרז, בבקשה ליתן הצעת מחיר לביצוע העבודה הפרטנית
 "(.פנייה" -)להלן  ולרכיבים חזקים וטובים יותר 

הפנייה לספקים תעשה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הפקס ו/או במסירה אישית או  4.1.2
ובלבד  האוניברסיטהשל  התפת אליה יוזמנו כל הספקים, הכל על פי שיקול דעתבישיבה משו

 שהפנייה לכל הספקים תיערך בדרך דומה.
נחוצים על  האוניברסיטהלפנייה יצורפו כל המסמכים, התוכניות או הפרטים אשר לדעת  4.1.3

 מנת שהספק יוכל לתת הצעת מחיר לביצוע העבודה הפרטנית.
 הודיע בבקשתת, כי נכון לקיים סיור קבלנים, השיקול דעת , על פיהאוניברסיטה הסבר 4.1.4

להצעת מחיר לביצוע עבודה פרטנית כאמור על המועד המדויק והמיקום בו יערך סיור 
הקבלנים. מובהר למען הסר ספק כי השתתפות בסיור קבלנים כאמור הנה חובה, זולת אם 

מור לא יכול להגיש אחרת במפורש וספק שלא השתתף בסיור כא האוניברסיטה נהציי
 הצעתו.

את המועד האחרון אשר עד אליו רשאים הספקים להציע  יצויין האוניברסיטהבפניית  4.1.5
 .האוניברסיטהקבע תהצעותיהם.  הצעות הספקים יוגשו בדרך ובאמצעים ש

 הספקים יגישו את אחוז ההנחה שיעניקו על המחיר שהוצע על ידם במכרז.  4.1.6
 

להזמין ציוד מחשבים נוסף על הציוד שנכלל במכרז, כגון  האוניברסיטה רשאית – ציוד נוסף
בהליך של תיחור  אוניברסיטה, מעת לעת על ידי הן, ככל שיוזמןיוזממחשבים ניידים, והוא 

בו יצורפו לפנייה מפרט ספציפי או כתב כמויות, ויופצו בין מספר ספקי מסגרת, לפי שיקול 
 ובהשתדלות לסבב מחזורי.  אוניברסיטהשל ה הדעת

 
 הצעות הספקים 4.2

 
הספק מתחייב להגיש הצעותיו הסבירות ביחס לכל פנייה של אוניברסיטה, ובהתאם לכללי    4.2.1

המכרז, וליתן אחוזי הנחה נוספים על המחיר שנקבע על ידי אוניברסיטה במסגרת המכרז 
ם וטובים יותר ככל ולפי הוראותיו, וכן להגיש הצעות משופרות לשדרוגים ורכיבים חזקי

שיוכל. לא הגיש הספק הצעתו לחמישה או יותר מבין הפניות  שערכה האוניברסיטה בתקופה 
חודשים או יותר, רשאית האוניברסיטה לגרוע אותו מרשימת הספקים אליהם מבצעת  12של 

 האוניברסיטה פנייה.
הנחה  0%הצעה עם מבלי לגרוע באמור לעיל, ספק אשר לא יגיש הצעה, יראוהו כאילו הגיש  4.2.2

 יראוהו כאילו לא הגיש הצעה כלל.  4.4.1על המחיר שהגיש במכרז, ולעניין סעיף 
הצעת הספק לביצוע הפרויקט תעשה על גבי טופס הגשת הצעה עליו תורה האוניברסיטה או  4.2.3

 בכל דרך אחרת עליה תורה האוניברסיטה.
עבודה שלא נכללת ביקשה האוניברסיטה לקבל במסגרת תחרות לקבלת הצעות מחיר ל 4.2.4

במפרט שפורסם במכרז או לחילופין ביקש לקבל הצעה המשלבת בין עבודה שבחלקה כלול 
מחיר במפרט או בכתב כמויות שפורסם במכרז ובחלקה לא, תציין זאת אוניברסיטה בפנייה 

 וכן תציין את המשקל היחסי שתיתן לכל אחת מסוגי העבודות בשקלול ההצעות.
לאוניברסיטה ציוד תקין, מלא, המתאים לתיאורים הכלולים במפרט בכל מקרה יספק הספק  4.2.5

 שצורף למכרז ו/או למפרט שצורף לפנייה, ראוי לשימוש ובהתאם לדרישות האוניברסיטה. 
 למציע הנדרשות הפעולות כל את במסגרת התיחור, תכלול המציע של בהצעתו הצעת המחיר 4.2.6

