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. המידע המופיע ברל-מהמכללה האקדמית ביתאין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב  ©
כל הקורא מסמך זה, כולו או מקצתו, ואינו מורשה לצפות במידע המופיע  ברל-ביתהמכללה האקדמית במסמך זה הנו רכושו הבלעדי של 

 ,ברל-המכללה האקדמית ביתבו, חשוף לתביעה משפטית. המוצא מסמך זה מתבקש להעבירו לידי 
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 לכבוד

 א.ג.נ.,

 5ג "תשפ –מכרז פומבי לאספקת ציוד, שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות החשמל הנדון: 

 כללי .1

מכרז פומבי לאספקת ציוד, שירותי תחזוקה ותיקונים להגיש הצעה במסגרת בזאת הנך מוזמן  1.1

, בהתאם "(המכללה)להלן: " ברל, עבור המכללה האקדמית בית 5ג "תשפ –למערכות החשמל 

 מכרז זה.אמור במסמכי ל

 כמפורט להלן.נוהל הגשת ההצעה להספקת השירותים והציוד ובחירת ההצעה הזוכה הוא  1.2

"(, וכן החוזהשל חתימת המציע על החוזה, המצורף להזמנה זו )להלן: "ההצעה תוגש בדרך  1.3

בהשלמת כל הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. החוזה אשר ייחתם ע"י המציע כמפורט 

להלן, לאחר שמולאו בו כל הפרטים וכן כל המסמכים הנלווים לו, יהווה את הצעתו הבלתי חוזרת 

 "(.ההצעהשל המציע )להלן: "

למען הסר ספק, חוזה אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתונים כנדרש, יגרום לפסילת  1.4

 הצעת המציע, אלא אם תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים.

 על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן.  1.5

יקול דעתה הבלעדי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי ש 1.6

 והבלתי מסויג, להרשות למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד. 

ישאו באחריות כלשהי לנכונות הפרטים שימסרו יהמכללה ו/או מי מטעמה, לרבות עורכי דינה, לא  1.7

 על ידם, במסגרת ההזמנה ונספחיה.

ם לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושי 1.8

ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי 

תה נחוצה לשם הכנת ישכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהי

ת ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעו

ן הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או יו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עני

 שאינו מופיע בה. 

 יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע.  ת המציעלהצע 1.9

שת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכללה רשאית בכל עת קודם למועד האחרון להג 1.10

המכרז ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 

או דואר אלקטרוני לפי הכתובות /המכרז, ויובאו לידיעת המציעים בדואר רשום או בפקסימיליה ו

 ידי הספק.-שנמסרו על
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 להגשת הצעות תנאי סף .2

 המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן:על 

להלן, על המציע לצרף הצהרה חתומה על ידי מצהיר.ה מטעם המציע  2.5עד  2.1לאימות סעיפים 

"תצהיר המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים  -בנוסח נספח ג' 

 .ואישורים כנדרש

 1א בסיווג חשמלאות 160 ענףקבלן רשום בפנקס הקבלנים בל תקף אישור בעל הינו המציע 2.1

 –מכוח תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"ח  וזאת

 .תנאי סף -)יש לצרף אישור בהתאם(  1988

מעל אופן רציף במתמחה במתן שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות חשמל, ופועל בשוק  מציעה 2.2

 תנאי סף. ( 2018לפחות )מתחילת שנת  שנים 5

טכנאים קבועים בעלי תעודת טכנאי  5החברה מעסיקה כעובדיה )במשרה מלאה( לפחות  2.3

 תנאי סף מוסמך, בינהם מהנדס חשמל אחד. 

החברה מעניקה שירותי תחזוקה ותיקונים, לרבות חלפים מקורים, לכל סוגי מערכות החשמל  2.4

  תנאי סףנשוא מכרז זה. 

 3לפחות עם  (2022עד  2020בשלוש השנים שקדמו למכרז ) על המציע להוכיח ניסיון עבודה 2.5

נשוא מערכות החשמל והציוד כל הנוגע לבלמכללה מוסדות בעלי מאפיינים דומים  /לקוחות 

. לצורך לקוחעבור כל ₪, מלש"ח  1.5בהיקף של לפחות  הכוללים עבודה במתח גבוה מכרז זה

הוכחת הסעיף יש לצרף רשימת לקוחות להם מעניק המציע את השירותים, פירוט מועד מתן 

שם איש קשר וטלפון ליצירת קשר.  ,פירוט העבודה השירותים, היקף ההתקשרות עם המוסד,

 תנאי סף 

. יש לצרף את האישורים 1976 –בעל אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו המציע  2.6

 הבאים למסמכי המכרז:

 תנאי סףהוא מחזיק באישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.   •

הוא מחזיק באישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  •

 תנאי סף. 1976-התשל"ו )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,

 01.202325. -ה ,רביעיביום סיור מציעים במסגרת המכרז ייערך  – סיור מציעיםהשתתפות ב 2.7

 . השתתפות בסיור המציעים הינה חובה.438. התכנסות במבנה רכש ותפעול דקל 10:00בשעה 

מובהר כי מציע אשר לא ישתתף בסיור המציעים לא יוכל להגיש הצעה במסגרת המכרז. 

 תנאי סף ההשתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי סף להגשת הצעה.

  מילוי פרטי ההצעה .3

  .העתקים 2-ב וחוזה ונספחיהמנהלה, פרק הלרבות  ,על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז 3.1

 על המציע להשלים בכתב, בחוזה, את כל פרטיו במבוא לחוזה. 3.2
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לעיל, יהוו את נוסח החוזה המחייב את החוזה ונספחיו, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור  3.3

המציע, וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף החוזה או ההצעה ובין במסמך 

נפרד, למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל, אינם מהווים חלק מנוסח החוזה המחייב ועלולים 

 להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

ל המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח החוזה ושל נספחי החוזה, ע 3.4

וכן ליד כל סעיף שיושלם בכתב יד. במידה והמציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה חתימה מלאה 

 )חתימה +חותמת התאגיד( בכל מקום כאמור.

סוף החוזה, במקום המיועד לכך, וכן על המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה +חותמת(, ב 3.5

 בהצהרה שבשולי הזמנה זו. 

, בטופס ההצהרה , כמחייבת את המציע/ רו"ח  חתימתו של המציע תאומת ותאושר על ידי עורך דין 3.6

 שבשולי הזמנה זו ובנספח ג' תצהיר המציע.

 איש קשר .4

, אשר פרטיו הם "(איש הקשרהמציע הזוכה ימנה איש קשר יחיד מטעמו מול המכללה )להלן: "          

  כדלקמן:

 תפקיד  _________________  שם ___________________    

 מספר הטלפון____________                      דואל: ________________________ 

 מסמכים ודרישות נוספות  .5

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

על המציע לצרף להצעתו תיאור מבנה החברה, כמות עובדים, תחומי התמחותה,  – פרופיל החברה 5.1

 תיאור לקוחותיה וכל מידע נוסף אשר לדעת המציע יכול להעיד על הניסיון והמקצועיות של החברה.

על המציע לצרף להצעתו לפחות שלוש המלצות מגופים אשר עמם התקשר לאספקת  - המלצות 5.2

עם כל אחד מהם, במהלך  השנתיים ₪  100,000ף שנתי העולה על , בהיקאחזקת חשמלשירותי 

(. עבור שניים מהממליצים יש לצרף פרטי אנשי קשר, אליהם תוכל המכללה 2020-2022האחרונות )

 לפנות.

חתומים על ידי חברת ביטוח מורשית, יומצאו על ידי המציע הזוכה, בהתאם  אישורי קיום ביטוח 5.3

להסכם. יובהר כי בשלב הגשת ההצעה אין להחתים את  14בסעיף לתנאים ולמועדים המפורטים 

 חברת הביטוח של המציע על אישור קיום הביטוחים.

מציע שהצעתו תתקבל, ותאושר על ידי המכללה עפ"י כל מסמכי המכרז, יידרש להמציא למכללה,  5.4

סח נספח ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, אישורי קיום ביטוחים הקבע של הספק בנו 10בתוך 

למען  .להסכם, חתומים כנדרש בידי מבטחו 2להסכם ואישור ביטוח העבודות בנוסח נספח ד' 1ד'

לצרף להצעה את אישור קיום הביטוחים מטעם המציע חתום על ידי חברת  איןהסר ספק מובהר, כי 

 הביטוח של המציע.
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 צירוף מסמכים והגשת ההצעה .6

לתיבת בשתי מעטפות כפורט מטה כמפורט מטה,  ,המציע יגיש את כל המסמכים המפורטים 6.1

פתח התיבה מחוץ , 438’ , אזור דקל, בית מסרכש ותפעול תחזוקההמכרזים המיועדת לכך בבניין 

. אין לשלוח את ההצעה בדואר. אם 12:00 שעה ב ,02.202309. – ה חמישימיום לא יאוחר  למבנה,

.  מובהר בים במבנההיוש לידי בעלי התפקיד מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן הגדול ההמעטפ

 כי הצעה אשר לא תמצא בתיבת המכרזים במועד ההגשה האחרון תפסל על הסף ולא תבחן.

מכרז פומבי לאספקת ציוד,  - 1מעטפה מספר " , אשר תסומן באופן הבא: במעטפה מספר אחת 6.2

כל המסמכים המפורטים , יש להגיש את "5ג "תשפ –שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות החשמל 

  בטבלה שלהלן:

ממולאים  ההסכם וההזמנה להציע הצעות + נספחי הסכםהעתקים של השני 
 וחתומים כמפורט לעיל )כולל אימות חתימה(.  

 

  .לעיל 4 כאמור בסעיף מטעם המציע, פרטי איש קשר
 בסעיף , כאמורתנאי הסףעמידה בנספח ג' בדבר  -תצהיר המציע  חתימה על 

 )כולל אימות חתימה(.   , ככל שנדרשרישיונותואישורים צירוף  לרבותלעיל,  2
 תנאי סף

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:
 אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.   •

אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  •
 . 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 תנאי סף

  לעיל 5.1פרופיל חברה כנדרש בסעיף 

  לעיל 5.2המלצות כנדרש בסעיף 
  לעיל 5.2אישורי קיום ביטוחים חתמוים על ידי המציע כנדרש בסעיף 

  .מציעההמוסמכים מטעם מורשי החתימה זהות אישור עו"ד המפרט את 

 תנאי סף .עילל 2.7, כאמור בסעיף מציעיםהבסיור המציע השתתפות אישור המעיד על 

מכרז פומבי לאספקת  - 2מעטפה מספר יש לסמן את המעטפה כדלקמן: "במעטפה מספר שתיים  6.3

  ולהכניס לתוכה את המסמך הבא: "5ג "תשפ – ציוד, שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות החשמל

 תנאי סף העתקים מקוריים  2הצעת המחיר מודפס, מלא וחתום.     -נספח א' 

מובהר בזאת, כי התנאים לעיל אשר הוגדרו כתנאי סף הינם בגדר חובת הגשה בהתאם להוראות  6.4

לא יהיו בה כל ולהנחיות לעיל. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר 

המסמכים המוגדרים כתנאי סף, בשלב פתיחת המעטפות, והיא לא תועבר לשלב  ניתוח ההצעות. 

למכללה שמורה הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציעים לבצע השלמות ו/או 

 הבהרות למסמכים הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.

לרכוש את הציוד הדרוש לה במסגרת הזמנה זו ממציע אחד. כמו כן,  המכללה אינה מתחייבת 6.5

לפצל את ההתקשרות בין והמכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד למכרז זה 

מספר מציעים לשם קבלת השירותים. כמו כן, המכללה רשאית לקבל הצעה מכמה ספקים במקביל, 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  

המכללה תממש את זכותה לקבל את השירות מכמה ספקים, הזוכה לא יהיה זכאי לכל במידה ש 6.6

 פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך. 
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החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על החוזה שצורף להצעה וחתימתה על החוזה, והיא  6.7

ה כאמור ובכפוף בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על החוז

למסירת הביטחונות עפ"י החוזה, יכנס החוזה לתוקף, ויהווה חוזה מחייב לגבי המכללה לכל דבר 

חוזרת מצד המציע, עד -ועניין. כל עוד לא נחתם החוזה על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי

לה למציע כי למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכל

 הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן. 

 קבלת הצעתו. -המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי 6.8

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים  .7

חלקים " ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: 7.1

אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את "( שלדעתו אין לאפשר למציעים סודיים

 החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים בהצעתו   7.2

 בשלמות, היה ויזכה במכרז.

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות האחרים,  7.3

 יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים. 

יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה לועדת  7.4

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

 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק .8

ב בחוק חובת המכרזים, 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  8.1

 ן.ידי רואה חשבו-, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על1992  -תשנ"ב 

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו תוצאה משוקללת זהה, שהיא  8.2

התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, 

 בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל.

