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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 

 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר(

 580298347מספר עמותה רשומה 

 

 הזמנה להגשת הצעות –מסמך א' 

 

הזמנה להגשת הצעות לאספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים 

עבור המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ומערכת ניהול ומתן שירותים לתחזוקתם 

 ע"ר בבאר שבע ובאשדוד

 ( 2019/86)מס'  

 כללי .1

( מזמינה "המכללה" ו/או "המזמינה")להלן:  המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר( 1.1

מכונות אישיות, משרדיות  ,אספקת מכונות להפקת מסמכיםלמתן שירותי הצעות בזאת 

נייר  - ומרכזיות לצילום, הדפסה וסריקה, מתן שירותי תחזוקה למכונות ואספקת מתכלים

, לטובת משתמשי המכללה ("השירותים")להלן:  יו וכן תחזוקת פחי איסוף הניירצילום וד

הכל כמפורט בנספח מפרט  בבאר שבע וכן בקמפוס המכללה באשדוד.המכללה  קמפוסב

להזמנה  כמסמך ג'למסמך א' וכן בהתאם להסכם, המצ"ב  כנספח א'השירותים המצ"ב 

 להגשת הצעות.

וראות חוק הליך הבחירה ה ויחולו על, מהווה מכרז פומבי להגשת הצעות,יובהר כי הזמנה זו  1.2

ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה  1992-חובת המכרזים התשנ"ב

 . 2010 -גבוהה( התש"ע

המצ"ב תיאור מדויק של הציוד והשירותים מצוי במפרט השירותים המיוחד וכתב הכמויות,  1.3

מנה, הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי ההזמנה, אינו למסמך א'. ההז 5א'-1א'וכן  כנספח א'

 אלא תיאור כללי של השירותים.

עבור מתן שירותים לסגל לתשומת לב המציעים, ניתן להגיש הצעת מחיר  1.4

סגל או  –המכללה ולסטודנטים יחד או הצעת מחיר נפרדת רק עבור סקטור אחד 

  סטודנטים.

ם במכרז זה, תחילת מתן השירותים מודגש בזאת כי בשל היקף ומהות השירותים הנדרשי 1.5

תבצע בצורה מדורגת בהתאם ללוחות זמנים של תפועל והכנסת מכונות המציע הזוכה ב

אשר יימסרו על ידה למציע הזוכה, והמציע מסכים לכך ולא תהיה לו כל טענה ו/או המזמינה 

 דרישה בקשר לכך.
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 והליך הבהרות מועדי המכרז .2

 המכרז:להלן לוח הזמנים לעריכת  2.1

 הערות כתובת שעה תאריך נושא

 יסיור

  – קבלנים

 

 

  – אשדוד

22.9.19 

 

  - באר שבע

24.9.19 

 

 

 

13:00 

 

 

12:00 

בקמפוס המכללה 

האקדמית להנדסה סמי 

 אשדוד קמפוס שמעון

, 84ז'בוטינסקי רח' ב

 .131חדר 

 

בקמפוס המכללה 

האקדמית להנדסה סמי 

רח' ב באר שבעשמעון 

שמעון,  בניין, 56ביאליק 

 .202חדר קומה שנייה, 

בשני ההשתתפות 

בב"ש  – הכנסים

 נה חובהיהובאשדוד 

 ומהווה תנאי סף.

 

 

המועד 

האחרון 

להגשת 

הגשת 

שאלות 

 הבהרה

עד  26.9.19

 השעה 

14:00 

 כתובת מייל: 

hillaf@sce.ac.il 

ות יש לוודא קבלת השאל

בטלפון ו במייל חוזר א

גב' אצל   08-6475737

 תהילה פולקמן, רכז

 ., בלבדרכש

בקשות להבהרה שיגיעו 

 לאחר המועד לא ייענו

 

המועד 

האחרון 

להגשת 

ההצעות 

 במכרז

עד  3.11.19

 השעה

14:00  

במשרד מדור רכש 

והתקשרויות הנמצאים 

במתחם המכללה רח' 

באר שבע  56ביאליק 

( , 10בנין מינקוף )

דר מס' קומה שנייה, ח

201. 

 

 

המזמינה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד  2.2

 האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. 

, תפיץ המזמינה פרוטוקול בכתב לכל משתתפי סיור הקבלניםככל שיהיה דרוש, לאחר  2.3

סיור יהיה לצרף להצעתו את פרוטוקול  "(. על המציעסיור קבלניםפרוטוקול " –)להלן הסיור

mailto:hillaf@sce.ac.il
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

והדבר ייחשב כהסכמת  -, ככל שנשלח, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו הקבלנים

 המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכים  המקוריים של הבקשה לקבלת הצעות.

על מציע הסבור כי קיימת סתירה בין סעיפים שונים במסמכי המכרז, לפנות במועדים  2.4

 בועים לעיל, בבקשה להבהרה.הק

 , במבנה הבא:בלבד WORDתוגשנה בקובץ שאלות או בקשות להבהרה של המציעים,  2.5

 פירוט שאלה/הבהרה סעיף במכרז עמ' במכרז

   

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא  2.6

השאלה, היא תעשה כן בפרוטוקול כתוב עניינית. אם תחליט המזמינה כי יש מקום לענות על 

 .שיופץ לכל המציעים

על המציע לצרף להצעתו את הפרוטוקול הנ"ל, ככל שהופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום ע"י  2.7

והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכים  –מורשי החתימה אצלו 

 המקוריים של המכרז.

 

 תנאי סף להגשת הצעות .3

 , רשאי להגיש את הצעתו:אופן מצטברב, תנאי הסף שלהלןאחר כל בעצמו ימלא רק מציע ש

, וכי לא ניתן והמקצועיים המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף הכללייםמובהר בזאת כי על 

לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות לא 

 כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי;לחברת אם, לחברת בת או ל

 

כמו כן, על המציעים על כלל המציעים לעמוד בתנאי הסף הכלליים. למען הסר ספק יצוין כי 

לעמוד בתנאי הסף המקצועיים בהתאם לסקטור )סגל/ סטודנטים( אשר בכוונתם להגיש 

 הצעה ביחס אליו.

 

 :תנאי סף כלליים

 מרשם רשמי בישראל. הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום בהמציע  3.1

 ןתעודת רישום תאגיד בתוקף נכוצרף להצעתו ימציע הבסעיף זה,  האמורלהוכחת 

, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד למועד הגשת ההצעה

 .למסמך א' כנספח ב', בנוסח המצורף המציע

ניהול חשבונות  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפתמקיים אחר הדרישות המציע  3.2

 . 1976 –ותשלום חובות מס( התשל"ו 
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

בסעיף זה, המציע יצרף להצעתו אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס  האמורלהוכחת 

 למסמך א'. 'גכנספח חשבונות וכן תצהיר בנוסח המצ"ב 

 ,2016 השניםמכל אחת לשנה ב ₪  600,000 לפחות שלשנתי למציע מחזור כספי  3.3

 המצורף "ח כדוגמת הנוסח להוכחת האמור יצרף המציע אישור רו .2018 -ו 2017

 . למסמך א'' דכנספח 

, ₪ 30,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית בסך של  3.4

 .למסמך א' 'הכנספח  המצורף , בנוסח 7בהתאם לסעיף 

ההבהרה, ככל פרוטוקול שאלות ו סיור קבלניםפרוטוקול על המציע לצרף להצעתו את  3.5

 ם על ידי מורשי החתימה שלו.מיחתו םבידי המזמינה, כשה צושהופ

  :סקטור סגל  – תנאי סף מקצועיים

המצ"ב על גבי הנוסח  בדבר ניסיון המציעיצרף המציע תצהיר  להוכחת תנאי הסף המקצועיים

 וכן מפרטים ותעודות לפי הפירוט שלהלן: למסמך א' 'וכנספח 

 הבאות: תאימות למערכותות תמיכה יכול למציע ציוד בעל 3.6

 Microsoft – Windows   (Windows 7 ו- Windows 10 מערכות הפעלה לשרתים ,)

 .2016-ו 2012גרסאות  –

על המציע לצרף מפרט טכני מלא )"פרוספקט יצרן"( נפרד לכל סוג ציוד שהוא 

 מציע להציב במסגרת מכרז זה, בהתאם לדרישות המכרז.

 כהגדרתםבאספקת שירותים  2018 -ו 2017 ,2016שנים ך הבמהללמציע ניסיון  3.7

 נותמכו 100לכל לקוח כאשר  בכל שנה, לקוחות לפחות, (3שלושה )ל ,מכרז זהב

 מתוכם לפחות:לפחות המקבלות שירות תחזוקה, 

 .מוסד אחד לפחות שהנו מוסד להשכלה גבוהה 3.7.1

פר הפעילות כאמור לעיל הנה בהיקף מקבלי שרות בתור אחד )ולא במס 3.7.2

 מקבלי שירות שונים. 50מקבצי תורים יחד( של לפחות 

( מטעם יצרן/י המדפסות והמכונות partnerהמציע מחזיק בתעודת שותף עסקי ) 3.8

המציע מתחייב כי היצרן עימו הוא נמצא  , ובנוסףהמוצעות על ידו במסגרת מכרז זה

מקוריים במהלך את מלוא הגיבוי ויספק לו חלפי חילוף אם יזכה בשותפות, ייתן למציע 

  כל תקופת ההתקשרות וכן במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתהיינה.

 ( כמפורט לעיל.partnerעל המציע לצרף תעודת שותף עסקי )

על המציע לצרף להצעתו מסמך המפרט את הפתרון הטכנולוגי )חומרה ותוכנה(  3.9

ת המחשוב לאספקת השירות באמצעות "ניהול תורים" אחד עם ממשקים למערכו

במכללה, פירוט המסמכים המתארים את סטטוס המדפסות, לרבות פירוט כנדרש 

 . ("הפתרון הטכנולוגי המוצע")להלן:  א'נספח  –במפרט השירותים 
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לפחות, טכנאים מורשים  5לרשות המציע עומד מערך שירות ותחזוקה הכולל  3.10

 .ני לפתרון תקלותוכן שירותי מוקד לצורך מתן מענה טלפו שירותי מעבדת תיקונים

הטכנאים עברו  5 -אסמכתאות לכך ש להוכחת האמור הסעיף זה, יצרף המציע

 הסמכה אשר נדרשת למתן השירותים.

 : סקטור סטודנטים  – תנאי סף מקצועיים

על גבי הנוסח המצ"ב  בדבר ניסיון המציעלהוכחת תנאי הסף המקצועיים יצרף המציע תצהיר 

 ים ותעודות לפי הפירוט שלהלן:וכן מפרט למסמך א' 'וכנספח 

 הבאות: תאימות למערכותולמציע ציוד בעל יכולת תמיכה  3.11

 Microsoft – Windows   (Windows 7 ו- Windows 10 מערכות הפעלה לשרתים ,)

 .2016-ו 2012גרסאות  –

על המציע לצרף מפרט טכני מלא )"פרוספקט יצרן"( נפרד לכל סוג ציוד שהוא 

 מכרז זה, בהתאם לדרישות המכרז. מציע להציב במסגרת

 כהגדרתםבאספקת שירותים  2018 -ו 2017 ,2016שנים במהלך הלמציע ניסיון  3.12

מכונות לפחות  50כאשר לכל לקוח  ( לקוחות לפחות, בכל שנה,3מכרז זה, לשלושה )ב

 המקבלות שירות תחזוקה, מתוכם לפחות:

 .מוסד אחד לפחות שהנו מוסד להשכלה גבוהה 3.12.1

מור לעיל הנה בהיקף מקבלי שרות בתור אחד )ולא במספר הפעילות כא 3.12.2

 מקבלי שירות שונים. 2,000מקבצי תורים יחד( של לפחות 

( מטעם יצרן/י המדפסות והמכונות partnerהמציע מחזיק בתעודת שותף עסקי ) 3.13

המציע מתחייב כי היצרן עימו הוא נמצא  , ובנוסףהמוצעות על ידו במסגרת מכרז זה

את מלוא הגיבוי ויספק לו חלפי חילוף מקוריים במהלך אם יזכה ן למציע בשותפות, יית

  כל תקופת ההתקשרות וכן במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתהיינה.

 ( כמפורט לעיל.partnerעל המציע לצרף תעודת שותף עסקי )

עומדת בתקני האבטחה של  שלו המציע מתחייב כי מערכת הגבייה והסליקה 3.14

 ראי. חברות האש

 על המציע לצרף אסמכתא מתאימה.

על המציע לצרף להצעתו מסמך המפרט את הפתרון הטכנולוגי )חומרה ותוכנה(  3.15

לאספקת השירות באמצעות "ניהול תורים" אחד עם ממשקים למערכות המחשוב 

במכללה, פירוט המסמכים המתארים את סטטוס המדפסות, לרבות פירוט כנדרש 

 (. "הפתרון הטכנולוגי המוצע"' )להלן: נספח א –במפרט השירותים 

טכנאים מורשים לפחות,  5לרשות המציע עומד מערך שירות ותחזוקה הכולל  3.16

שירותי מעבדת תיקונים וכן שירותי מוקד לצורך מתן מענה טלפוני לפתרון תקלות 

  בענייני אשראי וסליקה.
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עברו  הטכנאים 5 -להוכחת האמור הסעיף זה, יצרף המציע אסמכתאות לכך ש

 הסמכה אשר נדרשת למתן השירותים.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .4

ולצרף  מסמך א'ל 5א' -1א'וכן  כנספח א'המצ"ב  יםאת הצעת המחיר יש למלא בהתאם למפרט

 לה את המסמכים הבאים:

 .למועד הגשת ההצעהתעודת רישום תאגיד בתוקף  4.1

חוק עסקאות גופים אישור תקף בדבר ניהול ספרים, וכל אישור אחר הנדרש לפי  4.2

 .1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, תשל"ו 

כנספח בנוסח המצורף  אישור מאומת על ידי רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה 4.3

 .למסמך א' ב'

 למסמך א'. כנספח ג'תצהיר המציע בנוסח המצורף  4.4

 600,000₪עמד על אישור רואה חשבון לפיו המחזור הכספי השנתי של המציע  4.5

למסמך  'דכנספח בנוסח המצורף  2018, 2017, 2016השנים מלפחות בכל אחת 

 .א'

למסמך  'הכנספח בנוסח המצורף  ₪ 30,000ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  4.6

 א'. 

, תוך ת המציעעד למועד הגשת הצע טופס מלא ומפורט על ניסיונו של המציע  4.7

 .למסמך א' 'וכנספח וסח מצורף פירוט שם הלקוחות ופרטי התקשרות עמם, בנ

 למסמך א'. '1ז' –ז כנספח הצעת הספק, בנוסח המצורף  4.8

נפרד לכל סוג ציוד שבכוונת המציע להציב  )"פרוספקט יצרן"(מפרט טכני מלא  4.9

 במסגרת מכרז זה, בהתאם לדרישות המכרז.

 (partnerתעודת שותף עסקי ) 4.10

ה של חברות אסמכתא לעמידת מערכת הגבייה והסליקה בתקני האבטח 4.11

 האשראי.

