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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 תשתיות תקשורת פסיביותומתן אחריות ל התקנה, אספקה עבור הצעות להציע ההזמנ

 4/2019 מס'פומבי מכרז 

 כללי
 

פונה בזה  ["המכללה" :]להלן ע"ר לטכנולוגיה ולאמנויותהמכללה לחינוך  -סמינר הקיבוצים  .1
 תשתיות תקשורת פסיביותומתן אחריות ל התקנה, האספקלהצעות  לקבל פומבימכרז בדרך של 

 על פי תנאי מכרז זה, הסכם ההתקשרות והנספחים ,[ו/או "העבודות" "שירותיםה"]להלן: 
 .("המכרז")להלן: 

 

-, ב'ב' שמצורפים כנספחים כתב הכמויות,בהסכם וב והתנאים המבוקשים מפורטים שירותיםה .2
 . כי מכרז זהלמסמ 'ג -ו 1

 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד למכרז זה ולפצל את ההתקשרות  .3

וספת לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או ת םזכאי ולא יהי ים, והזוכבין מספר מציעים לסוגי ציוד שונים
 מחיר בשל כך. 

 

המכרז הינו מכרז מסגרת במסגרתו תוזמנה מעת לעת על ידי המכללה עבודות בכמות ובהיקפים  .4
המכללה איננה מחויבת להזמין עבודות בכמות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה. 

לא תהיה בלעדיות בביצוע העבודות נשוא המכרז. כמו כן, המכללה  המסוימת או בכלל, ולזוכ
רק חלק מהעבודות או לפצל עבודות ו/או חלק מהפעילויות הכלולות  הרשאית להזמין מהזוכ

באותן עבודות שנמסרו, ואף לפרסם מכרזים נוספים לביצוע עבודות זהות או דומות, הכל 
 בהתאם להוראות המכרז.

 
התקשרות מסגרת, לביצוע על פי הזמנות, מעת לעת, ואין בהוראות ההסכם ההתקשרות הינה 

הזוכה הזמנות לביצוע העבודות, כולן או  ספקאו מכרז זה בכדי לחייב את המכללה להוציא ל
 חלקן.

 
במכרז זה ו/או עילה לתביעה מכל מין  ולא תהיה כל עילה לשינוי המחירים שהוצעו על יד הלזוכ

 קשורה להיקף ו/או כמות העבודות שתוזמנה בפועל, ככל שתוזמנה.וסוג, הנובעת ו/או ה
 

 כל על, בזאת מוותר והוא, המכרז מסמכי הוראות פי על, העבודות את לבצע חייב  יהיה הזוכה
, העבודות היקף לעניין טענות לרבות, מטעמה מיאו /ו המכללה כנגד תביעהאו /ו דרישה, טענה

 .מביצוען לו הצפוי הרווחו

 

 העלויות וכל בלהעלויות ההו ,"מ(מע)מלבד  המיסים, הביטוחים, ההיטלים כל את יכלול המחיר .5
 .  המכרז למסמכי בהתאם למכללה שירותיםה אספקתל הנדרשות הנוספות

 
ת"א, בקמפוס אמנויות ברח' שושנה  149בדרך נמיר הראשי : בקמפוס מקום אספקת השירותים .6

 .מראש המכללה להודעת בהתאםאחר של המכללה, ככל שיהיה,  אתרו/או בכל  ת"א  3פרסיץ 
 

 4ההתקשרות  את להאריך למכללה השמורה אופציה עם, שנהשל  לתקופה היא ההתקשרות .7
 יעלו לא ההתקשרות תקופות כל סך. באותם תנאים, פעם בכלנוספת אחת  לשנה, נוספות פעמים

 ימים 30בהודעה של   ההסכם סיום על להודיע רשאית המכללה, זאתיחד עם . שנים חמש על
 מראש ובכתב.

 
-בחודשים יולי יהיה העבודותשל עיקר ביצוע הבזאת לידיעת המשתתפים במכרז, כי זמן  מובא

, (המכללה של הקיץהמכללה, חופשה בין הסמסטרים וחופשת  תובחופשאוקטובר מידי שנה )
 חזרת לפני העבודות  את לסייםלא להפריע לפעילות השוטפת של המכללה ו מטרה מתוך

לוחות הזמנים מובהר, עבודות שוטפות ייתכנו גם במהלך הלימודים.  .למכללה הסטודנטים
 לביצוע השירותים ייקבעו לפי צרכי המכללה, ובמידת האפשר בתיאום עם הזוכה. 

המכרזים )התקשרויות  תחוב קנותות 1992 –"ב התשנפי חוק חובת המכרזים,  על נערכת הפנייה .8
. הודעה זו מתפרסמת גם באתר האינטרנט של 2010 –של מוסדות להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 .http://www.smkb.ac.il/biddingהמכללה שכתובתו: 

http://www.smkb.ac.il/bidding
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 מסמכי המכרז והבהרות
 

 :כדלקמןזה והמסמכים המפורטים מטה ייקראו להלן גם 'מסמכי המכרז',  מסמך .9

 

 ';א נספח -טופס הצעה למכרז  .9.1

 ;1-'א נספח המציע תצהיר .9.2

 ;2-נספח א –סיונו יפרטי המציע ונ .9.3

 ;'נספח ב –הסכם עם הזוכה על נספחיו  נוסח .9.4

 ;1-נספח ב –וקנסות (, לוחות זמנים slaרמת שירות ) .9.5

 ;)מצ"ב גם בקובץ אקסל( 'גנספח  –הצעת המחיר כתב כמויות ו .9.6

 ;'דנספח  –הבטחת ביצוע ההסכם ערבות בנקאית ל נוסח .9.7

 '; הנספח  - קיום ביטוחים אישור וסחנ .9.8

 ;'ונספח  –כתב אחריות  נוסח .9.9

 'זנספח  –חוץ   ספקנספח בטיחות ל .9.10

 'חנספח  –לשמירת סודיות  התחייבות .9.11

 '.טנספח  –טופס תשלום לספקים בהעברה בנקאית  .9.12

 
 המכרז הכרת

 
ערוך את כל הבדיקות לבעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות נספחיו, ו לקרואבמכרז  המשתתף על .10

, לרבות הצגת שאלות למכללה,  כדי להכיר ולהעריך את יםלו נחוצ יםוהבירורים הנרא
 והגשתה למכללה.  הצעתו הכנת בטרם והכל, םואת ההסכם על כל פרטיה ההתקשרות

 
ייראה כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך  המציעלאחר הגשת ההצעות 

נחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע עוד טענה מצד המשתתף  שהיתהכל בדיקה 
טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה של פרט כלשהו לגבי כל  בדבר

 במכרז זה על נספחיו וכיו"ב טענות.  העניין הקשור
 

 במכרז ושינויים הבהרה שאלות
 

-03פקס'  03-6902313אשת הקשר למכרז מטעם המכללה היא גב' ציפי אדרי מנהלת הרכש ]טל'  .11
בלבד עד לא יאוחר [. ניתן להפנות שאלות והערות בכתב tsipi.edri@smkb.ac.ilמייל  6996168

את מספר הסעיף אליו בבירור ציין על המציע השואל ל. 12:00בשעה   30.5.19 חמישי מיום
והערות, ככל  לשאלות תשובותיתקבלו שאלות הבהרה לאחר מועד זה.  לאמתייחסת השאלה. 

לוודא קבלת המענה  המציעים אחריות . 6.6.19 חמישי ליוםעד  בלבד באתרשיינתנו, יפורסמו 
  .חתומים כשהםלשאלות, ולצרפם למסמכי המכרז 

 

, מתן הבהרות על ידי עובדי המכללה או מי מנציגיה, או כל מצג אחר בין בכתב ספקהסר  למען .12
 תקף אינו, 11ובין בעל פה או בכל אמצעי או אופן אחר, שלא בהתאם לדרך המפורשת בסעיף 

 .המכללה את מחייב ואינו
 

 בקשהאו /ו הערהאו /ו שאלה לכל להיענותאו /ו הבתשו ליתן מתחייבת אינה המכללה כי, יובהר .13
 מתנאי המכרז. מהם איזה או תנאי לשינוי

 
 ואו הנחה ו/א/ו סתירהאו /ו טעות המכרז במסמכי שיש כך על ועמד בו שעיין במכרז משתתף .14

 כל לתקןללא דיחוי. המכללה תהיה רשאית  למכללה כך על יודיע"ב, וכיו סבירה לא הוראה
 לתועלתו שימוש בו לעשות זכאי יהיה לא ומציע, מחד המכרז במסמכי כאמור שנפל שיבוש
 .מאידך

 

פרסום המכרז, להודיע על תיקונים, הבהרות,  לאחר, דעתה שיקולרשאית, על פי  המכללה .15
אלה  יהוושינויים ותוספות בתנאי המכרז, ומעת שהודיעה על כך באתר האינטרנט של המכללה, 

mailto:tsipi.edri@smkb.ac.il
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חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת המכללה וכל מסמך 
 כשהם חתומים בחתימתו. שהוסף כאמור, 

 
 לנים(מפגש מציעים )סיור קב

 
. היציאה 10:00בשעה  26.5.19ראשון יתקיים ביום  מפגש מציעים/סיור קבלניםלמעוניינים,  .16

ת"א.  149של המכללה בקמפוס הראשי בדרך נמיר  הנהלההבניין ב( 2מורים )קומה מחדר ה
 .אינה חובהההשתתפות בסיור 

 
 
 

 המכרז של הזמנים לוח

17.  
 

 כרזהמ פרסום מועד
 

 
  16.5.19 ה'יום 

 10:00בשעה  26.5.19יום א'  חובה(לא וסיור מציעים ) מפגש
 

 שאלות הבהרה צגתלה אחרון מועד
 
 

 
 12:00 30.5.19יום ה' 

 
 

 
 תשובות קבלתל אחרון מועד

 

 
 6.6.19יום ה' 

 
  הצעותה הגשתל אחרון מועד

 

 
 12:00 בשעה  16.6.19'  איום 

 
 הסף למכרז:  תנאי

 

 :במצטבר, הבאים ףבכל תנאי הס בעצמולהשתתף במכרז רק מציע העומד  רשאי .18
 

בתחומי תקשורת נתונים, ובעל ניסיון בחמש השנים האחרונות לפחות המציע מתמחה  .18.1
 , בעלי הכשרה מקצועיתאו טכנאים מקצועיים הנדסאים/מהנדסים 10מעסיק לפחות 

למציע כמו כן, ון תקלות. מספק ציוד ושירותי כבילה, חיווט, תחזוקה ותיקובתחום, 
   נקודות קצה לכל ארגון. 1,000ארגונים בכמות של לפחות  5 -ניסיון לפחות ב

 . א'נספח בנוסח  חתומה הצהרההוכחת האמור תעשה על ידי 
 

כל אחד, מול ₪( )מאתיים אלף  200,000פרוייקטים בהיקף של  3המציע ביצע לפחות  .18.2
בתחומים המוגדרים במכרז  חודשים האחרונים( 12לקוחות במהלך השנה האחרונה )

 . זה
הוכחת הניסיון תעשה על ידי המצאת רשימת הפרוייקטים עם פרטי לקוח ופרטים על 

 ., וכן המלצותאיש קשר מטעמם

 

המציע הוא המעביד הישיר של העובדים, אשר יועסקו במתן השירותים נשוא מכרז זה  .18.3
 בלני משנה(. במהלך כל תקופת ההתקשרות )ולא באמצעות ק

 

"ו התשל ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל את המציא המציע .18.4
ניכוי ו ספרים ניהול עלאישור  ,עוסק מורשה של מע"מכ רישום, התאגדות)תעודת  1976

 וכל מסמך נוסף הנדרש ע"פ חוק זה. (במקור של מס הכנסה
 

 בהתאם לתנאי המכרז. ,כל חלקיה בזמן ובמקום עלהגיש הצעתו  המציע .18.5

 

הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים יהיו על  .18.6
 שם המציע בלבד. אין להגיש הצעות משותפות של מספר תאגידים.
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 ההצעות דירוג אופן

  
הצעת המחיר  –מרכיב המחיר  במכרז, בין המשתתפים שיעמדו בתנאי הסף, תהיה על  התחרות .19

 .   להלן שיפורטו( 10%) האיכות מרכיבי( וכן על 90%המוצעת  )

 

 אופן שקלול מרכיבי האיכות והמחיר בהצעה יהיה כדלקמן : .20
 

 -מהציון הסופי של הצעת המציע. ההצעה הזולה ביותר  90%מרכיב המחיר בהצעה יהווה   א.
 להצעה הזולה ביותר. תזכה לניקוד המקסימלי, ויתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי

 
 מהציון הסופי של הצעת המציע.  10%מרכיב האיכות בהצעה יהווה  ב.

  
מצויין בכתב הכמויות משקל של כל פריט, כפי שיקבע בהתאם ל( י90%סה"כ ציון המחיר ) .21

תזכה בציון המירבי. יתר ההצעות   זולה ביותרההכוללת הצעת המחיר   (.נספח ג'והצעת המחיר )
 ינוקדו ביחס אליה.  

 

רשאית לעניין זה . לית מהמציעלהתרשמות כייקבע בהתאם ל – (10%)סה"כ  האיכות ציון .22
וכל פרמטר  מגופים איתם עבד המציעניסיון המציע, המלצות את , בין היתר, המכללה לבחון

 גם לפנות הזכות את הלעצמ תשומר מכללהה נוסף לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
  ., לפי שיקול דעתה הבלעדיוכן לערוך ראיון אישים הממליצי ברשימת ניתנו שלא ללקוחות

 
 עדיפותהמכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת, במקרה של שוויון בהצעות,   ועדת .23

 .יותר גבוה ציון איכות בעל למציע
 

ולא  מאת מציע אשר עבד בעבר עם המכללה המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה .24
עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות כנדרש בתנאי המכרז, או שקיימת לגביו חוות דעת 
שלילית של המכללה או של צדדים שלישיים, לרבות על טיב עבודתו. במקרים אלה, ככל שהצעת 

תינתן  –הצעה זוכה המציע הינה הצעה אשר ללא חוות הדעת השלילית היה בה כדי להיבחר כ
למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פיה, 

 וזאת בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים.

 

 כלליות וראותה .25
 

והמציע  להלן, 26 יףלעיל וסע 81 -ו  9 פיםבסעיההצעה תכלול את כל המסמכים כמפורט  .25.1
 ימלא בדייקנות ובשלמות את כל הטעון מילוי על ידו.