 קריטריונים לבחינת הצעות שתוגשנה במסגרת המכרז .9

 :יכות של ההצעות ייקבעו על פי הקריטריונים המפורטים בטבלה שלהלןציוני הא 9.1

 אחוז קריטריון
 שנות וותק של המציע במתן השירותים

שנות ניסיון )כולל( יקבל ניקוד  10עד  8)מלוא הנקודות(; מעל  15%שנות ניסיון יקבל   10מעל 
חמש שנות ניסיון )תנאי סף( ; 7%שנות ניסיון )כולל( יקבל ניקוד של  8עד ו 5 על; מ12%של 

 .לעיל 2כאמור בסעיף  ,בנספח ג'הנתונים יתבססו על האמור  .5%יקבל ניקוד של 

15% 

 כמות עובדים נותני שירות טכני
יקבל  10עד ו 8)מלוא הנקודות(; מציע המעסיק מעל  10%עובדים יקבל  10מציע המעסיק מעל 

 5מציע המעסיק  ;5%עובדים יקבל ניקוד של  8עד ו 5 על; מציע המעסיק  מ7%ניקוד של 
 .2%עובדים  )תנאי סף( יקבל ניקוד של 

 נספח ג' להסכם והמסמכים שיצורפו אליו. –הנתונים יתבססו על האמור בתצהיר המציע 

10% 

 45% היקף לקוחות וותק עבודה אצל לקוחות
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עם לקוחות וותק בסעיף זה יבחנו מגוון והיקף הלקוחות של המציע, לרבות היקפי התקשרות 
 עבודה עם לקוחות. הצעות המציעים יבחנו באופן יחסי.
לעיל. המכללה שומרת לעצמה את  2הנתונים יתבססו על האמור בנספח ג', כאמור בסעיף 

 הזכות לאמת את הנתונים באמצעות שיחות עם המציעים ו/או לקוחותיהם. 
 מוניטין והמלצות

במסגרת קריטריון זה ייבדקו שביעות רצון לקוחות המציע ואיכות השירותים שמעניק המציע 
השירותים נשוא המכרז, מקצועיות הצוות ללקוחותיו וכן מקצועיותו, ובכלל זה איכות מתן 

המבצע, עמידה בלוחות זמנים, מענה מהיר ויעיל, יכולת לבצע התאמות ושינויים נדרשים 
 חסים של המציע עם נציגי הלקוח ויועציו וכד'.בשירותים, מערכת הי

המלצות ממליצים משיחות עם לקוחות מתוך רשימת לקוחות הניקוד בסעיף זה יתבסס על 
לעיל, וכן על סמך  2, כאמור בסעיף ומכתבי ההמלצה שיצורפו על ידי המציע במסגרת נספח ג'

פרטים ומידע אשר המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבחון במסגרת תהליך הערכת האיכות, 
מול ממליצים, לקוחות של המציע )לרבות לקוחות שלא צויינו במסמכי המציע(, על בסיס 

לשיקול דעתה, לרבות  קבלת חוות דעת מגורמים נוספים אליהם תפנה המכללה, בהתאם
י קשר במוסדות וגופים וכן בהתאם לניסיון והיכרות קודמים של המכללה ו/או יועצים, אנש

יועציה עם המציע. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבקר אצל לקוחות להם מעניק המציע 
את השירותים, לבצע בירור טלפוני או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לרבות אצל לקוחות  

 שלא הוצגו על ידי המציע.  
 

30% 

 100% סה"כ 

 בחינת הצעות המחיר 9.2

הצעות המחיר שתוגשנה מטעם המציעים תבחנה ותדורגנה בהתאם לעלות הכוללת של הצעת  9.2.1

  .המחיר, כמפורט בנספח א' להסכם )הצעת המחיר(

ויתר ההצעות יקבלו ציון באופן יחסי להצעה  100%ההצעה הזולה ביותר שתוגש תקבל ציון של  9.2.2

 . 100הזולה ביותר לפי הנוסחה הבאה : מחיר ההצעה הזולה ביותר חלקי ההצעה הנבחנת כפול 

הצעת המחיר הזולה ביותר

ההצעה הנבחנת
× 100 = מחירה ציון  

מובהר ומודגש, כי במסגרת הצעת המחיר יש להגדיר מחירים ריאליים, בהתאם למקובל בשוק,  9.2.3

בכל מרכיבי העלות. במידה וועדת המכרזים של המכללה תתרשם כי הצעת המציע איננה 

מורכבת ממחירים ריאליים, ועדת המכרזים תהא רשאית לראות בכך כסיבה מספקת לפסילת 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול גוע בכלליות האמור, מבלי לפהצעת המציע על הסף. 

 ומעלה. 25%הצעות אשר יחרגו מאומדן המכללה )כלפי מעלה או כלפי מטה(, בשיעור של 

 שקלול ציוני איכות ומחיר 9.3

לציון  40%שקלול ציוני האיכות והצעת המחיר של המציעים יתבצע בהתאם לשקלול של  9.3.1

 הצעת המחיר.לציון  60% -המקצועית והאיכות 

לתקנות חובת  27מובהר בזאת, כי המכרז הנו מכרז עם בחינה דו שלבית, כאמור בתקנה  9.3.2

 "(. התקנות)להלן: " 2012 –המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

( כמוגדר Best and Finalהמכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תהליך תחרותי נוסף  ) 9.3.3

ידה ותבחר המכללה לקיים הליך תחרותי נוסף, הליך תחרותי נוסף לתקנות. במ 28בתקנה 

יערך בקרב מציעים אשר עברו את סף האיכות בלבד. למכללה שמורה הזכות שלא לקיים הליך 
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תחרותי נוסף במקרה שההצעה האיכותית ביותר הינה הזולה ביותר ואינה חורגת מהאומדן 

 .באופן משמעותי

 שאלות ובירורים .10

, בנושא המפרט ובנושא חוזה ההתקשרות, תוגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או פקס( שאלות הספקים 10.1

 . ועד בכלל 14:00עד השעה  ,01.202329. יוםעד ל ,להלן 12לנציג המכללה כמפורט בסעיף 

 על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במפרט מתייחסת השאלה. 10.2

 .29.01.2023המכללה אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר  10.3

 הוראות נוספות .11

השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת המכרז  11.1

באמצעות אשת הקשר הרשומה מטה. מובהר בזאת, כי  ,10:00בשעה  25.01.2023להירשם עד ליום 

 מענה לשאלות מציעים יופץ במרוכז למציעים הרשומים בלבד.

 המכללה לא תשלם דמי תווך כלשהם. 11.2

  התפעולמנהלת תחום הרכש ו –אשת קשר מטעם המכללה בכל הנוגע למכרז: הגב' פלדמן שגב נעה  .12

. כתובת: המכללה האקדמית בית ברל, noaf@beitberl.ac.il, מייל  09-7476409טלפון / פקס: 

 אגף רכש ותפעול. – 44905דואר בית ברל, 

 טבלת לוח זמנים מרוכזת  .13

 הערות מועד פעילות
מועד יציאה 

 למכרז
08.01.2023  

מועד אחרון 
לרישום 
 למכרז 

-09או  פקס   noaf@beitberl.ac.ilיבוצע באמצעות מייל  10:00בשעה  25.01.2023
7476446 

רכש  438סיור חובה, התכנסות בכניסה למבנה דקל  10:00בשעה   25.01.2023 סיור מציעים
  ותפעול

 
מועד אחרון 

לשליחת 
 שאלות

 14:00עד השעה  29.01.2023
 

-09או  פקס   noaf@beitberl.ac.ilיבוצע באמצעות מייל 
7476446 

מועד משוער 
 למתן תשובות

אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ולצרפם  31.01.2023
 למסמכי המכרז חתומים.

מועד אחרון 
להגשת 
 הצעות 

  09.02.2023 -יום חמישי ה
 12:00עד ולא יאוחר מהשעה 

בבניין רכש ותפעול תחזוקה, תיבת המכרזים הממוקמת 
 , פתח התיבה מחוץ למבנה438אזור דקל, בית מס 

 

  

mailto:noaf@beitberl.ac.il
mailto:noaf@beitberl.ac.il
mailto:noaf@beitberl.ac.il


- 10 - 

____________________                      _______________ 

 ספק    ה                                                                                                 המכללה האקדמית בית ברל  

 
 

 הצהרת המציע

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על נוסח ההסכם 
 נעשתה בהסתמך על האמור לעיל. המצ"ב

 

____________________         _____________________   _______________ 

 שם מלא של המציע                                חתימת המציע                      תאריך          

 

 אימות חתימה/ות

 ם המציע הוא תאגידא

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי ה"ה 
______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד הנ"ל, וכי חתימתם 

 מחייבת את התאגיד.

 

 _____________ ________________________ 

 שם משפחה( עו"ד/רו"ח)שם פרטי ו תאריך               

 

        חתימת מציע פרטי

          

          _______________ ____________ 

 חתימה        שם                                         

_______________  _____________ 

 חתימה        שם                                          

 

 אישור

______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי החתימות אני הח"מ, 
הנ"ל הנן חתימותיהם של ה"ה _________________________________, שזהותם הוכחה בפני להנחת 

 דעתי.

 _______________ ________________________ 

 ושם משפחה( עו"ד/רו"ח)שם פרטי   תאריך                                
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שירותי תחזוקה ותיקונים ציוד, הסכם מכוח מכרז פומבי להספקת 
 5ג "תשפ –למערכות חשמל עבור המכללה האקדמית בית ברל 

 2023שנערך ונחתם בבית ברל ביום ____ לחודש ___________ שנת 

 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(  בין:
 44905בית ברל דואר בית ברל 

 580029429ח.פ 
 ;מצד אחד      ("המזמין")להלן: 

 
 
 __________________________   ן: י ב ו

 __________________________ 
                                             ___________________________ 
 ("ספק"ה)להלן:  

 ;מצד שני 

 לציוד חשמל; ותיקוניםחזוקה הואיל     והספק עוסק במכירה, התקנה ומתן שירותי ת

 ציודוהמזמין פרסם הזמנה להציע הצעות להתקשרות מכוח מכרז פומבי להספקת    והואיל

שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות חשמל עבור המכללה האקדמית בית ומתן , חשמל

 .5תשפ"ג  –ברל 

לקבל ממנו וכן "( ציוד החשמל)להלן: " והואיל   והמזמין מבקש לרכוש ציוד חשמל מאת הספק

פריטי הציוד שיירכשו ממנו וכן למערכות חשמל הפועלות ותיקונים לשירותי תחזוקה 

ציוד החשמל ושירותי התחזוקה והתיקונים שיספק הספק יכונו ) בקמפוס המכללה

מעת לעת על ידי , בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות אשר יופקו "(שירותיםהלהלן: "

 . המכללה

, הכל כמפורט בהסכם זה ובנספחיו והמזמין השירותיםלמזמין את  לספקיע והספק הצ והואיל 

 הסכים לקבל את הצעתו של הספק כאמור;

והצדדים מעוניינים לקבוע את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות לפי הוראות  והואיל  

 הסכם זה להלן:

              

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא והנספחים  .1

 המבוא להסכם זה הוא חלק בלתי נפרד ממנו.

 הנספחים המצורפים להסכם זה כמפורט להלן הם חלק בלתי נפרד ממנו:

 הצעת המחיר  -נספח א' 

 תכולת השירותים  -' בנספח 

 תצהיר המציע   -' גנספח 

 אישור קיום ביטוחי הקבע של הספק - 1נספח  ד'
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 ביטוח העבודות אישור קיום - 2נספח ד'

 ערבות בנקאית –נספח ה' 

 התחייבות לשמירת סודיות -' ונספח 

 הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות במכללה- ' זנספח 

  ההתקשרות .2

הספק מתחייב בזאת לספק למזמין את השירותים, במהלך תקופת ההתקשרות מכוח הסכם זה, לפי  .א

, בניכוי הנחה מחירוני דקלמפרטים אשר יוכנו על פי , בהתאם להזמנות שיקבל מעת לעת מהמזמין

תנאים הצעת המחיר בהתאם ל  -נספח א'  אשר הוצעה על ידי הספק והתקבלה על ידי המכללה על פי

 הקבועים בהסכם זה.

מובהר בזאת, כי ההתקשרות זו הינה התקשרות מסגרת, במסגרתה יוכל המזמין, אך לא יהיה חייב,  .ב

, בהתאם םאו חלק ם, כולשירותיםפעם ובמהלך תקופת ההתקשרות, את הלהזמין מהספק, מדי 

 לצרכיו ושיקול דעתו הבלעדי.

וכי אין בהסכם זה  , כולם או חלקם,מהספקשירותים מובהר כי המזמין אינו מחויב להזמין את ה .ג

שירותים ל יםאו דומ יםזהשירותים כדי להקנות לספק זכות בלעדית כלשהי, לרבות בקשר להספקת 

 שוא ההסכם.נ

בחתימתו על הסכם זה מאשר הספק ומצהיר כי ידוע לו שיש אפשרות שהמזמין יזמין רק חלק  .ד

, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או שירותיםמה

 נובע מכך.תביעה הנוגעת לכמות ההזמנות, כמות הציוד המוזמן או כל עניין אחר הקשור, הכרוך או ה

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם כי למזמין שמורה הזכות להגדיל את כמות הציוד שירכוש  .ה

ב' להסכם, בהתאם לשיקול דעתו -מהספק במהלך תקופת ההתקשרות, מעבר למפורט בנספחים א' ו

 הבלעדי.

ספק במשך כאמור לעיל, הסכם זה הוא בבחינת הסכם מסגרת שיחול לגבי כל הזמנה של המזמין מה  .ו

, תבוצע לפי םאו חלק ם, כולשירותיםלהלן. הספקת ה 4סעיף אמור בבהתאם ל תקשרות,תקופת הה

 הנדרשת בכל עת.או השירותים הוראות המזמין מעת לעת לגבי מועדי ההספקה וכמות הממכר 

  תקופת ההסכם .3

יהא הספק ערוך למכור  28.02.2026ועד ליום  01.03.2023חודשים, החל מיום  36במשך פרק זמן של  .א

ובנספחיו, ומבלי לגרוע מהאמור זה אמור בהסכם הכל בהתאם ל, שירותיםולספק למזמין את ה

 להלן. 9בסעיף 

על אף האמור בסעיף זה לעיל, יהא המזמין רשאי, בכל עת, להודיע לספק על ביטול ההסכם ו/או  .ב

. אין בהפסקת ההתקשרות, ווללא צורך לנמק את החלטת הפסקת ההתקשרות עמו, מכל סיבה שהיא

 כדי לגרוע מחובתו של הספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם, ככל שהן נמשכות גם לאחר פקיעתו. 

 תקופות( בנות שנה אחת כל אחת. 3למזמין נתונה האופציה להאריך הסכם זה לתקופות נוספות )עד  .ג

 

 הצהרות הספק והתחייבויותיו  .4

 בזאת כדלקמן: הספק מצהיר, מאשר ומתחייב      
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בידיו כל הרישיונות, האישורים וההיתרים מכל מין וסוג, הדרושים לקיים את עסקיו, לספק את  .א

ולמלא אחר הוראות הסכם זה, והוא מתחייב שרישיונות, אישורים והיתרים כאמור,  שירותיםה

 תקפים ובלתי מסויגים, יהיו בידיו בכל תקופת קיומו של הסכם זה.

בהתאם למפורט בפרק הטכני, ידו, -עלידה בתקנים לכלל הרכיבים המסופקים אישור עמהוא יספק  .ב

 או פריטים חדשים אשר ירכשו על ידי המכללה. 