 .מסמך פתרון טכנולוגי מוצע 4.12

 טכנאים מטעם המציע. אסמכתאות באשר להסמכת( 5) חמש 4.13

 עותק חתום על ידי המציע של פרוטוקול סיור מציעים, ככל שיפורסם. 4.14

 נתנו.יעותק חתום על ידי המציע של כל תשובות ההבהרה שניתנו, ככל ש 4.15

ה )לדוגמא: מס' ח"פ( בכל לתשומת לב: על המציע לוודא כי המספר המזה 4.16

המסמכים המוגשים מטעמו )לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכד'( 
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור / הסבר 

 ההתאמה.-מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי

פיים על ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלו 4.17

 אלה המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם  4.18

הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, 

, ובלבד שכל תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידו מזמינהלהשלים את המצאת הנ"ל ל

מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון 

 למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 

 אופן הערכת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה אמות המידה ו 5

, , תתנהל בהליך המפורט להלןהזוכה הערכת ההצעות במכרז ובחירת הספק 5.1

 כדלקמן:לפי הפירוט המידה  ובהתאם לאמות

  ההצעה הצעות המחיר עבור כל סקטור יבחנו בנפרד.  .%70  -גובה הצעת מחיר

בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז ותעבור את  אשר תעמוד, הכספית הזולה ביותר

ציון האיכות המזערי כהגדרתו להלן, תקבל את מלוא הנקודות בסרגל העלות ושאר 

  .ההצעות ידורגו ביחס אליה

   5.4בסעיף  יורכב מהפרמטרים המפורטיםציון האיכות  .%30  -מרכיב האיכות 

 . %30  -נקודות יזכה את המציע במלוא  100ציון מקסימלי  .שלהלן

 עם ניקוד האיכותכספית ההצעה שקלול הלמעבר לבדיקת  - ניקוד האיכות המזערי 

 .במרכיב האיכות נקודות 100מתוך  60 –

מכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ראשית, תבחן ועדת ה 5.2

  ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף.

הצעות שיימצאו כשירות ועומדות בתנאי הסף יעברו להליך של בדיקת מרכיב  5.3

איכות ההצעה וקביעת ניקוד איכות. מציעים שהצעתם תעבור את סף ניקוד 

לשלב הבא של בדיקת הצעתם  האיכות המזערי כהגדרתו לעיל, תועבר הצעתם

הכספית ולאחר מכן תערוך הוועדה שקלול ההצעה הכספית עם ניקוד האיכות 

 והכל כמפורט להלן. 

ועדת המכרזים ו/או  ,(נק' 100המהווים  30%)סה"כ  לצורך קביעת ניקוד האיכות 5.4

מלצות של לקוחות אחרים של המציע, הדעת וההחוות ייבחנו את  יועצים מטעמה

 'ובנספח , בין היתר של הלקוחות המפורטים של המזמינה עצמה בכלל זאת

 להלן : המנויים מתן משקל יחסי לפרמטרים  ותוך, למסמך א'
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

רמת הפעילות  ,התרשמות מיכולתו המקצועית של המציע     5.4.1

בכללם המכללה,  ,חוות דעת לקוחות אחריםעל סמך  והניסיון,

= ורמת שירות  ביחס לאיכות המוצרים, עמידה בזמנים, אמינות

  .סך הכל ברכיב האיכותנקודות  100נקודות מתוך  20

רא"ג מערכות מידע מטעם המכללה  – הפתרון הטכנולוגי המוצע 5.4.2

 100נקודות מתוך  40= את הפתרון הטכנולוגי המוצע  יבחן

 נקודות סך הכל ברכיב איכות.

 בסדרי גודל של המכללהשל המציע  יםימספר לקוחות אקדמ    5.4.3

 .נקודות סך הכל ברכיב האיכות 100מתוך  דותנקו 20 -

 ( לקוחות יינתן ניקוד מלא בתת סעיף זה.4) ארבעהבגין 

ק"מ  70רדיוס של ) המציעשל סניף דרומי אחד המצאות של     5.4.4

ובו מעבדה  (,ק"מ מאשדוד 25מבאר שבע ו/או רדיוס של 

 100נקודות מתוך  20=  מיומנים באופן קבוע בטכנאיםמאוישת 

 סך הכל ברכיב האיכות. נקודות

מובהר בזאת כי לצורך בדיקת הפרמטרים המפורטים לעיל, המכללה רשאית     

 .ו/או עם לקוחותיהםלקיים ראיונות עם נציגי המציע 

נקודות ברכיב האיכות )ניקוד האיכות  60 -פחות מ מציע שהצעתו תזכה לניקוד של 5.5

 .באהתועבר לשלב תפסל ולא המזערי כאמור לעיל(, הצעתו 

ההצעה הכספית  (70%)סה"כ  ההצעה הכספיתשלב בחינת קביעת הניקוד ב 5.6

ושאר  (100) תקבל את מלוא הנקודות בסרגל העלות , בכל סקטור,הזולה ביותר

  ההצעות ידורגו ביחס אליה.

בשלב הסופי תדרג ועדת המכרזים את המציעים לפי ציון משוקלל של ניקוד  5.7

  (.70%)( וניקוד המחיר 30%איכות )ה

 :ובחירת המציע הזוכה POCבדיקת  5.8

 שוקלל )איכות ומחיר( הגבוה ביותרהמציע שקיבל את הניקוד המ 5.8.1

 POC – Proof ofיוזמן לשלב  - סגל וסטודנטים –בכל סקטור 

Concept  -  ,על מנת לבחון את יכולות המערכת המוצעת

 לרבות הפתרון הטכנולוגי אשר הוגש על ידו.

, על חשבונולהקים במכללה,  במסגרת שלב זה יתבקש המציע 5.8.2

וסליקה מלאים.  , צילום)לרבות הדפסה מרחוק( מערך הדפסה

המערך יכלול את הפריטים הבאים: עמדת הדפסה, מדפסות 

מהסוג המוצע במכרז, מערכת סליקה, כרטיסי תשלום של 
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

החברה טעונים בסכום מתאים לצרכי הבדיקה, שרת הדפסה 

 רים וסליקה.כולל שטח אחסון לניהול תו –מרכזי 

התשתיות שהמכללה תעמיד לשם הבדיקה כוללות: תחנות קצה  5.8.3

מסוגים שונים )נייחים, ניידים, מערכות הפעלה שונות, מערך 

 תקשורת, שרתי הדפסה מרכזיים )לניהול תורים וסליקה(.

על המציע יהיה להוכיח עבודה תקינה של כל הפרמטרים  5.8.4

 ט השירותים,א' מפר יבנספחהנדרשים במכרז לרבות המפורט 

 אל מול מערכות המחשוב של המכללה. 

בדיקה זו תתבצע בתיאום ובכפוף להנחיות אגף מערכות מידע של  5.8.5

  להימשך כחודש ימים.המכללה וצפויה 

המציע שקיבל את הניקוד המשוקלל )איכות ומחיר( הגבוה ביותר וכן עבר את שלב  5.9

POC מידע  ף מערכותבהתאם לנדרש במסמכי המכרז בכפוף לחוות דעת של אג

 יוכרז כמציע הזוכה.

המציע בעל הניקוד המשוקלל )איכות ואגף מערכות מידע יקבע כי היה  5.10

תפסל הצעתו של מציע זה ויהיה  POC -ומחיר( הגבוה ביותר, לא עבר את שלב ה

עליו לפנות התשתיות שיעמיד בחצרי המכללה, מבלי שיהיה זכאי לקבל תמורה או 

רשאית לפנות למציע השני הטוב ביותר וכן הלאה, היה תהמזמינה ו, פיצוי כלשהו

, תהיה POCוככל שהמציע יעבור את בדיקת ה   POCלצורך זימונו לבדיקת 

 בהתאם לתנאי מכרז זה.רשאית המכללה להכריז עליו כמציע זוכה ולהתקשר עמו 

להחליט בכל עת ומכל  תרשאיזמינה מבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר כי המ 5.11

שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל את המכרז או לערוך מו"מ סיבה שהיא 

 .להלן 8 כמפורט בסעיף

 תקופת ההתקשרות 6

 
חודשים ממועד חתימת  12, תהא לתקופה של הקבלןהתקשרות המזמינה עם  6.1

 "(. תקופת ההתקשרותהחוזה בידי המזמינה )להלן: "

 תשעלמזמינה תהא נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך  6.2

)לעיל  שנים( 10חודשים עם תום תקופת ההתקשרות )בסה"כ  12תקופות של  

(, בתנאי ההסכם המקורי או בתנאים מיטיבים עם "תקופות ההארכה"ולהלן: 

המכללה, בהתאם לבדיקות שיבוצעו מדי שנה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 המכללה. 
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, בהודעה של לספק על אף האמור לעיל, תהא המזמינה רשאית להודיע בכל עת 6.3

ימים מראש ובכתב, כי היא אינה מעוניינת להוסיף ולהתקשר עמו מכל סיבה  90

 שהיא, ללא צורך בנימוק החלטתה, וללא כל פיצוי.

 ערבות הצעה -ערבות בנקאית 7

הערבות הבנקאית לקיום הצעת המציע תהיה ערבות אוטונומית, בנוסח המצ"ב  7.1

להנדסה סמי שמעון, האקדמית ללה , ערוכה לפקודת המכלמסמך א' 'דכנספח 

 .3.2.2020ותוקפה הינו עד ליום  ₪  30,000בסך של 

ערבות ההצעה תצורף למסמכים אותם על המציע לצרף להצעתו, ותהיה חלק  7.2

בסכום, במועד אי צירופה של ערבות ההצעה להצעת המציע בלתי נפרד מהם. 

 על הסף.שקבעה המכללה עלול לגרום לפסילת ההצעה  ובנוסח המדויק

במידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינה וטרם ניתנה  7.3

 תהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לטובתו.  –הודעת הזכייה 

ככל שהליכי המכרז וקביעת ההצעה הזוכה יתמשכו מעבר למועד הנ׳׳ל רשאית   7.4

תה בהתאם לדרישה. המזמינה לדרוש הארכת הערבות בהתאם והמציע יאריך או

אי מילוי דרישה זו יהווה עילה לחילוט הערבות ע״י המזמינה והמציע מוותר על כל 

 טענה כנגד המזמינה.

 ניהול משא ומתן 8
 

האיתנות הפיננסית  וכן נוכח המורכבות הטכנולוגית המיוחדת הדרושה במסגרת 8.1

במכרז זה, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל  הנדרשת מהמשתתפים

ו"מ עם המציעים השונים אשר עמדו בתנאי הסף וכן עמדו בניקוד האיכות מ

 המזערי, בהתאם למפורט לעיל.

היה וינוהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן ההצעות הכספיות הסופיות, במסגרתו  8.2

יהיו המציעים רשאים להגיש הצעות כספיות סופיות, עד למועד שיקבע על ידי 

פית עד למועד שייקבע על ידי המזמינה, תהיה המכללה. ככל שלא תוגש הצעה סו

 הצעתו הסופית. -ההצעה הראשונה של אותו מציע 

לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל  8.3

 עוד משא ומתן עם המציעים.

המזמינה תבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות  8.4

ותיתן החלטתה. המזמינה רשאית להחליט על בחירת  והסופיות של המציעים,

ההצעה המיטיבה עמה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל 

 המכרז.
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 הצעת המחיר 9

 בלבד. למסמך א' 1'ז נספח על גבי  בש"ח הצעת המחיר תוגש  9.1

ניתן להגיש הצעת מחיר עבור מתן שירותים לסגל המכללה ולסטודנטים יחד או  9.2

 סגל או סטודנטים.  –ר נפרדת רק עבור סקטור אחד הצעת מחי

 על המציע לכלול במסגרת הצעת המחיר ציוד חדש בלבד.  9.3

 נספחבמובהר בזאת כי המחיר שאותו יציע המציע, על כלל רכיבי המפרט כמובא  9.4

, כולל את סך התמורה שהמציע מבקש לקבל, לרבות כל ההוצאות 5א' -1וכן א' 'א

המציע בהתאם להזמנה זו ולחוזה המצ"ב לה, בגין ו/או הפעולות שיידרשו מ

הוצאות ביטוח, רישיונות, אישורים, היתרים, שכר ו/או הפרשות סוציאליות 

 לא כולל מע"מ.לעובדים וכן כל מס ישיר או עקיף, 

בכפוף בפועל ו הזמנה התשלום החודשי שתשלם המזמינה לזוכה יהא עפ"י ביצוע  9.5

 נציג המזמינה.לאישור 

 ,למסמך א' 1'זבנספח כמובא ציע הזוכה ייעשה בהתאם להצעתו התשלום למ 9.6

ימים כמוגדר בחוזה, כאשר לכל התשלומים האמורים  45בתנאי תשלום שוטף + 

 יתווסף מע"מ כדין.

 

 הגשת ההצעה 10

בסיורי הקבלנים תחולקנה חוברות המכרז והמציעים רשאים למלא את  10.1

 הצעותיהם על גבי חוברות אלו בלבד.

בות יתר מסמכי המכרז אותם יש לצרף לה, כשהם חתומים את ההצעה, לר 10.2

מכרז יש להכניס בתוך מעטפה שעליה יירשם בכל עמוד ועמוד, על ידי המציע 

לאספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים ומערכת ניהול 

 ללא ציון סימני זיהוי של המציע.  ומתן שירותים לתחזוקתם 

יבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש את המעטפה יש להפקיד בת 10.3

, 56והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 

 כשהיא סגורה וחתומה, 201, קומה שנייה, חדר מס' (10קוף )בנין מינבאר שבע, 

 .14:00עד השעה  -  3.11.19 לא יאוחר מיום  

א לדיון כלל ותיפסל הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תוב

 על הסף.

יום מהמועד האחרון להגשת  90ההצעות הכספיות יהיו בתוקף למשך  10.4

 .ויחייבו כל מציע הצעות
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 עיון במסמכי המכרז 11

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא נבחרה כהצעה זוכה במכרז,  11.1

בתקנה לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע 

 -)ו( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע  38

 ש"ח.  200, ובכפוף לתשלום ההוצאות הכרוכות בעיון במסמכים בסך של 2010

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים  11.2

הם למציעים אחרים, (, שלדעתו אין לאפשר את העיון ב"חלקים סודיים")להלן: 

יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים 

משמעי, ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה -שבטופס ההצעה באופן ברור וחד

 מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים  11.3

 ם אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.למסירת ההצעה לעיון מציעי

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה  11.4

ייחשבו כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

עה הסופי בדבר מתן למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכר 11.5

זכות עיון למציעים והיקפה הינו של ועדת המכרזים וכי בכל מקרה, פרטי ההצעה 

 הכספית הזוכה לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.

 מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה. 11.6

 

 לאחר הזכייה 12

ו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמינה הודיעה המזמינה למציע על זכיית 12.1

 על ההסכם עימו ועד בכלל.

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. 12.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הזוכה במכרז יהיה להמציא למזמינה את המסמכים  12.3

 ודעה על הזכייה:ימים ממועד מתן הה 7-הבאים, תוך לא יאוחר מ

. ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות כמסמך ב'הסכם המצ"ב  .א

 ' למכרז, לרבות בנספחיו.בבנוסח ההסכם כמופיע במסמך 

 .למסמך ב'' אכנספח אישורי ביטוח חתומים על ידי מבטח, בנוסח המצ"ב  .ב

גובה ב למסמך ב' כנספח ב' ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח המצורף .ג

 (. הוצאות הערבות תחולנה על הספק."ערבות ביצוע")להלן: ₪  40,000
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 לעיל, ו/או 12.3הנקוב בסעיף לא נחתם חוזה, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד  12.4

 –הזוכה לא צירף ערבות לביצוע חתומה ואישור קיום ביטוח במועד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכם 

מזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו ולבטל את זכייתו של תהא ה

 מציע זה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמינה על פי כל דין.