 

במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על פי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה  למעט .25.2
ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. כל שינוי ו/או תוספת ו/או השמטה 
שייעשו בכל דרך שהיא באחד או יותר ממסמכי המכרז, עלול להביא לפסילת ההצעה, 

 .המכללהלפי שיקול דעתה של 
 

פרט כלשהו במסמכי המכרז על ידי המציע, עלול להביא לפסילת ההצעה, לפי מילוי -אי .25.3
שיקול דעתה של מכללת סמינר הקיבוצים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכללה 
תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להרשות למציע כלשהו להשלים 

למות ו/או הבהרות למסמכים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד, לרבות הש
 הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.

 
המציע למלא בקפדנות בהדפסה או בכתב יד ברור את כל הפרטים הדרושים בהצעה  על .25.4

למכרז, ולחתום כדין על כל אחד ואחד מהעמודים של ההצעה ושל כל אחד ואחד 
לה להיפסל, לפי שיקול דעתה של ממסמכי המכרז. הצעה שלא נחתמה כנדרש עלו

 .המכללה
 

 .חישוב טעויות יופיעו בה המחיר בהצעת תיקונים לבצע רשאית תהיה המכללה .25.5
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 מסמכים להצעה צירוף .26
 

 מסמכים הבאים:הפרטים וה אתיצרף להצעה   המציע
 

פרטי איש קשר מטעם המציע הכוללים שם מלא, תפקיד, טלפון, טלפון נייד וכתובת  .26.1
 מייל. 

 

מאוגד יצרף מסמכי התאגדות מעודכנים ]תעודת התאגדות,  תקנון וכד'[. המציע מציע  .26.2
יצרף אישור של רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה בתאגיד, וכן את רשימת בעלי המניות 

 והדירקטורים בתאגיד.

 

תמציתי של המציע, הרקע העסקי שלו, פעילויותיו, ניסיונו, ונושאי והיקף עסקיו  תיאור .26.3
שעלול להיות בינו  אינטרסים ניגוד כל]להלן 'דיוקן המציע'[. בנוסף, המציע יפרט בדיוקן 

לבין המכללה, וכן כל קשר שיש או שהיה לו עם המכללה או מי ממנהליה בעשור 
 האחרון;

 
 ההשנים האחרונות. המכלל חמשגופים איתם עבד המציע ברשימת לקוחות והמלצות מ .26.4

 . הממליצים ברשימת ניתנו שלא ללקוחות גם לפנות הזכות את הלעצמ תשומר

 

 ."דעו ידי על ומאומת חתום 1' א נספח תצהיר .26.5
 

 .18עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  חיםהמוכי מסמכיםה כל .26.6
 

 .9מסמכי המכרז כאמור בסעיף  כל .26.7

 

 –תשובות המכללה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  כל .26.8
 חתומות על ידי המציע.

 
 להצעתו לעיל 26הצעה של מציע שלא יצרף את כל המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף   .27

 .הקיבוצים סמינר מכללת של הבלעדי דעתה שיקול לפי, להיפסל עלולה

 

במכרז בכל שלב  מציע/משתתףה את הזכות לדרוש מכל עצממכללת סמינר הקיבוצים שומרת ל .28
 של הבלעדי דעתה שיקול לפי, ו/או הבהרות להצעתו לשאלות מענהשל המכרז מסמכים נוספים, 

 .המכללה
 

שמכיל הוראות מפורטות בקשר  'ב נספחשייבחר יצטרך לחתום על הסכם ההתקשרות  המציע .29
 ם את המבטחת שלו על אישור קיום ביטוחים. לאחריותו ולביטוחים שעליו לעשות, וכן להחתי

 
 . בהסכם[ 14]סעיף   הביטוח לסעיף מופנית המציעים של ליבם שימת

 
 בדרישות ולרבות ההתקשרות הסכם בהוראות היטב לעיין בזאת נדרשיםכן, המציעים  כמו

 ומדרישות ההתקשרות הסכם מהוראות כלשהן הסתייגויות למציעים שקיימות ככל. הביטוח
 כמו. כלשהי להסתייגות להיעתר מחויבת אינה המכללה. ההצעה למסמכי לצרפן יש, הביטוח

 חייב להמציא אישור ביטוחים אשר יניח את דעת המכללה.  השייבחר יהי המציע, כן
 

 
 תבוצע כמפורט להלן: ההצעהחתימת  .30

 
עמוד מעמודי מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות על  כלהמציע לחתום על  על .30.1

 החתימה מטעמו. מורשינספחיו, בחותמתו ובחתימת 

 

ההצעה המוגשת על ידי יחיד, תיחתם על ידי המציע בצירוף שמו המלא, מס' ת.ז., כתובת   .30.2
 מלאה, ומספרי טלפון, נייד, דוא"ל ופקס'.
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אחד מהשותפים בצירוף שמו המלא, הצעה המוגשת על ידי שותפות, תיחתם על ידי כל  .30.3
מס' ת.ז. וכתובתו המלאה, ומספרי הטלפון, הנייד, הדוא"ל והפקס' שלו; או שיחתום 
עליה אחד השותפים, שיצרף ייפוי כוח מיתר השותפים, ויציין את פרטי כל השותפים, 

 כמפורט לעיל.
 

ה בשם ההצעה מוגשת על ידי חברה בע"מ או עמותה תיחתם על ידי מורשי החתימ .30.4
בנוסף, יימסר גם שמו המלא, מס' ת.ז., כתובת מלאה, ומספרי טלפון, . העמותה/החברה

 נייד, דוא"ל ופקס' של אחד המנהלים.
 

כל מסמכי המכרז הינם רכושה של המכללה והם נמסרים למציע אך ורק לצורך הכנת הצעתו.  .31
לצורך הכנת עותק נוסף להגשה ]וכן  למעטהמציע אינו רשאי להעתיק את המסמכים או חלקם, 

 לצורך שמירת עותק בתיקיו[, ואין הוא רשאי להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

שם המכרז  מובמעטפה סגורה, עליה יירש מלאים וזהים, עותקים ניהצעה למכרז תוגש בשה .32
טפה '( תוגש במעגדהיינו נספח ההצעה הכספית )סימן זיהוי של המציע.  כלומספרו בלבד, ללא 

+  מהוחתו תמודפס ההצעה הכספיתיש להגיש את חתומה נפרדת שתוכנס למעטפת ההצעה. 
  י.דקובץ האקסל על גבי דיסק און קי או סי. ב
 

 הרכש מחלקתב המכרזים תיבתל ,בלבד ידנית במסירה, לעיל כמפורט, יש להגיש את ההצעות
או הדוא"ל או  הדוארלהגיש הצעה באמצעות  אין  .12:00 בשעה 16.6.19ראשון  לא יאוחר מיום

 .לדיון תובא לא, זה מועד לאחר שתוגש הצעה בפקסימיליה, והצעה כאמור תיפסל.
 

 ההצעות להגשת שנקבע האחרון המועד את לדחות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית המכללה
 .תפורסם כך על שהודעה ובלבד, ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לפני עת בכל

  
לשימת ליבכם, על ההצעה הכספית להתייחס לכל אחד מן הרכיבים בנספח ג'. הצעה שאינה  .33

 מלאה עלולה להיפסל, לפי שיקול דעתה של המכללה.
 

 למי מהרכיבים בנספח ג'לא יציע מחיר  מהמציעיםלגרוע מן האמור לעיל,  במידה שמי  מבלי
הבלעדי, ולצורך בחינת  הלפי שיקול דעת, תרשאי מכללהה היהת "ההצעה החסרה"(,)להלן: 

שהוצע על  ביותר הגבוה המחירההצעה, לראות כאילו הציע אותו משתתף עבור אותו פריט את 
המשתתפים בפנייה. אולם יודגש: זכתה ההצעה החסרה, תחושב התמורה  מהמציעיםידי מי 

זה על ידי מי  ברכישהוצע ל ביותר הזול המחירהמגיעה לבעליה בגין אותו פריט על בסיס 
מהמשתתפים, ואף משתתף בפנייה, לרבות הזוכה, לא יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר עם 

 כך. 
 

 דעתה שיקול לפי המכרז נשוא שירותיםה אספקת את לחלק רשאית תהיה המכללה, ובהרי .34
 .מציעים מספר בין, המוחלט

 
יום מהמועד האחרון להגשת  90כך שהצעתו תקפה למשך  עלמגיש הצעה ייראה כמי שהצהיר  .35

  ההצעות.
 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע, בעת בדיקת הצעתו, את כל ההסברים,  .36
הפרטים הנוספים וההשלמות שייראו לה דרושים לבחינת ההצעה והערכתה. המציע יהיה חייב 

אשר נמנע מלמסור  מציעיקת הצעתו. פרטים והסברים אלו כתנאי להמשך בד למכללהלמסור 
רשאית המכללה  –את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון ו/או מידע חלקי בלבד או מטעה 

 שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

 

לאמור לעיל, למכללה שמורה הזכות להזמין את מציעים, כולם או חלקם, לפגישה עם  בנוסף .37
 חברי ועדת המכרזים של המכללה, או מי שיוסמך על ידה לכך, לשם בירור פרטים משלימים.

 
כשירים, והיא תהיה רשאית להתקשר  מציעיםרשאית לבחור, בנוסף לזוכה, גם  תהיההמכללה  .38

 במידהלהלן ו/או  39 יףבסעה לא ימלא אחר התחייבויותיו כמפורט עם מי מהם במקרה בו הזוכ
יובהר כי, בכפוף לכל דין, המכללה  תחליט לעשות כן בנסיבות שיחייבו זאת גם לאחר מכן.ש

 תהיה זכאית אך לא חייבת להתקשר עם מציע כשיר כאמור.
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  :כזוכה במכרז, יהיה חייב בין היתר שייקבע מציע .39
 

על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז בשינויים  לחתום .39.1
המחוייבים, וכן על יתר המסמכים המתחייבים מהזכייה במכרז ומההתקשרות עם 

 ממשלוח ההודעה אליו על דבר זכייתו במכרז; וכן, יום 7 בתוךהמכללה, 

 

 יאישורוכן  ₪, 15,000 ע"ס' ד ערבות בנקאית חתומה בנוסח נספח למכללה להמציא .39.2
מיום  ימים 7 בתוך, 'ה נספחבנוסח  על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין םמיחתו ביטוח

  משלוח ההודעה למציע על זכייתו במכרז.
 

פטורה מכל  המכללה תהיה, אלה בהתחייבויות כזוכה שנקבע המציע יעמוד לא אם .39.3
 התחייבות כלפי המציע.

 

הצעתו מביע המציע את הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים, אם  בהגשת .40
 המכללה תידרש לעשות כן, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי.

 

מתחייבת לקבל את  אינההמכללה תבחר את ההצעה המיטיבה עמה ביותר לפי דעתה.  המכללה .41
או את כל /ובידה הזכות לדחות כל הצעה  ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה אחרת, ונתונה

ההצעות כולן, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. למציע לא תהיה כל עילה לתביעה 
 כלשהי בקשר להכנת הצעתו ולהגשתה, ובקשר לכל הוצאה שנגרמה לו עקב השתתפותו במכרז.

 

לנכון במכרז ובתנאיו, מכללה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי ו/או תיקון, כפי שתמצא ה .42
, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל שלב שהוא לרבות שינויים בלוח הזמנים שלו, וכן לבטלו

 המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים במקרה של ביטול המכרז כאמור.
 

[ ו/או לנהל משא best & finalשומרת לעצמה את הזכות לבקש הצעה/ות משופרות ] המכללה .43
ומתן ו/או לערוך הליך/הליכים של התמחרות בין מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, כולם 

 או חלקם, לפי שיקול דעתה, והכול על מנת לבחור את ההצעה המיטיבה עמה ביותר. 
 

או /ו יותר מפורטות הצעות להגיש שיידרשו ייתכן, מתאימות נמצאו שהצעותיהם המציעים
 .הזוכה ההצעה בחירת טרם, המכללה ידי על שייקבע כפי, נוסף מידע

 

המכללה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים אשר יאושרו  – המציעים עם ומתן משא ניהול .44
לתקנות חובות המכרזים )התקשרויות של מוסדות  12על ידי ועדת המכרזים, בהתאם לתקנה 

 .2010 –להשכלה גבוהה(, תש"ע 
 

נשוא המכרז לפי שיקול דעתה  שירותיםה אספקתתהיה רשאית לחלק את  מכללהה, בנוסף .45
 מציעים. מספרהמוחלט, בין 

 
המכללה תיחשב כמי שהתחייבה התחייבות כלשהי כלפי מציע כזוכה במכרז, אך ורק לאחר  .46

ולאחר  שעליו חתמו מטעם המכללה מורשי החתימה שלה שנחתם בינה לבין אותו מציע הסכם,
וכן אישורי קיום ביטוחים חתומים על ידי ₪  15,000ערבות ביצוע בסך של  שהזוכה המציא לה

מסמך אחר ו/או החלטה אחרת של גוף כלשהו, לרבות של ועדת המכרזים, לא  חברת הביטוח.
 יחייבו את המכללה באופן כלשהו.

 
 ההסכם הוראות פי על, עות רצון המכללהלשבי  שירותיםה את לספק, כי על הזוכה מודגש .47

. מובהר בזאת כי המכללה תהא זכאית לבצע בכל עת כל ונספחיו המכללה לבין בינו שייחתם
 לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב באילוצי התקציב שלה.  שירותיםה אספקתשינוי בהיקף 

 

 .1-ונספח ב ההסכם נספח ב' הוראות יגברו, המכרז מסמכי בין סתירה של מקרה בכל .48
 

יורשו להשתתף בישיבת פתיחת ההצעות שהוגשו במכרז או בכל ישיבה המציעים לא יוזמנו ולא  .49
 אחרת שלה.
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 בכבוד רב,               

 
 
 
 סמינר הקיבוצים המכללה 

 ע"ר לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
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 נספח א'
 

 
 ה צ ע ה

 
 אל סמינר הקיבוצים 

 מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך
 לטכנולוגיה ולאמנויות 

 , 149דרך נמיר 
 תאריך ...............        תל אביב

 
 

 א.ג.נ.,
 

 4/2019מס' פומבי הנדון: מכרז 
 

מספר רישום  ...................................... מורשי החתימה של התאגידאני/אנו הח"מ,  .1
 לקבלת הפנייהבעיון את  נובזאת, כי קרא יםמצהירו מאשרים]להלן 'המציע'[  ___________

 הצעות למכרז ואת כל מסמכי המכרז שנלוו אליה, לרבות הנספחים ]להלן 'מסמכי המכרז'[. 