הינו בעל ידע מקצועי, ניסיון ומיומנות מקצועיים, רישיונות הנדרשים ע"פ כל דין, ציוד, כוח אדם  .ג

זה, בהתאם לדרישות כל דין מיומן וכל דבר אחר הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם 

 וברמה מקצועית גבוהה.

וכל העניינים העלולים להשפיע על  אספקת השירותיםידועות לו היטב כל דרישות המזמין בנוגע ל .ד

וכי מצאם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן  םביצוע

 ובמועדן.

אחד מנספחיו, הבין את מהותו וכן קיבל כל הבהרה והסבר  קרא ובדק את כל הוראות הסכם זה וכל .ה

ו/או ההסכם ונספחיו וכי הוא מתחייב לבצע את  שירותים הנדרשיםשהתבקשו על ידו בקשר עם ה

 התחייבויותיו עפ"י ההסכם בכפיפות מלאה לכל האמור בהם. 

ם מניחים את שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה הנקובה בהסכם זה ותנאי התשלו .ו

דעתו ומהווים תמורה הוגנת בגין מילוי כל התחייבויותיו ע"פ ההסכם, וכי לא תישמע ממנו כל תביעה 

כספית או אחרת עקב אי ידיעה או הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע ההסכם, וגם לא 

תנאי או נסיבה  תישמע ממנו כל טענה כי אי ידיעה של תנאי מתנאי ההסכם או אי ידיעת או הכרת

או בכוח אדם, מהווה צידוק לאי מילוי  ציודכלשהם הקשורים בביצוע ההסכם, או חוסר בחומרים, ב

 התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי ההסכם, או  לאיחור במילוייה.

יבצע את התחייבויותיו עפ"י ההסכם בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות מוסמכת, לרבות  .ז

מילואן המלא של התקנות הממשלתיות ו/או העירוניות שהותקנו בקשר לביצוע התחייבויותיו, וכי 

 האחריות המלאה לתוצאת כל הפרה של התחייבותו זו תחול אך ורק על הספק. 

, בהתאם םובמועד םבמלואשירותים, לפי הסכם זה, לרבות הספקת ה יבצע את התחייבויותיו .ח

 להוראות הסכם זה ונספחיו, בדייקנות, יעילות ומיומנות ולשביעות רצונו המוחלטת של המזמין.

יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר  .ט

 מוסמכת עפ"י הדין.לרבות המפקח, המזמין וכל רשות 

בכללותו, לרבות הספקת כל חלק ממנו,  ציוד החשמל שיספק למזמיןישא באחריות מלאה לגבי  .י

אחריות , ומתן שירותי התקנתו, שילובו, הרצתו ותחזוקתו התקינה, לשביעות רצונו של המזמין

 .להלן 9כאמור סעיף  ציוד,ותחזוקה ל

 –  Turn Key Project -הוא מוכן, מתוקן ומופעל ככשציוד החשמל שיירכש ממנו ימסור למזמין את  .יא

 הכל לשביעות רצונו של המזמין. 

, אספקת השירותיםיספק על חשבונו את כל הציוד, העזרים, החומרים ושאר דברים הכלולים ב .יב

 הדרושים לשם ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

החשמל  ציודהם באיכות מעולה וכי ומצהיר כי החשמל  ציודהוא בחן היטב את צרכי המזמין ורכיבי  .יג

ישים ומתאים לשימוש והפעלה במשולב עם המערכות הפועלות אצל המזמין וכי הוא נבדק שיספק 

 ונמצא מתאים לשימושים שהמזמין מייעד אותו להם. 
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ומצא כי הוא ניתן להפעלה משולבת אינטגרלית, עם המערכות של ציוד החשמל הוא בחן היטב את  .יד

 אחידה. המזמין כמערכת 

כחלק מציוד החשמל, לכלל הרכיבים המסופקים ביחס אישור עמידה בתקנים הוא יספק למזמין  .טו

 .זמיןבהתאם למפורט בפרק הטכני, או פריטים חדשים אשר ירכשו על ידי המ

אין מניעה חוקית או כל מניעה אחרת לקיום איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות חוקיות  .טז

 ידי המזמין והשימוש בו.הפעלת הממכר על 

כל רכיבי הממכר הם ציוד מקורי של היצרנים הרלבנטיים, חדשניים ועדכניים ביותר, נכון ליום כל  .יז

 התקנה.

 שירותי התחזוקהאת ידוע לו כי למזמין הזכות לדרוש ממנו שלא להתקין את הממכר ו/או ליתן  .יח

 לנמק דרישתו זו., באמצעות עובד כלשהו, זאת מבלי שיהא על המזמין והתיקונים

הוא מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק ואבדן ישירים בלבד שייגרמו לרכוש המזמין ו/או למי  .יט

מעובדיו ו/או לרכושם עקב ליקוי בממכר ו/או מעשה ו/או מחדל שלו והוא מתחייב לפצות ולשפות 

מין כתוצאה מכך, את המזמין בגין כל טענה כלפיו עקב כך, לרבות בכל הנוגע להוצאות שיוציא המז

ובלבד שהמזמין יודיע לספק על כל אירוע כזה סמוך למועד התרחשותו, יאפשר לו לנהל את הגנתו, 

 ולא יגיע לכל פשרה או הסדר ללא הסכמת הספק, מראש ובכתב.

יידע את המזמין בנוגע לכל עדכון, שינוי, תוספות, שיפור או השלמה אפשריים כלשהם בממכר,  .כ

 ידאג להתקנתם תוך זמן סביר.   -ולבקשת המזמין 

ידוע לו, כי תנאי מוקדם לנכונות המזמין להתקשר עימו בהסכם זה היא נכונות כל הצהרותיו דלעיל  .כא

וכי הפרת איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה עלול לגרום להפרת התחייבויות של המזמין כלפי 

 צדדים שלישיים. 

 התמורה  .5

והשירותים למזמין ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הספק, במלואן ציוד החשמל תמורת אספקת  .א

בהתאם  ,להסכם הצעת המחיר –נספח א' תמורה בהתאם למפורט בובמועדן, ישלם המזמין לספק 

 ספקה בפועל.אהכמויות ל

כוללת את שתשולם עבורו התמורה בכל מקרה של רכישת ציוד חשמל, למען הסר ספק יובהר, כי  .ב

המזמין, אחזקתו ותיקונו ככל שיידרש, ומתן  מערכות, הובלתו, התקנתו, התאמתו לדציוהספקת ה

 . מהמזמין . בגין כל אלה, לא ייגבה הספק כל תשלום נוסףלהלן 9 אחריות בגינו בהתאם לאמור בסעיף

 יום, מיום אישור החשבונית על ידי המזמין. 30שוטף +  יהיו תנאי התשלום במכירת הממכר למזמין .ג

ישולם לספק רק כנגד מתן הצהרה בכתב ע"י הספק על  ציוד החשמלהתשלום הסופי בגין כל חלק מ .ד

. בכל מקרה בו יימנע ההאמור רכישהחיסול וויתור מלא של כל טענותיו ו/או תביעותיו בקשר עם ה

הספק ממתן הצהרה כאמור יהיה הספק רשאי לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת כנגד הגשת 

ופית ומלאה של תביעותיו בקשר עם ההסכם, בצירוף הסכומים הנדרשים על ידו בגין רשימה ס

 תביעותיו אלה, ובצירוף הצהרתו בכתב כי רשימה זו וסכומיה הינם סופיים. 

 בכל מקרה בו ישולמו לספק תשלומי יתר יהיה עליו להחזירם למזמין מייד עם דרישה ראשונה ממנו. .ה

 לספק כנגד חשבונית מס כדין.התמורה או כל חלק ממנה תשולם  .ו

המזמין ינכה במקור כל מס אותו הוא נדרש לנכות על פי החוק, אלא אם כן המציא הספק אישור  .ז

 מרשויות המס בדבר פטור מניכוי כאמור.
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לרבות התקנה של ציוד החשמל, מובהר כי הספק לא יגבה סכום נוסף כלשהו עבור התקנה חוזרת  .ח

 שנמשכה יותר מפגישה אחת. 

 ור בסעיף זה לעיל לעניין התמורה הוא סופי וממצה. האמ .ט

 הזמנות, מועדי הספקה  .6

בהתאם  ,מעת לעתלספק להפיק הזמנות  ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,למכללה שמורה האופציה .א

 הצעת המחיר. –נספח א' האמור בלצורך ולפי 

במכרז זה, בהתאם זהה או דומה למוגדר חשמל למכללה שמורה האופציה לבצע הזמנות גם לציוד  .ב

או בהתאם להצעות מחיר עדכניות  ,בנספח א'המפורטים בהתאם למחירים  ,לשיקול דעתה הבלעדי

 יאושרו על ידי המכללה.  יתקבלו מהספק ואשר 

הפריטים, הרכיבים והמכלולים המוזמנים, האתר בו הם את  בין היתר, המזמין, בהזמנה יפרט .ג

 "(.ההזמנהנדרש )להלן: "אמורים להיות מותקנים ומועד ההתקנה ה

 ההזמנה תהיה חתומה על ידי נציג המזמין או מי מטעמו.  .ד

הספק יספק כל רכיב או פריט שהמזמין יזמין, וישלים את התקנתו לפי ההזמנה, כאמור, בין השאר  .ה

להסכם, זאת במועד שהמזמין יקבע. ההתקנה תבוצע לפי תיאום עם נציג המזמין ו/או  8בסעיף 

 המפקח.

ממועד הזמנתו על ידי  , לכל היותר,ימי עבודה 21פק ויתקין כל רכיב או פריט כאמור, תוך הספק יס .ו

 המזמין או בכל מועד מאוחר אחר שיקבע על ידי המזמין.

במקרים של תקלה, הדממה, שביתה, אי עמידה במפרט או השבתה אצל הספק, יהיה הספק אחראי  .ז

מתאים להוראות ההסכם ונספחיו ממקור אחר ולא יהא בכך כדי לפטור אותו ממילוי  ציודלהספקת 

כל התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן. במקרה כזה לא יהא הספק זכאי לכל תוספת 

 תשלום שהיא. 

לא מילא הספק אחר האמור לעיל, יהא המזמין רשאי, אך לא חייב, לקנות את המוצרים שלא סופקו  .ח

ד מכל מקור אחר, ובכלל זה לייבאם מחו"ל. במקרה זה, יהא הספק חייב כלפי המזמין בכיסוי במוע

ובלבד ’( כאמור על כל היבטיה והכרוך בה )ובכלל זה הובלה, מכס, בטוח וכד ציודעלות רכישת ה

ימים, אולם הוא לא תיקן את ההפרה. המזמין יהא  7שנמסרה לספק התראה מוקדמת בכתב, בת 

תוספת זו מכספים שהוא חייב לספק, ובמקרה שלא יתאפשר הדבר יהא הספק חייב  רשאי לקזז

 יום מיום קבלת דרישתו הראשונה של המזמין. 30לשלם למזמין תוספת זו, תוך 

למקום ההתקנה הסופי אשר עליו יורה המזמין תבוצע על ידי הספק החשמל  ציודהובלת וחלוקת  .ט

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  ,דיר מספר מקומות התקנהועל חשבונו. למזמין שמורה אופציה להג

 וצרכיו.

אצל המזמין תחול במלואה על הספק, בכלל המיקומים  ציוד החשמלהאחריות לגבי ההובלה ופריקת  .י

 והאתרים שיגדיר המזמין בכל רחבי הקמפוס.

של ציוד  ההמזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, ובלא צורך במתן הסבר לבטל בכל עת הזמנ .יא

והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה ו/או תשלום עקב כך,  ,שעות 48בהתראה של חשמל, 

 . כאמור ספקתו בוטלהאש ציודלרבות לתמורת ה

  ציוד החשמלהתקנת אספקת ו .7
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 -נספח ב' להסכם אמור בבהתאם לידי הספק -עלבוצע ה של ציוד החשמל תוהתקנ , הובלהספקהא .א

 המפרט  הטכני.

 –הספק ימסור למזמין ויתקין באתר כל חלק, פריט ורכיב כשהוא מוכן לשימוש ותפעול מיידים כ  .ב

PROJECT KEY TURN כל זאת לאחר שינתן אישור בכתב מטעם המזמין ו/או המפקח בדבר ,

 לשביעות רצונם.  ציודפעולת אותו חלק של ה

המסופק, לעניין איכותו  ציודהמזמין ו/או המפקח יהיו רשאים לבדוק, לפי שיקול דעתם, את ה .ג

ע"י  ציודוהתאמתו להזמנה, להסכם ולנספחיו. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר, כי אישור קבלת ה

 פי הסכם זה.-המזמין, לא יפטור את הספק מאחריות לטיב הממכר ולעמידתו בהתחייבויותיו על

ו את הצדדים. במידה מבחני הקבלה כאמור בנספח ב' להסכם על ידי המזמין ו/או המפקח, יחייב .ד

אינו עומד במפרט, בתנאים ובדרישות המזמין, יהיה המזמין זכאי ציוד החשמל שסופק שיתברר ש

 מתאים וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הספק.-הלא ציודלדרוש מהספק להחליף לאלתר את ה

 שמירה על עדכניות טכנולוגית .8

לשמור על אחידות באותו פריט היה על הספק באתר המזמין יהחל מיום התקנת ציוד מסוג מסוים  .א

 , אלא אם אושר אחרת ע"י המזמין.תקופת ההתקשרות ציוד לכל אורך

 אחריות ותחזוקה לממכר  .9

ציוד החשמל הספק יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לתקינותו המלאה ולפעולתו השוטפת של  .א

לשביעות רצון המזמין, וזאת ושל כל חלק ממנו, לרבות בכל הקשור להתקנתם ולאופן הרכבתם, 

, בהתאם ציוד, ממועד סיום הספקת והתקנת המזמיןחודשים לפחות, באתר ה 36למשך תקופה של 

"( כאשר כל ההוצאות תקופת האחריות להתקנהלהזמנות המזמין, לשביעות רצון המזמין )להלן: "

 בקשר לכך יהיו על חשבונו.