אם ההתקשרות החוזית שבין המזמינה לבין זוכה במכרז תסתיים טרם זמנה, וזאת מכל  12.5

סיבה אחרת וכדו'(, תהא המזמינה  סיבה שהיא )כגון, הפרת החוזה וביטולו, ביטול החוזה מכל 

 רשאית )אך לא חייבת( לבחור תחתיו במציע הבא בתור.

 ( חודשי6ששת ) היה והמזמינה תחליט על סיום ההתקשרות עם מציע זוכה במכרז במהלך 12.6

שהצעתו דורגה בין הצדדים, תהיה המזמינה רשאית לפנות למציע  הראשוניםההתקשרות 

שיוסכמו תנאי ההתקשרות וככל  POC-שיעבור את שלב הביותר, וככל  הטובבמקום הבא כ

בהתאם להצעת אותו המציע כפי שהוגשה במכרז זה, תהיה רשאית המזמינה להתקשר עמו 

 בהתאם לתנאי מכרז זה.

 

 ועדת המכרזים כויותסמ 13

המוסמכת ע"י  המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה קבלןה בדבר ההחלטה 13.1

 המזמינה. 

פה -המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעלועדת  13.2

להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק 

 הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.-לו יתרון בלתי

ציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממ 13.3

 המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו  13.4

פגוע בשוויון בין בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי ל

 המציעים  בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

תכסיסנית או חסרת  )של מציע או קבלן משנה מטעמו( ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה 13.5

לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על -תום

 אדנים כלכליים מבוררים, ברורים ומוצקים.

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  13.6

 המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי מן  13.7

מסמך אשר יידרש על ידי  המציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל

 ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי בנקים ודו"חות כספיים.
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 הצעה משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול 13.8

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה

את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם  13.9

מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות,  או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, 

על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל 

 פיצוי.

כם בין הצדדים ע"י בעלי זכות כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחתם הס 13.10

 חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה. 

 

 הצעה מסויגת או מותנית 14

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה  14.1

 מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי.

תניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות לה 14.2

בסעיף שקול את פנייתו, הכל בהתאם לקבוע ת והמזמינהאת הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, 

 לעיל. 2

 

 היררכיה בין המכרז והחוזה 15

החוזה המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות  15.1

 חוזה המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את זה.את המכרז ואת ה

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני  15.2

 הנוסחים.

 בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה. 15.3

מכרז זה והחוזה המצורף לו נתונה לבתי סמכות השיפוט המקומית הייחודית והבלעדית לגבי  15.4

 בלבד.  בעיר באר שבע, ולהםהמשפט המוסמכים 

 

 זכייה הודעת או זכייה ביטול 16

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה לבטל לעצמה את הזכות המזמינה שומרת

 על שהוקצב הזמן פרק וךתו/או לא העביר אישור עריכת ביטוח  החוזה על חתם לא המציע 16.1

  .המזמינה ידי

 להם התחייב הזמנים בלוחות ו/או שירותים ספקת ציודלא בהתחייבויותיו עמד לא המציע 16.2

 תאם לאמור בחוזה המצ"ב. בה
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 החלטתה, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר המציע, ההצעה, או על מידע קיבלה המזמינה 16.3

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיה היה

לוחות הזמנים  פי על שרות, לביצוע במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים 16.4

 שנדרשו.

 בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהיה לא יובהר כי המזמינה 16.5

 כאמור. הזכייה, שבוטלה בהקשר להודעת או על

 ביטול המכרז  17

ליך המכרז עפ"י דין, המזמינה שומרת בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המזמינה לבטל את ה

 לעצמה את הזכות לבטל את הליך המכרז, כאשר: 

רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ועומדות בציון האיכות המזערי כמפורט  17.1

 במכרז. 

וועדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה  17.2

 הזוכה. 

עדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר התברר לוו 17.3

פתיחת ההצעות, שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים )לרבות 

בתנאי סף(, או שהושמטו נתונים מהותיים מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז, או שאלה בוססו 

 על נתונים שגויים, או חלקיים. 

, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים, את ביטול נהנוי בנסיבות, או השתנו צרכי המזמיחל שי 17.4

 המכרז. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה  17.5

 הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז. 

ז על מנת להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או וועדת מכרזים תבטל המכר 17.6

 כל רשות מרכזית של המדינה.

כלשהו בקשר לביטול המכרז,  מתשלום כל פיצוי למציע ההיה פטורהמזמינה תמובהר כי   17.7

המציע לצורך השתתפות  לרבות, אך לא רק, בגין ההוצאות שהוציא המשתתף במכרז ו/או

 .צעתו ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפוייםבמכרז ו/או הכנת והגשת ה

 בכבוד רב,         

 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון    
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 מפרט שירותים - למסמך א' נספח א'
 

  רקע .א

 סטודנטים

 בבאר שבע ובאשדוד.  -סטודנטים בשני קמפוסים  5,500-ים בשנת הלימודים תשע"ט כלומד במכללה

 פסה במרחבי לימוד, בספרייה וברחבי הקמפוס. לרשותם עומדים מרכזי הד

 מרכזי הדפסה שכוללים פתרונות הדפסה, צילום, סריקה, סליקה. 8 -בקמפוס באר שבע ישנם כ

 8 -מטר אווירי( מורכב גם הוא מ 300במרחק גיאוגרפי של  מתחמיםקמפוס אשדוד )מורכב משני 

 בבאר שבע. בדומה לקמפוסמרכזי הדפסה 

 . מיליון הדפסות 5 -הינה  כ לסקטור זהנתית הממוצעת לשנתיים האחרונות כמות ההדפסות הש

 ("סגל")להלן:  סגל מנהלי ואקדמי

לרשותם עומדים פתרונות הדפסה צילום  מרצים, 500 -כמנהליים ו עובדים 200עובדים  במכללה

 מיליון הדפסות. 2 -כ לסקטור זהוסריקה. כמות ההדפסה השנתית הממוצעת 

 

 :זוכה מציע /הנדרשים מהספקותים פירוט השיר .ב

  כללי .1

( וכל הנלווה אליהם )מכונות צילום ומדפסות ציוד חדשלכלול במסגרת הצעתו  הספק נדרש 1.1

 .בלבד

על הספק להיערך לאספקת השירותים בצורה נגישה לכלל המשתמשים במכללה לרבות  1.2

 אנשים בעלי מוגבלויות ברוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 כללה תספק נקודות חשמל ותקשורת בהתאם לכמות ומיקום הציוד.המ 1.3

 על ידי נציג המכללה.במכללה ייקבע  הציודמיקום  1.4

הספק נדרש לערוך שילוט והוראות שימוש על גבי הציוד אשר מסופק על ידו לרבות סימונים  1.5

 באשר לאופן שימוש והעברת כרטיס האשראי בכל הקשור לסקטור של הסטודנטים.

וכיו"ב הוא  ריהוט ייעודי למדפסות/ מכונות הצילום כגון ארוניות, תושבות תחזוקתאספקת ו 1.6

 על חשבון הספק בתיאום מלא עם המכללה.

 הסטודנטיםיובהר כי אספקת מחסנית הדפים למדפסות ולמכונות הצילום בקרב אוכלוסיית  1.7

 ים(.תהיה באחריות הספק )המכללה תקצה מקום/מחסן ייעודי עבור מלאי דפים וטונר
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 אספקת מחסנית הדפים יהיה על חשבון המכללה. הסגלבחלק  1.8

 טונרים ומתכלים יסופקו ככלל על ידי הספק. 1.9

 .קרי, סריקה חד צדדית/ דו צדדית תהיה ללא עלות –אי חיוב עבור פעולת סריקה  1.10

 

  תכולת השרות ותחזוקה .2

 –לעניין זה  ונות""/ "מכציוד")הגדרת  מכונות /הציודיהיה אחראי בלעדי לתחזוקת  הספק 2.1

 לרבות:  "מדפסות, מכונות צילום על כל מרכיביהם והנלווה להם"(

 וטיפול בתקלות והחלפת כל רכיב תקול. יהויז 2.1.1

 ביצוע שדרוגים ועדכונים, ככל שאלו יחייבו הגעה פיזית למכללה. 2.1.2

 Duplex –, לרבות תיקון תקלות ברכיב ה בציודטיפול בכל תקלה שאירעה  2.1.3

ותוכנות שרות נוספות, על גבי מחשבי המכללה, ככל שיידרש   driversסיוע בהתקנת 2.1.4

 . ביצוע ההתקנות עצמן יהיה באחריות המכללה.הציודלהפעלת 

 , לצורך ביצוע:אחת לחצי שנההגעה יזומה  2.1.5

 .תחזוקה שוטפת 

 .שדרוגים 

  שבציודהחלפת מכלולים הנדרשים ע"י היצרן עפ"י מונה כמות דפים. 

  עות שואב אבק כולל ניקוי חיצוני ופנימי., לרבות באמצהציודניקוי 

הנ"ל, תישא  במקריםנים כתוצאה מחבלות. סף לנ"ל, יהיה הספק אחראי לתיקובנו 2.1.6

 .ציוד חדשמעלות  50%המכללה בעלות התיקון, כאשר עלות התיקון לא תעלה על 

יובהר כי המכללה תהיה רשאית להעביר את המדפסות ממבנה למבנה, והכל על פי שיקול  2.2

ה הבלעדי. העברה זו תהיה באחריות הספק ועל חשבונו, ובשום מקרה לא תפגע דעת

 בתכולת השרות ותוקפו. מספר ההעברות לא יעלה על העברה אחת לכל מדפסת לשנה.

בכפוף לתיאום ואישור נציג הספק יהיה זכאי לאחסן במכללה מלאי סביר של ציוד מתכלה  2.3

קנתו בפועל, והמכללה לא תחויב על ציוד . ציוד זה יהיה באחריות הספק עד להתהמכללה

, שיוחלף ע"י עובדי המכללה מכונהזה. בפרט, הספק יוכל להחזיק טונר חלופי בצמוד לכל 

 יסתיים. במכונהכאשר הטונר 
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  התקנה .3

לרשת  ו( וקישורבציוד נוסף)בין אם מדובר בהחלפה ובין אם מדובר  ציוד חדשהתקנת  3.1

ידע( התקשורת תתבצע ע"י הספק. התקנה זו תכלול )בעזרת ובהנחיית נציג מערכות מ

. יודגש כי האחריות הכוללת לתהליך המכללהביצוע ההגדרות הנדרשות עפ"י הנחיות 

מבוצעות  המכללהההתקנה חלה על הספק ועליו לוודא כי הפעולות הנדרשות מצד נציגי 

 תבוצע באחריות המכללה. לציודכראוי. התקנת התשתית 

למען הסר יום ממועד החתימה על החוזה.  14ד חדש לחלוטין בתוך על הספק לספק ציו 3.2

 . לאתרי המכללה אינה מאושרת ציוד משומש או מחודש ספק, אספקת 

ציוד מתכלה ו/או ציוד תחזוקה אשר יידרש לצורך תפעול שוטף של המכונות, כגון: נייר,  3.3

 ספק כפי שיפורט להלן. מחסניות צבע ומתכלים נוספים יאוחסן ויטופל ע"י איש השירות של ה

לצורך אחסון הציוד תקצה המכללה מחסן ייעודי  טונרים ומתכלים יסופקו ככלל על ידי הספק. 3.4

 שמיקומו יהיה בשטחה ובסמוך לריכוזי המכונות ככל הניתן.

 הספק יישא באופן מלא ובלעדי בכל הוצאות התקנת הציוד.  3.5

 

 תיעוד  .4

 הספק יפיק עבור המכללה את הדוחות הבאים: 4.1

 - "ח חודשי הכולל את הנושאים הבאיםדו 4.1.1

 (מכונהפירוט כל התקלות שאירעו )עפ"י חדר ו. 

 פירוט זמני התגובה של הטיפול באותן תקלות. 

 שבוצע בהם טיפול מונע לפי הנחיות היצרן ומה מונה הדפים שהיה ציודפירוט ה. 

ם כולל זמני התגובה של דו"ח יומי לגבי כל התקלות שדווחו באותו יום ומה טופל באותו יו 4.2

 הטיפול בתקלה.

 

  ספרות .5

סופק עם תיעוד מלא, לרבות ספרי התקנה והפעלה של היצרן י למכללה ציוד חדש שיסופקכל 

, או מדיה אחרת( אין צורך בהספקת ספרות CD ,DVDבאנגלית. ספרות זו תסופק על גבי עותק רך )

 מודפסת.



19 

 

 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 

  תיעוד מצאי  .6

ותיעוד של כל ההגדרות שלהן. הספק  הציוד המותקןמידע של כל  הספק יתחזק באופן שוטף בסיס

יתחייב לעדכן תיעוד זה בתדירות שלא תפחת מאחת לשלושה חודשים וזאת במשך כל תקופת 

 האחריות והשרות.

 

   צילומים /תיעוד הדפסות .7

סיס . תיעוד זה יהווה בכונהבכל מ ו/ צולמועל הספק לתעד, אחת לחודש, את כמות הדפים שהודפס

 לחשבון המסכם שיוגש סופו של כל חודש.

 

 נהלים  .8

. הספק יתחייב לעדכן מכללה, שישמשו את אנשי הלציודהספק יכין נהלי הפעלה ותחזוקה שוטפת 

נהלים אלו עפ"י צורך וזאת במשך כל תקופת האחריות והשירות. נהלים אלו יהיו כתובים בשפה 

 .הציודלים בתפעול ותחזוקה של ברורה המתאימה לסגל עובדי המכללה שאינם מורג

 

  –שירותים נדרשים עבור סגל המכללה  1ב.

 

 :של הספק יהיו כמפורט להלן( SLA)זמני תגובה  .1

 13:00כל קריאת שירות טלפונית שתעשה ע"י המכללה למוקד השירות של הספק עד לשעה  1.1

קדם בה תענה 13:00קריאה שתתקבל במשרדי הספק מעבר לשעה תענה עוד באותו היום. 

שירות כאמור יכלול הגעה פיזית לאתר . שלמחרת בבוקר 10:00לא יאוחר מהשעה ו האפשרי

המכללה )במידת הנדרש(, תיקון המכונה, לרבות החלפת חומרים מתכלים ולרבות תוף טונר. 

קרי תקלה בעלת מאפיינים דומים במכונה, אשר בגינה   - במקרה של תקלה חוזרת ונשנית

תוחלף המכונה למכונה חדשה לפי מפרט השירותים של  –אות בחודש קרי 3 -נפתחו מעבר ל

 ימי עבודה מיום דרישת המכללה. 5המכרז ובאחריות הספק, וזאת תוך 

מנהל הספק או אדם אחר, שמוסמך לקבל החלטות, יהיה זמין טלפונית בכל שעות יום  1.2

 .17:00עד  8:00 -העבודה. יום עבודה ייחשב מ
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לפת רכיבים שאין שברשות הטכנאי או לקיחת המכונה למעבדת במידה שהתיקון מצריך הח 1.3

שעות מכונת צילום/ מדפסת חליפית זמנית,  24הספק יעמיד הספק, לכל המאוחר, בתוך 

 ימי עבודה. 5, עד להשלמת התיקון, אשר בכל מקרה לא יעלה על שוות ערך לציוד הקיים

 יהיו כמפורט להלן: במדור בחינותעל אף האמור לעיל, זמני התגובה ביחס למכונות המצויות  1.4

 18:00עד  8:00 -יום עבודה ייחשב מ. 