 

את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, שאלנו את השאלות כפי שמצאנו לנכון וקיבלנו עליהן  והבנ .2
זכה נאם  נוועל התחייבויותי הצעתנואת כל הנושאים שיש בהם כדי להשפיע על  נותשובות, ובדק

רות למכרז וכל שינוי הז, לרבות הכדאיות הכלכלית של ההתקשרות, וכן את מסמכי ההבבמכר
 ה בתנאיו בגדר ההליך.ששנע

 

 .המכללה לבין המציע של לקוחותיואו /ו המציע בין עניינים ניגוד כל איןכי  יםמצהיר ואנ .3

 

 את לשנות, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על וזכאית רשאית שהמכללה לכך מודעים אנו .4
 .שהוא פיצוי לכל זכאים נהיה ולא, דרך בכל ההתקשרות היקף

 

 ידועים, המכרז נשוא השירותים ביצוע על המשפיעים האחרים הגורמים וכל המכרז תנאי .5
 .הצעתנו את קבענו לכך בהתאם וכי, לנו ומוכרים

 
  '.ג בנספחהנדרשת על ידי המציע הינה כמפורט  התמורה .6

 
 כלכי המחירים המפורטים בהצעתנו מהווים תמורה מלאה, סופית ומוחלטת למילוי  מוסכם .7

, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות  העלויות בכל נשיאה ולרבות, זה הסכם פי על המציע התחייבויות
חלקי בתקופת האחריות )כולל תחזוקה ו מתן האחריות לרבות, במלואם שירותיםה אספקתב

ציוד, הובלות, רישוי והיתרים,  וחומרים, עבודהלעובדים,  תשלומים ,ביטוחים, (חילוף
 שירותים, תשומותההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע השירותים, התקנה, אספקה,  

 וכל היטליםאו /ו אגרות, מיסים לרבות, ואחרות כלליות, מיוחדות הוצאותתקורה והנהלה, 
עם  בקשר אחרת הוצאהאו /ו אחרת עלות וכל, רישיונות, אישורים, אחרים חובה תשלומי
 וכיו"ב.   שירותיםה אספקת

 
,  לעצמנו שקבענו הוגן רווח כוללים אחר מקום בכלאו /ו בהצעתנו הנקובים המחירים כל .8

 אחת כל ולמילוי השירותים כל למתן הדרוש כל ואת דרישותינו כל את וממלאים
 .המכרז ממסמכי אחד כל לפי מהתחייבויותינו

 
 אחר לתשלום זכאי יהיה לא והוא, התמורה עם בקשר כלשהן טענות לו תהיינה ולא למציע אין .9

. אנו מאשרים כי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל טענה לתמורה נוסף שירותיםה אספקת בגין
, שירותיםלכל תוספת, בכל עניין הקשור לשירותים ולהיקפם ולא נטען לכל תוספת למחירי ה

בהסכם ההתקשרות במפורש  מצוייןב אי הבנה או אי ידיעה שלנו, אלא אם מכל סיבה, לרבות עק
 אחרת.

 
 קבלתממועד " 30התשלום: התשלום בתוספת מע"מ יתבצע בתנאי תשלום "שוטף +  תנאי .10

 לפי המאוחר מביניהם., ואישורה מכללהמדור ספקים ב –בחשבות  החשבונית
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 

ו/או  שירותיםשינוי )לרבות צמצום היקף ההמכללה תהא זכאית לבצע בכל עת כל ש לנו ידוע .11
לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב באילוצי התקציב שלה,  שירותיםהביטולם בכל עת( בהיקף 

 זה בעניין שהוא סוג מכל דרישהאו /ו טענה כל לנו תהא ולא לנו אין כי ומצהירים מאשרים ואנו
 . המכללה כלפי

 

 :כי בזאתאנו מאשרים ומצהירים  .12
 

 המציע הוא בעל ידע, ניסיון ומומחיות הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז. . א
 

המציע מתמחה ובעל ניסיון בחמש השנים האחרונות לפחות בתחומי תקשורת נתונים,  ב.
בתחום,  , בעלי הכשרה מקצועיתאו טכנאים הנדסאים/מהנדסים 10מעסיק לפחות 

מספק ציוד ושירותי כבילה, חיווט, תחזוקה ותיקון תקלות. כמו כן, למציע ניסיון ו
 נקודות קצה לכל ארגון.  1,000ארגונים בכמות של לפחות  5 -לפחות ב

 
כל אחד, מול ₪( )מאתיים אלף  200,000פרוייקטים בהיקף של  3המציע ביצע לפחות  ג.

 נים(. חודשים האחרו 12לקוחות במהלך השנה האחרונה )

 
המציע הוא המעביד הישיר של העובדים, אשר יועסקו במתן השירותים נשוא מכרז זה  ד.

 במהלך כל תקופת ההתקשרות )ולא באמצעות קבלני משנה(. 

 
ברשותו של המציע כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על פי כל דין  .ה

הרלוונטיות שהותקנו על פיו, ויבצע את לביצוע השירותים, לפי חוק וכל התקנות 
השירותים באמצעות עובדים שהינם בעלי הרישיונות, ההיתרים, הסיווגים והניסיון 

 הדרושים לביצוע השירותים על פי הוראות החוק והתקנות.

 
ברשותו של המציע כל כוח האדם, הציוד והחומרים הנדרשים על מנת לבצע את    .ו

 השירותים נשוא המכרז.

  
המציע מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי  .ז

 הוראות המכרז.

 
המציע מתחייב לעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע  .ח

 השירותים נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגיהות.
 
כרז, על פי תנאי המ השנרשם על ידי בהצע, הכל כפי המציע המחירים שמפורטים בהצעת .ט

 כוללים תקורה ורווח קבלני. 
 
 , לפי שיקול דעתה.ספקיםבין  שירותיםה אספקתכי המכללה זכאית לחלק את  נוידוע ל . י

 
 .אחרים מציעים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה .יא

 

יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת  90במשך תקופה של  נוזו תהיה בתוקף ותחייב אות נוהצעת .13
 ההצעות. 

 
 .לו צפוי שהמציע אחר או כלכלי או כספי קושי כל על נול ידוע לא .14

 
עד לחתימת  וו/או במצב עסקי המציע או שינוי מהותי כלשהו במצב נואם יחול שינוי בהצהרותי .15

דע עליו. אין באמור נלהודיעכם על שינוי זה מיד כאשר  יםמתחייב וההסכם עם הזוכה במכרז, הננ
 בגדר הצעה זו ו/או כל הסכם. נומכל התחייבות של נובסעיף זה כדי לפטור אות

 
 וכי, כן לעשות תידרש המכללה אם, אחרים משתתפים בפני הצעתנו לגילוי מראש מסכימים אנו .16

 את מראש מציינים אנו. שזכתה בהצעה לעיין לבקש רשאים זה בהליך זכו שלא מתחרים
: החיסיון סיבת ואת למתחרים הצגה בפני החסויים בהצעתנו הסעיפים

__________________________________________________________________
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

__________________________________________________________________
.______________________________________________________________ 

 
 בזאת, כי פרטי ההצעה הכספית הזוכה, לא יהוו בכל מקרה סוד מסחרי.  מובהר

 
 למציעים העיון זכות מתן דברב הסופית וההכרעה הדעת שיקול כי בזאת מובהר, ספק הסר למען

 .המכרזים ועדת של הינו, העיון של והיקפו
 

 
 לבצע את כל הפעולות כמפורט להלן:מתחייב  מציעזכה במכרז, היתתקבל ו המציע אם הצעת .17

 
לצרף ערבות בנקאית חתומה בנוסח , כל המסמכים הנלווים לועל ו ם )נספח ב'(הסכהלחתום על 

 )שבעה( 7תוך ב , והכל ה'בנוסח נספח  םאישור קיום ביטוחים חתווכן ₪  15,000' ע"ס דנספח 
 מים, כמפורט בהסכולמלא אחר כל התחייבויותיו, וההודעה על זכיית וימים מיום שתישלח ל

  . לבטל את זכייתו במכרז תהא רשאיתהם. במידה שלא יעשה כן, ידוע למציע כי המכללה ובנספחי
 

בכל זכות שתעמוד לרשות המכללה עקב הפרת ההתחייבויות כמו כן, לא יהיה בכך כדי לפגוע 
  שהמציע נוטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 
מתחייב שלא להסב את כל או חלק המציע כה במכרז, המציע יזתתקבל ו המציע אם הצעת .18

בעקבות הזכייה במכרז, לצד  ו, מכוח הזכייה במכרז ו/או מכוח ההסכם שייחתם איתומזכויותי
 ג' כלשהו, ללא קבלת הסכמתכם מראש ובכתב.

 
 

 ולראייה באתי/באנו על החתום:
 

.................................................................. 
 ]חותמת/חתימה/חתימות לפי העניין[

 פרטי המציע:
 
 

 ' מס ...................... ':מס' טל כתובת ..................................
 

 ...............................פקס
 

  ח.פ./ת.ז.: ......................... שם: ....................................
 

 חתימה..............................
 
 

 [שותפות או לחברהאישור ]
 

.....................................עו"ד מ......................................... מאשר בזה כי אני הח"מ 
ההצעה הנ"ל, ויתר מסמכי המכרז, נחתמו על ידי ה"ה ...............................בעל ת"ז מס'  

................................ שמוסמכים .......................... ו.......................בעל ת"ז מס' .....
לחייב בחתימתם את החברה / השותפות .................................. וזאת לאחר קבלת החלטה 

 שמחייבת אותה, להגיש את ההצעה למכרז.
 
 
 

       ................................... 
 חתימה וחותמת       
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 נספח א' 1 - תצהיר
 [מאשר"ד עו בפני וחתום המיותר את ]מחק

 
 כן אעשה לא אם וכי האמת את להצהיר שהוזהרתי לאחר, בזה"מ ..........................מצהיר החאנו /אני

 :כי, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה
 

 .אמת הם המציע בהצעת ידי על שנמסרו הפרטים כל .1

 

)להלן:  1976-התשל״ו, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו ההתקשרות מועד עד .2
 ואם, עבירות משתי ביותר אליו זיקה ובעל במכרז המציע הורשע לא/  הורשע(, ׳׳החוק׳׳

 ממועד לפחות אחת שנה חלפה ההתקשרות במועד כי - עבירות משתי ביותר הורשע
 .לחוקב)א( 2 בסעיף כמשמעותם יהיו זה בסעיף המונחים כל. האחרונה ההרשעה
.................................................................................................... 

 

 אזרחיות תביעות על לי ידוע ולא, מתנהלותלא /מוגשות להיות צפויותאו /ו מתנהלות .3
 .במכרז המציע נגד מוגשות להיות שעומדות[ משפט בבית מהותיים הליכים]או  מהותיות

 

 להיות עומדות או שמתנהלות[ משפט בבית מהותיים הליכים]או  אזרחיות תביעות .4
 :להלן כמפורט הן מוגשות

 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

................................................................................................ 
 כלאו /ו מיוחד מנהלאו /ו מפרקאו /ו נכסים כונס מונה לא למציע כי, בזאת מאשר אני .5

 הוטלו לא וכן, המציע של פרעון חדלות חשש על להעיד כדי בו יש אשר אחר מינוי
, דא כגון נסיבות כל ולא משפטיים הליכים כנגדו ננקטו ולא עהמצי נכסי על עיקולים

 .חי כעסק המציע התאגיד של קיומו להמשך חשש על להעיד בהן יש אשר
 

 נוספות: ................................................................................... הערות .6

 
 אמת  –שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי זה  זהו

 
 באתי על החתום:  ולראיה

        ......................................... 
        ............................... 

 
 אישור

 
 בפני...............................התייצב/ה  היום כי בזה מאשר"מ, .....................................עו"ד, הח אני
 ולאחר, אישית לי' ........................המוכר/ת מס"ז ת בעלתגב' ................................................. /מר

, בחוק הקבועים לעונשיםה /צפויתהיה /י כןתעשה /י לא אם וכי אמת להצהיר עליה כיה /אותו שהזהרתי
 .בפני עליוה /וחתמ זהה /תצהירו את בפניה /שראי

...........................................   ................................................. 
     חותמת
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 
 פרטי המציע ונסיונו – 2נספח א' 

 
 למבוקש.על המציע להשלים ליד כל סעיף את הפרטים המבוקשים ולצרף מסמכים בהתאם 

 
 מידע כללי על המציע .א

 
 

 שם המציע:
 

 

 
 מספר תאגיד:

 

 

 
 מעמד משפטי )סוג התאגיד(. 

 
 יש לצרף  

 מסמכי התאגדות, אישור רו"ח/עו"ד 
 בדבר מורשי חתימה, ורשימת בעלי 

 המניות והדירקטורים.
 

 

 
  –כתובת וטלפונים 

 משרדי הנהלה
 

 

 
 שנת ייסוד התאגיד:

 

 

 
 תחומי התמחותומבנה התאגיד, 

 

 

 
 כתובת וטלפונים 

 

 

 
שם מלא, תפקיד, טלפון, פרטי איש קשר 

 טלפון נייד וכתובת מייל. 
 

 

 
 

 

 

 

 12כל אחד, שהמציע ביצע מול לקוח במהלך ₪  200,000רשימת הפרוייקטים בהיקף של  .ב
 החודשים האחרונים בתחומים נשוא מכרז זה:

 
 

היקף הפרוייקט )כמות,  שם הלקוח
תיאור המוצרים והיקף 

 כספי(

 טלפון זמין ליצירת קשר איש קשר
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 
 

 מומלץ לצרף מכתבי המלצה ככל שישנם.
 