ידי הספק, הן -עלציוד החשמל שיסופקו ויותקנו הינה לכל פריטי נשוא סעיף זה האחריות מובהר כי  .ב

בתשתית פנים, תשתית חוץ, ציוד רשת אופטי, ציוד קצה נחושת, מערכות מנ"מ ואביזרים אחרים 

 . ספקידי ה-עלאשר יסופקו 

בתקופת האחריות המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק והספק יהיה חייב לאתר ולבצע כל תיקון  .ג

ו/או באופן התקנתו ו/או  ציוד החשמלעולה בגין כל קלקול ו/או פגם שנוצר ו/או שנתגלה בולבצע כל פ

הרכבתו, הכל כמפורט להלן, לרבות החלפת כל פריט פגום ו/או לקוי שסיפק ו/או הותקן על ידו בפריט 

א זהה, תקין וחדיש. היה והפגם ו/או הקלקול ו/או הנזק נתגלו לפני תום תשלום מלוא התמורה, יה

 המזמין רשאי לעכב את תשלום יתרת התמורה לספק כנגד ביצוע כל תיקון שלהם. 

 ציוד החשמלאחריות הספק היא למתן שרותי תיקון ותחזוקה הדרושים לפעולה התקינה של  .ד

התמורה בעד מתן שרותי תיקון ותחזוקה בתקופת האחריות כלולה מובהר כי בתקופת האחריות. 

וכן כלולה בו גם התמורה עבור כל  ,לעיל 6כאמור בסעיף  ,ן לספקבתמורה ששולמה על ידי המזמי

במקרה  ציודאו להחלפת חלקים בה, הובלת הציוד החשמל חילוף שיהיו דרושים לתיקון החלקי 

 הצורך לספק וממנו וביצוע כל פעולה נדרשת נוספת, לרבות עבודות חפירה, במהלך תקופת האחריות. 

וכל  ציוד החשמלהאחריות ובכפוף לסייגים להלן יתקן כל קלקול בהספק מתחייב כי במהלך תקופת  .ה

 פגם ביצורו ויחליף בו כל חלק הטעון החלפה, כמפורט להלן:
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הספק מתחייב לקבל קריאות בטלפון, שמספרו ___________, במוקד שיעמיד לשם כך בחצריו  •

)להלן  17:00עד  8:00)כולל( בין השעות ’ עד ה’ "( במועדים שלהלן: ימים אהמוקד)להלן: "

 "(. שעות העבודה"

שעות ממועד פתיחת הקריאה במוקד הקריאות. הספק ינקוט כל  24תוך  ציודהספק יתקן את ה •

 אמצעי על מנת למנוע השבתה או פגיעה בפעילות השוטפת של המזמין בקשר לכך.

 העלולות להשבית מספר גדול של משתמשים )להלן: בחשמלרות הקשורות יבגין קריאות ש •

)כולל( ’ עד ה’ "(  הספק יהיה ערוך לקבל קריאות במועדים שלהלן: ימים אקריאות קריטיות"

 לכל סוגי הפניות.  13:00עד  8:00בין השעות ’ ביום ו  17:00עד  8:00בין השעות 

שעות עבודה. בכל מקרה של  2 -זמן תגובה לטיפול בתקלה קריטית יהיה מיידי ועד ולא יאוחר מ •

חליפי פריט ציוד שעות יעמיד הספק לשימוש המזמין, ללא תמורה נוספת,  6תקלה הנמשכת מעל 

 החליפי יבצע אחת לאחת את הפעולות של הציוד שהוחלף. ציודסיום התיקון. המועד תקין עד ל

ל תקלות וכן לשם המזמין, באמצעות מי מעובדיו, יהא רשאי להתקשר למוקד לשם מתן הודעה ע •

 קבלת ייעוץ בטלפון בנוגע לממכר ותפעולו.

 שניות לכל היותר. 30תוך שיתקבלו במוקד בהספק יענה לשיחות הטלפון  •

 הספק יעמיד מנהל תמיכה ושירות, אשר יהיה אחראי על הפעלתו התקינה של המוקד.  •

ימים לפחות לפני  3פק על הספק להודיע למזמין בכתב על כל שינוי במען או במספר הטלפון של הס .ו

 השינוי.

אצל המזמין  הקיימתהחשמל ולתשתית  ציוד החשמל שיספק הספקלוהתיקונים שירותי התחזוקה  .ז

 יינתנו על ידי הספק באמצעות אנשים מיומנים ומקצועיים ויבוצעו באופן רציף עד לפתרון התקלה.

באתר ציוד מתשתית קיימת ידו או פריט -פריט ציוד שסופק והותקן עלהספק מתחייב כי במקרה ש .ח

במשך תקופת האחריות, כך שנדרשה הגעת נציגי הספק לאתר לשם שלוש פעמים התקלקל המזמין 

 בחדש מיד לאחר התקלה השלישית. על ידי הספק בכל פעם, יוחלף רכיב זה  ותיקונ

 . ציוד החשמלאחריות הספק כאמור לעיל הינה בנוסף לאחריות היצרן לגבי כל פרט הנמנה על  .ט

בהתאם לכל האמור  ,תקופת האחריותמהלך תחזוקה במתן שירותי מחויב ליהיה הספק מוסכם, כי  .י

וכל פריט או מכלול  ה, לרבות כל חלק ממנבאתר המזמין הקיימתהחשמל לכלל מרכיבי תשתית  ,לעיל

 , ולרבות כל ציוד או מכלול או פריט אשר יחליפו את הציוד המשמש את התשתית הקיימת.הממנ

)שני( ימי עבודה מיום פניית המכללה לספק  2 -יהיה מחויב להעביר למכללה עד ולא יאוחר מ הספק  .יא

 הצעת מחיר בהתאם למחירון המוגדר בנספח א' לטיפול בתיקון בתשתית הקיימת.

 ייעוץ תיעוד והדרכה  .10

לאתר, תיעוד מעודכן בהתאם לאמור  ציוד חשמלהספק יכין וימסור למזמין, מיד עם הספקת כל  .א

 תיעוד המערכת. -  13.8מפרט טכני סעיף  -בנספח  ב'  

 פיקוח ותיאום  .11

המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לקיים פיקוח הדוק על פעולות הספק ו/או מי מטעמו, באמצעות  .א

 .מטעמו )להלן: "המפקח"( מפקח

 . הספק ישתף פעולה עם המפקח ויסייע לו במילוי תפקידו .ב
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על ידי הספק ומילוי יתר והשירותים  ציוד החשמלהמפקח מוסמך להשגיח על ביצוע הספקת  .ג

התחייבויותיו לפי הסכם זה, הוראות המזמין וביצוע הוראותיו שלו. המפקח יהיה מוסמך לתת כל 

הוראה בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק, כולן או חלקן, והספק מתחייב לבצע את הוראות המפקח 

שעות  72במלואן, והכל בכפוף לזכות הספק להגיש הסתייגותו בגין כל הוראה כאמור למזמין בתוך 

 ממועד קבלת כל הוראה כאמור.

 העדר כל הסתייגות כאמור תחשב הסכמה ואישור של הספק להוראות המפקח. .ד

ת כי אמצעי הפיקוח שניתנו למפקח אינם אלא אמצעי להבטיח כי הספק ימלא א ,מובהר ומוסכם .ה

התחייבויותיו על פי ההסכם ואין בפיקוח כאמור כדי לשחרר את הספק מהתחייבות כלשהי 

 . ומאחריות כלשהיא המוטלת עליו על פי ההסכם או לגרוע מהן

 ובתשתית הקיימתציוד החשמל הזכויות ב .12

והתשתית הקיימת יהיו לקניינו המלא של המזמין עם ציוד החשמל למען הסר ספק מובהר בזה, כי  .א

 ו/או  בקשר לכך.  ציוד החשמל לא תהא כל זכות ב’ , וכי לספק או לכל צד גהתמורה לספק וםתשל

 אחריות .13

פי הסכם זה ולהתאמתם -הספק יהיה אחראי בלעדית לטיב השירותים והציוד שיעניק ויספק למזמין על .א

 המלאה לדרישות המזמין ולצרכיו.

הפסד, למעט נזק עקיף, שיגרם תוך כדי או עקב  הספק יהיה אחראי על פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או .ב

מתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לכל -מתן השירותים ו/או אי

אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות המזמין ו/או עובדי ו/או מי מטעמו, והספק מתחייב לנקוט את כל האמצעים 

 ו/או הפסד כאמור. הדרושים למניעת נזק ו/או אובדן

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל, או כל  .ג

הפסד אחר שייגרם למזמין, לרבות כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדו ו/או מפסק דין או פסק בורר שייפסק 

אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב  נגדו, ובכל מקרה שהמזמין יחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום

הספק לשלם מיידית עם קבלת דרישה כל סכום כזה למזמין או במקומו, וכן מתחייב הספק לשאת בכל 

ההוצאות שהמזמין יחויב בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

ור לספק הודעה בסמוך לאחר התחייבותו של הספק כאמור בסעיף קטן זה מותנית בכך שהמזמין ימס

קבלת כל תביעה או דרישה כאמור, יאפשר לו להתגונן כנגדה, ישתף עם הספק פעולה ולא יתפשר או יביא 

 לסיומה ללא הסכמת הספק, מראש ובכתב. 

כן מתחייב הספק כי במהלך מתן השירותים לפי הסכם זה ינקוט את כל האמצעים הדרושים למנוע כל  .ד

 וחיות הציבור.פגיעה שלא לצורך בנ

ידו -הספק מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על השירותים שיבוצעו על .ה

, ובכלל זה ההוראות המפורטות לפי הסכם זה וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים

 .להסכם 'זנספח ב

לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם לא יהא בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק  .ו

 זה ו/או מהשירות או קשורה אליהם.

 ביטוח .14

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך  .א

ו על ידו ולקיים, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל, ביטוחים שיקבע
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ועל פי שיקול דעתו של הספק, לרבות בקשר עם כל השירותים/עבודות על פי הסכם זה והממכר, ובלבד 

ביטוחי הספק יהיו  "(.ביטוחי הספקלהלן )להלן: "שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים 

בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ו/או תקופת האחריות ו/או הבדק על פי ההסכם ו/או כל הארכה שלו, 

לפי המאוחר ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה להיות קיימת כלפי הספק אחריות 

 על פי דין ו/או על פי ההסכם:

, והמהווה חלק 1נספח ד'ביטוחים המצורף להסכם זה כ ביטוחים כאמור בטופס אישור על קיום (1)

ביטוחי "(, וכאמור להלן )להלן: "אישור קיום ביטוחי הקבע של הספקבלתי נפרד ממנו )להלן: "

 "(:הקבע של הספק

]נוסח חדש[ ו/או חוק  ביטוח אחריותו של הספק, על פי פקודת הנזיקין - ביטוח אחריות מעבידיםא. 

, כלפי עובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או 1980-האחריות למוצרים פגומים תש"ם

נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך 

כלול כמבוטח נוסף למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב ל₪  20,000,000של 

את המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו, אם מי מהם ייחשב כמעביד של מי מעובדי הספק ו/או נקבע 

 כי מי מהם נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי עובדיו. 

ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין, בגין נזק ו/או אובדן לגוף  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישיב. 

למקרה ₪  4,000,000ו/או רכוש לצד שלישי כלשהו, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. רכוש המזמין יחשב לרכוש צד שלישי. הביטוח מורחב לכלול 

כמבוטח נוסף את המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכן הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או 

הליו ו/או מי מטעמו בגין אחריות מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי עובדיו ו/או מנ

מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.  

צועי לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין בגין מעשה ו/או מחדל מק - ביטוח אחריות מקצועית ג. 

מצד הספק ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה, בגבולות אחריות אשר לא 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יכלול, בין היתר, ₪  4,000,000יפחתו מסך של 

את ההרחבות הבאות: מרמה ואי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, 

ב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, דיבה, השמצה ו/או לשון הרע, הפרת השהייה או עיכו

סודיות. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו בגין אחריות מי מהם עקב 

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

ר כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי כאילו נערך בנפרד עבו

חודשים. התאריך הרטרואקטיבי  6 -המזמין. הביטוח יכלול תקופת גילוי אשר לא תפחת מ

 בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל הספק ו/או מי מטעמו בביצוע השירותים לראשונה. 

של הספק, על פי דין בגין נזק כלשהו לגוף ו/או רכוש של לכיסוי אחריותו  - ביטוח חבות המוצרד. 

אדם ו/או גוף משפטי לרבות נזק תוצאתי, בקשר ו/או עקב מוצרים שיוצרו ו/או טופלו ו/או שווקו 

ו/או סופקו על ידי הספק ו/או הבאים מטעמו, לרבות הממכר, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו 

לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין  למקרה אחד ובסה"כ₪  4,000,000מסך של 

ו/או הבאים מטעמו ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריות מי מהם עקב מוצרים שיוצרו ו/או 

טופלו ו/או שווקו ו/או סופקו על ידי הספק ו/או הבאים מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות 
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כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כולל  צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור

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

 סופקו המוצרים/הממכר לראשונה.

אם השירותים/העבודות על פי ההסכם, כוללים עבודות המצריכות ביטוח עבודות קבלניות לדעת  (2)

יפחת מהביטוח ומהתנאים המפורטים בטופס אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות, שלא -המזמין

, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 2נספח ד'ביטוח עבודות קבלניות המצורף להסכם זה כ

 "(:  ביטוח העבודות"(, ומהביטוח והתנאים המפורטים להלן )להלן: "אישור קיום ביטוח העבודות"

הסיכונים", מפני הסיכונים המקובלים בפוליסה : ביטוח  במתכונת "כל ביטוח רכוש–פרק א  .א

״עבודות קבלניות״ במשך תקופת ביצוע העבודות ותקופת התחזוקה, לעבודות תוך ביצוען, בגין 

החילוף, התיקון או ההקמה מחדש של העבודות או חלק מהן בשל מקרה הביטוח שיגרם תוך 

ציוד, מתקנים שהובאו למקום תקופת הביטוח לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חומרים, 

הפרויקט ו/או המצוי במקום אחר לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם לרבות ציוד ו/או חומרים 

מכל סוג ותיאור אשר סופקו על ידי המזמין ו/או על ידי מי מטעמו. סכום הביטוח לא יפחת 

 מהעלות לביצוע מחדש של העבודות כולל מע"מ.

שמש לעבודות על בסיס כה"ס בהיותו באתר העבודה. "אתר הביטוח כולל נזק לרכוש המ

העבודה" מוגדר במפורש כשטח העבודות, אתר התארגנות, דרכי גישה ייעודיות וכל מקום אחר 

 בישראל בו מתבצעות פעולות הקשורות לעבודות. 