  כל קריאת שירות טלפונית שתעשה ע"י המכללה למוקד השירות של הספק עד

תענה עוד באותו היום. קריאה שתתקבל במשרדי הספק מעבר  15:30לשעה 

 בבוקר. 10:00תענה למחרת היום לא יאוחר מהשעה  15:30לשעה 

 קון מצריך החלפת רכיבים שאין שברשות הטכנאי או לקיחת המכונה במידה שהתי

שעות מכונת צילום/ מדפסת  12למעבדת הספק יעמיד הספק, לכל המאוחר, בתוך 

, עד להשלמת התיקון, אשר בכל מקרה לא שוות ערך לציוד הקייםחליפית זמנית, 

 ימי עבודה. 5יעלה על 

 לאירוע.₪  500פירוט לעיל, תגרור קנס של חריגה מזמני התגובה הנדרשים מהספק, לפי ה 1.5

יובהר כי הספק יידרש להגיע לאתר בכל מצב בו המשתמש לא הצליח להתגבר על התקלה  1.6

וללא תלות אם התקלה נובעת מכשל במדפסת או מבעיית תפעול, בלוחות הזמנים המפורטים 

מלאה. בכל  לעיל וזאת בכל מצב בו צוות המכללה לא הצליח להחזיר את המדפסת לכשירות

המפורטים לעיל גם אם הטיפול החל מרחוק ולא צלח.  הזמניםלא יעלה על  הטיפולמקרה זמן 

 . המכללהכל תקלה תטופל ברציפות עד למתן פתרון מלא שביעות רצון 

המכללה תהיה רשאית לדרוש כי ביצוע התקנות, תחזוקה שוטפת, בדיקות, עדכונים  1.7

 (. 7:00 -ל 18:00קרי בין השעות ושדרוגים יהיה מחוץ לשעות העבודה )

הספק יורשה לבצע דיאגנוסטיקה מרחוק, בתצורה שתוגדר ע"י הספק, ותאושר ע"י נציג  1.8

מטעם המכללה. יודגש כי יכולת זו איננה מהווה תחילת טיפול ועל הספק יהיה להגיע פיזית 

ולהבטיח  לאתר המכללה, בכל מצב בו זיהה כי לא ניתן לטפל בתקלה באמצעות גישה מרחוק

. בכל מקרה הציוד המקוריעד תיקון  ציוד חלופילכשירות מלאה או התקנת  הציודהחזרה של 

 למכללה. ציוד זמנייועבר דו"ח על התקנת 
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  צילומים /ניטור וניהול הדפסות .2

המציע יכלול בהצעתו תוכנה ושרת הדפסות מרכזי, שיאפשרו ניהול, מעקב ושליטה על  2.1

 במכללה. תוכנה זו תכלול, לכל הפחות: צילומים /מערך ההדפסות

 הארגוני Active Directory -יכולת ניהול משתמשים, על פי הגדרותיהם ב 2.1.1

 אפשרות סריקה ישירה למייל המשתמש  2.1.2

 אפשרות לניהול הרשאות לפי משתמש או קבוצה 2.1.3

 מעקב אחר היקף ההדפסות של כל משתמש או קבוצה 2.1.4

 ת משתמש או קבוצת משתמשים:לפי הרשאו –אפשרות לכפיה של תכונות הדפסה  2.1.5

 שימוש ב- duplex 

 צילום /איכות הדפסה 

 הדפסת ש"ל בלבד מאפליקציות שהוגדרו 

 אפשרות הדפסת ש"ל בלבד במדפסת או מכונה משולבת צבעונית 

, בחלוקה צילומים /כלי להפקת דוחות מסכמים. הדו"ח החודשי של כמות ההדפסות 2.1.6

 ולמכללה., יישלח כדוא"ל לספק מכונהעל פי זיהוי ה

ותשלח  במכונההתוכנה תבדוק באופן יזום, מספר פעמים ביום, את כמות הטונר ש 2.1.7

 מכונההתראה למשתמש שיוגדר על כל 

התוכנה תסרוק תקלות בציוד ותשלח התראה למוקד הטכני של הספק לצורך טיפול  2.1.8

 בתקלה.

 

  צילומים /בקרת ואבטחת הדפסות .3

זדהות על ידי כרטיס או בכל אמצעי המקובל המציע יכלול בהצעתו פתרון שיחייב עובד לה 3.1

המכללה תעדכן את הספק בשוק בטרם ביצוע ההדפסה/ צילום/ סריקה/ בפועל. יובהר כי 

 יותקנו בקרי השליטה.בתחילת ההתקשרות ובמידת הצורך במהלכה האם והיכן 

 הפתרון יכלול, לכל הפחות:   

נפרד. הבקר ישמש  פנימי, המובנה במדפסות או לחילופין בקר חיצוני בקר 3.1.1

 להזדהות באמצעות כרטיסי הקרבה/ או דומיו.
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הבקר יציג למשתמש את רשימת הקבצים שנשלחו על ידו ויאפשר לבחור את  3.1.2

 הקובץ המיועד להדפסה או למחוק קבצים מרשימת ההדפסות.

ממשק המשתמש של הבקר יתמוך באופן מלא בעברית, לרבות הצגת שמות  3.1.3

 הקבצים להדפסה בעברית.

בפועל עד למועד בו העביר את כרטיס/ או דומיו העובד  צילום /וב ההדפסהעיכ 3.1.4

 .כונהבמ

 מסוימות. כונותאפשרות לחסימת משתמשים למ 3.1.5

 .צילומים /אפשרות למשתמשים מורשים לשחרר הדפסות 3.1.6

 .כלי להפקת דוחות מסכמים 3.1.7

  – , לרבות תמונה ופרוט ממשק המשתמשעל המציע לצרף להצעתו מפרט של הבקר המוצע 3.2

 .כל הבקרים אמורים להיות עם מסכי מגע

 

  דרכת עובדי המכללהה .4

 על הספק לבצע הדרכה לעובדי המכללה. במסגרת הדרכה זו יוצגו: 4.1

 והשימוש בה המדפסת 4.1.1

 תפעול המדפסת 4.1.2

 בדיקות תקינות 4.1.3

 נוהל פניה לספק לצורך טיפול בתקלות 4.1.4

 

  – שירותים נדרשים עבור הסטודנטים של המכללה 2ב.

 

  - כללי .1

כל ציוד ההדפסה והסריקה יהיה בבעלות מלאה של  -מכונות לצילום ולהדפסה  אספקת 1.1

 הספק. כל הציוד המסופק יהיה חדש לחלוטין.

בסמוך לכל מכונה/ ריכוז מכונות יציב הספק הזוכה שלט ובו תיאור מפורט של דרכי השימוש  1.2

בעת במדפסת, שיטת החיוב, השימוש באמצעי תשלום, מחירי ההדפסה ודרכי הפנייה 

 תקלה.
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 תיקון תקלות במערך המכונות לצילום ולהדפסה אותן יספק הספק. 1.3

על הספק לשאת בעלויות הצבת  - ים לנייר וריקון הפחים בעת הצורךהצבת פחים אקולוגי 1.4

)כולל פינוי  הפחים. הפינוי יתבצע באמצעות איש השרות של הספק אשר יוצב באתר

 כפי שיפורט להלן. מתכלים(

 הסטודנטיםמחסנית הדפים למדפסות ולמכונות הצילום בקרב אוכלוסיית יובהר כי אספקת  1.5

 תהיה באחריות הספק )המכללה תקצה מקום/מחסן ייעודי עבור מלאי דפים וטונרים(.

יהיו באחריותו המלאה  הוצאות המיגון. נדרש מיגון נגד גניבות מכונות ומיגון נגד גניבות דפים 1.6

 באופן בלעדי. , ככל שיהיה,הטיפול בנזקשל הספק והוא יישא בהוצאות המיגון ו

 

 :במסגרת השירותים יכללו הפעולות כדלקמן .2

 Android -ו IOSמשלוח הדפסה ממחשב נייד/ טלפון חכם וטאבלט מבוססי מערכות הפעלה  2.1

בפרוטוקול  המכללה, יותנה בהזדהות מאובטחת אשר אינם מחוברים לרשת התקשורת של

HTTP באמצעות פרטי ההרשאה המוסד( יים של המכללהLogin ו-Password לאחר .)

השלמת הזדהות מוצלחת, יעביר היישום את ההדפסה למערכת ההדפסה הציבורית, בצירוף 

 ( המכללתי.Loginהפרמטר של שם המשתמש )

אפשרות נוספת היא הדפסת ענן דרך שרות דואר. כאשר הזיהוי בתור ההדפסה, באמצעות  2.2

 שם משתמש  וסיסמה.

ותור ההדפסה לשני המקרים יהיה זהה ואחיד. הפקת ההדפסות תהיה על  מערכת ההדפסה 2.3

 בסיס שם המשתמש. 

על המערכת לכלול תורי הדפסה לכל קמפוסים בנפרד. תור אחיד להדפסה שחור/לבן ותור  2.4

 אחיד להדפסה צבעונית.

על המערכת לאפשר קביעת משך זמן השהייה המקסימלי של הדפסה בתור ההדפסה  2.5

השעות. בתום זמן השהיה המקסימלי ובמידה  48הזמן לא יעבור את הציבורי. משך 

 וההדפסה לא הודפסה, היא תמחק.

על מערכת ההדפסה )שרתי ומערכת אחסון( להיות מסוגלת לעמוד בעומס טיפול של לא  2.6

 עבודות הדפסה בשעה, ולאגור הדפסות בנפח מקסימלי מתאים לכמות זו. 5,000פחות מ
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 בקמפוס באר שבע ל שוטף וטיפול בתקלותעובד מטעם הספק לתפעו .3

טיפול בתקלות באופן מידי ושירותי תפעול שוטף של ריכוזי המכונות יידרש הספק  לצורך 3.1

בין  בקמפוס באר שבע המכללה מטעמו אשר ישהה באופן קבוע באתר להציב איש שרות

ל ידי בתקופת בחינות שעות הפעילות יהיו נתונות לשינוי ע .18:00ועד  09:00השעות 

 .המכללה

לרבות  על הספק לשאת באופן מלא ובלעדי בעלויות איש השרות על כל המשתמע מכך 3.2

 . עמידה כמובן בכל חוקי העבודה

בין איש השרות לבין המכללה והספק יהיה  יחסי עובד מעבידיתקיימו לא למען הסר ספק,  3.3

 מעבידו ואחראי לכל צרכיו של איש השירות.

 : בין יתר תפקידי איש השרות 3.4

  .חידוש מלאי הנייר במכונות 

  בתקלות במערך המכונות שבאתרי המכללה. מידיטיפול 

  .ריקון פחי הנייר בעת הצורך 

 .ריקון פחי המתכלים 

  .קבלת סחורה )נייר, דיו ומתכלים( למחסן שיוקצה ע"י המכללה 

 

  – תכולת שירות ותחזוקה .4

כונות קת ציוד מתכלה למביצוע תחזוקה שוטפת לציוד הצילום וההדפסה בכלל זה אספ 4.1

 לרבות:

 נייר למדפסות ולמכונות הצילום, המשרתות את הסטודנטים 4.1.1

 מחסניות צבע ושחור לבן.  4.1.2

 רכיבי חומרה השייכים למכונות ואשר דרושים לתפעולן השוטף 4.1.3

 החלפת מכלולים על פי דרישות היצרן לפי כמות מונה והדפסה 4.1.4

פעולה אחרת הנדרשת בהתאם ביצוע תחזוקה מונעת לרבות ניקוי, שימון וכל  4.1.5

 להוראות היצרן.

)תקופות מבחנים  17:00עד  8:00בימי א' עד ה' בין השעות  -זמינות לכשירות הציוד כ"א 4.2

 .הדרכה למשתמשים\בתקלות דרג א'  טיפול\החלפת טונרים\למילוי נייר -הוספת שעות( 
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עד  8:00ין השעות מוקד טלפוני לבירור פעולות שבוצעו בכרטיסי אשראי בימי א' עד ה' ב 4.3

17:00. 

שניים  – לטעינה ומכירת כרטיסים ע"י האפשרות לטעינה במטבעות ושטרות  -מטען מוכר  4.4

 .בכל קמפוס

 

   שליחת הדפסה באמצעות דואר אלקטרוני .5

המציע יכלול בהצעתו פתרון שיאפשר למשתמשים מורשים ומוגדרים מראש לשלוח קבצים  5.1

 לת זאת תכלול את התכונות הבאות, לכל הפחות:להדפסה באמצעות דואר אלקטרוני. יכו

הפניית קובץ או קבצים למדפסת שתוגדר על ידי המשתמש באמצעות  אפשרות 5.1.1

משלוח הקובץ בדואר אלקטרוני. המשלוח יתאפשר הן מהרשת הפנים ארגונית והן 

ועוד.  tabletמאמצעים חיצוניים, לרבות מחשבים ניידים, טלפונים חכמים, התקני 

יוכל לשלוח הדפסה רק מכתובת מייל בה הוא מזוהה במערכות איש סגל 

 של המכללה. AD -האירגוניות לרבות ה

המייל ישלח כקובץ או קבצי הדפסה לשרת ההדפסה, יזוהה לפי כתובת המייל של  5.1.2

איש הסגל וישויך לשם המשתמש המתאים. ההדפסה תיספר, כאשר תודפס, כחלק 

 הול. אינטגרלי מההדפסות במסגרת תוכנת הני

ההדפסה הינה אך ורק למדפסות הכוללות בקר. שחרור ההדפסה יהיה באמצעות  5.1.3

 כרטיס העובד, בדומה לכל הדפסה רגילה.

 

 תמורה ומודל חיוב .6

 תשלום עבור כל פעימה יועבר במלואו לספק.  6.1

זאת הספק יהיה האחראי הבלעדי והמוחלט על מערכת הגבייה וניהול הגבייה מהסטודנטים,  6.2

 .מעורבות ו/או אחריות של המכללה ללא כל

 כל טענה/בירור של סטודנט תטופל ישירות ע"י הספק באופן המהיר והיעיל ביותר. 6.3

 או באמצעות כרטיס צילום מטעם הספק. מודל חיוב באמצעות כרטיסי אשראי 6.4

 חיוב מופחת להדפסת דופלקס. 6.5

 .ללא עלות קרי, סריקה חד צדדית/ דו צדדית תהיה –אי חיוב עבור פעולת סריקה  6.6

 על אותה מכונה משולבת. A4ל ו  "ש A3צילום בגודל נייר \חיוב על הדפסהאופציית  6.7



26 

 

 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 . ONLINEוכרטיסי אשראי ב  באמצעות אפליקציה חיוב אופציה ל 6.8

 

 :יתבצע כדלהלן צילום /תהליך ההדפסה .7

 (.)שם משתמש וסיסמה ויכניס את פרטי הזהות שלו צילום /המשתמש ייגש לעמדת ההדפסה 7.1

 שלו. צילומים /למשתמש תוצג רשימת ההדפסות 7.2

המשתמש יבחר מתוך הרשימה את המסמך הרצוי, ישלם עבור ההדפסה באמצעות כרטיס  7.3

 אשראי או באמצעות כרטיס נטען של החברה הזוכה. ההדפסה תתבצע רק לאחר התשלום.

וס המציין מתי במכשיר החיוב יוצג הסכום בו יחויב המשתמש נכון לכל רגע. כמו כן יהיה סטט 7.4

 המכשיר פעיל, מתי המכשיר ממתין לכרטיס או מתי סיים את פעולתו.

מעבר בין משתמשים או עבודות הדפסה יסגור את החיוב וידרוש שימוש מחדש באמצעי  7.5

 התשלום.