 

מובהר כי המכללה תהא רשאית לפנות ללקוחות אלו כדי לקבל חוות דעת בדבר המציע, וכן 
 ללקוחות אחרים שלא צוינו כממליצים על ידי המציע.
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 הסכם ההתקשרות – 'בנספח 
 

  2019_______ חודש ________ שנערך ונחתם בתל אביב ביום 
 
 
 

 סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות )ע"ר( :בין
 9-003885-58, ת"א ע"ר 149דרך נמיר  
 ['המכללה' או 'המזמין']להלן  
 מצד אחד,            

 
 ____________________  :לבין

 :והמוסמכים לחתום בשמע"י 
 ת.ז. __________ __________ 
 ['ספק'הלהלן ] 
 מצד שני,            

 

 

מכללה אקדמית לחינוך, המחזיקה ובעלת הזכויות, בין היתר בקמפוס  ווהמזמין הינ הואיל
ובקמפוס אמנויות ברחוב שושנה פרסיץ  ברמת אביב 149הראשי של המכללה בדרך נמיר 

 [;"ים"הקמפוס]להלן:  ת"א  3
 

והתקנה של  והמזמין ערך הליך בחירה לקבלת הצעות לביצוע שירותים של אספקה והואיל:
 בהתאמה(;  ו"השירותים" "המוצרים"במכללה )להלן: תשתיות תקשורת פאסיביות 

בתקופת  שירותים ה את זמיןלמספק ונבחר ל ,שהתקיים הבחירהזכה בהליך  ספקוה והואיל
 זה; הסכםתוקפו של 

מצהיר כי הוא זכאי להתקשר בהסכם זה, וכי אין בהתקשרותו בהסכם זה עם  ספקוה והואיל 
המכללה משום הפרה של חובה חוקית או של חובה אחרת כלשהי המוטלת עליו כלפי צד 

 שלישי; 

הוא עוסק במכירה, התקנה ומתן אחריות לציוד תקשורת פאסיבית, מצהיר כי  ספקוה : והואיל
 , האיתנות הפיננסית כוח האדםהכלים,  סיון, המומחיות,י, הנמצעיםהאבעל  הינווכי 

, וזאת ברמה, באיכות ובטיב נשוא הסכם זהשירותים הוהכישורים הדרושים לביצוע 
 , וכי אין מניעה להתקשרותו בהסכם זה;ומעוליםמשובחים 

ר יופקו , בהתאם להזמנות אשספקוהמזמין מסכים לכך שהשירותים יבוצעו על ידי ה :והואיל
ובתנאים ובתמורה המפורטים בהסכם  ספקוזאת לאור הצהרותיו הנ"ל של ה מעת לעת,

 זה;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את תנאי ההתקשרות שביניהם כמפורט בהוראות  והואיל:
 הסכם זה להלן;

 והוצהר כדלקמן: הותנה, הוסכם, לפיכך

 ופרשנות מבוא .1

בו והנספחים להסכם זה, מהווים חלק בלתי המבוא להסכם זה, ההצהרות הכלולות  1.1
 נפרד  מההסכם ומחייבים את הצדדים באותה מידה.

 זה בהסכם שלהלן למונחים תהא, זה להסכם במבוא המוגדרים למונחים בנוסף 1.2
 :אחרת מחייב הדברים הקשר אם אלא, לצידם הרשומה המשמעות, ובנספחיו

 .ג' חבנספתשתיות תקשורת פאסיביות, כמפורט  – 'המוצרים' 1.2.1
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מתן אחריות של המוצרים, וכן  תקנהאספקה וה –''העבודותו/או  'שירותים'ה 1.2.2
המהווה חלק בלתי נפרד , ג' , כמפורט בהסכם זה ובנספחולשירותים למוצרים

 .לעת מעת המכללה להזמנת ובהתאםהימנו, 

ביצוע  עלתפקידו לפקח ייקבע על ידי המזמין ונציג מטעם המזמין ש –"המפקח"  1.2.3
 .םהשירותים או חלק מה

אחר של המכללה,  אתרו/או כל  שני הקמפוסים –" השירותים אספקת"מקום  1.2.4
 .מראש המכללה להודעת בהתאםככל שיהיה, 

מועד קבלת אישור סופי מהמפקח על סיום התקנת  – "מועד קבלת העבודות" 1.2.5
   המוצרים לשביעות רצונו.

 השירותים יגברו הוראות הנספח.בכל מקרה של סתירה בין ההסכם לבין נספח 

  :ממנולהלן מצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד נספחים ה 1.3

 וקנסות (, לוחות זמניםslaרמת שירות ) - 1-נספח ב 1.3.1

 .תמורהכתב כמויות ו –נספח ג'  1.3.2

 בנקאית ערבות –' דנספח  1.3.3

 ' אישור עריכת ביטוחים.הנספח  1.3.4

 כתב אחריות. -' ונספח  1.3.5

 חוץ. ספקבטיחות לנספח  -' זנספח  1.3.6

 .לשמירת סודיות תחייבותה -נספח ח'  1.3.7

 ספקהצהרות ה .2

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: ספקה

כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי המחירים הנקובים בנספח התמורה מניחים את דעתו  2.1
המחיר שהציע ומהווים תמורה הוגנת וראויה לכל התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכי 

 .את ההוצאות הכלליות והמקריות שתידרשנה כוללכייחשב  ספקה

 ,עד להשלמת השירותים, ובדייקנות , במקצועיותלבצע את השירותים במיומנות 2.2
 נספחיו.על  ההסכםתוך עמידה בלוח הזמנים וכאמור ביתר סעיפי 

שיימסרו  בכתבכל ההוראות וכל דין את השירותים תוך שמירה קפדנית על  לבצע 2.3
 .וו/או מי מטעמ המזמיןמעת לעת ע"י  ספקל

וגעים בדבר לבצע את השירותים בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנ 2.4
 לרבות המפקח, המזמין. 

האינטרסים של  עלבמהלך ביצוע השירותים בנאמנות, ובשקידה תוך שמירה  לנהוג 2.5
 המזמין. 

הבטיחות  ותקנותעל כל נוהלי, חוקי  קפדנית את השירותים תוך כדי שמירה לבצע 2.6
 בעבודה, ומילוי קפדני של כל הוראות הדין בכל הקשור לבטיחות בעבודה. 

, )לרבות כלי עבודה מיוחדים( , הכליםהניסיוןכי יש לו היכולת, הידע, הכישורים,  2.7
בטיב שם מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה המכשירים וצוות עובדים מיומן ל

 ובאיכות מעולים. 

-, החומרים, המתקנים, כליהמכשיריםהאדם, הציוד,  חכולספק על חשבונו את כל  2.8
)להלן:  פי הסכם זה עלהעבודה ושירותים אחרים הדרושים לשם ביצוע השירותים 
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כל האמצעים יהיו מאיכות מעולה, בטוחים לשימוש ועומדים בכל  .("האמצעים"
  יתר הדרישות בהסכם זה ועל פי כל דין, לרבות התקנים הרלבנטיים.

כי הינו בעל כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים מכל מין וסוג הדרושים  2.9
לקיום מלוא התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, והוא מתחייב להחזיק בהיתרים 

 תקפים במשך כל תקופת ההתקשרות. 

והאישורים לביצוע השירותים, וכן לשאת בכל התשלומים  תלדאוג לכל הרישיונו 2.10
ו הערבויות הדרושות לשם קבלת האישורים, למעט היתר הבנייה ו/או ההוצאות ו/א

 ככל שנדרש.

כי קיבל מהמזמין, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשור  2.11
בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין לו ולא תהיה לו כל טענה כנגד המזמין 

 בגין האמור.

עם גמר ביצוע השירותים  מיידהשירותים. מן ביצוע האתר בזעל ניקיון  להקפיד 2.12
יסלק את האשפה  ספקהאת האתר ויסלק מהם עודפי החומרים והציוד.  ספקינקה ה

למקום מאושר כדין לסילוק אשפה מאותו סוג. רק לאחר ביצוע הוראות על חשבונו 
 כמי שהשלים את השירותים.  ספקזה, ייחשב ה סעיף

 כל ולביצוע זה בהסכם להתקשרותו רתאח או חוזית, חוקית מניעה כל אין כי 2.13
 שלו התחייבות של הפרה כל אין זה בהסכם המזמין על בהתקשרותו וכי, הוראותיו

 .כלשהם שלישיים צדדים כלפי

או /ו משכון מכל וחופשיים נקיים, ועדכניים ביותר מקוריים ,חדשים מוצריםה כל כי 2.14
 .שלישי צד לטובת כלשהי זכותאו /ו חובאו /ו עיקולאו /ו שעבוד

שא בתשלום כל קנס אשר יושת עליו ו/או מי מטעמו בגין הפרת איזה י כי 2.15
מהתחייבויותיו עפ"י הוראות סעיף זה לעיל והנובע הימנו, וישפה את המזמין ומי 
מטעמו בגין כל קנס שיושת על המזמין ומי מטעמו בקשר להפרת הוראות כל דין 

 ו/או רשות מוסמכת  ע"י הספק ו/או מי מטעמו.

כי במשך תקופת ההסכם ולאחריה, הוא, עובדיו וכל מי מטעמו, ישמרו בסודיות  2.16
מוחלטת כל פרט הקשור למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לעסקיו, אשר הגיע לידיעתם 
במהלך פעילות הספק נשוא הסכם זה. הספק יחתום על התחייבות לשמירה על 

 דומה. וידאג שעובדיו יחתמו על נוסח", ח"נספח סודיות בנוסח 

, ע"י הספק תהווה הפרה יסודית ואו חלק ו, כולועיקרי שהפרת ףדלעיל ייחשב כסעי 2 ףסעי
 של הסכם זה.

 ההתקשרות .3

 ובהתאם, זה להסכם' ג בנספח כמפורט ובהיקף בכמות, השירותים את יבצע ספקה 3.1
 נקיים כשהם, מוצריםה את למזמין ימסור ספקה. לעת מעת המזמין של לדרישתו

 .וארוזים באריזתם המקורית שלישי צד של אחרת זכות או עיקול, שעבוד מכל

 רכישת ובהיקף בכמות שינוי כל עת בכל לבצע זכאי האי זמיןהמ כי, בזאת מובהר 3.2
, כן כמו. ושל התקציב באילוצי ובהתחשב הבלעדי ודעת שיקול לפי, השירותים

 לפי ,ספקמה' ג בנספח כמפורט השירותים כל את לרכוש לא רשאי היהי מזמיןה
 .כך בגין תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל ספקל תהיה ולא, הבלעדי ודעת שיקול

 ותנאי עבודה /אי קיום יחסי עובד מעביד .4

, הנוגעים להסכם זה ולכל עניין דברעצמאי לכל  קבלן והינ ספקמוצהר בזאת, כי ה 4.1
 זה ובאיזה חיוב הכלול בו וגם/או הנובע ממנו כדי ליצור בין המזמין הסכםואין ב

 יחסי עובד ומעביד בכל צורה. ספקה או בין המזמין למי מעובדי ספקל
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בטענה של כלשהי נגד המזמין  תביעהבכל מקרה שתוגש מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  4.2
 ישפה , מטעמוו/או מי מי מעובדיו ו/או  ספקהלבין  וקיום יחסי עובד מעביד בינ

כתוצאה יאלץ לשלם יידרש ו/או יאת המזמין בגין כל סכום שהמזמין  ספקה
על כל דרישה  ספקמתביעה כאמור ובגין הוצאותיה בניהול התביעה. המזמין יודיע ל

 להתגונן כנגדה. ספקאו תביעה, ויאפשר ל

נקסי כוח להעסיק עובדים אך ורק בהתאם להוראות הדין, לנהל פ ספקבאחריות ה 4.3
אדם בהם יירשמו כל עובדיו, מקצוע וימי עבודה, לשלם את מלוא התשלומים בגין 

 עובדיו, להבטיח תנאי בטיחות על פי דין, לשביעות רצונו של המפקח.  

מתחייב  ספקמוצהר ומוסכם מפורשות כי ה לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  4.4
ר הזכויות המגיעות להם מכוח ויתשכרם, מלוא שלם לכל עובדיו ו/או מועסקיו את ל

דיני העבודה, לרבות חופשה, הבראה, הוצאות נסיעה, הפרשות לפנסיה, תשלום בגין 
עבודה בשעות נוספות וכו', במלואם ובמועדם על פי כל דין, תוך הקפדה יתרה על 
חוקי המגן המסדירים את תנאי העסקתם של העובדים, לרבות הסכמים קיבוציים 

 ם על העסקתם.וצווי הרחבה החלי

מתחייב לשלם לעובדים מטעמו שכר שלא יפחת משכר מינימום על פי החוק,  ספקה 4.5
 וכן תוספת יוקר ובנוסף את כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדיו על פי כל דין.

לא יהא רשאי למסור את ביצוע  ספקמותנה ומוסכם בין הצדדים מפורשות, כי ה 4.6
 )או קבלני( משנה מטעמו. ספקהשירותים או כל חלק מהם, ל

 ולוחות זמנים ההתקשרות תקופת .5

חודשים החל מיום __________ ועד ליום  12תקופת ההסכם הינה  5.1
קבלת ובתוספת תקופת אחריות של שנה, אשר תחל במועד ___________, 

העבודות על ידי המזמין, כאשר המוצרים מותקנים ופועלים לשביעות רצונו של 
 "תקופת ההסכם" ו/או "תקופת ההתקשרות")להלן:  מטעמוהמזמין או של מי 

 ." בהתאמה("מועד השלמת העבודותו

, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול 5.1על אף האמור, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  5.2
דעתו, להפסיק בכל עת את ההתקשרות בהסכם זה ו/או את אספקת חלק/ים 

 ספקסיבה שהיא,  בהודעה ללפי הסכם זה, מכל  ספקמסויים/ים מהתחייבויות ה
כל תביעות  ספקהודעה כאמור לא תהיינה ל ספקיום מראש ובכתב. ניתנה ל 30של 

לא יהיה זכאי לכל תשלום או  ספקו/או טענות מכל מין וסוג, כספיות או אחרות, וה
פיצוי, למעט לתשלום בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם 

 להוראות ההסכם. 

 את רק לספק המזמין ישלם, שהיא סיבה מכל השירותים הפסקת של מקרהב

 תאריך עד בפועל סיפק כבר שהמציע השירותים לאספקת המתייחסים התשלומים

, או בגין מוצרים שהוזמנו לבקשת המזמין ולא ניתן השירותים הפסקת על ההודעה
 עבור אחר תשלום או תמורה, פיצוי בכל חייב יהיה לא והמזמין ,לבטל את הזמנתם

  .מהם חלק כל או  השירותים מתן הפסקת

למזמין שמורה האופציה, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם  5.3
)ארבע( שנים  4)לרבות הארכת תקופת האחריות והתחזוקה( נשוא הסכם זה, למשך 

 נוספות, בכל פעם בשנה אחת נוספת, באותם תנאים.

להגדיל בפועל את ביצוע השירותים, ובכלל זה לבצע  המזמין רשאי לצמצם או 5.4
שינויים והתאמות נוספים בהתאם לצרכיו. כל שינוי כאמור יחייב את אישור 

מבלי שקיבל עליו אישור מהמזמין לא  ספקהמזמין בכתב. כל שינוי שיבוצע על ידי ה
ע ישא על עצמו את העלויות שיגרמו לו כתוצאה מביצו ספקיחייב את המזמין, וה

 השינוי.
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 הזמנות, מועדי אספקה .6

למזמין שמורה האופציה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להפיק הזמנות מעת לעת  6.1
 בהתאם לצורך ולפי המחירון בנספח ג'.