על הביטוח יכלול תנאי מפורש כי תגמולי הביטוח יועברו למזמין ו/או למי שהמזמין יורה בכתב 

 פי שיקול דעתו הבלעדי. 

(ד 2א)14: ביטוח אחריות המבוטחים )כהגדרתם להלן בסעיף אחריות כלפי צד שלישי - פרק ב .ב

להלן(, על פי דין, בגין נזק שנגרם לצד שלישי כלשהו, בכל שטח מדינת ישראל והשטחים 

סה"כ למקרה ובמצטבר וב₪  8,000,000המוחזקים בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

לתקופת ביטוח. למען הסר ספק, מוסכם במפורש כי רכוש המזמין ו/או רכוש אשר באחריותו, 

 יחשב כרכוש צד ג'. הפוליסה מורחבת לכלול בפרק זה את ההרחבות הבאות: 

 במלוא גבול האחריות.-תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי .1

 מגבול האחריות. 20%נזק מרעד והחלשת משען  .2

 ₪. 2,000,000–קרקעיים -גיעה במתקנים וכבלים תתנזק תוצאתי מפ .3

נזקי גוף עקב שימוש בכלי צמ"ה הנחשב ככלי רכב על פי פקודת התעבורה אך לא חלה  .4

במלוא  -חובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

 גבול האחריות.

ת האחריות הנהוגים בפוליסת רכב נזק לרכוש משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולו .5

 ₪. 2,000,000 -סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח

 אחריות צולבת. .6

(ד להלן(, על 2א)14: ביטוח אחריות המבוטחים )כהגדרתם להלן בסעיף חבות המעבידים -פרק ג .ג

, כלפי עובדיהם 1980-]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם פי פקודת הנזיקין

ועובדי מי מטעמם, בגין מוות, נזק גופני ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ומחלה שנגרם תוך כדי ו/או 

למקרה ₪  20,000,000עקב העסקתם בקשר לעבודות, בגבול אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
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טוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או אחד ובסה"כ לתקופת בי

מי מטעמו, אם מי מהם ייחשב כמעביד של מי מעובדי המבוטחים ו/או נקבע כי מי מהם נושא 

 באחריות שילוחית לעניין חבות  המבוטחים כלפי עובדיהם.

ו/או קבלני משנה ו/או  המבוטחים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות יהיו הספק ו/או קבלנים .ד

כל גורם מקצועי הקשור לעבודות ו/או המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או בעלי 

הזכויות במבנים/חצרים באתר העבודות ובשטח המזמין )לעיל ולהלן כולם יחדיו וכל אחד לחוד: 

 "(.המבוטחים"

 כל ביטוחי הספק כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: .ב

הכיסוי בביטוחים, למעט ביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח  היקף (1)

 הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" של חברת כלל או נוסח מקביל לו.

בפוליסות לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות  (2)

 . 1981 -וזה ביטוח התשמ"א המבטח וחובות הספק על פי חוק ח

ביטוח העבודות הקבלניות על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד להשלמת מסירת העבודות  (3)

המבוטחות על כל חלקיהן למזמין וכן גם לגבי חלקים אשר יימסרו למזמין ו/או אשר יעשה בהם 

 שימוש במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למזמין. 

בביטוח העבודות הקבלניות כולל השבה אוטומטית לקדמות של סכום הביטוח של שווי  פרק א' (4)

העבודות וההרחבות וזאת בעת בקרות אובדן או נזק לעבודות, וזאת תמורת תוספת פרמיה שתחושב 

 רטה מיום ההשבה כאמור ועד לתום תקופת הביטוח.-פרו

בהתאם לדרישה בכתב מאת המזמין  תקופת הביטוח בביטוח העבודות הקבלניות תוארך מעת לעת (5)

 ו/או הספק. 

ידי מי מהמבוטחים -בביטוח העבודות הקבלניות הפרה ו/או אי קיום תנאי הביטוח וההתניות על (6)

בפוליסה ו/או מי מטעמם, לא תגרע מזכויות המבוטחים האחרים לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

ל תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי בביטוחי הקבע של הספק הפרה ו/או אי קיום בתום לב ש

 המבוטח לא תפגע בזכויות לקבלת שיפוי על פי הפוליסות כאמור לעיל.

הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או  (7)

או דרישה מנהליו ו/או עובדיו ו/או המבוטחים, ומבטחו של הספק מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/

 בדבר שיתוף בביטוחי המזמין והנ"ל. 

הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או  (8)

מנהליו ו/או עובדיו ו/או תלמידיו ו/או בעלי המבנים/חצרים בשטח המזמין ו/או חברת הניהול )ככל 

מבוטחים ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל, ובלבד שהאמור וקיימת( ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או ה

 בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  בזדון.

לגבי ביטוח העבודות הקבלניות המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לשנותו לרעה, אלא עקב  (9)

 60על כוונתו לעשות כן  אי תשלום פרמיה ובכפוף לכך ששלח המבטח למזמין הודעה בדואר רשום

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי.  ככל שהביטול הינו עקב 

אי תשלום פרמיה אזי עם תשלום הפרמיה על ידי הספק ו/או מי מטעמו ו/או על ידי המזמין ו/או מי 

ק, המבטח אינו רשאי לבטל את מטעמו, הודעת הביטול תבוטל מאליה. לגבי ביטוחי הקבע של הספ
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הביטוח ו/או לשנות את הביטוח לרעה, אלא אם שלח המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו 

 יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי. 60לעשות כן 

היא, על הספק חלה החובה היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכן של העבודות מכל סיבה ש .ג

לעדכן את סכום הביטוח בביטוח העבודות הקבלניות באופן מידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח 

 על ביצוע העדכון האמור.

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הספק ו/או מי מטעמו טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הספק  .ד

יכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי המזמין ו/או כל להמציא אישור ממבטחי הספק על המשך ער

 גוף אחר שהמזמין יורה עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לספק. 

לדרישת המזמין, על הספק לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הספק כאמור לעיל, כל  .ה

רות מקרה הביטוח כי ייכלל בשם המבוטח, כמבוטח גורם או בעל זכויות שהמזמין התחייב כלפיו טרם ק

 או כמוטב לתגמולי הביטוח.

הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יוותרו על זכות התחלוף, שיפוי או שיבוב כנגד קבלני שמירה  .ו

ו/או יצרנים ו/או ספקים של ציוד וחומרים ו/או מפעילי מנופים ו/או כל מי שהמבטח של ביטוח העבודות 

 לניות הורה כי לא ניתן לוותר על זכות התחלוף כנגדו.הקב

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ו/או מאחריותו על פי דין ו/או הסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים,  .ז

על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, על חשבונו, למשך תקופת ההסכם, את הביטוחים הבאים בגין כל כלי הרכב 

 קום מתן השירותים/העבודות: מכל סוג, אשר יובאו למ

 ביטוח חובה כנדרש על פי דין.  (1)

ביחס לכלי רכב מנועי כהגדרתם בפקודת התעבורה ו/או כל כלי רכב מנועי אחר, שאין חובה חוקית  (2)

ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין נזקי גוף הנובעים משימוש  -פי דין -לבטחם בביטוח חובה כנדרש על

 למקרה ולתקופת הביטוח.₪  2,000,000ריות של ו/או עקב הכלים בגבולות אח

וביטוח ₪  1,000,000ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של  (3)

מקיף לכלי הרכב. למרות האמור , מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף )למעט צד ג'(, 

 להלן במלואו. 11.8הפטור בסעיף במלואו או בחלקו, אולם גם במקרה כזה יחול 

הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין  .ח

ו/או מי מטעמו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או תלמידיו ו/או בעלי המבנים/חצרים בשטח המזמין ו/או 

או חברת הניהול ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או /בעלי זכויות אחרים מכל סוג שהוא במבנים/חצרים ו

מי מטעם כל הנ"ל, בגין נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי הספק ו/או מי מטעמו ו/או 

עבורו למקום מתן השירותים/ביצוע העבודות ו/או סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן 

ל נזק אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל ו/או השירותים/ביצוע העבודות ולרבות כ

מניעת גישה למקום מתן השירותים/העבודות )בין אם הנזק ו/או האובדן מבוטחים ובין אם לאו(, וכי 

 הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ככל שייערך על ידי הספק בקשר עם השירותים/העבודות, ייכלל סעיף  בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים .ט

בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או תלמידיו ו/או 

בעלי המבנים/חצרים בשטח המזמין ו/או בעלי זכויות אחרים מכל סוג שהוא במבנים/חצרים ו/או חברת 

המבוטחים ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מי מטעם כל הנ"ל, אך הויתור לא יחול כלפי הניהול ו/או 

 אדם שגרם לנזק בזדון. 
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ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, הספק מתחייב להמציא למזמין אישור קיום ביטוחי הקבע של הספק  .י

טחו, עם חתימת הסכם זה ובכל ו/או אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות )לפי העניין(, חתום על ידי מב

ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים/העבודות ולהמציאו שוב מידי תום תקופת  7 -מקרה לא יאוחר מ

א לעיל(, ולא יאוחר ממועד 14הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 

תשלום על חשבון התמורה. למען הסר ספק,  תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור, וכתנאי מוקדם לכל

הספק ימציא את אישורי הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח או כל רשות ממשלתית אחרת 

)ככל ויהיה שינוי בהוראות יהיה רשאי המזמין לדרוש מהספק שינוי/תיקון אישורי הביטוח בהתאם(, אך 

יטוחים על פי הסכם זה. על פי דרישה מאת המזמין, אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לעריכת הב

ימי  5ימציא הספק העתק פוליסות ביטוחי הספק בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך 

 עסקים מיום הבקשה.

למזמין תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הקבע של הספק ו/או אישור עריכת  .יא

יות ו/או פוליסות ביטוחי הספק, שיומצאו על ידי הספק  כאמור לעיל, ועל הספק ביטוח עבודות הקבלנ

לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות 

הספק על פי הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום ביטוחי הקבע של 

טוח עבודות קבלניות ו/או בפוליסות שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה, הספק/אישור עריכת בי

ימים  3 -מתחייב הספק לגרום לשינויי הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי העניין ולא יאוחר מ

 מדרישת המזמין, וזאת על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

ספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי ה .יב

לרעה, כאמור באישור קיום ביטוחי הקבע של הספק/אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות ו/או 

בפוליסות ביטוחי הספק, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, 

 ר. לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמו

 הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק.  .יג

 הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי הספק לעיל.  .יד

מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם בבחינת דרישה מזערית  .טו

פוטרת אותו ממלוא חבותו ו/או אחריותו לפי הסכם זה ו/או על פי דין ולספק  המוטלת על הספק שאינה

לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר למהות הביטוחים 

 הנדרשים ו/או היקפם. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוחי הקבע של הספק ו/או אישור עריכת  .טז

ביטוח עבודות קבלניות ו/או פוליסות ביטוחי הספק ו/או בדרישת מי מהם על ידי המזמין ו/או הבאים 

ן ו/או להטיל מטעמו ו/או בדרישה לשינוים כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי די

 אחריות כלשהי על המזמין ו/או על הבאים מטעמו. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים/העבודות או  .יז

חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, ומבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או התחייבויותיו על 

דין, הספק מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר פי הסכם זה ו/או על פי 

לשירותים/העבודות, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור 

בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות 

 המצאת אישורי עריכת ביטוח(. ח לעיל ו14האמור, הפטור בסעיף 
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לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציג את אישור קיום ביטוחי  .יח

הקבע של הספק/אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות  בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של 

כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל. על אף  הסכם זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור את הספק מהתחייבות

האמור, אי המצאת אישורי הביטוח במועד בתום תקופת הביטוח לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 ימים מהמועד שנקבע להמצאת אישור כאמור בנספח זה. 10

 ערבות בנקאית  .15

עד חתימת הסכם זה להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ימציא הספק למזמין במו .א

להסכם זה, בסך  'הנספח "(, בנוסח המצורף כהערבותערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית )להלן: "

שנים ואשר תוארך מעת לעת, על מנת  3.5ואשר תעמוד בתוקפה למשך ₪( )עשרים אלף ₪   20,000

ולמשך פרק זמן נוסף של , שתעמוד בתוקפה במשך כל תקופת הסכם זה, אם הוא יוארך מכל סיבה שהיא

חודשים לאחר תום ההסכם. אי הערכת הערבות הבנקאית לפחות שלושים יום ממועד פקיעתה תהווה  6

 הפרה יסודית ותאפשר למזמין לפעול מיידית למימוש הערבות הבנקאית.

על היה והספק יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהא המזמין רשאי, מבלי לתת  .ב

כך הודעה מראש לספק, לממש את הערבות ולגבות באמצעותה כל נזק, הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לו, 

 במישרין או בעקיפין, עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות הספק.

מובהר בזאת כי מימוש ערבות כאמור ע"י המכללה אינו גורע מכל זכות אחרת העומדת למכללה מכוח  .ג

 פי כל דין.-להוראות הסכם זה ו/או ע

 הפרות וסעדים  .16

אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה וסעד  .א

 אחרים הנתונים לו על פי הסכם זה או על פי כל דין.

ויתור מצד המזמין או מי מטעמו על זכותו על פי ההסכם במקרה מסוים לא יהווה וויתור על זכות זו בכל  .ב

מקרה אחר. אי עמידה על זכויות המזמין לא תהווה וויתור מצידו על זכות זו. כל וויתור על כל זכות וכל 

 שינוי אחר בתנאי ההסכם יחייבו רק אם נחתמו בכתב ע"י שני הצדדים.

 )ה(16הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, למעט ההתחייבויות אשר הוגדרו בסעיף קטן  .ג

ימים ממתן הודעה ע"י המזמין, ישלם הספק  14ת יסודיות ולא תיקן את הטעון תיקון, בתוך להלן כהפרו

)חמישה עשר אחוזים( מסכום התמורה בהתאם  15%למזמין פיצוי מוסכם וקבוע מראש בשיעור של 

 להזמנות שבוצעו עד לאותו מועד.