, חומרים, אחריות, ציוד, העבודות יצועב, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרז את למלא
 הובלה, פריקה, מכס, מסים, הסעות, ערבויות, ביטוח, אדם כוח הוצאות, מכונות אחזקת

 תאושר שזו כפי התמורה את רק תשלם האוניברסיטה. מ"מע תכלול ולא, שיחולו ככל
 או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא והמציע, בהסכם לאמור בהתאם

כלשהם, והכל בכפוף להזמנות בפועל של האוניברסיטה ו/או בהתאם  נוספים לתשלומים
 .לתוצאות התיחורים בפניות פרטניות

 
 ניהול מו"מ 4.3
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האוניברסיטה תהיה רשאית לנהל עם הספקים משא ומתן אך ורק בתנאים הקבועים בתקנות  4.3.1
 "(. התקנות" -)להלן  (2010-חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה, תש"ע

 
 בחירת הספק הזוכה 4.4

 
מבין הספקים שהגישו הצעותיהם במסגרת התחרות תבחר אוניברסיטה את הספק שהצעתו,  4.4.1

הספק " -לרבות לאחר המשא ומתן שנוהל, אם נוהל, הנה ההצעה הטובה ביותר )להלן 
 "(.הזוכה

 האוניברסיטה תוציא לספק  הזוכה הזמנה, כמקובל.  4.4.2
 להלן. 5ה הזמנה כאמור, יחולו הוראות סעיף קיבל הספק הזוכ 4.4.3

 
 חלפה וביטול ה 4.5

האוניברסיטה רשאית לבטל את התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות עקב שיקולי  4.5.1
 תקציב ושיקולים עונתיים, וכן במידה והיא רשאית לפעול על פי התקנות בדרך אחרת. 

רשאית האוניברסיטה לפי שיקול מבלי לגרוע בזכויות האוניברסיטה על פי כל דין, תהא  4.5.2
דעתה הבלעדי, לדרוש מהספק החלפת הציוד אם סופק שלא בהתאם להזמנה או למפרט 

 24שצורף למכרז ו/או למפרט או למסמכים שצורפו לפנייה. הספק יחליף את הציוד תוך 
שעות ויהיה חייב בזמן זה לפנות את הציוד כאמור. כן רשאית האוניברסיטה לבטל חלק מן 

 זמנה הנוגעת לציוד כאמור. הה
, מתחייב הספק להחליף כל פריט מהציוד שאינו 4.5.2מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף  4.5.3

תקין ו/או אינו ראוי לשימוש ו/או שאינו בהתאם להתחייבות הספק על פי מסמכי המכרז או 
 שעות מעת אספקת הציוד. 48ההסכם, תוך 

בדוק את הציוד שיסופק על ידי הספק מיד עם יובהר ויודגש, האוניברסיטה לא חייבת ל 4.5.4
קבלתו, ושמורה לה הזכות לבדוק את הציוד בסמוך לשימוש בו. במידה וקיימת אי התאמה 

, זכאית אוניברסיטה להודיע עליה רק לאחר בדיקה 1968-כהגדרתה בחוק המכרז, תשכ"ח
 כאמור. 

 חולו על הספק. י 4.5כל הוצאות בגין החלפת הציוד ו/או החזרתו כאמור בסעיף  4.5.5
במקרה והספק לא יספק את הציוד בהתאם למועדי האספקה הקבועים במסמכי המכרז או  4.5.6

בפנייה הפרטנית של האוניברסיטה, האוניברסיטה רשאית לבטל את הזמנתו ולהזמינה 
 מספק אחר.  

 
 ביצוע העבודה והפרויקט -תנאי הזמנה  5

הסכם לביצוע העבודה/  אוניברסיטהעם קבלת הזמנה, אצל הספק, נכרת בין הספק לבין  5.1
 הפרויקט, שתנאיו כדלקמן:

 
העבודה, היקפיה, פרטיה, תוכניותיה ומפרטיה, הינם כמפורט במסמכי המכרז ו/או בפניית  5.1.1

)מסמכי הפנייה גוברים על המפרט שצורף למכרז( וכן בכל השלמה, הבהרה,  אוניברסיטה
 נה.תוספת שלאחריה ובלבד שנעשו עד למועד ביצוע ההזמ

מחיר העבודה, הנו המחיר הסופי שהציע הספק הזוכה, לרבות הנחות והטבות שנתנו על ידו  5.1.2
 במשא ומתן והכל כמפורט בהזמנה.