הספק יספק כל רכיב או פריט שהמזמין יזמין, וישלים את התקנתו לפי ההזמנה,  6.2
. לפי צרכי המזמין, ובמידת האפשר בתיאום עם הספק וזאת במועד שהמזמין יקבע

י, לפי אשר ההתקנה תבוצע בתיאום עם נציג המזמין ו/או המפקח. המזמין יהיה
שעות, והספק לא יהיה זכאי  48שיקול דעתו הבלעדי, לבטל כל הזמנה בהתראה של 

 לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או תשלום עקב כך. 

-ב בנספחהשירות וללוחות הזמנים, כמפורט  הספק מתחייב לפעול בהתאם לרמת 6.3
 מוסכם. 1-כמפורט בנספח ב קנסותאי עמידה בלוחות הזמנים יגרור חיוב ב  .1

 שייגרם הנזק של וסביר זהיר כאומדן, מוסכם כפיצוי נקבעהקנס  סכום כי, בזאת
אין באמור כדי לגרוע מכל סעד הקיים למזמין איחור בלוחות הזמנים.  עקבמזמין ל

 פי ההסכם ו/או על פי כל דין.על 

עיקרי  תנאימוסכם ומותנה במפורש בין הצדדים כי האמור בלוח הזמנים מהווה  6.4
ויסודי בהסכם זה והפרתו תיחשב כהפרת תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה, על כל 

  . הנובעות מכך ההשלכות

האחריות לגבי ההובלה והפריקה של המוצרים אצל המזמין תחול במלואה על  6.5
 פק.הס

 התמורה .7

, ולביצוע ובמועדןבמלואן  ספקהשירותים לפי הסכם זה על ידי הכל לביצוע  בתמורה 7.1
את  ספקלמזמין השלם ילפי הסכם זה במלואן ובמועדן,  ספקכל יתר התחייבויות ה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, התמורה כוללת את '. גהתמורה כמפורט בנספח 
אספקת המוצרים, הובלתם, התקנתם, התאמתם לציוד המזמין, ומתן אחריות 

 בגינם בהתאם להוראות ההסכם. 

מובהר כי הספק לא  בהתאם לשירותים ולכמויות שיבוצעו בפועל. התמורה הינה  7.2
 יגבה סכום נוסף עבור התקנה חוזרת. 

 כנגד חשבונית מס כדין. ייעשה ספקכל תשלום ל 7.3

בין היתר את  כל החומרים,  ה וסופית, וכוללתקבועהתמורה הינה כי  ,מצהיר ספקה 7.4
הציוד, הכלים, האביזרים, הובלות, שכ"ע ותנאים נלווים, אמצעי בטיחות, ניקוי 
האתר וסילוק פסולת, ביטוחים, מתן אחריות במשך כל תקופת האחריות, מכס, 

בנוגע לביצוע השירותים   ספקוכל שאר הוצאותיו של ה בלו, מס קנייה וכיו"ב,
לפי  ספק, מלאה ומתאימה לכל התחייבויותיו של המספקתתמורה ומהווים 
לא יהיה זכאי לכל תוספת אלא  ספקוה שהואבכל תנאי  והם לא ישתנוההסכם, 

 כאמור בהסכם זה. 

הינם  כפי שנקבעו בהסכם זה כי התמורה ודרך תשלומה ,ומוצהר בזאת מוסכם 7.5
התחייבויותיו של  לכלוכוללים תמורה מספקת, מלאה ומתאימה  ומוחלטיםסופיים 

זכאי לכל תשלום שהוא ו/או תוספת  ספקמקרה לא יהא ה ובכללפי הסכם זה,  ספקה
 מעבר לתמורה. 

המזמין רשאי להגדיל או להקטין את היקף השירותים בהודעה מראש בכתב של  7.6
תים אלו בהתאם למחירים שבנספח התמורה. מתחייב לבצע שירו ספקהמזמין וה

לא תעמוד הזכות לתבוע פיצוי כלשהוא על כך שהיקף השירותים  ספקבכל מקרה ל
 קטן או גדל. 
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כל הגדלה של היקף השירותים ו/או ביצוע שירותים נוספים מעבר לקבוע בהסכם  7.7
מחייבת אישור מראש ובכתב של המזמין ביחס לביצוע שירותים כאמור וביחס 

לא יהיה זכאי לתשלום בגין  ספקיודגש כי ה. בגינם ספקמורה שתשולם ללת
 שירותים נוספים אם לא ניתנה לגביהן הנחיה מראש ובכתב של המזמין.   

 –בחשבות  החשבונית קבלתממועד  30התשלום יתבצע בתנאי תשלום של שוטף +  7.8
 לפי המאוחר מביניהם., ואישורה מכללהמדור ספקים ב

במקור כל מס אותו הוא נדרש לנכות על פי החוק, אלא אם הספק המזמין ינכה  7.9
 המציא אישור מרשויות המס בדבר פטור מניכוי כאמור.

                        השירותיםופיקוח על ביצוע  המפקח .8

להנחת דעתו  הסכםליבצע, וישלים את השירותים בהתאמה מלאה וקפדנית  ספקה 8.1
ותיו של המפקח בכל עניין, הנוגע לשירותים של המפקח וימלא בקפדנות אחר הורא

 או הקשור בהן. 

לבדוק את טיב  רשאיםו/או המפקח יהיו  וו/או אדם אחר מטעמ וו/או נציגי המזמין 8.2
כל  לפסולוהחומרים בהם הוא משתמש, וזכותם  ספקהשירותים המבוצעות ע"י ה

 שינויתיקון,  ספקחומר או עבודה שאינם בהתאם לדרישות הסכם זה, וכן לדרוש מה
והריסה של השירותים )אשר לא בוצעו על פי התוכניות או לפי הוראות המפקח( ועל 

להחליף ולתקן על חשבונו כל הטעון תיקון ו/או החלפה לשביעות רצון המזמין  ספקה
על חשבונו ללא דיחוי כל סטייה מהקבוע בהוראות התוכניות ו/או כל  לתקןוכן 

 . ומי מטעמ ו/או המזמיןסטייה מהנחיות 

, או עבודה מהןיהיה רשאי להפסיק את השירותים בכללותן, או חלק  המפקח 8.3
מסוים אם לפי דעתו אינה נעשית בהתאם לתוכניות, למפרט הטכני או  תחוםב

 המפקח.  להוראות

, לטיב החומריםיהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  מפקחה 8.4
 .םהשירותים ולאופן ביצוע

, ואין ספקווה אמצעי מעקב מטעם המזמין אחרי ביצוע ההסכם על ידי ההפיקוח מה 8.5
מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי ההסכם ואין הוא  ספקהוא משחרר את ה

 .ספקמטיל על המזמין אחריות מכל סוג לגבי חובות המוטלות על פי ההסכם על ה

עונות על דרישות בכל מקרה בו יקבע המפקח ו/או מי מטעמו כי העבודות אינן  8.6
לפעול לאלתר לתיקון אי ההתאמה ו/או  ספקההסכם, מכל סיבה שהיא, מתחייב ה

להחלפת הפריטים ו/או רכיבי הציוד שאינם עומדים בדרישות, הכל לפי החלטת 
 על ידי המכללה. קבלת העבודותהמפקח. תקופת האחריות תחל ממועד 

 ציוד, חומרים ומתקנים באתר העבודה .9

לצורך מתן  ספקשיסופקו על ידי ה ("הציוד")להלן:  והמוצריםכל החומרים  9.1
היו חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות י השירותים,

לא יתקבל ציוד משומש ו/או ההסכם ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים. 

, או end of saleציוד מחודש ו/או ציוד כחדש. הציוד המסופק לא יהיה בסטטוס 

, או נמצא בסטטוס אחר end of saleכזה שיצרן הציוד הודיע לגביו רשמית על מועד 
 שמשמעותו הפסקת שיווקו או הפסקת תמיכת היצרן בציוד.  

החל מיום התקנת ציוד מסוג מסוים יש לשמור על אחידות באותו פריט ציוד, אלא  9.2
 אם אושר אחרת על ידי המזמין.

 .לעיל החומריםו ירתם הבטוחה של הציודאחראי, על חשבונו, לשמ ספקה 9.3
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 בטיחות .10

ועובדיו ינקטו בכל אמצעי הזהירות והבטיחות בהתאם להוראות פקודת  ספקה 10.1
והתקנות על פיהן, וכל הוראה חוקית  1970 –הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

רלבנטית אחרת, באופן שלא ייגרם נזק לרכוש המכללה ו/או לסטודנטים ו/או 
ו/או לצד ג' כלשהו עקב ביצוע התחייבויותיו נשוא ההסכם, והוא מתחייב  לעובדים

 כי כל עובדיו ימלאו אחרי ההוראות כאמור ויקיימו את תקנות הבטיחות.

 ובהתאם לכך המוסדרים במקומות ורק אך וציודו רכביו את להחנות מתחייב ספקה 10.2
 . מזמיןה להוראות

למלא אחר כל הוראות  ספקמבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, מתחייב ה 10.3
להסכם זה, ולדאוג לכך שכל עובדיו וכל מי שפועלים  'זבנספח הבטיחות המפורטות 

 מטעמו ו/או עבורן במתן השירותים, ימלאו אחר ההוראות במלואן.

 נקאיתערבות ב .11

למזמין, במועד  ספקלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימציא ה 11.1
בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי,  חתימת הסכם זה, ערבות

(. נוסח ערבות הביצוע יהא כאמור "ערבות הביצוע")להלן:  00015,בשיעור של 
 להסכם זה. 'דבנספח 

 להלן.  12תום תקופת האחריות כהגדרתה בסעיף תוקף ערבות הביצוע יהיה עד ל 11.2

מסמכי ההסכם הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות  11.3
 לפיו.  ספקוהתחייבויות ה

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של  11.4
 הספק על פי הסכם זה.

 

 אחריות .12

טיב השירותים שביצע ולאיכות לובלעדית  מלאהאחריות יהא אחראי  הספק 12.1
מוצרים ה של השוטפת ולפעילות המלאה תקינותהחומרים בהם עשה שימוש, וכן ל

וכמפורט לרבות בכל הקשור להתקנתם ולאון הרכבתם, , ושל כל חלק מהם
)להלן: "תעודות  "ו"כנספח בהוראות כתב האחריות של הספק, המצ"ב 

מקרה  ובכל ,של היצרןהאחריות"(, וזאת לתקופה הנקובה בתעודות האחריות 
על מועד קבלת אישור סופי מהמפקח משנה אחת מ תפחת שלא אחריות לתקופת

"(, ולאחר "מועד קבלת העבודותסיום התקנת המוצרים לשביעות רצונו )להלן: 
. כל ההוצאות בקשר "תקופת האחריות"(להלן: ) ביצוע תיקון ליקויים, ככל שיהיו

אחריות הספק הינה בנוסף לאחריות לאספקת האחריות יהיו על חשבון הספק. 
 היצרן. 

ו/או נזקים  קלקוליםמים ו/או ובתקופת האחריות יתגלו ו/או יתהוו פג היה 12.2
בחומרים ו/או בציוד הנלווה לשירותים ו/או בשירותים הנובעים, לפי במוצרים ו/או 

או בלתי מתאים /וו/או המפקח, בגין טיב עבודה לקוי  המזמיןדעת בלעדי של  שיקול
 מתחייבו/או בגין שימוש בחומרים ו/או אביזרים שלא על פי הוראות הסכם זה, 

 חומריםלתקן על חשבונו והוצאותיו כל פגם ו/או קלקול ו/או נזק ולהחליף כל  ספקה
( שלושה) 3 -וזאת באופן מיידי, ולא יאוחר מ, בפריט זהה תקין וחדש ו/או אביזרים

ימי  3אודות הליקוי, באופן שלאחר  ספקימי עסקים, מהמועד בו הודיע המזמין ל
הליקוי יתוקן וניתן יהיה  –וי כאמור אודות הליק ספקעסקים ממועד הודעה מזמין ל

  להשתמש במוצרים בהתאם לייעודם. 
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)ארבע( שעות  4  -יהיה מיידי ולא יאוחר מ  –תקלה קריטית זמן תגובה לטיפול ב
בכל מקרה של תקלה הנמשכת מעל מרגע הקריאה, ובאופן רצוף עד לתיקון התקלה. 

פת, ציוד חלופי תקין עד שעות, יעמיד הספק לשימוש המזמין, ללא תמורה נוס 6
לסיום התיקון. הציוד החלופי יבצע אחת לאחת את הפעולות של הציוד שהוחלף. 

על מנת למנוע השבתה או פגיעה בפעילות השוטפת של  הספק ינקוט כל אמצעי
 המזמין עקב כך.

 יהיה, התמורה מלוא תשלום לפני נתגלו הנזקאו /ו הקלקולאו /ו שהפגם במידה
 זכאי לעכב את תשלום יתרת התמורה לספק כנגד ביצוע התיקון.  המזמין

עליו כאמור לעיל במועד שנקבע לכך על ידי המזמין  המוטללא יבצע את  ספקאם ה 12.3
או באמצעות אחרים את התיקונים הדרושים /ו והיה המזמין רשאי לבצע בעצמי

ו/או יגרמו לו כתוצאה מכך.  שנגרמובכל ההוצאות ודמי הנזק  ספקולחייב את ה
לא  ספק, בכל מקרה שהןאו מקצת ןת, כוליולחלט את הערבו רשאיהיה יהמזמין 

 התחייבויות כמפורט בסעיף לעיל. השל המזמין, את  הבלעדי ומילא, לפי שיקול דעת

 .לשירותים האחריות בגין נוספת כלשהי לתמורה זכאי יהא לא הספק כי מובהר 12.4

 לנזיקין  חריותא .13

יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר  ספקה 13.1
ו/או לכל צד למי מטעמו לרבות לתלמידיו ו/או  מזמיןלמכל סיבה שהיא שייגרם 

ו/או לאתר ו/או לעבודה ו/או  לכל עובדו/או למי מטעמו ו/או  ספקלשלישי ו/או 
, הנובע, בין במישרין ספקד הו מחדל מצו/א, כתוצאה ממעשה לחומרים ו/או לציוד

ובין בעקיפין, מביצוע השירותים ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע השירותים 
ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל 

פוטר את המזמין ומטעמו מכל אחריות לשלום ושמירת  ספקה מרותו.להנתון 
ציוד ורכוש שיובא ו/או יופעל בקשר לשירותים ומכל אחריות על פי השירותים וכל 
 חוק השומרים.