 החיוב ינותק עם הוצאת אמצעי התשלום, ללא השהיית זמן. 7.6

רית העבודה במדפסות הפסקת פעולת ההדפסה, מכל סיבה שהיא, תגרום לניקוי שא 7.7

 לשם מניעת חיוב שגוי של הסטודנטים הבאים בתור.  -ובשרת

 נדרשות מכונות הדפסה דופלקס )דו צדדי( בלבד וכן מכונות סריקה דופלקס )דו צדדי( בלבד.  7.8
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 סגל  - םצילומכונות כמות מדפסות ו - 1א'נספח 

 

    

 
 באר שבע

  
     
 

 116 סה"כ מכונות :
  

     

 
 A3מכונות  משולבות פסותמד

מספר הדפסות לפי 
 דף

 
        

 1,896,223   42 46 שחור לבן

 
        

 264,768 4 4 20 צבע

     

     

 
 אשדוד

  

     

 
 68 סה"כ מכונות : 

  
     

 
 A3מכונות  משולבות מדפסות

מספר הדפסות לפי 
 דף

 
        

 986,277   25 26 שחור לבן

 
        

 108,682 2 3 12 צבע

     
     
     
     

 
 מכונות 184סה"כ כלל קמפוס  
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 סטודנטים -מדפסות ומכונות צילום כמות  – 2נספח א'

 

   

ומכונות מדפסות 
 - סטודנטים

      

   

 באר שבע

      
           
           
           

 

 צילום
מכונה 

A3  מדפסות 
סת מדפ

 צבע
מרכזי 
 הדפסה

C-
PAD מטענים 

 

 
 

 

              
 

  

 

10 1 12 1 8 22 2 
 

 
              

 

 
              

 
         

         

  

         

  

           
           

   

ומכונות מדפסות 
 סטודנטים

      

   

 אשדוד
      

           
           

 

 צילום
מכונה 

A3 מדפסות 
מדפסת 

 צבע
מרכזי 
 הדפסה

C-
PAD 

 מטענים
)כרטיסי 

 צילום(
   

 

              
 1 11 3 1 5 1 4 בני ברית   

   

 

              
 2 18 5 1 7 1 9 ז'בוטינסקי   

   

 

              
 3 29 8 2 12 2 13 סה"כ   
   

           
           
           
           

 

 42 -כלל קמפוסי  סה"כ
 מכונות

       
            

  שני הקמפוסים

 
  

 2017בשנת  )לפי דף( הדפסות
 )לפי דף( הדפסות

 2018בשנת 

    

   4,763,299  4,200,000 
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 מפרטים טכניים של מכונות וכן פרופיל מיוחד מדור בחינות - 3א' נספח 

 

 מפורט בנספח א' לעיל, להלן דרישות טכניות נוספות:מבלי לגרוע בשירותים הנדרשים, כפי ש

 .HP, Ricoh, Lexmark, Brother - BRANDמדפסות יהיו מסוגים הבאים:  .1

 מערכת לשליטה ובקרה ע"י שחרור עבודות. .2

 תוכנה לקריאת מונים אוטומטית ושליחת הנתונים למכללה ולספק. .3

 –וד עם אפשרות לשידוך סיכות מכונות מהירות עבור מדור בחינות בקמפוסים של ב"ש ואשד .4

 פירוט להלן.ראה 

 
 
 

 פרופיל מדור בחינות :

 

 דף בדקה 75ל מינימום \מכונות הפקה ש (4ארבע ) .1

 צדדי  צילום דו \יכולת הדפסה  .2

 גרם 300הדפסה על נייר בעובי של  .3

  שניות  3.2לפחות  –מהירות הדפסה דף ראשון  .4

 וברתדף בח 50יכולת לגימור עם סיכה אמצע וצד עד  .5

 150Kעמידה בעומס עבודה חודשי של  .6

 חיבור ברשת לעמדות עבודה  .7

 דף  100מזין נייר אוטומטי עד מינימום  .8

 1200X1200 DPIמינימום רזולוציה הדפסה  .9

  4100עם קיבולת כללית של  3מגשי נייר מינימום  .10

 ניירות  100לסוגים לא סטנדרטים עד הכנסה של  –מזין נייר צד  .11

 4Aרדת( להפקת מדבקות על נייר מדבקה בגודל מדפסת ייעודית )נפ .12
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 סטודנטים  – 4נספח א' 
 
 
 

 נתונים פרמטרים קטגוריה

 A4שחור/לבן 

 כן לייזר

 DPI 1200 רזולוציית הדפסה/סריקה

 4 כמות מגירות

 סה"כ בכולל 600 קיבולת דפים

 56 מהירות הדפסה לדקה

RAM 512MB 

 כן צ(הדפסה )דו"ון כיו

 צבע

 כן לייזר

 DPI 1200 רזולוציית הדפסה/סריקה

 1 כמות מגירות

 550סה"כ בכולל  קיבולת דפים

 42 מהירות הדפסה ש/ל לדקה

מהירות הדפסה צבעוני 
 לדקה

42 

RAM 1GB 

 320GB זיכרון פנימי

 סטנדרט כיוןן הדפסה )דו"צ(

מכונת צילום שחור לבן 
A4 + A3 

 כן לייזר

 x 1200 dpi 2,400 זולוציית הדפסהר

 A3  -   1 A4 1 כמות מגירות

 סה"כ בכולל 3200 קיבולת דפים

 25 מהירות הדפסה לדקה

RAM 4GB 

 320GB זכרון פנימי

 DPI 600 רזולוציית סריקה

 כן כיוןן הדפסה )דו"צ(

 
 
 

 דרישות ספציפיות עבור מערכות אשר בשימוש הסטודנטים:
 
 (3 א' דו"צ )בהתאם לנספח A4ל \שמדפסות  .1

 דף. 1,000אופציה להוספת מגשי נייר לעוד  .2

 (3 א' . )בהתאם לנספחA3ל דו"צ עד גודל נייר \מכונות צילום ש .3

 , נעילת המכונות לפתיחה ע"י הסטודנט.צג מגע בעברית .4

 . "6בקרי שחרור עבודה צבעוניים בגודל מסך שלא יפחת מ  .5

 .בקר\שכוללת מדפסת  בלבד לכל תחנהנקודת רשת אחת  .6

 .בקר שמחובר לרשת בעמדת אגודת הסטודנטים לטעינה עבור ציבור המילואימניקים .7
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  סגל – 5נספח א' 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 נתונים פרמטרים קטגוריה

 A4שחור/לבן 

 כן לייזר

 DPI 600 רזולוציית הדפסה/סריקה

 1 כמות מגירות

 סה"כ בכולל 350 קיבולת דפים

 38 מהירות הדפסה לדקה

RAM 128MB 

 כן כיוןן הדפסה )דו"צ(

 משולבת A4שחור/לבן 

 כן לייזר

 DPI 600 רזולוציית הדפסה/סריקה

 1 כמות מגירות

 סה"כ בכולל 350 קיבולת דפים

 20 מהירות הדפסה לדקה

RAM 640MB 

 80GB זיכרון פנימי

 כן כיוןן הדפסה )דו"צ(

 A4צבע 

 כן לייזר

 DPI 600 ריקהרזולוציית הדפסה/ס

 1 כמות מגירות

 סה"כ בכולל 300 קיבולת דפים

 27 מהירות הדפסה ש/ל לדקה

מהירות הדפסה צבעוני 
 לדקה

27 

RAM 512MB 

 400MB זיכרון פנימי

 כן כיוןן הדפסה )דו"צ(

שחור/לבן מכונת צילום -צבע
 A4+A3משולבת 

 כן לייזר

 DPI 1200 רזולוציית הדפסה

 DPI 600 ית סריקהרזולוצי

 2 כמות מגירות

 כולל סה"כ  4400 קיבולת דפים

 28 מהירות הדפסה ש/ל לדקה

מהירות הדפסה צבעוני 
 לדקה

28 

RAM 1GB 

 80GB זיכרון פנימי

 כן כיוןן הדפסה )דו"צ(
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 אישור המציע -למסמך א'נספח ב' 

 

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור 

 במכרז וכי אנו עומדים בכל תנאיו.

 

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 ריך: _____________.תא

_______________ 

 חתימה

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 אישור רו"ח/עו"ד

 

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי 

חוק החברות )נוסח חדש(, שאינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא \רשומה לפי פקודת המציע היא חברה

 הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על הסכם זה הם____________

___________נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי -ו נושא ת.ז.______________

ת של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר בהתאם למסמכי ההתאגדו

 אושרה כדין.

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 _______________________         תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח

 

 
 

 



33 

 

 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 תצהיר המציע – למסמך א' 'גנספח 

שמספרה ת.ז. נושא , ________________________החתום מטה  ,אני

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים ___________________

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

המגיש הצעתו במסגרת פניה  ("המציע"________________ )תצהיר זה בשם  נת/הנני נותן .1

רכת ניהול ומתן לאספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים ומעלקבלת הצעות 

בבאר  עבור המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון בבאר שבע ע"רשירותים לתחזוקתם 

 .שבע ובאשדוד

הצעת המציע מוגשת אך ורק בשם המציע, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעת המציע  .2

 לפניה הנ"ל, מסמכי המכרז ונספחיהם.

ס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונ .3

 נושיו.

עובדי המציע במסגרת פרויקט זה יהיו כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה  .4

 בישראל שהייה בתוקף.

ידי המציע אך ורק עובדים -הריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשואות החוזה, יועסקו על .5

 בעלי היתר עבודה כדין. בעלי אזרחות ישראלית ו/או 

)אכיפת ניהול חשבונות,  ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים המציע .6

בעל )להלן: " ,1976 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

ת גופים ם את הוראות חוק עסקאומימקיי"(, חוק עסקאות גופים ציבוריים"( )להלן: "זיקה

ובנוגע להוראות החיקוקים המנויות ציבוריים, בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין 

והמציע ו/או , 2011-בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

על חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש יותר משתי עבירות בעל הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו ב

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות  -ן, ואם הורשעו ביותר משתי עבירותעמן קלו

 . ממועד ההרשעה האחרונה

כמו כן, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת ישראל  .7

ביחס להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, 

 בות החוקים הבאים: ולר

  ,1959-תשי"טהחוק שירות התעסוקה; 

  ,1951-תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה; 

  ,1976-תשל"והחוק דמי מחלה; 

  ,1950-תשי"אהחוק חופשה שנתית; 

  ,1954-תשי"דהחוק עבודת נשים; 

  ,1965-תשכ"והחוק שכר שווה לעובד ולעובדת; 

  ,1953-תשי"גהחוק עבודת הנוער; 

 ,1953-תשי"גה חוק החניכות; 

  )1951-תשי"אהחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה; 
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

  ,1958-תשי"חהחוק הגנת השכר; 

 1963-תשכ"גהטורין, יחוק פיצויי פ; 

  ,)1995-תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב; 

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

 1996-על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ום חוק העסקת עובדי; 

 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב . 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים אחד  .8

 ה הרלוונטית[בחלופ Xמעלה ]יש לסמן 

  '1998-בלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוג 9הוראות סעיף  –חלופה א 

 )להלן "חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע.

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: –]למציע שסימן את חלופה ב' 

 ( 1חלופה )– עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ 

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות אם המציע  100המציע מעסיק  –( 2) חלופה

עובדים לפחות, המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה  100מעסיק 

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

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –זכויות, ובמידת הצורך 

ה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה במקר

( ונעשתה אתו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )

המציע מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

וא גם פעל לחוק שוויון זכויות, ה 9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

המציע מתחייב להעביר העתק מפנייתו למנכ"ל  –לעיל  8במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .9

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976-מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

____________                ________________________ 

 חתימה וחותמת מציע               תאריך                             

 אישור

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני                      

עליו לומר את האמת וכי ת.ז. ________, המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי 

הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם  -יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 עליה בפני.

__________________ 

 עו"ד
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 אישור רו"ח - למסמך א' 'דנספח 
 

 תאריך___________

 לכבוד

 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

 

 ג/א.נ., 

 

  
ספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים ומערכת ניהול ומתן לאמכרז הנדון: 

 שירותים לתחזוקתם

 

 

( הריני/ו מאשר/ים בזאת שמחזור "המציע" –כרואה החשבון של ______________ )להלן 

        -לא פחת מלא כולל מע"מ  2018 -ו 2017 ,2016ההכנסות השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 

לפי כללי חשבונאות מקובלים וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים , ₪600,000

 המבוקרים של המציע.

 

 

 ולראיה באנו על החתום,

 

_______________________ 

 רו"ח

 

 *** ניתן למלא את נספח זה על גבי דף לוגו של אישור רו"ח
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 הנוסח ערבות בנקאית לקיום ההצע - למסמך א' 'הנספח 
 

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ע"ר

 ("המזמינה")להלן: 

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ________________________הנדון: 

 

( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל "המבקש"עפ"י בקשת_____________________ )להלן: 

(, בקשר להצעת המבקש ""סכום הקרן)להלן:  ₪ 30,000סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של  

במסגרת מכרז לאספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים ומערכת ניהול ומתן 

 שירותים לתחזוקתם עבור המזמינה.

 

ימים מעת קבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן, תוך  .1

י להטיל עליכם כל חובה הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבל

לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום 

 הערבות מאת המבקש.

 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים  .2

להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה 

 במפורש ומראש על כל טענה בקשר לכך.

 

מכם חייבת להימסר לנו עד מועד  וכל דרישה 3.2.2020 ליום עדהערבות תהיה בתוקף  .3

 זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 

 

 

 בכבוד רב,        

 בנק........................         

 סניף......................        
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

פרטי פירוט ניסיון, הצהרה בדבר עמידה בתנאי סף וכן טופס  –למסמך א' ' ונספח 
 לקוחות 

 

 

אני הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי 

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב 

 כדלקמן:

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה "הספק"מכתי כדין ע"י _______________ )להלן: אני הוס .1

לאספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים ומערכת ניהול ומתן להצעה למכרז 

 בבאר שבע ובאשדוד. סמי שמעון להנדסה עבור המכללה האקדמית שירותים לתחזוקתם

 ן, האמצעים והציוד כמפורט להלן:הינו בעל הניסיו הספקהריני לאשר כי  .2

מורשים לפחות, שירותי  ( טכנאים5) חמישהמערך שירות ותחזוקה הכולל  ישלמציע  .א

 .לפתרון תקלותמעבדת תיקונים וכן שירותי מוקד לצורך מתן מענה טלפוני 

*** מציע שמגיש הצעתו עבור סקטור סטודנטים מתחייב כי שירותי המוקד הניתנים על ידו 

 בענייני אשראי וסליקה.  ורך טיפולהם גם לצ

 מס' טכנאים:___________________. – להשלמת המציע

ק"מ מבאר שבע ו/או רדיוס של  70 רדיוס של הגדרה:  – אין סניף דרומי   יש/  למציע .ב

 .ק"מ מאשדוד 25

 פרטי הסניף: כמפורט לעיל,במידה וקיים סניף  - להשלמת המציע

כתובת: 

__________________ ____________________________________________ 

 

 להלן פרטי הממליצים: .3
 

שיצורפו הצהרת יכול לצרף דפים נוספים ובלבד  ספק*** לצורך מילוי הטבלאות להלן ה
 וכן אישור עו"ד המציע

 

 

שם איש קשר מטעם  שם הלקוח מס"ד
 הלקוח

 + פרטי התקשרות 

המועדים בהם 
סופקו שירותי 
 המציע ללקוח

היקף מקבלי 
שרות בתור 

  אחד

מס' 
 מכונות
אצל 
 הלקוח

1   

 

  

 

 

2     

 

 

3     

 

 

 



38 
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 מס' לקוחות אקדמיים של המציע בסדרי גודל של המכללה: .4
 
 ________________________ .א

 ________________________ .ב

 ________________________ .ג

 ________________________ .ד

 
 

 ן תצהירי דלעיל אמת.זהו שמי, זו חתימתי ותוכ .5
 

_________________     ___________________         ___________________ 

 ת.ז    שם    תאריך

 

 

 אישור

אני  הח"מ, עו"ד, מ.ר. ________________, מאשר, כי ביום _____________, הופיע בפני 

הרתי אותו כי עליו לומר ולאחר שהז הספקנושא ת.ז. _______________, המורשה לחתום בשם 

הצהיר בפני על  נכונות הצהרתו   -את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 דלעיל וחתם עליה בפני.