כל תנאי שהוזכר במסגרת הפנייה הינו חלק מההסכם לביצוע העבודה, לרבות בקשת ערבות,  5.1.3
 תנאים ביטוחיים תנאים חוזיים וכד'. 

, תוך ביצוע העבודה, תרשאי האוניברסיטהומותנה כי  מבלי לגרוע מן האמור לעיל מוסכם 5.1.4
 .להלהגדיל את היקפה ו/או להוסיף עבודות שבעת עריכת הפנייה לא היו ידועות 

הספק מתחייב לקיים את כל הוראות ההסכם וכל התחייבויותיו, במועדן, לשביעות רצון  5.1.5
 .האוניברסיטה

 
 חוזה מסגרת -תקופת ההתקשרות  6

,  החל מיום ________  ועד יום  _____________  )להלן: שנים 3בת חוזה זה הנו לתקופה  6.1
 "(.תקופת ההתקשרות המקורית"

בלבד, נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית באותם  ה, ולאוניברסיטהל 6.2
שנים.  5תנאים לתקופות נוספות של שנה כל פעם, אך במצטבר לא תעלה תקופת ההסכם על 



 50לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל בשומרון - 12/20מכרז מסגרת מס' 
 

 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

ימים לפני תום תקופת ההתקשרות,  30לספק עד לא יאוחר מאשר  ההודיע סיטהאוניברובתנאי ש
 בכתב, על רצונו במימוש האופציה ובהארכת תקופת ההתקשרות. 

לאוניברסיטה, ולה בלבד, נתונה הזכות לפני מימוש האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  6.3
בתחום המוצרים שבמסגרת  המקורית, לבחון את ההתקדמות הטכנולוגית, ו/או ההוזלה שחלה

ההסכם, ובהתאם לכך לשדרג את מפרט המוצרים, עפ"י המוצרים הרלוונטיים המשודרגים 
שיהיו מוצעים בשוק באותו זמן, ו/או לדרוש הוזלה של המוצרים בהתאם לשינויי המחירים בשוק 

 עד לאותו מועד.
 כם זה. הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי מימוש האופציה, יחולו הוראות הס 6.4
על , בכל עת להודיע לספק תרשאי אוניברסיטהלעיל, מוסכם ומוצהר כי ההאמור מבלי לגרוע מ 6.5

, ההסכםבביטול  הלנמק את רצונ הזה, מכל סיבה שהיא ומבלי שיהיה עלי הסכםבהפסקת  הרצונ
 30, נמסרה לספק אוניברסיטהמורשי החתימה של ובלבד שהודעה בכתב על כך, חתומה בידי 

לספק הודעה כאמור,  אוניברסיטהה ה. מסרההסכםימים לפני המועד המיועד לסיום )שלושים( 
זה הנוגעות  הסכםוהוראות  התקשרותיראו את המועד הנקוב בהודעה כמועד סיום תקופת ה

 יחולו, בשינויים המחויבים, במועד זה.תקשרות לתום תקופת הה
 תלרבות בתקופת ההארכה, רשאיבתוך תקופת ההתקשרות נשוא חוזה מסגרת זה,  6.6

להוציא הזמנות לספקים שזכו בתחרות לביצוע עבודה וכן לספקים נוספים. למען  האוניברסיטה
 האוניברסיטה תהיה רשאיתהסר ספק מובהר כי לאחר תום תקופת הסכם מסגרת זה, לא 

 להוציא לספק הזמנה, אף אם הליך הפנייה החל לפני תום תקופת ההתקשרות.
 
 התקשרויות עם ספקים אחרים 7

להתקשר  אוניברסיטהלמען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של הסכם מסגרת זה כדי למנוע מן  7.1
עם ספקים אחרים ו/או נוספים, לרבות אך לא רק, בדרך של חוזה מסגרת, בהתקשרות שהיא 

ו/או  הורפט אוניברסיטהתוצאה של מכרז פומבי ו/או מכרז סגור ו/או כל הליך אחר מקום בו 
 מן החובה לערוך מכרז.  ההיה פטורת

 תמתחייב הלפנות לספק לגבי איזו עבודה שהיא, וממילא אינ תמתחייב האינ האוניברסיטה 7.2
 למסור לספק עבודות בהיקף מסוים ו/או בהיקף כלשהו.