 מזמיןשייגרם ל נזקמייד על כל  ובלבד יהא אחראי כלפי המזמין לשפות ספקה 13.2
המזמין,  נגדו/או ממחדליו ו/או בקשר לכל תביעה שתוגש  ספקכתוצאה מפעולות ה

 שלמפעולותיו ו/או ממחדליו  באם תוגש, ושעילתה נזק לאדם ו/או לרכוש כתוצאה
, וזאת מייד עם דרישתו הראשונה של בקשר לשירותים ו/או מי מטעמו ספקה

 .המזמין

 ביטוח .14

כל הסכם זה ו/או על פי על פי ו/או אחריותו של הספק  מהתחייבויותמבלי לגרוע  14.1
אצל חברת ביטוח מורשית  בידיו ועל חשבונו, ,דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים

בסכומים ובגבולות אחריות  לטובתו ולטובת המזמין,ביטוחים  כדין בישראל,
, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים של הספק על פי שיקול דעתוו שיקבעו על יד

חלק בלתי  ההמהוו, 'נספח ה ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטוחים
"ביטוחי הספק"(.  -ו "ום ביטוחי הספקקי "אישור :לןהזה )ל הסכםנפרד מ

לעניין ביטוח חבות המוצר וההסכם,  משך כל תקופתהביטוחים יהיו בתוקף ב
 שנים לאחר תום תקופת ההסכם.  3וביטוח אחריות מקצועית לתקופה נוספת של 

 ו/או הסכם זה, על פי כל דיןו/או מאחריותו  הספק מהתחייבויותמבלי לגרוע  14.2
 ביטוח ההסכם, ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופתלערוך  הספקמתחייב 

 עבור כל כלי הרכב במסגרת השירותים, כמפורט להלן: 

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב. -ביטוח חובה כנדרש על 14.2.1

 ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי וביטוח מקיף לכלי הרכב. 14.2.2
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ביטוח מקיף )למעט צד רשאי שלא לערוך הספק מוסכם כי למרות האמור לעיל,  14.2.3
 להלן 14.3בסעיף  הפטורקרה כזה יחול במגם אולם  ,, במלואו או בחלקוג'(

 במלואו.

הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או  14.3
 םשייגר אובדן או/ו נזק כל תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ו/או תלמידיו, בגין

מקום מתן השירותים לו/או עבורו  מטעמו מי או/ו ידי הספק על יובא אשר רכוש לכל
ולרבות כל נזק  מתן השירותים עם בקשר סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש או/ו

וכי הוא פוטר את הנ"ל , ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל
 . בזדון לנזק שגרם אדם פיכל יחול לא מאחריות לנזק כאמור, הפטור

המזמין, הספק מתחייב להמציא למזמין את טופס צורך בכל דרישה מצד  ללא 14.4
האישור על קיום ביטוחים, נספח ה', חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה 

ימים לפני מועד תחילת ביצוע השירותים ולהמציאו מידי  7 -ובכל מקרה לא יאוחר מ
תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור 

לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור. בכל  14.1 בסעיף
מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים שהמציא הספק לבין 
האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינויי הביטוחים באופן מיידי ולא יאוחר 

 סכם זה. ימים מדרישת המזמין, על מנת להתאימם להוראות ה 3 -מ

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או  14.5
עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור באישור קיום הביטוחים, על הספק לערוך את 
אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפני מועד הביטול או 

 השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

 פק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין.ביטוחי הס 14.6

אחראי  הספק .י הספקמתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחהספק  14.7
  .קשר לביטוחי הספקלתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות ב

למען הסר ספק, מוסכם, כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים,  14.8
 חבותו ממלוא אותו פוטרת ם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינההינ
 כל מלהעלות מנוע הוא כי ומתחייב, מצהיר והספק כל דין פי על או/ו ההסכם לפי

 האחריות לגבולות בקשר מטעמו מי או/ו המזמין כנגד דרישה או/ו תביעה או/ו טענה
 . והיקפם הנדרשים הביטוחים מהות לגבי או/ו האמורים

על ידי המזמין  ואין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישת 14.9
כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי  ו/או בדרישה לשינויו ואו הבאים מטעמ/ו

 הבאיםעל המזמין ו/או על אחריות כלשהי טיל הסכם ו/או על פי כל דין ו/או להה
 . מטעמו

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם לעניין הסבת ההסכם, במקרה והשירותים או חלק  14.10
מהם ייתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, הספק מתחייב להביא לידיעת כל 
קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירותים ו/או אספקת המוצרים, את האמור בכל 

אלו ואת  סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים
התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות 

ככל שהעבודות לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוח(.  14.3האמור, הפטור בסעיף 
, ספקו/או השירותים נשוא הסכם זה יוסבו באופן חלקי לקבלני משנה מטעם ה

וסוג ההתקשרות עם קבלני המשנה.  ביטוחים בהתאם להיקףיערכו קבלני המשנה 
למען הסר ספק, הספק יהא אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג' בקשר לשירותים, בין 

 אם השירותים ניתנו על ידו ו/או ספק משנה מטעמו.

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.  14.11
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 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .15

לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות  שירותיםשתוך כדי ביצוע ה מתחייב ספקה 15.1
מתחייב  ספק. השלא לצורך ו/או מטרד ולא תהיה כל הפרעהוהסטודנטים,  הציבור

, לרבות יםלהימנע מהפרעה ללימודים ולהימנע מפגיעה בפעילות השוטפת בקמפוס
 בזכות השימוש והמעבר של כל אדם. 

להכנס לשטחים  ספקהסכם זה יהיו רשאים עובדי הלצורך ביצוע השירותים נשוא  15.2
 ספקמסוימים במכללה, אשר הכניסה אליהם נדרשת לצורך ביצוע השירותים. ה

ישתמש בשטחים השונים אליהם הורשה להכנס, אך ורק לצורך ביצוע השירותים 
 ולא לשם מטרה אחרת.

מחשבים ועובדיו לא ישתמשו בציוד כלשהו של המזמין, לרבות טלפונים,  ספקה 15.3
 מכונות משרדיות אחרות, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 ביצוע השירותים, הפרות וסעדים הפסקת .16

  השירותיםהתקדמות  ב, קצו/או מפקח מטעמו של המזמין וולפי שיקול דעת היה 16.1
מתנהל באופן שמתעורר חשש באשר לאפשרות השלמת השירותים במועד הקבוע 

ללא  -היה המזמין רשאי י, ספקזה, והדבר לא תוקן לאחר מתן התראה ל בהסכם
על פי ההסכם ו/או עפ"י כל  ומבלי לגרוע ו/או לפגוע ביתר זכויותיוהתראה נוספת 

על פי הסכם זה, להורות לו לחדול מביצוע  ספקה התקשרות עםהלהפסיק את  -דין 
ו/או  ושירותים בעצמ, להשלים את המהאתר ספקהשירותים, לסלק את ידו של ה

 . אחר או בכל דרך אחרת ספקבאמצעות 

 במקרים הבאים: אףלעיל  16.1 הא רשאי לנקוט בצעדים המפורטים בסעיףי המזמין 16.2

, בקשה להסדר עם קבועאו בגינו הוגשה בקשה לצו פירוק זמני או  ספקה כנגד 16.2.1
בקשה , קבוענושיו, בקשה לאכיפת שעבוד צף, בקשה לצו כינוס נכסים זמני או 

(, קבועלפשיטת רגל, בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, מפרק )זמני או 
 נאמן או מנהל מיוחד.

הפר הפרה יסודית הוראה מהוראות הסכם זה. הפרה יסודית משמעה,  ספקה 16.2.2
להסכם זה או הפרת כל הוראה   14, 13, 12, 11, 10, 9, 6, 5, 2 הפרת סעיפים 

 יום לאחר שניתנה לו התראה על כך. 14 תוך ספקהאחרת אשר לא תוקנה על ידי 

 .ימים 5  הפסיק את ביצוע השירותים למשך תקופה העולה על ספקה 16.2.3

ו/או המונע  לפעולצו מאת רשות מוסמכת כלשהי האוסר עליו  ספקכנגד ה הוצא 16.2.4
 את ביצוע השירותים על ידו.

 יום. 30והוא לא הוסר בתוך  ספקעיקול זמני על עיקר נכסי ה הוטל 16.2.5

 .הושמדוניזוקו, נתפסו, אבדו או  ספקנכסיו של ה עיקר 16.2.6

עלולים לסכל  דעתה של המזמיןהליכים, אשר לפי שיקול  ספקכנגד ה יינקטו 16.2.7
לבצע את  ספקביצועו של הסכם זה ו/או להשפיע לרעה על יכולתו של ה

 על פי הוראות הסכם זה. השירותים

ייד עם מועד הסיום את אתר העבודה מ ספקבכל מקרה של סיום ההסכם יפנה ה 16.3
 וימסור את החזקה בו לידי המזמין.
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השירותים עפ"י  אספקתכמו כן מוסכם כי בכל מקרה בו יפר הספק התחייבותו ל 16.4
 אחר גורם כל עם להתקשרהסכם זה, לכל פרק זמן שהוא, יהיה המזמין רשאי 

, וזאת על חשבון הספק. בנוסף לכל ישיב הספק למזמין, לאלתר, כל סכום בו שהוא
בתקופת ההפרה, וזאת בנוסף לכל סעד  השירותיםלצורך קבלת  המזמיןנשא 

 שיעמוד למזמין כלפי הספק עפ"י הסכם זה ו/או כל דין.

 -תשל"א  ,הסכם( הפרתהפרת ההסכם יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל  על 16.5
1970 . 

 שונות .17

את ההסכם או כל חלק ממנו או ו/או ישעבד או ימחה ו/או יעביר /ולא יסב   ספקה 17.1
לצד ג' כלשהו, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש  לפיואיזו שהיא זכות ו/או חובה 

 של המזמין בכתב. 

החל ממועד אספקת המוצרים לידי המזמין, המזמין יהיה בעל הזכויות הקנייניות  17.2
 ו/או לצד ג' לא יהיה כל זכויות במוצרים. פקסהבלעדיות בו ול

חשבונות המזמין כרשום בספרי הנה"ח שלו וכל המסמכים הקשורים בהם בכל  17.3
הנוגע להוראות הסכם זה יהוו ראיה סופית, בלעדית ומכרעת, לנכונותם, ודינו של 

 כל סכום המגיע למזמין מהספק כדין חוב קצוב.

זה או  הסכםפי  עלת כלשהי, הניתנת לו של אחד הצדדים משימוש בזכו הימנעותו 17.4
 זכות. אותהעל פי כל מסמך או הסכם אחר או על פי כל דין, לא תפורש כוויתור על 

אם נעשה בכתב  אלאתוקף -שינוי ו/או תיקון מהקבוע בהסכם זה לא יהיה בר כל 17.5
יהיה  לאידי שני הצדדים. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים -ונחתם על

 בר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י אותו צד. 

להסכם זה, או  בקשרמקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים  בכל 17.6
אחרת  צורהלא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל  ספקבכל עניין הנובע ממנו, ה

  .בהמשך ביצוע השירותים על אף חילוקי הדעות

, מצגים, הסכמים הצהרותכומים, הבטחות, פרסומים, דברים ו/או סי-זיכרון כל 17.7
, לשירותים בקשרפעם בין הצדדים -והתחייבויות, בכתב ו/או בע"פ, אם נעשו אי

 התנאים, בטלים ומבוטלים והסכם זה בלבד ממצה את כל הסכםושאינם נכללים ב
 הקשורים ביחסים שבין הצדדים. 

מכל סיבה שהיא ובכל זמן  ספקו להמזמין יהיה זכאי לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנ 17.8
עפ"י הוראות הסכם זה ו/או מכוחו ו/או לגבות  ספקשהוא כספים שיגיעו לו מה

)או של אחרים עבורו( אשר יהיה בידו ו/או  ספקכספים כאמור מכל ערבות של ה
 לגבות כספים אלה בכל דרך אחרת.

או בכל חוק /"ד ותשללחוק הסכם קבלנות  5מצהיר כי על אף האמור בסעיף  ספקה 17.9
, או חלקי ציודעל כל נכס, חומרים,  ןעיכבובשום מקרה זכות  ספקאחר לא תהיה ל

 עבודה שבוצעו על ידו. 

זה. כל הודעה שתימסר מצד אחד  הסכםל במבואהצדדים הן כמבואר  כתובות 17.10
; הודעה כאמור מסירתהלמשנהו במסירה אישית תחשב כאילו התקבלה עם 

 ימי עסקים לאחר שנשלחה. שלושהשנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה 

 יגי הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם:נצ 17.11
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 _________________ נציג המזמין: 

 __________________  :ספקנציג ה

 

 

 החתום: עלבאו הצדדים  לראיה

 

                         ______________________                      _______________________ 

 ספקה                        המזמין       
 

 
 עו"ד אישור

 
כל ו הסכם הנ"לאני הח"מ .....................................עו"ד מ......................................... מאשר בזה כי ה

, נחתמו על ידי ה"ה ...............................בעל ת"ז מס'  .......................... יתר נספחיו
 ספקהו.......................בעל ת"ז מס' ..................................... שמוסמכים לחייב בחתימתם את 

 .לכל דבר ועניין.................................. 
 
 

       ................................... 
 חתימה וחותמת        
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 נספח ב-1 – רמת שירות, לוחות זמנים וקנסות
 

 SLAרמת שירות  .1
 

 דרגת חומרת תקלה תיקבע ע"י המכללה וע"פ שיקול דעתה. 1.1
ע"פ רכיב התקלה/ מידת הפונקציונאליות ואיכות העבודה המתאפשרת בזמן התקלה/ בין היתר )

 ('המשתמשים שנפגעו כתוצאה מן התקלה וכו כמות
 

 :סיווג דרגת חומרה של תקלה
משך זמן לטיפול  בתקלה טיפולמועדים ל הגדרה התקלה סוג

 בתקלה
התקשורת  להשבתת הגורמת תקלה משביתה תקלה

  משתמשים  5של מעל 
 

 שעות 4 מ יאוחר ולא מיידית
 .התקלה על הדיווח ממועד

 ,עבודה רציפה עד לפתרון
כולל בשעות שמעבר לשעות 

 הפעילות הרגילות.