ות שקלים חדשים( בגין כל )חמש מא₪   500לא סיפק הספק את הממכר במועד, ישלם למזמין סכום של  .ד

יום איחור, בתור פיצוי  מוסכם וקבוע מראש בגין איחור בהספקת הממכר ו/או כל חלק ממנו. אין באמור 

 לעיל. )ג(15 בסעיף קטן זה לגרוע מן האמור בסעיף

בוטל ההסכם ע"י המזמין עקב הפרה יסודית של הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן, ישלם הספק למזמין,  .ה

)עשרים וחמישה אחוזים(  25%צורך בהוכחת נזק, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בשיעור של ללא 

 מסכום התמורה בהתאם להזמנות שבוצעו עד לאותו מועד.

)יא(, 7)ח(, 7)ז(, 7)ו(, 7)ה(, 7)ב(, 6)א(, 6, 5)א(, 4)ו(, 3)א(, 3 לעניין סעיף זה, תחשבנה הוראות הסעיפים .ו

כתניות יסודיות  20-ו )ד(19)א(, 18)א(, 17)ה(, 16)ד(, 16)ג(, 16)א(, 15, 14)ג(, 12, 10)א(, 9)ב(, 8)א(, 8

כן, כל הפרה -היורדות לשורשו של ההסכם שהפרתן, כולן או חלק מהן תיחשב להפרה יסודית כאמור. כמו

פי היקפה, אופיה ו/או נסיבותיה בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה יסודית, -אחרת של הסכם זה, שעל
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יום והוא לא  מילא אחריה ו/או לא  14יחשב ככזו, ובלבד שניתנה לספק התראה מוקדמת בכתב של ת

 תיקן את ההפרה. בנוסף לכך, ייחשבו העניינים הבאים  להפרה יסודית:

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בביצוע ההסכם ולאחר שהתראה בכתב  (1)

 תוצאותיה;לספק לא הביאה לתיקון ההתרשלות ו

כשהספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק ספק משנה בביצוע התחייבויותיו לפי  (2)

 שלא בהסכמת המפקח או בניגוד לה;  -הסכם זה 

שהספק עשה מעשה פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשהגיע להסדר עם או לטובת כ (3)

או חלק מהם או אם מונה לו, או על מרבית נכסיו, נאמן או כונס נכסים או אם נעשה בו חיסול  נושיו

 גם שהוצא כנגדו צו פירוק;  –לעסקים בכל אופן שהוא ובגוף מאוגד 

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר בשמו של הספק נתן או הציע לאדם  (4)

 כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם. כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה

, נקבעו לאחר )ה( לעיל16עד  )ג(16) מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי סכומי הפיצוי המוסכם כאמור בס"ק .ז

הערכה זהירה של הנזקים ולא תישמע כל טענה שסכום מסכומי פיצוי אלה נקבעו ללא יחס סביר לנזק 

 שנגרם.

הינם צמודים, לשער היציג של דולר ארה"ב,  לעיל)ה( 16)ג( עד 16 מור בסעיפיםסכומי הפיצוי המוסכם כא .ח

 כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל לגבי מועד ביצוע כל תשלום ותשלום.

 הסבת ההסכם ואיסור המחאת זכויות  .17

הספק אינו רשאי להסב את ההסכם כולו או כל חלק ממנו לאחר/ים ואינו רשאי להעביר את זכויותיו  .א

וחובותיו ע"פ ההסכם כולן או מקצתן לאחר/ים בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, מבלי לקבל 

 מראש ובכתב את הסכמת המזמין לכך, ובתנאים שייקבע המזמין. 

לעיל, אין הסכמתו פוטרת את הספק מהאחריות למילוי  )א(17 ר בסעיף קטןנתן המזמין הסכמתו כאמו .ב

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

המזמין יהיה רשאי בכל עת להסב את ההסכם, כולו או כל חלק ממנו ולהעביר לאחר/ים את זכויותיו  .ג

 וחובותיו ע"פ ההסכם, כולן או מקצתן, בכל דרך, כפי שימצא לנכון.

ק לקבלת כספים מהמזמין, אינן ניתנות להמחאה או להסבה, בכל דרך שהיא והמזמין זכויותיו של הספ .ד

 לא יכיר ולא יכבד המחאה או הסבה האמור.

  גבייה וקיזוז .18

נשא המזמין בתשלום כספי כלשהו החל על הספק, בין ע"פ ההסכם ובין ע"פ כל דין, יהא הספק חייב  .א

 צירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.להחזירו למזמין מיד לכשיידרש לעשות כן, והכל ב

המזמין רשאי לנכות, לחלט, או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לספק בין לפי ההסכם ובין בדרך אחרת  .ב

כלשהי, כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת הספק בין ע"פ ההסכם ובין בדרך אחרת כלשהי )לרבות הפיצוי 

י הסכם זה ובין על פי כל התקשרות אחרת ביניהם, המוסכם( מכל סכום שיחוב המזמין לספק, בין על פ

 ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי, החילוט או הקיזוז. 

למזמין תהא זכות עיכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידיו ו/או שיגיע לידי המזמין ו/או שנמצא בחצריו  .ג

 .ייב ו/או יהא חייב כמפורט לעילשל המזמין, וזאת עד לגובה סכום הפיצוי המוסכם, אשר הספק ח

 מזמין -יחסי ספק .19
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הספק וכן כל מי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו ושלוחיו, אינם ולא יחשבו לכל דבר וענין כעובדי המזמין  .א

אלא כקבלן עצמאי בלבד, ולא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין או מי מטעמו ובין הספק או מי 

 מטעמו, לשום דבר ועניין.

הספק מאשר כי עובדיו מועסקים על ידו בלבד וכי בעבודתם על פי הסכם זה אין משום קשירת יחסי עובד  .ב

 ומעביד בין עובדיו ובין המזמין. הספק מתחייב לשלם לעובדיו את מלוא זכויותיהם, על פי כל דין.

ינם, לפי העניין, לעיל, מתחייב הספק לשלם לעובדיו ו/או בג)ב( 19 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף .ג

שכר, משכורת, דמי בטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, תשלום לקרן פיצויים, דמי חופשה, 

נסיעות, דמי מחלה ודמי לידה, לרבות הפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ו/או צווי הרחבה, וכל תשלום 

ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסדר  פי הוראות כל דין ו/או הסכם-לעובד או בגינו שהוא חייב בתשלומו על

 קיבוצי בענף זה.

הספק מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תשלום שיחויב בו בגין הקשר בין הספק לבין עובדיו, חרף  .ד

האמור ברישא לסעיף זה, על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ו/או בגין כל תשלום שישולם על ידי המזמין 

ו של הספק כאמור בסעיף קטן זה מותנית בכך שהמזמין ימסור חרף האמור ברישא לסעיף זה. התחייבות

לספק הודעה בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה כאמור, יאפשר לו להתגונן כנגדה, ישתף עם הספק 

 פעולה ולא יתפשר או יביא לסיומה ללא הסכמת הספק, מראש ובכתב. 

מעביד -ט מוסמך, כי מתקיימים יחסי עובדכן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפ .ה

בין המזמין לבין מי מעובדי הספק, יחושבו זכויותיו של העובד כאמור על בסיס "שכר מינימום", כפי 

 שהוא נקבע מעת לעת, והספק יהיה חייב להשיב למזמין כל סכום ששולם לו ביתר.

 סודיות  .20

שמרו בסודיות מוחלטת כל מידע בכתב, בע"פ הספק, מנהליו, עובדיו, חברות קשורות ו/או מי מטעמו י .א

או בכל צורה אחרת, לרבות תכנים, מידע, ידיעה, מסמך, נתונים, שיטות עבודה ונהלי עבודה, תוכנה וחפץ 

מכל סוג ומין הנוגעים למזמין, עסקיו, לקוחותיו, הסטודנטים הלומדים אצלו, ידע מקצועי שלו וכיו"ב 

לידיעתם, במישרין או בעקיפין, ולא יעשו בו שימוש כלשהו זולת לצורכי "(, אשר הגיע המידע)להלן: "

ביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב הספק לא לפרסם, להעביר או לחשוף את המידע, 

במישרין או בעקיפין לצד שלישי כלשהו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת אובדן המידע או הגעתו 

 .לאחר כלשהו

 הספק מצהיר ומתחייב שכל המידע יישמר אצלו בבטחה ויינקטו כל האמצעים הדרושים לשם שמירתו. .ב

הספק מתחייב להחזיר למזמין, עם סיום ההתקשרות ביניהם, מכל סיבה שהיא, או על פי דרישתו  .ג

ו הראשונה של המזמין, לפי המוקדם, כל מידע, מסמך, צילום, דיסקט של מחשב וכל דבר אחר הקשור א

 מתייחס למידע, מבלי להשאיר בידיו ו/או בידי מי מטעמו כל העתק או תמצית או רישום או עותק שלהם.

התחייבות זו לסודיות תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בזמן והיא תהא בתוקף גם  .ד

 לאחר תום תוקפו של הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.

 כח עליון .21

אי מילוי או עיכוב בביצוע של התחייבות כלשהי על ידי צד כלשהו הנובעים מסיבות של "כוח עליון", כל  .א

שלא הייתה לאותו צד כל שליטה עליהן ולא יכול היה לצפותן, ולא הייתה לו כל אפשרות למנען ו/או 

 להתגבר עליהן, לא יהווה ולא יחשב כהפרת הסכם על ידי אותו צד.
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האמור לעיל, כנסיבות של "כוח עליון" תחשבנה בין היתר, אחת או יותר מהסיבות  מבלי לגרוע מכלליות .ב

הבאות, ככל שהן מתייחסות לביצוע העבודות נשוא הסכם זה: גיוס כללי של כוחות מילואים, גיוס כללי 

כאמור בעטייה של מתיחות ו/או מלחמה כוללת; מעשי חבלה, ברקים, שיטפונות, רעידת אדמה, מגפות, 

ות והשבתות כלליות במשק ו/או בתחום חיוני המשתק כליל את פעילותם הכלכלית של מי שבית

 מהצדדים לחוזה.

 בוררות  .22

 הסכם זה מהווה הסכם  בוררות כדין. .א

בכל מחלוקת בדבר הסכם זה, פרשנותו, ביצועו או כל הכרוך בו, יפסוק בורר שיוסכם בין הצדדים ובאין  .ב

"( ופסיקתו תהיה סופית הבוררעורכי הדין בישראל )להלן: "הסכמה יתמנה הבורר ע"י ראש לשכת 

 ומחייבת.

הבורר לא יהיה משוחרר מן הדין המהותי, אולם יהא משוחרר מהדין הפרוצדורלי ומדיני הראיות ויחוייב  .ג

  לנמק פסיקתו בכתב .

 סתירה בין המסמכים, פרשנות  .23

בנספח כלשהוא של ההסכם, יגברו בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה  .א

 הוראות ההסכם.

 כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. .ב

 סמכות שיפוט  .24

אביב, תהיה הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית בכל עניין -לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל

 ר מלבדו לא תהא סמכות לדון בעניינים אלה.הנוגע להסכם או הנובע ממנו, ולכל בית משפט אח

 הודעות  .25

בתוך  מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעיל, הרי שכל הודעה על פי הסכם זה מצד למשנהו תחשב כנמסרה

שעות אם נמסרה  24שעות מעת שנשלחה לצד השני על פי כתובתו הרשומה כדלקמן בדואר רשום, או בתוך  72

 ביד או אם נשלחה בפקסימיליה בשעות העסקים וימי העסקים המקובלים.

 : מכללת בית ברל, בית ברל, לידי החשב.המזמין     

 : כאמור במבוא להסכם זה.הספק     

 שונות .26

מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בקשר לנשוא הסכם זה. כל הסכם זה  .א

פה, לרבות הוראות ההסכם הראשון, התחייבות או מצגים -הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או ובעל

שניתנו או נעשו ע"י הצדדים לפני כריתת הסכם ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו, אין בהם כדי 

יף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם או נובעים ממנו, לגרוע מהם או לשנותם והצדדים לא להוס

 יהיו קשורים בהם החל מתאריך ההסכם.

שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין, או  .ב

לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלה אם הויתור, ההסכמה, הדחייה,  כויתור או הסכמה מצידו

 השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 כל שינוי או תוספת להסכם זה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו בכתב וייחתמו ע"י כל הצדדים לו. .ג

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 הצעת המחיר –נספח א' 

 חתום על ידי המציע בשני העתקים( 2טפה מספר )יוגש במע

 לכבוד

 המכללה האקדמית בית ברל

אנו הח"מ _________________________________ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל 
 מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כלהלן:

בהתאם. אנו מצהירים על יסוד בדיקות קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו  .1
, מוסכמים על ידינו. אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז מוצעיםמוקדמות שביצענו כי המחירים ה

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות 
 כאמור.

התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל  .2
שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים המבוקשים בהתאם למפרט וליתר התנאים 

 שבמסמכי המכרז.

האחרון יום לאחר המועד  90חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי, ותהא תקפה במשך -הצעתנו זו הינה בלתי .3
 להגשת הצעות.

 ידוע לנו כי רק חתימה של המכללה על החוזה תהווה התקשרות מחייבת עם המכללה.  .4

 מחיר .5

תמורת ביצוע התחייבויות הספק בהתאם להסכם זה, ומתן השירות מתחייב המזמין לשלם בהתאם  .5.1
 למחירי דקל בהפחתת אחוז ההנחה המוצע על ידי הספק במסגרת מכרז זה.

 

שיעור ההנחה המוצע על ידי חברתנו בגין שירותי אחזקת החשמל מסך מחירון דקל,  .5.2
 הינו : 

  ______________הינו )בספרות( % המוצע ההנחה שיעור .5.3
 

 אחוזים( *.  ______________________________)במילים: 
 )אחוז ההנחה שינתן יהיה במספרים שלמים בלבד!(
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 תכולת השירותים - 'בנספח 
 מונחים .1

 

הסכם השירות ונספחיו כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין( יתפרשו 
 המונחים הבאים כדלהלן:

 "המזמין".-"מכללת בית ברל" 1.1

או מי שהוסמך על ידו להיות המנהל מטעמו על ביצוע \: מזמין העבודות מטעם המכללה ו"המזמין" 1.2

 העבודות.