 
 תמורה 8

שניתן על ידי הספק בפנייה הפרטנית, ובתנאי התמורה בגין אספקת הציוד תהא בהתאם למחיר  8.1
 .שהמחיר לא יהא גבוה מהמחיר שניתן על ידי הספק במכרז, ובהתאם לכמות הזמנה בפועל

התמורה הינה סופית ולא תהא נתונה להצמדה כלשהי. המחירים בהצעות המחיר יהיו נקובים  8.2
בשקלים חדשים וללא מע"מ. יובהר ויודגש, המחירים בהצעת הספק יכללו את כל העלויות 

השירות, האחריות והתחזוקה וכן עלויות הובלה, התקנה, מסים, לאספקת הציוד לרבות מתן 
 הוצאות כוח אדם וכד'. 

יום מתאריך בו הוצאה למרכז חשבונית מס כדין בגין  30שלם בתנאי שוטף+ת האוניברסיטה 8.3
 .  לאוניברסיטההציוד נשוא ההזמנה. תאריך החשבונית לא יהיה מוקדם ממועד מסירת הציוד 

 

 תנית שיפוט  9
 , ולהם בלבד,בעיר תל אביבוללשכת ההוצאה לפועל על הצדדים כי לבית המשפט מוסכם 

לדון בכל תביעה וסכסוך בין הצדדים הנובע ו/או הקשור חודית יוהיהסמכות המקומית הבלעדית 
להסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בהליכים שיתנהלו בין הספק לבין האוניברסיטה 

 כצדדים שלישיים.
 

 ות ושירות תחזוקהאחרי 10
ך התמיכה המפורטים במפרט )מסמך הספק מתחייב למלא אחר הוראות האחריות, שירות ומער 10.1

 למכרז(, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. א
הספק נושא באחריות מלאה לציוד אשר תחל מיום האספקה של כל ציוד בנפרד, וכן לתקופה  10.2

זהה על רכיבים ששודרגו וזאת מיום שהרכיבים שודרגו, לרבות כל מקרה של בלאי או תקלה 
 . האוניברסיטהבתקופת האחריות, למעט במקרה של נזק מכוון מוכח על ידי 

ן שירותי אחריות ותיקונים ותחזוקה מלאה וכן שירותי בכפוף לאמור לעיל, הספק מתחייב לית 10.3
תמיכה טכנית ונשיאה בכל הוצאות שידרשו לגבי הציוד שיסופק על ידו, וזאת על מנת להחזיר 
את הציוד למצבו התקין, במשך כל תקופת האחריות, לרבות שעות עבודה, אספקת טובין 

וחדשים, הובלות, הוצאות נסיעה, חלופיים חדשים, אספקת חלפים וחלקים מקוריים, תקינים 
אחסון, תיקונים, וכל עבודה ו/או שירות ו/או הוצאה אחרת מכל מן וסוג הקשורה לציוד ונדרשת 

 לשם אחזקתו ופעילותו הסבירה, הבטוחה והתקינה. 
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 ספק - אוניברסיטהיחסי  11
מעביד. -לא יתקיימו כל יחסי עובד האוניברסיטהבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין  11.1

 הספק הינו קבלן עצמאי ועובדיו יועסקו על ידו והוא יישא בכל תשלום עבור עבודתם ותנאיהם.
הספק מתחייב להעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות בדבר תנאי העבודה, תנאי  11.2

וכל תשלומים החלים על  העסקה, זכויות סוציאליות, הגנת שכר, שעות נוספות, שכר מינימום,
 מעביד. 

על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו  האוניברסיטהבמידה ותוגש דרישה ו/או תביעה כנגד  11.3
בגין כל הוצאה, לרבות  האוניברסיטהמעביד, מתחייב הספק לשפות את -בגין הכרה ביחסי עובד

  הראשונה בכתב. ההוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, וזאת מיד עם דרישת
הספק מתחייב להעסיק במשך כל תקופת ההתקשרות והאחריות, עובדים מיומנים ומקצועיים  11.4

 בעלי ניסיון, ידע והכשרה מתאימים. 
 