 שעות 12עד 

 בתפקוד לפגיעה הגורמת תקלה רגילה תקלה
 נקודת תקשורת. של התקין

 מועדמ שעות  24מ יאוחר  לא
 התקלה על הדיווח

 שעות 4עד 

    

 
 לוחות זמנים וקנסות .2

 

יהיה הספק זמין לתחילת עבודה תוך  –ימי עבודה  2פרויקטים אשר זמן הביצוע מוערך מעל  2.1
אי עמידה בלוח זמנים זה עלול לגרור ביטול ההתקשרות מראש.  עבודה )עשרה( ימי 10 מקסימום 

 .לצד שלישי ופנייה

 

תוך לתחילת עבודה זמין  ספקימי עבודה( יהיה ה 2 עד בעבודות שוטפות )פרוייקטים של 2.2
בלוח זמנים זה עלול לגרור ביטול ההתקשרות אי עמידה  .מראש ימי עבודה)שבעה(   7מקסימום 

 .לצד שלישי ופנייה

 

אי הגעה לביצוע באופן רציף וביטול ימי עבודה באמצע בין היתר בגין שיבושים בביצוע פרוייקט ) 2.3
 ., בצירוף מע"ממגובה הפרוייקט 3%קנסות בשווי של  ופרוייקט( יגרר

 

במכללה, אי עמידה בלוחות הזמנים יגרור שוטפות לוח הזמנים לעבודות את לאחר שאישר הספק  2.4
 ., בצירוף מע"ממשווי העבודה המוערך לאותו יום שנקבע 3%חיוב בקנס של 

 

 אין באמור כדי לגרוע מכל סעד הקיים למזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. .3
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 נספח ג' – הצעת המחיר
 

, עבורם יש (מוצרים ושירותיםפריטים )קובץ אקסל עם כתב כמויות, המכיל רשימת מצורף לפנייה זו 
 לתת הצעת מחיר.

 
  י.דקובץ האקסל על גבי דיסק און קי או סי. ב+  מהוחתו תמודפס הכספית ההצעהיש להגיש את 

 
 על הזוכה לספק חומרים בהתאם למצויין בכתב הכמויות. 

 
  .ISOמיוצרים על ידי יצרן בעל תו תקן צריכים להיות לשימת ליבם של המציעים, כל המוצרים שיוצעו 

 
כבילה  -בטבלה )תשתיות תקשורת  2סעיף  1לגבי המוצרים המופיעים בפרק לאמור לעיל,  בנוסף

צריכים להיות תוצרת בסעיף זה המוצרים שיוצעו כל מובהר בזאת כי  –תשתית נחושת עבודות חוץ( 
 ישראל.             

 

 
במקרים אלו יש להקפיד ולהציע רק ציוד של היצרנים לחלק מהפריטים מצויים שם יצרן או יצרנים. 

  הרשומים.
 

מעת לעת, ועל פי צרכי המכללה, תפנה המכללה בכתב לזוכה בבקשה לביצוע רכישה או עבודות התקנה 
 הכמויות.של פריטים המופיעים בכתב 

 
 3הזוכה יתאם מול המכללה את מועד ביצוע העבודות במועד מוקדם ככל האפשר, ואשר לא יעלה על 

 ממועד קבלת ההזמנה בכתב. ימים)שלושה( 
 

 המכללה אינה מתחייבת לבצע רכישות בכל היקף שהוא.
 

העבודות מעבר בהגשת הצעתו מסכים המציע כי בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה של המכללה, יבוצעו 
לא יהיה זכאי  ספקלשעות העבודה הרגילות, בהתאם לאילוצים ככל שיהיו למכללה. במקרה זה ה

 לתשלום נוסף בגין עבודות אלו. 
 

מובהר כי הכמויות המפורטות בנספח זה הינן בגדר אומדן בלבד, ולצורך תמחור בלבד, וכי התמורה 
 לבקשת המכללה.תשולם בהתאם להזמנות שיבוצעו בפועל מעת לעת 

 
 .מ"מע אינם כולליםיצויינו בשקלים חדשים בלבד, וים מחירה .1

 
 . שהיא ללא הצמדהו, ותקפים לכל תקופת ההתקשרות בין הצדדים המחירים הינם סופיים .2
 
באתר  נה אחתאחריות ושירות לש כולל, לעיל כאמור במפרט המופיע כל אתהמוצר יכלול  מחיר .3

 .)כולל תחזוקה וחלפים( הלקוח/המזמין
 
הזמין שירותים שומרת לעצמה את הזכות ל המכללהלאמור לעיל,  מעבר, כי ספקלמען הסר  מובהר .4

שנים  4 -, וכן להאריך את ההסכם בבמשך כל תקופת ההסכם זה הסכם פי על תנאיםבנוספים 
 .באותם תנאיםנוספות 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 כתב ערבות –' דנספח 
 

 .......................................שם הבנק    
 מספר טלפון ......................................

 מס' פקס'  ...........................................
 

 לכב'
 ע"ר סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

 
 

 ..................................הנדון:   ערבות  מס' 
 

[ שיוצמד למדד ש"חחמישה עשר אלף : ]במילים₪  15,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
המחירים לצרכן מתאריך: ...............................]תאריך תחילת תוקף הערבות[ אשר תדרשו מאת  

תשתיות ומתן אחריות ל התקנה, אספקה למתן שירותיבקשר וזאת ............................... ]להלן "החייב"[ 
 ע"ר. טכנולוגיה ולאמנויותסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לל תקשורת פסיביות

 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר 
 אמור מאת החייב.לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום ה

 
 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך .................... עד תאריך ..............................

 
פי ערבות זו יש להפנות לבנק.................................................סניף הבנק מס' ....................... -דרישה על

 ...................................... שכתובתו/ה...................
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 
 
 
 
 

     ..........................  ........................ 
 חותמת    חתימה      
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 אישור קיום ביטוחי הספק -ספח "ה" נ
 

   תאריך:

 סמינר הקיבוצים המזמין לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות )ע"ר( 

 58-003885-58מס' 

  תל אביב  149דרך נמיר 

  ("המזמין")להלן:  

 אישור עריכת ביטוחהנדון: 

 

חברה לביטוח בע"מ מצהירים, כי ערכנו עבור   אנו החתומים מטה 

״( את הביטוחים המפורטים להלן, בקשר עם הסכם הספק)להלן: ״ ______________________

וכל שירות נלווה  לאספקה, התקנה ומתן אחריות לתשתיות תקשורת פסיביותשנחתם בין המזמין לספק 

       ועד ליום    (, וזאת לתקופה המתחילה ביום השירותים"," המוצרים"להסכם )להלן : "

 "(:תקופת הביטוחשני התאריכים נכללים )להלן: "

 

 פוליסה מספר _________________.  –ביטוח אחריות מעבידים  .1

ביטוח אחריותו של הספק, על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים 

, כלפי כל עובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה 1980-תש"ם

אשר לא יפחתו מסך בודתם, לרבות בקשר לשירותים, בגבולות אחריות מקצועית תוך כדי ו/או עקב ע

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ₪  20,000,000של 

ל: ימי ושעות עבודה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה וייחשב המבוטח 

את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו אם נטען כי מי מהם נושא למעבידם. הביטוח מורחב לשפות 

 חבות לעניין שילוחית נושא באחריות כי מי מהם נטען ו/או בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק

 עובדיו.  כלפי הספק

 פוליסה מספר _________________.  -אחריות כלפי צד שלישי  ביטוח .2

בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש, שנגרם ו/או ייגרם לצד ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין, 

אשר לא שלישי לרבות למזמין בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים, בגבולות אחריות 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או ₪  5,000,000יפחתו מסך של 

ות, זיהום תאונתי פתאומי ובלתי צפוי,  בהלה, חבות בגין וכלפי הגבלה בקשר ל: אש, עשן, התפוצצ

קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות 

את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או 

. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך מחדלי הספק ו/או מי מטעמו

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 ________________.   מספר פוליסה -ביטוח אחריות מוצר  .3
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לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין בגין נזק כלשהו לגוף ו/או רכוש של אדם ו/או גוף משפטי לרבות 

ו/או עקב מוצרים שיוצרו ו/או טופלו ו/או שווקו ו/או סופקו על ידי הספק ו/או  נזק תוצאתי, בקשר

אשר לא יפחתו מסך הבאים מטעמו, לרבות בכל הקשור למוצרים נשוא אישור זה, בגבולות אחריות 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ₪   1,000,000של 

שביצע הספק ואשר אינה מוצר כהגדרתו בפוליסה ובלבד שהנזק אירע לאחר ישירות מעבודה 

שהעבודה הושלמה ונמסרה למזמין. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין 

אחריות מי מהם עקב נזק לצד שלישי כלשהו בקשר ו/או עקב המוצרים שיוצרו ו/או טופלו ו/או שווקו 

די הספק ו/או הבאים מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח ו/או סופקו על י

כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי המזמין. 

חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד  12הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

 קו המוצרים אך לא לפני _______________.בו סופ

 פוליסה מספר ________________.  -ביטוח אחריות מקצועית  .4

לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו 

אשר לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים, בגבולות אחריות 

אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג או  למקרה ₪ 1,000,000לא יפחתו מסך של 

לה בקשר למרמה ואי יושר עובדים, הפרת סודיות, אובדן ו/או נזק לגוף או רכוש. הביטוח מורחב הגב

לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב 

ב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של הבאים מטעמו, הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחש

הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי 

חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר  6המזמין. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

 מהמועד בו החל בביצוע השירותים אך לא לפני _______________.

 

 אים מפורשים כדלקמן:כל הביטוחים כוללים תנ
 

היקף הכיסוי בביטוחים, למעט בביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח  .1

 הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" מהדורה ___________ על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות.

החריג כאמור  אולם אין בביטול, לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי ותאנו מאשרים כי בפוליס .2

  .על פי הדין הספקבכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על הספק לא תפגע בזכויות  .3

 המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

הספק מוותר  הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין, ומבטחו של .4

 על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין. 

הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים  .5

 המפורטים לעיל. 

ו/או  הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו  .6

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך ו, ובלבד תלמידי

 כוונת זדון.
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המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח למזמין הודעה  .7

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של  60בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 טוחי.הכיסוי הבי

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 

 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

__________________________________________________________________ 

 חתימת המבטח               חותמת המבטח              תאריך           שם החותם             תפקיד החותם
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 'ו נספח
 

 שירותיםל אחריות כתב
 

 
 ולאמור היצרנים של  האחריות תעודות להוראות בהתאם אחריות למזמין לספק מתחייב ספקה .1

 אחריות את לממש מנת על הצורך במידת שירותיםה יצרני מול ויפעל יפנה ספקה. זה בהסכם
 בהסכם לאמור בהתאם המזמין כלפי ספקה מאחריות לגרוע כדי באמור אין. השונים היצרנים

 .זה אחריות וכתב

 

 סיום ביצוע השירותיםממועד  חודשים 12 מתחייב לצרף תעודת אחריות לתקופה של  ספקה .2
 . במצב תקין ולשביעות רצון המכללה

 

 מכוון נזק עקב למעט, האחריות בתקופת במוצר שיתגלה פגם או ליקוי כל לתקן מתחייב ספקה .3
 .עליון מכוח כתוצאה או, המזמין ידי על שנגרמו ברשלנות או

 
 כל ללא, ומקורי חדש בחלק להחליפו ספקה מתחייב, במוצר חלק של החלפה שנדרשת במידה .4

 .תמורה
 

 המוצר את העביר המזמין בו היום מן סביר זמן בתוך תקין הלא המוצר את לתקן מתחייב ספקה .5
 לפי, בתיקון הצורך על לספק המזמין הודיע בו מהיום או, יתקנו ספקשה מנת על למעבדה
 .המזמין של בחירתו

 
 או חדש מוצר למזמין לספק החברה מתחייבת, המוצר את לתקן אפשרות קיימת שלא במידה .6

 .כדין וריבית הצמדה הפרשי, בצירו, בעדו ששילם הסכום מלוא את למזמין להשיב
 

, המזמין של רשלנות או עליון כוח בשל נגרם, למוצר שנגרם הנזק כי הוכיח ספקשה במידה .7
 .המזמין על תחול ההחלפהאו /ו התיקון עלות אולם, המוצר את לתקן ספקה מתחייב

 
ממועד  חודשים 12 – האחריותעד לתום תקופת  שירותיםחלקי חילוף ל לספקמתחייב  ספקה .8

 .בפועל התקנההסיום 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 חוץ ספקבטיחות לנספח  –' ז נספח
 
מצהיר בזה כי ידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין המתייחסות לבטיחות בעבודה, בכלל, ולבטיחות  ספקה .1

בביצוע העבודות אותן יבצע, בפרט; לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הדברים, מוכרות לו הוראות פקודת 
גון הפיקוח על הוראות חוק אר והתקנות שהותקנו על פיה, וכן 1970-הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל

 .1954 –העבודה, התשי"ד 

 

את העבודות, וכן הוא מתחייב לגרום לכך שעובדיו יבצעו את העבודות, תוך שמירה בצע מתחייב ל ספקה .2
קפדנית וקיום הוראות כל דין בדבר אמצעי הבטיחות וכללי בטיחות וזהירות החלים על ביצוע עבודות, וכן 

בדבר אמצעי בטיחות וכללי בטיחות וזהירות החלים  והמזמין והוראותיתוך שמירה קפדנית וקיום נוהלי 
 ., לרבות עבודות בגובהעל ביצוע העבודות

 

מתחייב שלא לבצע עבודה כלשהי בטרם התייצב בפני מזמין העבודה וקיבל ממנו תדרוך ביחס לכללי  ספקה .3
להכיר  ספקהבטיחות אותם עליו ועל עובדיו לשמור בעת ביצוע העבודות, אך אין בכך כדי לגרוע מחובת ה

כה לכל עובדיו מתחייב לנהל פנקס הדר ספקה .את כל כללי הבטיחות ולתדרך את עובדיו בהם כאמור לעיל
 .מזמיןבשטח ה

 

מתחייב שלא לבצע עבודה כלשהי בטרם מילאו הוא ועובדיו כל דרישה שנדרשו למלא על ידי הממונה  ספקה .4
 .זמיןאו איש הקשר מטעם המ ספקל הש פקחעל הבטיחות או המ

 

רות עפ"י מתחייב לפקח על כל עובדיו ולהקפיד בין היתר שהם מקיימים את כל כללי הבטיחות והזהי ספקה .5
 ועפ"י הוראות הממונה על הבטיחות. וונהלי זמיןהוראות המ

 

מתחייב כי כל ציוד יופעל על ידו או על ידי מי מעובדיו במקום ביצוע העבודות רק על ידי מפעיל  ספקה .6
 מוסמך לאותו סוג של מכונה או ציוד.