_______________ 

 עו"ד
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

  
 

 הצעת הספק - למסמך א'' זנספח 
 

 תאריך______
 לכבוד

 )ע"ר( המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
 אשדודקמפוס שבע ו קמפוס באר

 
 

 שלום רב, 
 

לאספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים ומערכת ניהול הנדון: הצעת הספק 
 (                      )מס'ומתן שירותים לתחזוקתם 

 

אנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה לידי המכללה האקדמית 

לאספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, "( את הצעתנו "המזמינה –ר )להלן ע" להנדסה סמי שמעון

המכללה בבאר שבע  י, בקמפוסמכונות צילום, סורקים ומערכת ניהול ומתן שירותים לתחזוקתם

 , ואנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:ובאשדוד

ה, על כל מסמכיו קראנו בעיון ובדקנו בקפדנות את כל המסמכים המצורפים להזמנה, לחוז .1

אם המזמינה תבחר  –(, הבנו את תוכנם, ואנו מתחייבים "מסמכי המכרז"ונספחיו )להלן: 

אשדוד המזמינה ב ילאספקת הציוד ולמתן השירותים בקמפוס -להתקשר עמנו בחוזה 

 .ובבאר שבע

 ומסמכיו. בקשו על ידינו לעניין הליך המיוןקיבלנו כל הסבר והבהרה שנת .2

, בעצמנו ל הדרישות המוקדמות ועומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרזאנו עונים על כ .3

 . בהתאם לאמור במסמכי המכרז

אנו מתחייבים כי המחירים הנקובים בהצעתנו זו כוללים את כל ההוצאות, כל התשומות, כל  .4

, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, באספקההעלויות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות 

ולרבות  הוצאות תקורה והנהלה ,השירותים במלואם, לרבות שירותי תחזוקה ומתןסורקים 

יות וכן דמי נסיעה לעובדינו. כלל המחירים הנקובים בהצעתנו לאתשלומי שכר והפרשות סוצי

כוללים רווח הוגן שקבענו לעצמנו, והינם סופיים, ולא ישתנו לאחר המועד האחרון להגשת 

רבות אי הבנה או אי ידיעה שלנו או עקב שינוי בהיקף הצעות לפחות, מכל סיבה שהיא, ל

 הרכישות. 

שהאמור בנספח א' אינו מחייב המזמינה לרכישה בהיקף כלשהו אנו מאשרים כי ידוע לנו  .5

את היקף  ו/או לשנות ו/או להגדיל דעתה הבלעדי, לצמצם-פי שיקול-שהמזמינה רשאית, עלו

ר לעיל, אנו מאשרים ומצהירים כי אין לנו ולא . כפועל יוצא מן האמוו/או השירותים הרכישות

תהא לנו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי המזמינה, בכל החלטה שתקבל 

 המזמינה כאמור.
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באספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים ומערכת אנו מתחייבים להתחיל  .6

ל ידי המזמינה, הכל בתיאום ושיתוף פעולה במועד שיקבע עניהול ומתן שירותים לתחזוקתם 

מלא עם המזמינה ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות אנשי סגל, מרצים, תלמידים, 

 הנהלה. 

נוסף לאחריותנו לפי כל  -אם לא נעמוד בהתחייבויותינו לפי מסמכי המכרז, הננו מתחייבים  .7

 .א רשאית לחלט את ערבות ההצעההמזמינה תה –דין ולפי החוזה המצורף למסמכי המכרז 

הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אנו בעלי הידע, הניסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על  .8

מנת לספק את כל המוצרים ו/או הציוד ו/או המכשירים ו/או המערכות הכלולות בהצעתנו זו 

 באיכות הגבוהה ביותר. 

מהמועד האחרון יום  90למשך עד ו אנו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנ .9

להגשת הצעות וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם אם המזמינה טרם 

 לנו כי החליטה לקבל הצעתנו זו.  ההודיע

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: .10

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמינה וקניינה הבלעדי והם  .א

ו בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו נמסרו לנ

 מתחייבים להשתמש בהם למטרה זו בלבד.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  .ב

ממוצרים ו/או הציוד ו/או המערכות,  או איזו הצעה שהיא, והיא רשאית להזמין רק חלק

כוש כלל, וזאת מכל סיבה הכול לפי שיקול דעתה המוחלט ואנו מוותרים בזאת או לא לר

 טענה בקשר לכך. על כל

אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא  .ג

נגד המזמינה או נגד מי מנציגיה ו/או שלוחיה בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות 

בין אם תתקבל ובין אם לא, בין אם המזמינה תבחר בהצעתנו רק  שהוצאו עבור הכנתה,

 ביחס לחלק מהפרקים. 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שככל שהצעתנו תהיה ההצעה הזוכה, הרי שועדת המכרזים  .ד

תהא רשאית להתיר עיון בהצעתנו, לרבות אך לא רק, בהצעת המחיר הכספית, בהתאם 

מכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, )ו( לתקנות חובת ה 38לקבוע בתקנה 

ובהתאם להלכה הפסוקה ולא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה כלפי  2010 -תש"ע 

 המזמינה בקשר לכך. 

הם סודיים  וכי כל חלק אנו מבקשים להודיע כי החלקים המפורטים להלן מתן הצעתנו  .ה

 ם: ין במפורש להלן יהא פתוח לעיונם של יתר המציעישאינו מצו



41 

 

 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 )ניתן לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס לסעיף זה(.

מורשה מטעמנו לעניין משנה ו/או קבלן  ק בשמנו או בשם תאגידהצעתנו זו  מוגשת אך ור .ו

, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור תנאי סף מקצועיים

 הרשום מטה של עו"ד או רו"ח(.

 האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד, אם המציע הוא פרט. .ז

 

 פרטי המציע הינם כדלקמן: .ח

  רהחבשם ה

   מספר תאגיד

של המציע  ישיר שם איש קשר

 מול המזמינה

 

  כתובת דוא"ל של המציע

  כתובת מלאה )כולל מיקוד(

  חברהמס' טלפון במשרדי ה

  חברהמס' פקס במשרדי ה

 

 ולראיה באנו על החתום:

 : ______________ חתימת הספק וחותמת

 ______________ ______________  : ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה           שם החותם                תפקיד החותם            

 אצל המציע           

     ______________  ______________ ______________ 

 חתימה          שם החותם                תפקיד החותם            

 אצל המציע           

 רו"ח/אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד/רו"ח _________________ )מ.ר. ________( מאשר בזאת כי ביום 
_________ חתמו בפני על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה, ה"ה 
__________________________ המוכרים לי באופן אישי, שהינם רשאים לחתום ולהתחייב 

 תם מחייבת אותו לכל דבר ועניין.בשמו של ___________________ ]המציע[, וחתימ
 

 ___________  ___________________ __________________ 

 חתימת עורך הדין/רו"ח    חותמת עורך הדין/רו"ח      תאריך      



42 

 

 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 

 הצעת מחיר - למסמך א' 1ז'נספח 
 

 לתשומת לב המציע:
 

לק מההצעה , באופן קריא ולהגישה כחבש"ח ללא מע"מיש למלא את הצעת המחיר,  (1

 למכרז.

מובהר בזאת כי למכללה שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותיה לגבי היקף  (2

הכול בהתאם לשיקול דעתה  -הקטנת או הגדלת כמות המדפסות  –השירותים הנדרשים 

 .נוי כאמור לא יגרום לשינוי במחירהבלעדי. שי

ים הנדרשים להפעלת המערכת, על המציע יוסיף להצעתו את כל הרכיבים, התוכנות והאמצע (3

כל הפונקציות המפורטות בבקשה זו. כל רכיב שיידרש ושאינו כלול בהצעת הספק, יסופק ע"י 

 הספק ועל חשבונו, ללא תוספת עלות כלשהי למזמינה.

המחירים שיוצעו להלן, יהיו סופיים, ויכללו את סך התמורה שהמציע מבקש לקבל, לרבות כל  (4

ות הנדרשות מהמציע בהתאם להזמנה זו ולחוזה המצ"ב לה, בגין מתן ההוצאות ו/או הפעול

השירותים לרבות הוצאות ביטוח, רישיונות, אישורים, היתרים, שכר ו/או הפרשות סוציאליות 

 לעובדים וכן כל מס ישיר או עקיף, לא כולל מע"מ.

 וכולל:במסגרת מכרז זה המציע מתבקש להציע הצעתו במתווה התקשרות, הנחלק לשניים  (5

 

 :שירותים עבור סגל מכללה .א

  ,והדפסות  צילומים מיליון 1.5חייבת בכמות מינימום של המכללה, עפ"י הצהרתה

לכלל מכונות הצילום, מכשירים משולבים וזאת בהתייחס  במשך שנה אחת

ומדפסות נשוא מכרז זה. יחד עם זאת, הובהר למציע שלפי דיווחי מונה בשנה 

והדפסות בציוד נשוא  צילומים מיליון 3 -כמכללה ביצעה השקדמה למכרז זה, 

מכרז זה, הפרוש באתריה, אך אין בכך כדי לשנות התחייבויות המכללה מעבר 

 כאמור לעיל. מיליון 1.5למינימום של 

  ידוע ומוסכם על המציע כי המכללה תוכל להפחית את כמות ההדפסות והצילומים

למציע לא תהיה מיליון צילומים ו 1.5 –בהתאם לשיקול דעתה ובלבד שלא יפחתו מ 

כל טענה או דרישה בקשר לכך. כמו כן, ידוע למציע כי המכללה בוחנת מעבר 

להדפסה בטוחה וירוקה ובמקרה כאמור, יידרש לעדכן חלק מהציוד באמצעים 

המתאימים להדפסה בטוחה וירוקה וכן להשיב חלק מהציוד שיסופק למכללה 

 בהתאם למכרז זה.

 חייב את המכללה לפי ביצוע בפועל מדי חודש בחודשו, לפי קריאת הספק הזוכה י

המונים בציוד שיסופק. בסוף כל שנה תיערך התחשבנות לווידוא שהציוד המוצב 

באתרי המכללה אכן עמד במינימום הנדרש. אם לא הגיעה כמות הצילומים 

יוציא הספק הזוכה חשבונית על  פעימות בשנה מיליון 1.5לסף של השנתית 

 הפרש בין המינימום המתחייב לכמות הביצוע שבוצעה ושולמה בפועל.ה
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האחריות לתיעוד מס' הדפים שיודפסו תוטל באופן מלא על הספק ויהיה עליו 

להתקין כחלק בלתי נפרד מעלות השרות את כל הרכיבים, תוכנות וכלים שיידרשו 

נספח על מנת לתעד ולשלוח למכללה את כמות הדפים שהודפסה בכל מדפסת כ

 לחשבונית.

 

  :על המציע למלא 

*** לתשומת לב המציע, במסגרת הצעתו, עלות פעימת מונה צילום/ הדפסה תהיה 

 .5א' – 1א'במפרט השירותים נספח א', בהתאם ותכלול את כל הנדרש 

  סך של  – צילום/ הדפסה בשחור לבןבגין פעימת מונה

 –ההצעה )משקל בשקלול בתוספת מע"מ כדין _______________ ₪ 

90%.) 

  סך של ______________  – צילום/ הדפסה צבעוניתבגין פעימת מונה

 (.10%)משקל בשקלול ההצעה בתוספת מע"מ כדין ₪ 

  חינם -ללא עלות  –סריקה 

                                                                                                                                                  

 :שירותים עבור סטודנטים .ב

  טבלה שלהלן:למלא את העל המציע 

 

 הצעת הספק גודל פירוט

 פעימת מונה שחור לבן

)משקל בשקלול 

 (90% –ההצעה 

A4 (95%)  

A3 (5%)  

 פעימת מונה צבע

 –)משקל בשקלול 

10%) 

A4 (95%)  

A3 (5%)  

 -ללא עלות  – סריקה
 חינם
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 חוזה  -מסמך ב'  

 

 2019ביום ________ לחודש __________ שנת  באר שבעאשר נערך ונחתם ב

 

 )ע"ר( להנדסה סמי שמעוןהמכללה האקדמית  : בין

 ("המכללה" או "המזמינה" -)להלן   

 ;מצד אחד         

 _______________________________ : לבין

  _______________________________ 

  _______________________________ 

 ("המבצע" אוהספק" " -)להלן    

 ;מצד שני         

 

לאספקה, הרכבה והספק הגיש הצעתו למזמינה במסגרת הזמנה להצעת הצעות  הואיל

 והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים ומערכת ניהול ומתן שירותים לתחזוקתם

 "(;המכרז)להלן: "

 נבחרבהתאם להצעתו מיום _______, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, והספק,  והואיל 

בקמפוסים באר שבע ואשדוד עבור סקטור  כספק של המכללה

 (סגל / סטודנטים –להשלמה ______________________ )

והספק מצהיר כי הצעתו הוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו בהתאם   והואיל

בהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל הספק כדין ואשר אושרה כדין למסמכי היסוד שלו ו

 וכי חתימתם הנ"ל מחייבת אותו לכל דבר ועניין;

 יםהנדרש ו/או השירותים והספק מעוניין לספק את המכשירים ו/או המערכות ו/או הציוד  והואיל

ומצהיר  למסמכי המכרז 5א' -1וכן נספחי א' כנספח א'בהתאם למפרט המצורף 

כי בידיו היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, היכולת הארגונית והפיננסית, כוח  ומתחייב

האדם, הציוד והמכשור הנדרשים לצורך מתן השירותים על פי המפרט המצורף 

 להזמנה;

והספק מצהיר כי קרא בעיון והבין את מסמכי ההזמנה, לרבות כל נספחיהם והמפרט וכי   והואיל

 מוכן לבצע את העבודות האמורות על פי תנאי חוזה זה; הבין את כל האמור בהם והוא

ולאור הצהרות הספק לעיל מעוניינת המכללה בקבלת המוצרים ו/או המכשירים ו/או   והואיל

 הציוד ובקבלת השירותים מאת הספק;

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא

 ו.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנ .1

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד. .2

 בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא: .3

שירותי אספקת מכונות להפקת מסמכים, מכונות אישיות, משרדיות   -"  השירותים"

ומרכזיות לצילום, הדפסה וסריקה, מתן שירותי תחזוקה למכונות 

, נייר צילום ודיו וכן תחזוקת פחי איסוף הנייר -לים ואספקת מתכ

בהתאם ו למסמכי המכרז 5א' -1וכן א' א' יבנספחכמפורט 

 .באר שבע ובאשדודהמכללה ב יבקמפוס לדרישות המכללה

כנציגו  ידוו/או מי שיקבע על  מערכות מידע של המכללה רא"ג" נציג המכללה"

 שתינתן לספק.והמוסמך לפעול מטעמו, מזמן לזמן, בהודעה 

 לרבות נציג של הספק ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו המוסמכים,  -"     הספק"

לרבות כל קבלן משנה ו/או עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל 

 המצוי מכוחו באתרי קבלת השירותים.