 אחריות וביטוח   12
 

הספק יהיה אחראי לנזקים אשר ייגרמו כתוצאה, בין עקיפה ובין ישירה, עקב אספקת הציוד  12.1
סה ואובדן נתונים, והוא מתחייב לפצות את על ידו לאוניברסיטה, לרבות אך לא רק, אובדן הכנ

 האוניברסיטה בגין כל נזק או הפסד שייגרמו כאמור. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה, מוסכם בזאת כי האחריות לגבי אספקה, ולגבי נזק  12.2

ו/או הפסד שיגרמו לאדם ו/או לתאגיד כלשהו )לרבות עובדים וצדדי ג'( בקשר לאספקת הציוד 
ילות הספק ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה, לרבות נזק גוף, נזק רכוש וכל נזק אחר, ו/או לפע

 אחריות זו תחול על הספק בלבד.
הספק מתחייב לשפות את האוניברסיטה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב בגין כל נזק ו/או  12.3

לגביהם  הוצאה שיגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או לסטודנטים שלו ו/או לצדדי ג' ואשר האחריות
 מוטלת בהתאם להסכם ו/או בהתאם לדין, על הספק ו/או מי מטעמו. 

הספק מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם ותקופת האחריות כהגדרתה  12.4
, את הביטוחים שיכסו את אחריותו על פי הסכם זה, אצל חברת ביטוח ונספחיו במסמכי המכרז

 מורשית כדין בישראל. 
 הספק יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה.ביטוחי  12.5
  הספק מתחייב לערוך ולקיים את הביטוחים הן בתקופות האופציה ככל שיהיו. 12.6

 

 ערבות ביצוע  13
להבטחת התחייבויותיו של הספק כלפי האוניברסיטה, מתחייב הספק להפקיד אצל 

 האוניברסיטה ערבות בנקאית בנוסח המצורף כנספח א להסכם זה. 
האוניברסיטה תהא רשאית לממש את הערבות כל אימת שהספק הפר הסכם זה ולא תיקן את 

 ימים.  7ההפרה תוך 
 

 קיזוז 14
הסכומים שיחוב לספק, כל סכום שהספק חייב לה מכל  האוניברסיטה תהא רשאית לקזז מן

 עילה ו/או סיבה.
 

 ביטול ההסכם 15
כבר סופק הציוד בין אם לאו, ולא תיקן  םלא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, בין א 15.1

להפסיק  האוניברסיטה ת, רשאיהאוניברסיטהימי עבודה מקבלת התראה מ 15את ההפרה תוך 
כל חלק ממנו, ללא התראה נוספת, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של  מיידית את ההסכם, או

 על פי כל דין.  האוניברסיטה
לבטל את ההסכם מיידית ללא  האוניברסיטההפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, רשאי  15.2

תספיק לביטולו של החוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו  האוניברסיטההתראה מראש והודעת 
 ל פי כל דין.ע האוניברסיטהשל 

 

 ושונות הודעות 16
כל הודעה שתישלח על ידי צד בחוזה זה למשנהו לכתובתו של הנ"ל בדואר רשום תחשב כאילו  16.1

 שעות ממשלוחה. 72הגיעה לתעודתה בתום 
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האוניברסיטה רשאית לעדכן את מחירי הספקים במקרים מיוחדים לפי שיקול דעתה הבלעדי,  16.2
 כגון שינוי במצב השוק. 

ק מודגש בזאת כי שום ויתור, השהייה, ארכה, דחייה או הזנחה מצד למען הסר ספ 16.3
בשימוש בזכותו על פי חוזה זה לא תקנה לספק זכות או אפשרות ולא תהיה לו  אוניברסיטהה

, אם יהיו כאלה, כאמור אוניברסיטהכל זכות שהיא שהייתה לו אלמלא המעשה או המחדל של ה
 בפסקה זו.

מנקיטת פעולה ו/או שימוש בזכות המוקנית לו בחוזה זה ו/או בדין,  אוניברסיטהההימנעות  16.4
לא תחשב כהסכמה ו/או ויתור על זכויות אלה ו/או על המתחייב ו/או שימוש מצומצם בזכות, 

 מתנאי חוזה זה.
מתשלומים  אוניברסיטההספק לא יהיה רשאי לקזז כל זכות ו/או סכום שהוא חב ו/או יחוב ל 16.5

ככל שיחוב לו. וכן לא יהא רשאי הספק להסב הסכם זה או להעביר או  חב לו, אוניברסיטהשה
 להסב או למכור או לשעבד זכויותיו על פי הסכם זה, לא כולן ולא מקצתן, לאחר/ים. 