 : מי שהתמנה מטעם המזמין לפקח על ביצוע העבודות."המפקח" 1.3

: ביצוע כל העבודות הנדרשות, בכל היקף שיידרש, "שינויים, התקנות ושיפוצים" או "העבודות" 1.4

 תוך פרקי הזמן המוקצבים לביצוע העבודות.

ו, : מי שזכה בהסכם השירות לביצוע העבודות לרבות נציגיו, עובדי""הספקאו  המציע הזוכה"" 1.5

 שליחיו, קבלני משנה וכל מי שפועל מטעמו.

: מאגר סעיפים מתומחרים לביצוע עבודות בהוצאת חברת "דקל" לעבודות אחזקה ""מחירון  1.6

 ולעבודות חדשות בהתאם לעבודה שתתבצע בפועל. להחלטת המזמין.

 : ימי עבודה בהם העבודה בבנייני המכללה פועלת במתכונת סדירה."ימי פעילות" 1.7

 : שעות עבודה בהם העבודה בבנייני המכללה שיוגדרו בתאום  עם הספק."ילותשעות פע" 1.8

החברה המפיקה את המחירון, תשמש כבורר בין המזמין והספק במקרים של חילוקי דעות : "דקל"  1.9

 (.17עמוד  -7)ראה הערה 

  (,עבודות חשמל08המפרט הכללי לעבודות בנייה )הספר הכחול, פרק  "המפרט": 1.10

 

 נהלים .2

 הפרעותמניעת  2.1

הספק מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי המשתמשים העובדים בבניינים 
ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם ובכלל זה הצורך לעבוד מחוץ לשעות 

 הפעילות.

 מפגעי בטיחות 2.2

יפות עד לפתרון המלא, לרבות בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, יטפל בו הספק באופן מיידי וברצ
בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות משרד העבודה להגנת אזור המפגע מפני עובדים 

 ומבקרים, העלולים להסתובב בתחום המפגע.

 סילוק פסולת 2.3

ידי עובדיו במהלך -הספק יסלק מאתר העבודה, מיד עם סיום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר על
המקום בשלמות. בעבודות שבמהלך ביצוען נוצר לכלוך רב ינקה הספק את מקום  עבודתם, וינקה את

העבודה גם במהלך ביצוע העבודה ובלבד שלא תגרם הפרעה מיותרת למהלך העבודה הסדירה של 
עובדי המכללה ומבקריה. עבודת הספק לא תחשב כמושלמת לפני שסולקה כל הפסולת והלכלוך 

כלוך ייחשבו גם שיירי צבע וניקוי צבע שנצבע על אלמנטים שלא שנוצרו עקב עבודתו. כפסולת ול
 נועדו לצביעה.
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 תיאום עם גורמים 2.4

הספק מתחייב לבצע כל עבודה בתיאום מלא עם המזמין. הספק יביא לתשומת לב המזמין כל בעיה 
 צפויה, לרבות הפרעות צפויות לדיירי הבנין ולמבקריו עקב ביצוע עבודות.

 קבלני משנה 2.5

הספק נחשב לצורך ביצוע העבודות כספק המעסיק בעצמו עובדים בכל המקצועות הנדרשים בהסכם 
השירות. הספק יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות שאין בצוותיו מספיק עובדים 
כנדרש לבצען. הספק יוכל להעסיק אך ורק קבלני משנה שאושרו על ידי המזמין. ספק משנה יהיה 

קס הקבלנים במקצוע אותו הוא נדרש לבצע מטעם הספק. ספק משנה ייצג את הספק רשום בפנ
הספק לא יקבל תוספת למחירי היחידה ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם חתום הספק. 

 במאגרי המחירים עקב העסקת קבלני משנה מטעמו.

 אובדן או נזק 2.6

 הספק יתקן ללא תשלום כל נזק שנגרם על ידו.

 עבודה שנועדו להיות מכוסים בדיקת חלקי 2.7

הספק מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד להיות מכוסה או 
 מוסתר, ללא אישורו של המפקח.

 48הושלם חלק כלשהוא מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הספק על כך למפקח, 
ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון 

ולקבוע את ההוראות בטרם יכוסה החלק האמור. בכל מקרה יצלם הספק ויתעד את אזור העבודה 
 אותו יש לכסות.

 מפרטים טכניים .3

או לפי תמחור יתבסס על המפרטים הכלליים בהוצאת \אופן ביצוע העבודות על פי הסעיפים מהמחירון ו
 שרדית, "הספר הכחול".הוועדה הבין מ

 תכולות העבודה יתבססו על תכולות העבודה המפורטות במאגר המאוחד.

 המפרטים המיוחדים הנכללים כנספחים להסכם השירות זה, יתפסו רק לגבי העבודות המפורטות בהם.

 להלן רשימת הפרקים במפרטי המאגר המאוחד שיתפסו לעניין הסכם השירות זה:

 

 מספר פרק ראשי

 מתקני חשמל - 08

 

 הכנת הצעות מחיר .4

 הספק יידרש כחלק מעבודתו להכין הצעות מחיר מפורטות לעבודות שיוגדרו על ידי המזמין. 4.1

 העבודות יתוכננו, יתבצעו וישולמו על פי סדר העדיפויות הבא: 4.2

ההצעות יתבססו ככל האפשר על ניתוח ופיצול העבודה לסעיפים המופיעים בפרקים  4.2.1

המתאימים במחירון "דקל". במקרים בהם מופיע סעיף דומה בשניים או יותר פרקים שונים 

 של המאגר המאוחד, יופעל הסעיף מתוך הפרק הרלוונטי לביצוע העבודה הישירה. 

ף המתאים לעבודה מסוימת, יקבע המחיר בין במקרים בהם לא ניתן למצוא במחירון סעי 4.2.2

 המזמין לספק.
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 הוספת סעיפים למחירון .5

במקרים בהם לא ימצא סעיף במאגר המאוחד ומחיר העבודה יקבע בין המזמין לספק, יצורף הסעיף  5.1

 הנוסף לרבות המחיר שנקבע, כתוספת להסכם זה. 

 הסעיפים ישמשו כבסיס לביצוע עבודות דומות. 5.2

 

 מיוחדיםאופני מדידה  .6

 ביצוע עבודות על פי מחירון "דקל" 6.1

המחיר שישולם לספק עבור ביצוע עבודה בהתאם לסעיפים במאגר המאוחד ובהנחה כפי שהוסכם 
עם הספק, יכללו את ביצוע העבודה המתוארת ומפורטת באותו סעיף בשלמותה כולל כל 

 המרכיבים, עד לקבלת פריט גמור באתר העבודה. 

כי כל הפרקים במחירון יחשבו כמייצגים הן מחירי ספק ראשי והן את  מודגש בזאת  :1הערה 
כל תכולת המחירים לרבות פיצוי עבור ביצוע עבודות קטנות וזאת למרות האמור 

הספק לא יקבל כל תוספת למחירון עבור בפרקים וסעיפים מסוימים במחירון, 
, לרבות ההנחה או התוספת לכל פרק, הפעלת קבלני משנה ועליו להכין את הצעתו

 תוך התחשבות בנתון זה. 

מודגש בזאת כי במקרים בהם קיימים שני סעיפים או יותר, בפרקים השונים של   :2הערה 
ספריות הסעיפים, המתארים אותה עבודה, ישולם לספק על פי הסעיף בו המחיר 

 המצוין נמוך יותר.

ים במחירון, סעיף המשלב בתוכו עבודה המהווה מודגש בזאת כי במקרים בהם קי  :3הערה 
שילוב של כמה עבודות המופיעות גם בנפרד, כל אחת בסעיף אחר, וכאשר המחיר 
המצוין באותו סעיף נמוך מסך המחירים של צרוף סעיפים נפרדים המבטאים את 

 אותה עבודה, ישולם לספק לפי הסעיף האחד המאוחד.

בבניינים מוכרים ולא  במרכז הארץגים עבור עבודה כל המחירים יחשבו כמייצ  :4הערה 
בבית ברל או בגלריה מידת הנדרש תשולם תוספת כלשהיא, עקב ביצוע העבודות ב

 תל אביב, בגובה או כל תוספת אחרת לרבות עבור פינוי הפסולת לאתרים מורשים.ב

בורה התשלום עבור כל עבודה המתבצעת באמצעות ספק משנה או ספק, ואשר ע  :5הערה 
דורש הספק תשלום נפרד, יחייב את הספק להציג את חשבוניות המקור שעל פיהן 
חויב על ידי ספק המשנה או הספק עבור ביצוע העבודה. אי הצגת המסמכים כאמור 
ימנע את התשלום לספק. במקרים בהם יתברר כי הספק הגיש חשבונית ספק ולא 

ישמש הדבר כעילה להפסקת הציג גם חשבוניות זיכוי הנוגעות לאותה עבודה, 
 .ההסכם השירות וההפרשים יחולטו מערבויות הספק

במקרה בו יידרש הספק להתקין אביזר ליד אביזר דומה וכאשר האביזר הנוסף ניזון  :  6הערה 
או מהרשת המזינה את האביזר האחר, הרי שבכל מקרה בו \מהאביזר האחר ו

רכזית, יהיה מחיר ההתקנה של התקנת אביזר כוללת גם התחברות לנקודת הזנה מ
 האביזר הנוסף חצי מהמחיר הנקוב לאביזר הראשון.

במקרה של אי הסכמה על תכולת סעיף במחירוני "דקל", תשאל החברה המפיקה  :  7הערה 
את המחירון להגדרת התכולה המתאימה. תשובה בכתב של מומחי החברה תקבל 

 ים.תוקף של תשובת בורר ותהיה מוסכמת על שני הצדד

 מחיר סעיף במחירון יכלול:

כל העבודה הדרושה לרבות הנהלת העבודה והפיקוח לשם ביצוע מושלם של הסעיף הנדון,  (1
ובכלל זה עבודות הלוואי, עבודות הכנה בבתי מלאכה חיצוניים, פרוק הקיים, עבודות העזר 

 הדרושות וסילוק פסולת.

 כל החלקים והחומרים הכרוכים בביצוע העבודה והפחת שלהם, חומרי העזר וכו'. (2
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השימוש בכלי העבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, הוצאות הרכבה ושינויים והתקנות  (3
 באתר הבניה.

כל הוצאות הובלת העובדים, החומרים והציוד לאתר העבודה וממנו, לרבות פינוי פסולת  (4
אתר הפינוי הקרוב ביותר לתל אביב. לא תשולם תוספת עבור פינוי  ותוצרי עבודה עד

 למרחקים.

 כל ההוצאות להפעלת קבלני משנה. (5

 כל הוצאות אחסנת חומרים וציוד. (6

כל ההוצאות הנדרשות לאבטחת העובדים והעבודות, לרבות הצבת מאבטחים במספר  (7
 הבלעדי.ובתנאים שידרשו על ידי קב"ט המכללה לפי שיקול דעתו 

כל ההוצאות הנדרשות לביצוע ניקיון מושלם של אתר העבודה, לאחר גמר ביצוע כל שלב  (8
בעבודה, כדוגמת ניקוי צבע ממשטחים שלא נועדו לצביעה, ניקוי כתמי שמן, פינוי פסולת 

 עפר, בטון או אספלט עודפים וכדומה.

 ם אחרים.מיסים לקרנות והטבות סוציאליות, מס קניה מכס ובלו והטלי (9

 אחריות לשנה על טיב העבודה. (10

 רווח הספק. (11

 אישור חשבונות הספק 6.2

הספק יצרף לחשבונות את כתבי הכמויות המפורטים, את תרשימי הביצוע ואת התמונות  .א

 המתעדות עבודות מוסתרות. 

עלות העבודה תחושב על פי המחירון שהיה בתוקף בעת הביצוע ולא בעת הגשת החשבון.  .ב

 יקבל כל פיצוי שהוא עבור חשבונות שהוגשו על ידו באיחור.הספק לא 
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 תצהיר מטעם הספק -' גנספח 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ,_____________________ ת.ז ______________מ, אני הח"

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

"(, שם המציעכחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ____________________________ )להלן: " תצהיר זה ניתן .1

 הבעלים________________________________________________

מכרז פומבי לאספקת ציוד, שירותי תחזוקה  במסגרתטלפונים: _________________________, המוגשת 

 "(.המכרז)להלן: " 5תשפ"ג  –ותיקונים למערכות החשמל 

 הנני משמש בתפקיד __________________________ במציע ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ומטעמו. .2

מכוח תקנות  וזאת 5א בסיווג חשמלאות 160 ענףקבלן רשום בפנקס הקבלנים בל תקף אישור בעל הינו המציע .3

תנאי  -)יש לצרף אישור בהתאם(  1988 – רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"ח

 סף.

שנים. מועד הקמת החברה  5בשוק מעל  תבמתן שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות חשמל, ופועלמתמחה  מציעה .4

 תנאי סף הינו:__________________ .

מהנדס חשמל  טכנאים קבועים בעלי תעודת טכנאי מוסמך, בינהם 5)במשרה מלאה( לפחות  ומעסיק כעובדיהמציע  .5

 תנאי סף  , כמפורט בטבלה שלהלן:אחד

 )ניתן לצרף רשימה בנפרד, מותנה בקיום כל השדות המבוקשים(

טכנאי מוסמך /  מספר רישוי ותק בחברה ת.ז שם מלא 
 מהנדס חשמל

 -תעודת גמר 
חשמלאי מסויג 
להפעלה ותפעול 
 מתקני מתח גבוה

1       

2       

3       

4       

5       
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6       

7       

 

תנאי מעניק שירותי תחזוקה תיקונים, לרבות חלפים מקורים, לכל סוגי מערכות החשמל נשוא מכרז זה. מציע ה .6

 סף

 מוסדות בעלי מאפיינים דומים במערכות החשמל והציוד נשוא מכרז זה.  3ניסיון עבודה בלפחות   המציע הוא בעל .7

ת לקוחות להם מעניק המציע את השירותים, פירוט מועד מתן השירותים, היקף ההתקשרות עם להלן רשימ

  תנאי סףהמוסד, שם איש קשר וטלפון ליצירת קשר. 