 למען הסר ספק, מסמכי ההזמנה וההצעה יהוו חלק מן החוזה בין הצדדים. )א(  

 ת בין המסמכים בכל השלבים, במקרה של סתירה, הינה  כדלקמן:עדיפו )ב(      

 .5א'-1א' וכןנספחי א'  –מפרט השירותים  .1

 החוזה. .2

 הצעת הזוכה. .3

 ההזמנה להצעת הצעות. .4

 

 השירותים  .4

ועיות, ביעילות, בזריזות הספק מתחייב לספק את השירותים באחריות, במיומנות, במקצ .א

 5א'-1א' -נספח א' ובמפרט השירותים  הכל כמפורט בקצב הנדרש על ידי המכללה,

  לשביעות רצונה המלאה של המכללה.ו להזמנה להגשת הצעות

תן אישור ככל שניהספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות עובדיו.  .ב

המכללה מראש ובכתב להיעזר בקבלני משנה, לא יהיה בכך כדי לפגוע באחריות הספק בכל 

 שהם.  פעילות ועניין

הספק מקבל על עצמו את מלוא האחריות על כלל המערכות ו/או המוצרים ו/או המכשירים  .ג

במהלך ו/או ע"י מי מטעמו לרבות קבלן משנה מטעמו ו/או הציוד שיסופק ו/או יותקן על ידו 

 תקופת ההתקשרות וכחלק מרכיבי השירות והאחריות ומתן שירותי התחזוקה. 

יום ממועד החתימה על חוזה זה. למען  14לחלוטין בתוך  הספק מתחייב לספק ציוד חדש .ד

 הסר ספק, אספקת ציוד משומש או מחודש לאתרי המכללה אינה מאושרת.

למכללה שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותיה לגבי היקף השירותים  .ה

נות הנדרשים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המכללה רשאית להכניס שינויים או הזמ

רכש מיוחדות ו/או תוספות ו/או הקטנות ו/או צמצום השירותים, ועל הספק לפעול בהתאם 

 להנחיות המכללה מיד עם קבלת הוראה בכתב מנציג המכללה.
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מובהר בזאת, כי נציג המכללה יהיה רשאי, בין השאר, לתת לספק הוראות, הנחיות  .ו

 ואישורים מטעם המכללה.

  ההתקשרותתקופת  .5

חודשים ממועד חתימת החוזה בידי  12, תהא לתקופה של הספקינה עם התקשרות המזמ .א

"תקופת )להלן: קרי החל מיום _____________ ועד ליום _____________המזמינה 

 (. ההתקשרות"

תקופות של   תשעלמזמינה תהא נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך  .ב

"תקופות שנים( )לעיל ולהלן:  10חודשים עם תום תקופת ההתקשרות )בסה"כ  12

(, בתנאי ההסכם המקורי או בתנאים מיטיבים עם המכללה, בהתאם לבדיקות ההארכה"

 שיבוצעו מדי שנה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה. 

ימים מראש  30על אף האמור לעיל, תהא המזמינה רשאית להודיע בכל עת, בהודעה של  .ג

ינת להוסיף ולהתקשר עמו מכל סיבה שהיא, ללא צורך ובכתב, לספק כי היא אינה מעוני

 בנימוק החלטתה, וללא כל פיצוי.

הספק מתחייב להתחיל במתן השירותים ולבצע את מתן השירותים תוך תאום ושיתוף  .ד

פעולה מלא עם המכללה ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר האספקה, ההרכבה וההתקנה 

עבור המכללה ולהשלים את עבודתו ומערכת ניהול  של המדפסות, מכונות הצילום הסורקים

 לשביעות רצונה המלאה של המכללה.

 

  התמורה .6

  -תמורה בגין שירותים עבור סגל המכללה  .א

I.  כמות הפעימות אשר נעשו בכל המכונות נשוא המכללהבסוף כל חודש תיבדק ע"י ,

מות בגין מתן מלוא השירותים הינה כמות הפעי הספקמכרז זה. התמורה שיקבל 

לעלות  הספקזה במכפלת הצעת המחיר של וחוזה אשר יבוצעו במכונות נשוא מכרז 

 (."התמורה")להלן:  פעימה

II.  הספק יחייב את המכללה לפי ביצוע בפועל מדי חודש בחודשו, לפי קריאת המונים

בציוד שיסופק. בסוף כל שנה תיערך התחשבנות לווידוא שהציוד המוצב באתרי 

לסף ימום הנדרש. אם לא הגיעה כמות הצילומים השנתית המכללה אכן עמד במינ

יוציא הספק הזוכה חשבונית על ההפרש בין  פעימות בשנה מיליון 1.5של 

 המינימום המתחייב לכמות הביצוע שבוצעה ושולמה בפועל.

III.  האחריות לתיעוד מס' הדפים שיודפסו תוטל באופן מלא על הספק ויהיה עליו

ות השרות את כל הרכיבים, תוכנות וכלים שיידרשו להתקין כחלק בלתי נפרד מעל

על מנת לתעד ולשלוח למכללה את כמות הדפים שהודפסה בכל מדפסת כנספח 

 לחשבונית.

IV.  התמורה כנ"ל תכלול את מלוא התמורה בגין כל השירותים שיספק נותן השירותים
רט בפ 5א'-1א' -י מפרט שירותים א' ורז בכלל ובנספחבהתאם לאמור במסמכי המכ

זכאי לקבל בגין אספקת השירותים נשוא הספק ותהיה התמורה היחידה אותה יהיה 
 מכרז זה על ידו.

V.  כנ"ל,  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי התמורה שיקבל
בקשר עם מערך מכונות הצילום  ספקתכלול את כל השירותים שיינתנו על ידי ה

לרבות אספקת מכונות הצילום והמדפסות, והמדפסות כמפורט במסמכי המכרז, 
אספקת מוצרים לכל העמדות הנדרשות, תיקונם, מתן שירותי תמיכה ותחזוקה, 
החלפת מדפסות והתקנים בעת הצורך, אספקת טונרים וכדו' וכן ניהול ותפעול 
מערכת הניהול והבקרה של המשתמשים, וכל אשר יידרש לניהול תקין של כל נושא 

 .המכללהפוסים של מערך ההדפסה בקמ
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VI.  התמורה הנקובה לעיל הינה קבועה ומוסכמת מראש ולא תשתנה בעתיד בשל כל
גורם או סיבה, לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים 
השונים, שינויים במחירי הציוד ו/או השכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, 

 היטלים, מכסים וכיו"ב.
 

VII. הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי, והמרכז ינכה במקור מכל  למען
תשלום לקבלן, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל 

 דין, אלא אם ימציא הספק אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.
 

VIII. .לכל התשלומים האמורים יתווסף מע"מ כדין 

IX. ימים, ממועד מתן חשבונית מס כדין ובכפוף  45ף + התמורה תשולם בתנאי שוט
 לאישור נציג המכללה. 

 
X.  א6פרט לאמור במפורש בסעיףI  לספק שום המכללה לעיל, לא ישולם על ידי

תשלום נוסף, החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במהלך מתן השירותים ולא 
בקשר עמם או לאחר פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא 

 עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם, לא לקבלן ולא לכל אדם או גוף אחר.

  -תמורה בגין שירותים עבור סטודנטים  .ב

I.  הספק יהיה האחראי הבלעדי והמוחלט על מערכת הגבייה וניהול הגבייה
 .זאת ללא כל מעורבות ו/או אחריות של המכללהמהסטודנטים, 

 
II. יועבר במלואו הצעת המחיר הזוכה במכרז, , בהתאם לפעימה תשלום עבור כל

 לספק. 
 

III. .כל טענה/בירור של סטודנט תטופל ישירות ע"י הספק באופן המהיר והיעיל ביותר 

 

 ערבות בנקאית .7

 7, בתוך המכללהבידי הספק יפקיד  המכללהכלפי הספק להבטחת מילוי מלוא התחייבויות  .א

תהא תקפה מיום קבלת אשר  ₪, 40,000גובה ערבות בנקאית ב ימים ממועד קבלת הזכייה,

 .תום תקופת ההתקשרות לפי החוזהחודש לאחר הודעת הזכייה ועד 

ימציא הספק לתקופת ת האופציה, ופפת/תקועל מימוש  שתחליט המכללהבמקרה  .ב

 כנספח ב'בהתאם לנוסח המצ"ב ההתקשרות המוארכת ערבות ביצוע תקפה ועדכנית 

 לחוזה. 

הינה תנאי למסירת ביצוע השירותים לעיל, ב' 7 -א' ו7בסעיפים כאמור  ,ת הערבותמצאה .ג

 . הספקלידי 

ו/או פיצוי הערבות הבנקאית הנ"ל תשמש כבטוחה לתשלום כל תשלום ו/או כל הנזקים  .ד

ואשר החובה לשלמם חלה על נותן השירותים על פי  למכללהו/או הוצאות שיגרמו מוסכם 

 .תנאי הסכם זה ו/או על פי כל דין, והוא לא שילמם

הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הספק לא ביצע אחת מהוראות הסכם זה ו/או הפר  .ה

ההפרה תוך הוראה מהוראות הסכם זה, והספק קיבל התראה מוקדמת בכתב ולא תיקן את 

ימים מיום משלוחה אליו, כי אז תהא המכללה רשאית לחלט את הערבות ללא כל הודעה  7

 נוספת וללא פניה מוקדמת לערכאות.

ילוט הערבות לא יפגע בזכותה ו/או ימנע מהמכללה מלהגיש גם תביעה ו/או לפתוח בכל ח .ו

 הליך חוקי אחר נגד הספק, וגם ההוצאות המשפטיות תגבנה מתוך סכום הערבות.
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השתמשה המכללה בזכותה לחלט את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות יהא  .ז

שהיה חלק מהערבות לפני החילוט  הספק חייב לחדש את הערבות או להשלים כל סכום

ימים מהיום בו קיבל הספק הודעה שהמכללה חילטה את הערבות או כל  7האמור, תוך 

 סכום ממנה.

למען הסר ספק, יובהר כי אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויות  .ח

 של הספק.

 

 אחריות .8

ו/או לצד ג' כלשהו והנובע  המטעמ הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למכללה ו/או למי  .א
בקשר לביצוע לרבות קבלן המשנה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו 

 השירותים על פי הסכם זה.

הספק מתחייב לפצות את המכללה ולשפותה בגין כל נזק כנ"ל ובתנאי כי המכללה הודיעה   .ב
בעוד מועד, האפשרות להתגונן כנגד לספק על כל תביעה שהוגשה כנגדה ונתנה לספק, מ

 תביעה כנ"ל.

, בשמו ובשם קבלן בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב הספק  .ג
למלא אחר כל דרישות והוראות דיני העבודה, לרבות חוק הביטוח הלאומי וכל  המשנה,

לעיל, באופן שכל הצווים, התקנות וכדומה, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור 
ואלה שיועסקו  הםבמתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחי םהעובדים שיועסקו על יד

באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, מבוטחים וזכאים לכל 
 הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

 

 ביטוח .9

מתחייב הספק כי לפני קבלת מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין,   .א
היתר מאת המכללה לפעול עפ"י הסכם זה ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות 
ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוחי הספק" המצורף 

"אישור עריכת ביטוחי ' )להלן: אלהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח 
הפוליסות לביטוח אחריות המוצר ולביטוח אחריות מקצועית תחודשנה כל שנה  (.ק"הספ

ותישארנה בתוקף לתקופה של לא פחות משלוש שנים מיום הפסקת מתן שירותים למכללה 
 ע"י הספק.

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, מתחייב הספק להמציא למכללה, לפני תחילת ביצוע   .ב
'( כשהוא חתום על ידי אאישור עריכת ביטוחים". )נספח עבודתו עבור המכללה, את "

 המבטח.

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוחים" כאמור הינה תנאי מתלה   .ג
ומקדמי לביצוע העבודות והמכללה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או 

 לה במועד.להפסיקן בכל שלב שהוא, היה והאישור כאמור לא הומצא 

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, כאמור לעיל, לא תפגע   .ד
פי חוזה זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה -בהתחייבויות הספק על

 בתנאי החוזה ולרבות תשלום פיצויים בגין נזק כלשהו לצד שלישי כלשהו ו/או למכללה.

לי לגרוע מאחריות הספק על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מתחייב מב - ביטוחים נוספים  .ה
הספק כי לפני תחילת מתן השירותים למכללה ועד סיום ההתקשרות, תהיינה בידיו פוליסות 

 ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן.

  ביטוח לכלי רכב הנכנסים לחצרי המבוטחים במהלך תקופת ביצוע
פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב כולל ביטוח חובה כנדרש על  - העבודה

השימוש בכלי רכב שבבעלותו או בשימושו של הספק. הביטוח יכלול בנוסף 
לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם על נזקי גוף שאינם 
מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי 

ן פגיעה ברכוש של צד ג' . ביטוח אחריות בגי1970)נוסח חדש( התש"ל 
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בגין אירוע ₪     500,000עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ 
 אחד.

 
כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות,  -: כלי רכב לעניין סעיף זה משמע הגדרה 

 טרקטורים, גוררים, נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג.
 

 כל הסיכונים ו/או אשר לדעת הספק נדרש כנגד  כל ביטוח נוסף או משלים
הנזקים האפשריים שהוא אחראי להם לפי חוזה זה ולפי כל דין ואשר אינם 

 כלולים בביטוחי הספק האחרים.
 

הספק מתחייב למלא אחר תנאי כל פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי   .ו
של  הביטוח במלואם ובמועדם, לשתף פעולה עם המכללה לשם שמירה ומימוש כל זכויותיה

המכללה עפ"י הפוליסות, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך, ויהיו בתוקף 
 במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועד לקבלתה הסופית ע"י המכללה.

הספק מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת ע"י המכללה ו/או ע"י   .ז
יר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל המבטח. כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להת

או לגרום נזק לרכוש אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי /
 אדם.

הינה  'אנספח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בסעיפי   .ח
ת ולקבוע את בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק ועליו לבחון את חשיפתו לחבו

גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או 
 דרישה כלפי המכללה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המכללה ביחס לאישורי הביטוח וזכותה   .ט
וחים כאמור לעיל וכן התערבותה של המכללה בכל הקשור לעריכת להורות על תיקון הביט

הביטוחים השונים על ידי הספק, אינה מטילה על המכללה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל 
אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח ולגבי ביטוחים כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי 

 וטלת על הספק על פי חוזה זה.העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המ

ל"אישור ביטוחי  5הספק מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוח הנערך על פי סעיף   .י
(, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח א'הספק" )נספח 

כי לא  על פיהם על בסיס "ערך כינון". הספק רשאי לא לבטח רכוש זה אך מתחייב בזאת
תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או כלפי עובדיה ו/או כלפי כל 

לאישור  5הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוח הנערך על פי סעיף 
עריכת ביטוחי הספק והוא פוטר בזאת את המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק לרכושו.  

 פטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. האמור לעיל בדבר

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הספק לפי חוזה זה, או כדי   .יא
 להטיל על המכללה חבות כל שהיא.

 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של החוזה. 9הפרת סעיף  .יב

 

 פיקוח וביקורת .10

עות נציג המכללה, על טיב ואיכות המוצרים ו/או המכשירים המכללה תבקר ותפקח, באמצ .א
 ו/או הציוד וכן על השירותים אותם ייתן הספק.