מורשי כל שינוי, קיצור, תיקון הארכה או ביטול של חוזה זה יעשו מראש, בכתב ובחתימת  16.6
רואים את דרישת הכתב כמהותית. חוזה זה אינו . ולענין סעיף זה אוניברסיטההחתימה אצל ה

 ניתן לשינוי בהתנהגות.
בכל מקום בהסכם זה בו נקבעה דרישת כתב, הדרישה הנה מהותית ולא ניתן לוותר עליה אלא  16.7

 בכתב.
בגין כל תביעה ו/או דרישה שתופנה  האוניברסיטההספק מתחייב בזאת לשפות את  16.8

על ידי מי מעובדיו, מורשיו, ספקיו או קבלני המשנה של הספק וכן בגין הוצאות  לאוניברסיטה 
 להתגונן מפני תביעה ו/או דרישה כאמור, הכל מיד עם קבלתה אצל הספק. האוניברסיטה

, 11,12, 10, 9, 5.1.5, 4, 3.3הסעיפים הבאים נחשבים סעיפים עיקריים והפרתם תהא יסודית:  16.9
 .16 -ו 15, 13

 
 

 צדדים לצורך חוזה זהכתובת ה
 ________________________________: אוניברסיטהה

 : _____________________________הספק
 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום:
 

 _______________________   ____________ 
 הספק           אריאל בשומרון אוניברסיטת            

 

 
  אישור חתימות

 
_____________ עו"ד מאשר כי ____________ ו _______________ מורשים לחתום אני הח"מ 

" ו/או הספקבשמה של חברת __________ ח.פ. _________ מרח' _____________ )להלן: "
"( וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה, על גבי החוזה דלעיל, מחייבת את הספק, על פי מסמכי החברה"

 לטות החברה. ההתאגדות של הספק והח
 

_______________      _______________  
 עו"ד        תאריך 
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 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 סעיפי ביטוח להסכם  -' יב נספח

 הספק י"ע ביטוחים
מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הספק, על חשבונו הוא, לרכוש 
ולהחזיק בביטוחים המפורטים בהמשך )שיקראו להלן "ביטוחי הספק"( כנדרש באישור קיום ביטוחי 

, ולהמשיך ולוודא כי הביטוחים ישארו חתימתו על הסכם זההספק  המצורף לחוזה זה מייד עם 
ותקופה נוספת לאחר מכן כפי שיפורט להלן לעניין חבות הספקת הציוד והתקנתו וקף בכל תקופת בת

 .ואחריות מקצועית המוצר
הספק יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויותיו של המזמין על פי ביטוחי  1

 הספק, ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור.
חייב לשלם את פרמיות פוליסות הביטוח בגין הביטוחים שהתחייב עליהם לעיל, במלואן הספק מת 2

 .ובמועדן, ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ובוטלה פוליסה מפוליסות הספק שנדרשו בחוזה זה, מתחייב הספק  3

תנאי שהיקף הכיסוי לא יפחת מדרישות לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל מבטח סביר אחר וב
 חוזה זה.

נספח יא' "אישור ביטוחי הספק"  מייד עם חתימתו על הסכם זההספק מתחייב להמציא למזמין  4
חתום על ידי חברת הביטוח שלו כשהוא תואם לדרישות הביטוח המפורטים במסמך "דרישות 

 (. 1יג'הביטוח לספק" המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו )נספח 
ידי חברת -הספק מתחייב להמציא למזמין את האישור בדבר קיום ביטוח חבות המוצר חתום על 5

הציוד למזמין חלקו או כולו לאחר (, המצורף להסכם זה במועד מסירת 2)נספח יג'הביטוח שלו 
 התקנתו ובדיקתו.

 .התחלת הצבת הציוד והתקנתוהמצאת האישור הינו אחד מתנאי 
( ובמקביל לחדש את מערך הביטוח כנדרש 2)נספח יג' יא את אישור הביטוחהספק יחזור וימצ

ו מידיי תום תקופת ביטוח על פי הפוליסות וכל עוד לא תמ - (1יג'ב"דרישות הביטוח לספק" )נספח 
יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצויין  14-, וזאת לא יאוחר מעבודות הספקת הציוד והתקנתו

היה  התקנותם הביטוח. המזמין יהיה רשאי למנוע מהספק להמשיך בביצוע העל גבי אישורי קיו
ואישורי הביטוח כאמור לא יומצאו במועד. מוסכם בזאת, כי הספק יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 

ההצבה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות 
 הביטוח כאמור. טרם המציא את אישוריוההתקנה 