 

שיון או בהיתר או בתעודת מתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברי ספקה .7
 הסמכה, יעסוק מטעמו רק איש מקצוע מנוסה ומיומן בעל רישיון, היתר או תעודת הסמכה תקפים.

 

 ללא אישור המזמין. מזמיןמתחייב כי הוא לא ישתמש בכל ציוד, מכונה או כלי השייך ל ספקה .8

 

פי נוהל -תו הדרכת בטיחות עלמתחייב לא להכניס עובד חדש למקום ביצוע העבודות בטרם הדריך או ספקה .9
 זה והחתים אותו על פנקס ההדרכה.

 

מתחייב כי כל עובדיו יהיו מצוידים בכל ציוד המגן האישי הדרוש, הן עפ"י דין, הן עפ"י הוראות  ספקה .10
המכללה ונהליה והן עפ"י הוראות הממונה על הבטיחות, וכי אותו ציוד מגן אישי יהיה תקין וכשיר להפעלה 

 ורגל ומיומן בשימוש בו.והעובד מת
 

 מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודות בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה. ספקה .11

 

 מתחייב לכסות ו/או לגדר כל בור או פתח שלתוכו ניתן ליפול והנמצא במקום העבודות. ספקה .12

 

מתחייב כי כל הציוד בו הוא ישתמש, לרבות מכונות ואביזרי הרמה, סולמות ופיגומים יהיו בעלי  ספקה .13
מבנה טוב, עשויים מחומר מחוזק וללא כל פגם, כשהוא תקין וכשיר להפעלה והעובד מתורגל ומיומן 

 בשימוש בו.

 

מתחייב כי על כל ציוד הרמה, אביזר הרמה או מכונת הרמה, יוצג לוח עליו יירשם עומס העבודה  ספקה .14
 ספקהבטוח של אותו אביזר או אותה מכונה וכי הציוד האמור לעיל יופעל בהתאם לאותו עומס בלבד. ה

 מתחייב כי כל אביזר הרמה או מכונת הרמה יהיו בעלי תסקיר בדיקה של בודק מוסמך בתוקף.

 

מתחייב כי כל עובד שלו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית לאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות  ספקה .15
 פי כל דין.-הנדרשות על
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מתחייב לגרום לכך כי כל עובד שלו אשר ינהג ב כלי רכב, לרבות מלגזה, בתחום אתרי המכללה יהיה  ספקה .16
 עה והאזהרה ולחוקי התנועה.בעל רישיון בתוקף לאותו כלי רכב ויציית לשלטי התנו

 

מתחייב לגרום לכך כי במהלך ביצוע העבודות, עובדיו לא יצרכו סם, לא ישתו אלכוהול, לא ישחקו  ספקה .17
 ללא כל מטרה המקדמת את עבודתם.  שטחי המזמיןבמשחקי מזל ולא ישוטטו ב

 

בין שהעבודות  ישא באחריות מלאה ובלעדית לבטיחות של העוסקים מטעמו בביצוע העבודות, ספקה .18
 ובין שהן מבוצעות במקום אחר. זמיןמבוצעות בשטח אתרי המ

 

אחריות מלאה ובלעדית  ספקודות לא יענו על הנדרש, על הבבמקרה שתנאי הבטיחות במקום ביצוע הע .19
 למלא את כל דרישות הבטיחות ולעכב את המשך ביצוע העבודות עד למילוין.

 

לביצוע עבודות בתנאי בטיחות בלתי מספיקים לא  המזמיןעם אחר מט אדםאישור מזמין העבודה או כל  .20
 מאחריותו הבלעדית האמורה. ספקישחרר את ה

 

יהיה אחראי באופן מלאה ובלעדי לכל נזק שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע העבודות לעוסקים מטעמו  ספקה .21
 זמיןמשחרר בזאת את המ ספקבביצוען, לרבות אך מבלי למצות נזק שייגרם בגין ליקויי בטיחות כלשהם. ה

לשלם כפיצוי לעוסקים  המזמין יאלץיבגין כל סכום ש ומאחריות לכל נזק כאמור ומתחייב לשפות אות
 .ספקשל ה בביצוע העבודות מטעמו

 

ועובדיו  ספקו/או כל אדם וגוף שיינזקו, ייתבעו או ייפגעו בעטיו של ה זמיןמתחייב לשפות את המ ספקה .22
 במהלך ביצוע העבודות.

 

להפסיק את ביצוע  ספק, יהיה רשאי בכל את להורות למי מטעמוו/או אצל המזמין הממונה על הבטיחות  .23
פי כל -אינו מקיים הוראה מהוראות נספח זה או הוראה כלשהי, בין על ספקהעבודות, אם נוכח לדעת כי ה

מתחייב לפעול לפי הוראותיו ולתקן לאלתר את הדרוש  ספק, והוובין שיצאה מפי מזמיןדין, בין על פי נהלי ה
 תיקון.

 

מן האחריות המלאה והבלעדית ומן  ספקהימנעות הממונה על הבטיחות ממתן הוראות לא תפטור את ה .24
מן האחריות והחובה הנ"ל,  ספקכאמור לעיל. הוראות הממונה לא יפטרו את ה זמיןהחובה לשפות את המ

 מראש ובכתב התנגדות מפורשת להוראותיו.לממונה  ספקאלא אם כן מסר ה

 

י להחיל הוראה כלשהי מחוק ארגון הפיקוח דלמען הסר ספק מוצהר בזאת שאין  באמור בסעיפים לעיל כ .25
, על מי מהצדדים לחוזה או להטיל על מי מהם חובות הנובעות מחקיקה כלשהי 1954 –על העבודה, התשי"ד 

 ה חקיקה.שאינן חלות על הצדדים מתוקף הוראות אות
 

 קיבלתי, קראתי והבנתי את הנחיות הבטיחות ואני מתחייב לפעול לפיהן:
 :..................................................................ספקשם ה

 ..................................................................... כתובת:
 ...............................................טלפון: .......................

 ...................................................... פקח:מהשם 
 סוג העבודה שתבוצע: 

 קמפוס ראשי וקמפוס צפוןמקום העבודה: 
 

 מספר העובדים: .........................................................
 בודה: ...............................................תאריך תחילת הע

 
 

    חתימה: ...........................................  תאריך: ....................................
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 נספח ח'
 
 

 התחייבות לשמירת סודיות
 

ידוע ל.......................................]להלן 'הספק'[ כי במהלך תקופת ההסכם ו/או ההתקשרות בין המכללה 
]להלן 'המזמין[  ו/או התקופה בה יבצע הספק את השירות ו/או יספק מוצרים כלשהם למזמין ]להלן 

ע סודי של המזמין, בין במישרין 'התקופה'[, הגיע או עתיד להגיע לידי הספק  או להיחשף בפני הספק מיד
ובין בעקיפין, כן ידוע לספק כי מידע סודי זה חיוני לפעילותו של המזמין ובפיתוחו ובהשגתו הושקעו על 

 ידו משאבים רבים. על רקע דברים אלה, הספק מסכים  ומתחייב בזאת כדלקמן: 
 
 .    שמירת סודיות   1
 

הספק ישמור בסודיות ובנאמנות כל מידע סודי כהגדרתו בתקופת מתן השירותים ובכל עת אחריה,  א.
להלן, ולא יגלהו לכל אדם / או גוף מחוץ למזמין ו/או לעובדים של הספק ו/או של המזמין  2בסעיף 

 שהמידע אינו נחוץ לצורך מילוי תפקידם, ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המזמין.
  

ו הבלעדי והמלא של המזמין ו/או של מי שהוא יורה ותהיה לו כל מידע סודי הנו ויהיה רכושו וקניינ ב.
בעלות בלעדית בכל הזכויות המהווים חלק מהמידע הסודי ללא כל תמורה לספק ו/או לי מטעמו ו/או 

 לעובדיו. 
 
במקרה של סיום ההתקשרות ו/או ההסכם בין הצדדים מכל סיבה שהיא, הספק ימסור מיד למזמין  ג.

שה לכך, את כל המידע הסודי המצוי בידו ו/או בידי עובדיו ו/או בידי מי מטעמו ללא צורך בקבלת דרי
ו/או בשליטתו באותה העת ולא ייקח עמו כל עותק, תעתיק או שחזור ממנו וכן ימסור למזמין כל 

 מידע וכל סיוע אחר שיידרש בקשר עם כל הנושאים הנזכרים בסעיף זה על סעיפיו הקטנים. 
 

 ( והתקנות שהותקנו על פיו. 1981מחוק הגנת הפרטיות התשמ"א )לנהוג כמתחייב  ד.
 

לא לפרסם בכל דרך שהיא הסכם זה ו/או דבר קיומו ו/או את העובדה שקיימת התקשרות כלשהיא  ה.
בין המזמין לבין הספק ו/או שהספק מספק מוצרים למזמין אלא לצרכי הסכם זה, וכן הספק לא 

ך נוספת או אחרת ולא ייצג את המזמין או יתחייב בשמו לכל יעשה כל שימוש בשם המזמין בכל דר
 דבר ועניין. 

 
 הגדרתו ותיאורו -.    מידע סודי2

 
 לצורך הסכם זה ו/או ההתקשרות בין הצדדים משמעו:  'המידע הסודי'או  'מידע סודי'

 
ידע הנוגע לתחומי פעילויות המזמין בהם הוא עוסק כיום או עשוי לעסוק בעתיד, והוא יכלול, בין  א.

האדם שברשותו, נהליו, -השאר, מידע בגין ו/או בקשר לשירות, מידע על עסקיו,  ארגונו, משאביו, כוח
אורחים,  מערכות המידע שלו, תנאי השכר הנהוגים בו, וכל המידע הנוגע לשיווק, רשימת עובדים,

מועסקים, קבלנים, סוכני הפצה, תכנון, פיתוח מוצר קיים ו/או עתידי, נתונים מסחריים, נתונים 
כספיים, מידע על תהליכים שונים אחרים, תוכניות שיווק אסטרטגיות ואחרות, תחזיות, רשימות של 

ר שהפך לקוחות, שרטוטים, תוכנות, מפרטים, מסמכים שברשות המזמין; ואולם כל מידע כאמו
לנחלת הכלל לא ייחשב עוד 'מידע סודי' ]אלא אם הפך לנחלת הכלל כתוצאה מהפרת התחייבות הספק 
או מי מטעמו לשמירת סודיות או כתוצאה מהפרת התחייבות לשמירת סודיות על ידי מי מעובדי 

 הספק כיום או על ידי עובדיו בעבר[. 
 

פה -מידע כלשהוא שהגיע אליהם בין בכתב ובין בעלהספק ו/או עובדיו ישמרו בסודיות ולא יעבירו  ב.
ו/או בכל דרך אחרת , לרבות בדרך של מסמכים, שרטוטים, נוסחאות, מפרטים משוואות, תיקי ייצור, 
תיעוד תוכנה, תוכנה, חומרה, סרטים מגנטיים דיסקטים, דיסקים וכל דרך אחרת או אמצעי אחר 

 כלשהוא, של העברת המידע. 
 
 שונות.    3

 
כל התחייבויות הספק דלעיל תחולנה, במידה שווה על עובדיו, מי מטעמו, שלוחיו וכל מי שבא במקומו  .א

ו/או באישורו ו/או מטעמו, ו/או בשליחותו. הספק ידאג להחתים את עובדיו ו/או מי מטעמו על 
 הצהרה דומה.
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 והסניפים של המזמין.ב.  כל התחייבויות הספק דלעיל תחולנה, במידה שווה ביחס לכל הקמפוסים 
  

הננו מצהירים כנציגים מורשים מטעם הספק, כי קראנו בעיון כתב זה, כי הבנו את תוכנו,   את  ג.  
התחייבותו של הספק על פי כתב זה ואת חשיבותו למזמין, ואנו מקבלים על עצמנו בשם הספק את 

 ההתחייבויות המפורטות בו במלואן. 
 

ל סמך התחייבות זו נמסרו לידינו השירותים, וכי הפרת ההתחייבות לשמירת ידוע לנו, כי בין היתר ע ד.
 סודיות תגרום נזקים כבדים, ואנו נחוייב בפיצויים בגינם.

 
 
 

 לראיה באנו על החתום: 
 

................................... 
 הספק
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

  טופס תשלום לספקים בהעברה בנקאית –' טנספח 
תאריך: 

_____________ 

 לכבוד

____________________ 

 א.ג.נ.,

 תשלום לספקים בהעברה בנקאיתהנדון: 

 !!!בלבדכל התשלומים לספקים יבוצעו ע"י העברות בנקאיות 

 .חשבונית מס מקור בלבדהתשלום יתבצע כנגד 

 הנה"ח-לבירורים נא לפנות למחלקת ספקים

 וד רב,בכב             03-6902329/  03-6901210/  03-6902346טל:  

 רו"ח יעקב יקותיאל

 חשב המכללה   

************************************************************************************************* 
 )טופס זה יוחזר אלינו כשהוא מקורי ובו החתימות המקוריות לא העתק ולא בפקס(             ספח

 לכבוד

 לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויותסמינר הקיבוצים המכללה 

 62507, תל אביב 149דרך נמיר 

 מחלקת הנהלת חשבונות )ספקים(

 

 אני הח"מ _______________________________________   מס' עוסק מורשה / עמותה / ת.ז. ______________  

 ________________________________________שם החברה / עמותה / שותפות / ספק, כפי שמופיע ע"ג החשבונית 

 כתובת: _______________________________________________________  טלפון: __________________________

 :פרטי חשבון הבנק אליו יש לבצע את העברת הכספים

 שם הבנק __________________________________________  מס' הבנק __________

 שם הסניף וכתובתו _____________________________________________________

 מס' הסניף _______________   מס' חשבון __________________________________

_______________                   הננו מתחייבים כי במידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו נחזירם ללא שהות.

_______________________________                           ___________________              _______________________ 

 תאריך                                                     שם מורשה חתימה                                חתימה  וחותמת          
 
 

 _________________________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל,  ועץ מסאני עו"ד / רו"ח / י

הינה חתימת )תפקיד מורשה החתימה( ______________________________________________  של החברה / עמותה / שותפות / יחיד / ספק 

 שחתימתו מחייבת את החברה / העמותה / השותפות / היחיד / הספק.

                                                                                                         לצרף אישור של רו"ח / עו"ד בעל זכות חתימה של החברה. לחילופין ניתן
________________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                                                           
 

 אישור הבנק

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.

                                        על ניהול חשבון                                                                                                               לחילופין ניתן לצרף אישור מהבנק 

__                  _________________________________                   _________________________________________ 

 תתאריך                                                       שם מורשה חתימה                                       חתימה  וחותמ          

 

 

   