 
המכללה תהיה רשאית להורות לספק לתקן ליקויים בסדרי עבודה ו/או הביצוע הנוגעים למתן  .ב

השירותים. הספק יפעל על פי הנחיות והוראות המכללה בכל הנוגע לסדרי עבודה, דרכי 
 וע, לוחות זמנים וכן בכל עניין אחר הנדרש לדעת המכללה.ביצ

 

 היתרים ורישיונות .11
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הספק מצהיר ומתחייב, כי במהלך כל תקופת ההתקשרות בינו לבין המכללה, יהיו בידיו כל 

ההיתרים, התקנים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירותים על פי הסכם זה, לרבות 

וד ו/או למערכות אותם הוא מכירה, התקנה ואחריות למוצרים ו/או לצירישיונות להפצה, שיווק, 

מכללה לפי הסכם זה. ביצוע ההסכם על ידי הספק בהעדרו של היתר, אישור, רישיון, מספק ל

 תקן כאמור יחשב להפרה יסודית של החוזה.

 

 הסבת זכויות וחובות  .12

ה זה, כולן או חלקן, לכל הספק אינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי חוז .א
. בנוסף אין הוא רשאי להעביר או להמחות זה 12, למעט בהתאם למפורט בסעיף גורם אחר

 או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי חוזה זה, אלא בהסכמת המכללה מראש ובכתב.
 

קבלן משנה, על הספק לפנות מראש לנציג באמצעות  לבצע השירותיםככל שהספק יבקש  .ב
לה בבקשה לקבלת אישורו תוך ציון פרטים רלוונטיים. הפעלת קבלן משנה ע"י הספק המכל

 חייבת בקבלת הסכמה של נציג המכללה מראש ובכתב.
 
 

בכל אופן, אישור השימוש בקבלן משנה יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של נציג המכללה.  .ג
וכן להורות בכל עת  נציג המכללה יהיה רשאי לדחות בקשת ספק ללא כל צורך בנימוקים

לספק להפסיק לעשות שימוש בקבלן משנה שניתן לגביו אישור, מבלי שהחלטות נציג 
המזמינה כאמור לעיל יגרעו באופן כלשהו מאחריות הספק ומבלי שהקבלן יוכל לבוא בכל 
טענה ו/או תביעה בגין אי אישור קבלן המשנה מטעמו או בגין הפסקת מתן השירותים 

 שנה כאמור.באמצעות קבלן מ
 

בכל מקרה של התקשרות כאמור עם קבלני משנה יהיה הספק האחראי הבלעדי כלפי  .ד
המזמינה ביחס למתן השירותים, גם בגין אותם שירותים הניתנים ע"י קבלן המשנה. אין 
ולא יהיה בהסכמת המזמינה להעסקתו של קבלן משנה או של קבלני משנה כדי לפטור 

מתן השירותים בהתאם לחוזה זה וברמה המתחייבת את הקבלן מאחריותו הכוללת ל
 ממנו ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע לכך.

 
עוד מובהר כי הספק והוא בלבד יהיה אחראי כלפי קבלני המשנה בגין תמורת עבודתם וכי  .ה

 אין לראות בחוזה זה הסכם לטובת צד שלישי ביחס לקבלני המשנה.
 

 ביטול החוזה .13

ימים מיום  7ת, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך הפר הספק את החוזה הפרה יסודי .א
זכאי לכל התרופות, להן הוא זכאי לפי החוק,  מזמינהשניתנה לו הודעה על ההפרה, יהא ה

 ולרבות הזכות לבטל את החוזה עם הספק ולמסור את המשך העבודות לכל ספק אחר. 
 

פרק ו/או פתיחת הליכי מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של מינוי כונס נכסים ו/או מינוי מ .ב
היה תלבטל את הסכם ללא הודעה מוקדמת, ו תרשאי מזמינההיה התהוצל"פ כנגד הספק 

 להתקשר עם חברה אחרת. תחופשי

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .14

לקבלן עצמאי ואין ולא יהיו בין  מזמיןעם הספק הינה התקשרות בין  מזמינההתקשרות ה .א
 ומעביד.הצדדים ו/או מי מטעמם יחסי עובד 

 
בעת ביצוע העבודות תנאי בטיחות ולעובדי קבלן המשנה, ככל שיהיה, הספק יבטיח לעובדיו  .ב

לרבות דיני  ותנאים לשמירת העובדים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין החל בעניין
 .הבטיחות והעבודה השונים
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עובדים ה או קבלן המשנעל פי דרישת המכללה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא יעסיק הספק  .ג
 מסוימים במתן שירותים למכללה, וזאת מבלי שהמכללה תצטרך לנמק דרישתה זו.

 
)לרבות שכר עבודה, מס או עובדי קבלן המשנה מטעמו כל התשלומים לעובדי הספק  .ד

הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס אחר או היטל או מלווה, וכל תשלום סוציאלי אחר( 
וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים, יחולו תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות 

 על הספק, וישולמו על ידו.
 

לרבות קבלן היה והמכללה תתבע לשלם סכום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו  .ה
 כללהבשל קיום כביכול של יחסי עובד מעביד, ישפה הספק את המהמשנה ו/או מי מעובדיו 

מיום שנדרש לעשות כן על ידי ימים  7, וזאת בתוך הל ידבכל סכום כאמור שישולם ע
 . המכללה

 

 קיזוז  .15

פי חוזה זה, ו/או על פי כל דין מכל -המכללה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על .א
 תשלום ו/או חוב אחר המגיע ממנה לספק. 

 
שהוא, בנוסף, המכללה רשאית לעכב בחזקתה כל ציוד, מערכת, וכל רכוש, מכל מין וסוג  .ב

אשר בבעלות הספק, וזאת עד לקיום כל התחייבויות הספק, מכל מין וסוג שהוא, כלפי 
 המכללה.

 
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות המכללה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת,  .ג

 הנתונה לה לפי חוזה זה ולפי כל דין. 

 

 הפרות .16

חוזה זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים ל 17 -ו 14, 12, 11, 9 ,8 ,6 ,5 ,4מוסכם כי סעיפים  .א
 .על פי דיןבהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המכללה לכל סעד ותרופה 

 
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א. לעיל, האירועים הבאים יחשבו כהפרה של חוזה זה ויזכו את  .ב

קנות לה ( ימים לספק, בכל הזכויות המו7המכללה, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה )
 על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: 

  ,הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק

יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם. 

 ל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רג
חלקם, או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע לידי פשרה או הסדר עם 

 ימים. 30נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
  עסקי או רכוש מונה מפרק, נאמן, כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל )זמני או קבוע( על

הספק או כל חלק מהם, או תוגש בקשה למינוי כנ"ל, והמינוי או הבקשה לא בוטלו בתוך 
 ימים. 30

 רה משביעת רצון והספק לא והמכללה התרתה בספק שאין הוא נותן את השירותים בצ
 נקט מיידית בצעדים המבטיחים לדעת המכללה את תיקון המצב.

 ק הסתלק מביצוע ההסכם.הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הספ 
  התברר שהצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה או

שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המכללה 
 להתקשר עמו בהסכם. 

 

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים .17
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העביר, למסור, להביא לידיעת צד ג' הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, ל .א
כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין 
בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים למכללה ו/או בנוגע למכללה ובכלל 

ותיה, ספקיה, מצבה זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, לקוח
הפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצלה, וכיו"ב, שהגיע לידיו בקשר עם אספקת השירותים, 
וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב 

 מאת המכללה. 
 

ם בין מתן הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד ענייני .ב
 השירותים לפי חוזה זה, לבין כל עניין אחר שיש להם.

 

 סמכות מקומית .18

המוסמכים  סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט  .א
 . מחוז באר שבעב
 

סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות  הקבועה  .ב
 בסעיף זה.

 ות שונותהורא .19

אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יחשב הוויתור כוויתור  ויתר .א
על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה, או כל הוראה אחרת בחוזה זה. כל ויתור, ארכה, 
 או הנחה מטעם אחר הצדדים, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י אותו צד.

 
חוזה זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שני הצדדים.  שינוי מתנאי .ב

 הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי חוזה זה לא תקים טענת מניעות או וויתור. 
 

כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הינו כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר לחוזה זה  .ג
תיראה כאילו הגיעה לידי  שתישלח בדואר רשום +אישור מסירה ע"י צד אחד למשנהו,

או במקרה של פקס בעת קבלת אישור על  שעות ממועד מסירתו לבית הדואר 72הנמען תוך 
 או במקרה של מסירה ביד בעת מסירתה.קבלת הפקס 

 
 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

____________________                       ___________________ 

 הספק                   המכללה
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 אישור עריכת ביטוחי הספק  -נספח א' 
 
 

 תאריך: ________
 לכבוד 

 )ע"ר( המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
 )להלן: "המכללה"(

 
 א.ג.נ.,

 אישור על קיום פוליסות ביטוח בקשר הנדון:
לחוזה לאספקה, הרכבה, התקנה ותחזוקת מדפסות, מכונות צילום, 

ין המכללה ובין הספק סורקים ומערכת ניהול שנחתם ב
 _____________ )להלן: "הספק"(

                               
 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם הספק לתקופת ביטוח מיום 
 ________ ועד ליום ___________ )כולל( כדלקמן:

 
מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט היקף הכיסוי הניתן על פי פוליסות אלו אינו נופל 

 :2013או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי ביט  2013
 
 

, על פי כל דין, בגין חבות הנובעת מביצוע העבודות ע"י ביטוח אחריות כלפי צד ג' .1
למקרה ולתקופת הביטוח, ₪   3,000,000הספק או מי מטעמו, בגבול אחריות של  

ו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, כאשר הביטוח אינ
מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, רעידות והחלשת משען, 
שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורחב 

כל לשפות את המכללה כמבוטח נוסף בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו
הפועלים מטעמו ו/או בשמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח 

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
, בגין חבות על פי כל דין, כלפי כל עובדיו המועסקים ביטוח אחריות מעבידים .2

וע $ לאיר 5,000,000בביצוע עבודות ע"י הספק או מי מטעמו בגבול האחריות של 
ובסה"כ לתקופת הביטוח. ביטוח  זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או 
בעומק, שימוש במנופים ו/או במתקני הרמה, ימי ו/או שעות עבודה, קבלנים, קבלני 

משנה ועובדיהם )היה והספק ייחשב כמעבידם( וכן בדבר העסקת נוער כחוק  .   
לעניין קרות תאונת עבודה ו/או  עןהביטוח מורחב לשפות את המכללה   היה ונט

כי היא נושאת בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי  מחלה מקצועית כלשהי
 הספק  .

ש"ח לכל אירוע ולתקופת  3,000,000בגבול אחריות בסך  -ביטוח אחריות המוצר .3
הביטוח, בגין אחריות   לנזקי רכוש  ו/או גוף שנגרמו לאחר המועד למפרע עקב 

סופקים ו/או עבודות שנמסרו )עפ"י הגדרתן בפוליסה( המבוצעות על פי מוצרים המ
 החוזה ע"י הספק וכל הפועלים מטעמו. 

הביטוח יורחב לשפות את המכללה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק וכל   
  הפועלים מטעמו ו/או בשמו. 

נפרד עבור הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך ב
כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר 
מתאריך תחילת פעילותו של הספק וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו על פי החוזה, 

 אף אם הפעילות כאמור החלה לפני חתימה החוזה.
חודשים בהתאם לתנאי הרחבת  12הפוליסה כוללת תקופת גילוי ודיווח של    

 תקופת הגילוי שבפוליסה. 
הפוליסה מבטחת את אחריותו החוקית של  הספק בגין  -ביטוח אחריות מקצועית  .4

 2,000,000מעשה או מחדל מקצועי של הספק והבאים מטעמו בגבול אחריות בסך 
  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪ 

 אבדן, ביטוח מקרה עקב עיכוב או שימוש אבדן בדבר הגבלה כולל אינו הביטוח 

 בדבר מגבלה כולל אינו וכן החברה עובדי מצד יושר אי או מעילה, מידע או מסמכים
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

 6 של מורחבת ודיווח גילוי תקופת כוללת הפוליסה. לרכוש או לגוף נזק בגין חבות

 תימסר עליהם הודעה אשר, הביטוח בתקופת שמקורם ביטוח מקרי לכיסוי, חודשים

 הרחבת לתנאי בהתאם הביטוח תקופת םמסיו שתחל הדיווח תקופת במשך לנו

 .שבפוליסה הגילוי תקופת

הפוליסה מורחבת לשפות את המכללה בגין אחריותה למעשי או מחדלי הספק   
והפועלים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך 

ת בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך מבלי שתבטח את אחריותה המקצועי
   של המכללה כלפי הספק, והינה בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום _______.

 
 

על בסיס כינון לרכוש אשר יובא ע"י הספק  ביטוח סיכוני "אש מורחב" לרכוש .5
כחלק מתנאי ההסכם לחצרי המכללה, בין אם הוא בבעלותו או באחריותו מפני 

ל לאש, עשן, ברק, הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב, לרבות אך לא מוגב
התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, 
פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, שביתות פרעות, נזק בזדון ופריצה על 

 בסיס נזק ראשון.
 הביטוח כולל ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ובלבד שהוויתור האמור על זכות  

 תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 
 

פוליסות הביטוח הנ"ל תכלולנה תנאי מפורש לפיו הן קודמות לכל ביטוח אשר נערך  .6
 ע"י המכללה ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה. 

לו במשך כמו כן, כוללים ביטוחי הספק תנאי מפורש על פיו לא יצומצמו ולא יבוט  
תקופת הביטוח אלא אם כן מסר המבטח למכללה הודעה על כך, בדואר רשום,   

 יום מראש. 30
 

הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י הספק בתום לב אינה מהווה  .7
 עילה לדחיית חבות כלפי המכללה.

 
 
 
 

         ................................... 
 )חתימת המבטח(  

 
  ................................... 
 )חותמת המבטח(  

 
  ................................... 
 )שם החותם(  

 
  ................................... 
 )תפקיד החותם(  
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

  – לחוזה נספח ב'

 נוסח ערבות בנקאית לעמידת הספק בתנאי החוזה )ערבות ביצוע(
 
 

 לכבוד
 580298347מס' עמותה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר(המכללה 

 )להלן: "המזמינה"( 
 
 

 א.ג.נ.,

  
 

 ערבות מס'                                     לעמידת הספק בתנאי החוזההנדון: 
 

 

( הננו ערבים בזה "החייב", או "הספק"לבקשת _______________________ )להלן:  .1

מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום  כלפיכם בערבות אוטונומית,

בקשר ( בצרוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, "סכום הקרן")להלן:   40,000₪של 

לאספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים ומערכת ניהול ומתן שירותים 

 .על פי הסכם בינכם לבין הספק ,לתחזוקתם

 

יה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית סכום הקרן יה .2

 לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(.

 

לחודש  15 -"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה 

 ______________ )_________נקודות(.

 

ן ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על "המדד החדש" לעניי

 פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד  למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד

היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי 

הצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם 

שלא  על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל. אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד

יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 .בקשר לכךדרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

 

 

למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם  .3

הסכומים מתוך סכום הערבות על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל 

שנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. אנו נשלם מידי פעם בפעם 

 הסכומים הנדרשים במועד שנידרש.

 

לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם  .4

הצמדה כאמור במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי 

 בערבות זו על תנאיה.
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 תאריך:____________                             חתימה+ חותמת המציע:_________________

 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להימנע  .5

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

 .בקשר לכךעל כל טענה 

 

 המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי. .6

 

בכתב הערבות תהיה בתוקף עד ליום ____________ וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו  .7

 עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק........................         

 

 סניף......................        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