, הספק יחזיק בביטוחים אלו כל עוד מתקיימת אחריותו ואחריות מקצועית לגבי ביטוח חבות המוצר
 2, המאוחר מבין התקנת הציוד וסיום בדיקתושנים ממועד סיום עבודות  5על פי דין או עד תום 

ל כך, אף לאחר מועדים אלו. הספק מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים ע
 ומסירתו למזמין.  התקנת הציוד, בדיקת תקינותוסיום עבודות 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, 
במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת 
הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן 

יד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים כאמור מ
 ' בנספח זה.יאת הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף 

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי 
ית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמצית

לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו 
. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת המצורף לו 1ובנספח י' המופיעות בנספח זה לעיל

ישות וליישמן בביטוחיו ללא הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדר
  הסתייגויות.

למען הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק ו/או בקיומם כדי להוות אישור  6
בדבר התאמתם להוראות הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמין ו/או כדי לצמצם 

ספק מודע כי דרישות הביטוח הנן מזעריות את אחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין וה
 והספק רשאי על פי שיקול דעתו להגדילן על פי רצונו.

הספק מתחייב לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה שלו,  7
רת ויוודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסג

 ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו בביצוע העבודה.
על הספק אחריות בלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו את דרישות הדין והביטוח לרבות 

 .1יג' נספח הביטוחים המנויים ב"דרישות ביטוחי הספק",
קשר עם כן מתחייב הספק לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך, אם בכלל, עם קבלני משנה ב 8

 לפי אופי והיקף הפעילות של ספק המשנה.ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות הביטוח 
 הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה. 9
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 ספקלביטוח הדרישות  - 1יג'נספח 

 
 . ביטוחי הספק1
 
  כלפי צד שלישיביטוח אחריות  1.1 

 למקרה ולתקופה.₪  4,000,000כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של המבוטח אחריות המבטח את ביטוח              
סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  תכולל פוליסהה

המבוטח, תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, כיסוי לנזקי גוף בגין ציוד מכני הנדסי שאין חובה 
 ובה.לבטחו בביטוח ח

 
 _____ ביטוח אחריות מעבידים 1.2

 
לתובע, ₪  20,000,000חבות כלפי המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות של  ביטוח המבטח

עבודות בגובה ובעומק, שעות  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח, הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר
 עבודה, עבודת נוער כחוק, פתיונות ורעלים.

 ורחב לכלול את חבותו של המזמין כלפי עובדי הספק, במידה ויחשב כמעסיקם.פוליסה תה
 
 ביטוח חבות )אחריות( המוצר  .31
 

 בגין נזקים שיגרמו לגוף ו/או לרכוש של המזמין ו/או ספקהביטוח המבטח את חבותו של 
 עקב ההיות המוצרים פגומים כהגדרתם על פי₪  4,000,000צד שלישי בגבולות אחריות של 

 ( נוסח חדש".1968"ועל פי פקודת הנזיקין ) 1980 –"חוק האחריות למוצרים פגומים  
ציוד ו/או חלק ציוד ו/או אביזרים נילווים ו/או כבילה מסוגים שונים "מוצר" לעניין ביטוח זה הינו  

 מטעמו. ו/או ע"י מי ספקההמהווים חלק בלתי נפרד מהציוד המסופק ע"י 
 יורחב לכלול את שם המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות שם המבוטח בפוליסה הנ"ל

 ו/או של מי מהבאים מטעמו, וזאת מבלי ספקמוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של ה
 כלפי המזמין. ספקלגרוע מביטוח חבות ה

 הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת לפיה יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד
 מיחידי המבוטח.

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך 6הביטוח כולל תקופת גילוי של 
 ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה. ספקעל ידי ה

 הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת הפרויקט.

 יטוח אחריות מקצועית ב  1.4

גין תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ב, ספקה הפוליסה מבטחת את חבות
גבולות האחריות על פי הפוליסה לא  ו/או מחדל ו/או הפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה.

 לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ₪ 4,000,000יפחתו מסך 

/ להתאים ציוד כלשהוא  בפועל להכין ספקהפוליסה כוללת תקופת תחולה למפרע למן היום בו החל ה
 אך לא לפני _______.עבור המזמין, 

נאי כי לא נערך תחודשים במקרה של אי חידוש הביטוח וב 6הפוליסה תכלול הרחבה לתקופת גילוי בת 
ביטוחי חילופי המעניק כיסוי מקביל. הפוליסה לא תהיה כפופה לכל הגבלה בדבר אבדן  ספקעל ידי ה

 עקב מקרה ביטוח או אבדן מסמכים, מעילה מצד עובדי המבוטח.שימוש, עיכוב 
 

 
 . הוראות כלליות 2
 

דלעיל, יהיו לפי מהדורת  1.3, 1.2, 1.1נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים   2.1
 , אחריות המוצר(.צד שלישי, חבות מעבידיםפוליסות "ביט " לפי ענפי הביטוח הנדרשים )

 " או2000לעיל, יהיה לפי מהדרות "ביט  1.4סעיף  –נוסח פוליסת אחריות מקצועית     
 נוסח אחר של מבטחת הספק.    
 

( של המבטח כלפי המזמין subrogationיכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף ) ספקביטוחי ה 2.2
ולבאים מכוחם והיועצים הקשורים לביצוע העבודות  ו/או מי מטעמו, וכל קבלני המשנה

בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. הוויתור האמור לעיל,  ספקוכלפי כל מי שכלפיו התחייב ה
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יועצים, ו לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון, ולמעט אחריותם המקצועית של מתכננים
 שאינם עובדיו השכירים של המבוטח וחברות שמירה.

תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום לב  יכלל סעיף, על פיו אי קיום ספקבפוליסות ה 2.3
 ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות. ספקע"י ה

המפורטים לעיל יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר נערך  ספקבביטוחי ה 2.4
ף ביטוחי ע"י המזמין ועבורו, והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דרישה לשיתו

 המזמין.
 

יורחבו לכסות את  ספקיכלל סעיף על פיו ביטוחי ה ,ספקשל הדלעיל בביטוחי החבויות  2.5
חבותו של המזמין ו/או מי מטעמו בגין חבות אשר תחול עליהם בגין מעשה ו/או מחדל של 

 ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו. ספקה
 

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם יכללו תנאי מפורש על פיו  ספקביטוחי ה 2.6
את היקפו אלא אם כן מסר המבטח למרכז הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן, לא 

 יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור. 60 -פחות מ 
 

לו כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נזקי גרר ספק, ביטוחי החבויות של הספק יכללמען הסר  2.7
 זקים תוצאתיים( עקב נזקים לרכוש ו/או לגוף כאמור.)נ

 
 .ספקגם ללא הסכמת ה ספקעל פי ביטוחי ה והמזמין יהיו רשאי לממש את זכויותי 2.8

 
 כל חריג )אם קיים( שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל נוסח אחר בעל משמעות דומה(, 2.9 

 .מבוטלבטל ו    
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 ביטוח קיוםישור א  -' יג נספח

 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
הקבועים במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 שם

אוניברסיטת 
 אריאל בשומרון

 ע"ר

 שם
_________________ 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

אספקת ☒
 מוצרים

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 מס' זיהוי 
58036729-0 

 ת.ז./ח.פ.
_______________ 

 מען
קרית המדע, 

 אריאל

 מען
_______________ 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

ביטוח   צד ג'
חבות 

כלפי צ"ג 
מהדורת 
 ביט ___

   
4,000,000 

 
₪ 
 

 
302 ,304 ,307 ,
309 ,311, 315 ,
321 ,322 ,328 ,
329 

אחריות 
 מעבידים

ביטוח  
חבות 

 מעבידים
מהדורת 
 ביט ___

   
20,000,000 

 
₪ 
 

 
304 ,309 ,319 ,
328 

אחריות 
 המוצר

ביטוח  
 אחריות
 המוצר

מהדורת 
 ביט ___

   
4,000,000 

 
₪ 
 

 
302 ,304 ,309 ,

311,310 ,321  ,
328 ,332 – 12 

 חודשים
אחריות 

 מקצועית
  

_____ 
_____ 

   
4,000,000 

 
₪ 
 

 
301 ,302,303 ,
304 ,309 ,311 ,
321 ,325 ,326 

,327  ,328 ,332 
 חודשים 12 –

 

 מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 :*(ג'בנספח 

 
046 ,043 ,080 

 



 57לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל בשומרון - 12/20מכרז מסגרת מס' 
 

 ____________חתימה וחותמת:   תאריך: __________

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ביטוח, פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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