 )ניתן לצרף רשימה בנפרד מותנה בקיום כל השדות המבוקשים(

שם המוסד /  
 ארגון

תקופת מתן 
 יםהשרות

היקף ההתקשרות 
 הכספי עם המוסד

 בשנה.בממוצע 
 )חובה לציין(

תיאור 
 הפרוייקט

לרבות ציון 
קיום עבודות 

 מתח גבוה

וטלפון ליצירת  שם איש קשר
 קשר

1       

2       

3       

4       

5       

 

_______________     _______________________ 
 חתימה                           ת א ר י ך          

 ישור עו"ד / רו"חא

אני הח"מ, עו"ד /  רו"ח ____________, מ.ר. ______________ מרחוב______________, מאשר/ת בזה כי 
כי עליו/ה ה"ה _______________ ת.ז_______________ חתם/ה על תצהיר זה בפניי, לאחר שהזהרתיו/ה 

ל אישר את נכונות הצהרתו להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן. הנ"
                    וחתם/ה עליה בפניי.

 ___________________ ___________________ 
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 ספק    ה                                                                                                 המכללה האקדמית בית ברל  

 
 

 חתימת עו"ד + חותמת        תאריך                



- 36 - 

____________________                      _______________ 

 ספק    ה                                                                                                 המכללה האקדמית בית ברל  

 
 

 נספח  ד'1 - אישור קיום ביטוחי הקבע של הספק
 :תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את אישור ביטוח זה מהווה 
ור כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמ

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח למעט במקרה
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

  שם
ו/או  המכללה האקדמית בית ברל

 עובדיה ו/או מנהליה

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

אחר: שירותי ו/או עבודות ☒
אספקת ו/או מכירת ציוד, 

שירותי תחזוקה ו/או 
למערכות חשמל תיקונים 

וכל שירות   למבקש האישור
 נלווה בקשר לאמור.

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
580029429 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 44905דואר בית ברל, 

 

 מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 

 ביטוחסכומי 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 צד ג'
 

ביט של  
חברת כלל 

או נוסח 
מקביל לו 
מהדורה 

_____ 

 אחריות צולבת – 302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי – 304
קבלנים  –הרחבת צד ג' – 307

 וקבלני משנה 
ויתור על תחלוף לטובת  – 309

 מבקש האישור
 כיסוי לתביעות המל"ל – 315
מבוטח נוסף בגין מעשי או  – 321

 מבקש האישור –מחדלי המבוטח 
מבקש האישור מוגדר כצד ג' -322

 בפרק זה
על ראשוניות )המבטח מוותר  – 328

דרישה או טענה מכל מבטח של 
 מבקש האישור(

רכוש מבקש האישור ייחשב  – 329
 כצד ג'

אחריות 
 מעבידים

ביט של  
חברת כלל 

או נוסח 
מקביל לו 
מהדורה 

_____ 

 הרחב שיפוי - 304 ₪  20,000,000  
ויתור על תחלוף לטובת  – 309

 מבקש האישור
היה וייחשב -מבוטח נוסף – 319

 מעובדי המבוטחכמעבידם של מי 
ראשוניות )המבטח מוותר על  – 328

דרישה או טענה מכל מבטח של 
 מבקש האישור(

אחריות 
 מקצועית

    
_______ 

תאריך 
 רטרו: ___

 אובדן מסמכים – 301 ₪  4,000,000
 אחריות צולבת – 302
דיבה, השמצה, והוצאת לשון  – 303

הרע במסגרת כיסוי אחריות 
 מקצועית

 הרחב שיפוי-304
ויתור על תחלוף לטובת  – 309

 מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי או  – 321

 מבקש האישור –מחדלי המבוטח 
 מרמה ואי יושר עובדים – 325
עיכוב/שיהוי  עקב מקרה  – 327

 ביטוח
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 ספק    ה                                                                                                 המכללה האקדמית בית ברל  

 
 

 כיסויים

ראשוניות )המבטח מוותר על  – 328
כל דרישה או טענה מכל מבטח של 

 מבקש האישור(
 חודשים 6תקופת גילוי  – 332

חבות 
 המוצר

ביט של  
חברת כלל 

או נוסח 
מקביל לו 
מהדורה 

_____ 

  
_______ 

תאריך 
 רטרו: ___

 אחריות צולבת – 302 ₪  4,000,000
 הרחב שיפוי – 304
ויתור על תחלוף לטובת  – 309

 מבקש האישור
ראשוניות )המבטח מוותר על  – 328

דרישה או טענה מכל מבטח של 
 מבקש האישור(

 חודשים 12 –תקופת גילוי  – 332
 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים 
שירותי -080עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(, -062מכירת/רכישת/השכרת ציוד, -046

 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת-098מעבדה/תיקונים/התקנה, 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ספק    ה                                                                                                 המכללה האקדמית בית ברל  

 
 

 אישור עריכת ביטוח עבודות - 2נספח  ד'

תאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות  -אישור קיום ביטוחים 
האישור 

(DD/MM/YYYY) 
ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין
 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח  המבוטח מבקש האישור*
כתובת ביצוע  /

 העבודות*

 מעמד מבקש האישור* 

 שם: 
 עובדיה ו/או מנהליההמכללה האקדמית בית ברל ו/או 

 שם
____________ )הספק( ו/או קבלנים ו/או 

 קבלני משנה 

אחר: מזמין ☒  
 העבודות

 ת.ז./ח.פ: 
580029429 

 

  ח.פ 

 מען: 
 44905 דואר בית ברל,

 

 מען
 

 

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום ביטוח 
 שווי העבודה /

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

ביט של  
חברת כלל 

או נוסח 
 מקביל לו

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309    
 האישור

 כיסוי בגין נזקי טבע – 313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד – 314
 כיסוי רעידת אדמה – 316
 מבקש האישור –מבטח נוסף  – 318
מבקש  –מוטב לתגמולי ביטוח  – 324

 האישור
ראשוניות )המבטח מוותר על כל  – 328

דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש 
 האישור(

רכוש סמוך ורכוש עליו 
 עובדים

    1,000,000  ₪ 

נזק עקיף מתכנון לקוי, 
 ביצוע לקוי, חומרים לקויים

  כלול    

נזק ישיר מתכנון לקוי, 
 ביצוע לקוי, חומרים לקויים

    100,000  ₪ 

ביט של   צד ג'
חברת כלל 

או נוסח 
 מקביל לו

 אחריות צולבת – 302 ₪  8,000,000  
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

 האישור
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש  – 312

 בצמ"ה
 כיסוי לתביעות המל"ל.-315
 מבקש האישור –מבוטח נוסף  – 318
מבקש האישור מוגדר כצד ג'  – 322

 בפרק זה
ראשוניות )המבטח מוותר על  – 328

כל דרישה או טענה מכל מבטח של 
 מבקש האישור(

רכוש מבקש האישור ייחשב  – 329
 כצד ג'.

מגבול  20%     נזק מרעד והחלשת משען 
 האחריות 

₪ 

חבות בגין נזק גוף הנובע 
 משימוש בצמ"ה

במלוא גבול     
 האחריות

 

נזק ישיר מפגיעה במתקנים 
 קרקעיים-וכבלים תת

 

במלוא גבול     
 האחריות

₪ 

נזק תוצאתי מפגיעה 
-במתקנים וכבלים תת

 קרקעיים

    2,000,000 ₪ 

ביט של   מעבידיםאחריות 
חברת כלל 

או נוסח 
 מקביל לו

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309 ₪  20,000,000  
 האישור

 מבקש האישור-מבוטח נוסף  – 318
ראשוניות )המבטח מוותר על  - 328

כל דרישה או טענה מכל מבטח של 
 מבקש האישור(

 (*:ג'פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
תחזוקת ציוד ורשתות -098עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(, -062עבודות קבלניות גדולות, -בניה-009

 חשמל ותקשורת
 ביטול/שינוי הפוליסה* 

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 ספק    ה                                                                                                 המכללה האקדמית בית ברל  

 
 

 ערבות בנקאית –נספח ה' 

 

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 ע.ר.(המכללה האקדמית בית ברל )

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית אוטונומית מס' _______________הנדון: 

 

₪( ש"ח )עשרים אלף   20,000אנו מתחייבים בזה כלפיכם, יחד ולחוד, לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
"(, הנערב"(, שתדרשו מאת ___________________________________ )להלן: "סכום הערבות)להלן: "

 שירותי אחזקת חשמלבקשר להסכם ההתקשרות מיום ______________ מכוח מכרז מסגרת פומבי לאספקה 
 שפרסמתם. 5תשפ"ג  -

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד  15 -לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש _____, שהתפרסם ב" המדד היסודי"
" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה, קודם לקבלת המדד החדשזה(, בשיעור _________ נקודות. "

 דרישתכם על פי ערבות זו.

המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו  הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד  -הפרשי ההצמדה 

היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

ימים  7פי כתב ערבות זה הנה אוטונומית ובלתי מותנית. אנו נשלם לכם את סכום הקרן תוך התחייבותנו ל
מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 

החוב כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק 
 האמור מאת החייב.

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף  31.08.2026ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד ליום 
החתום מטה שמענו הוא: __________________________________ לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל. 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה.

 זו אינה ניתנת להעברה או הסבה.ערבות 

 

 בכבוד רב,

 בנק _________בע"מ

 סניף ____________
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____________________                      _______________ 

 ספק    ה                                                                                                 המכללה האקדמית בית ברל  

 
 

 התחייבות לשמירת סודיות -' ונספח 

 מבוא 

"( לבין המכללה נותן השירותיםונחתם הסכם בין  __________________________ )להלן: " הואיל
"( ההסכם, )להלן: "2023_______בחודש_______ שנת "( ביום  המכללההאקדמית בית ברל )להלן: "

)להלן:   5ג "תשפ –מכרז פומבי לאספקת ציוד, שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות החשמל מכוח 
 ;"(השירותים"

 ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למכללה; -ואני מועסק על והואיל

הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בכפוף לכך שנותן השירותים, לרבות עובדיו, קבלני והמכללה  והואיל
משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, 

 וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי  לוהואי
( כלשהם בנוגע למכללה, לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, (Know- How(, או ידע Informationמידע )

 -ק העונשין, תשל"זלחו 91תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 
מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או  1977

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב,  -מידע שידיעתו תשמש ל 
ור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצ

 ;"המידע"( להלן:)מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף  והואיל
אישור נציג המכללה המוסמך כלשהם מלבד לנציגי המכללה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת 

לחוק  118מראש ובכתב עלול לגרום למכללה או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 
 ; 1977 -העונשין, תשל"ז

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי המכללה האקדמית בית ברל  כדלקמן:

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1
אני מתחייב בזאת לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן  .2

 השירותים. 
אני מתחייב בזאת להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן  .3

ר שלא השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אח
 בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ידי נותן השירותים  או -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
ובין בעקיפין, לא  לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין

לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל 
 חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

ות זו לרבות לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייב .5
שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, 

 נוהלית או אחרת .
להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת  .6

 סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 
 שם מלא: ___________________________              

 ת.ז: _______________________________
 חתימה: ____________________________
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 ספק    ה                                                                                                 המכללה האקדמית בית ברל  

 
 

  'זנספח 
 הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות במכללה האקדמית בית ברל

 כללי
דרישות הבטיחות מאת הספק / הקבלן  נוהל זה הינו תקציר הבא להנחות גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים לגבי

העובד בתחומי המכללה, לשם מניעת פגיעות בנפש וברכוש. נספח הבטיחות שבנוהל זה יהווה חלק בלתי נפרד 
 מחוזה ההתקשרות.

 
 לקיים כל סעיפי נספח הבטיחות בנוהל זה. –באחריות הקבלן 

 הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות במכללה
לקיים את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  על הספק / הקבלן .1

 –חדש(, התקנות והכללים. כמו כן, על הספק / הקבלן  לחתום על הצהרת הבטיחות בנספח א' לנוהל זה 
 טרם תחילת עבודתו במכללת בית ברל.

 קנות הבטיחות והגהות.על הספק / הקבלן  להקפיד על קיום כללי הבטיחות בעבודה ות .2
הספק יהיה אחראי להביא מטעמו את הכלים והציוד הנדרשים לביצוע העבודות, לרבות במות הרמה  .3

 ומנופים לעבודה בגובה.
כל המכונות, ציוד ורכב שבשימוש הספק / הקבלן  יהיו מוגנים כחוק ובעלי אישור של בודק מוסמך לפי  .4

 התחבורה.העניין, או כל רישוי אחר לרבות של משרד 
הספק / הקבלן יתחייב שלא להניח חומר/ציוד/כלים בשטח בצורה שיש בה להפריע/לסכן תנועה ועבודת  .5

 גורמים אחרים באתר.
על הקבלן ועובדיו להשתמש בציוד מגן אישי כקבוע בתקנות לרבות בגדי מגן, נעלי בטיחות, כובע מגן ואפוד  .6

 כציוד מגן אישי בסיסי חובה. –זוהר 
הקבלן יקפיד הקפדה יתרה בעבודתו במתקני המזמין וידאג להכשרת עובדיו להכרות עם המערכות הספק /  .7

 המותקנות בכל האתרים.
חובה על הספק / הקבלן  לגדר את שטח העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיים  .8

יתואם  –תחום הגידור וצורתו  ה.סימון מוקדם של צנרות ואביזרים לפני ביצוע העבודסיכון בטיחות לרבות 
 עם ממונה הבטיחות במכללת בית ברל.

חובה על הספק / הקבלן לכסות משטחי עבודה, ציוד חשמלי, ציוד מחשוב ותקשורת וכו' לפני תחילת העבודה  .9
 כדי למנוע חדירת אבק בשעת העבודה. אמצעי הכיסוי הנ"ל יסופקו ע"י הספק ללא תוספת תשלום כלשהו.

ב ו/או הפעלת מתקן של הספק / הקבלן  או של המכללה תיעשה על ידי בעל רישיון מתאים על פי נהיגה ברכ .10
 חוק.

 אין לשוטט בשטחי המכללה שלא במסגרת ביצוע העבודה.  .11
הספק / הקבלן יתחייב לדאוג לשלמות וניקיון כל אזורי עבודתו וידאג לסלק ציוד ופסולת שייווצרו בסיום  .12

 כל יום עבודה.
 ש ללא רשות ממנהל המכללה או בא כוחו בכל ציוד של המכללה.אין להשתמ .13
 שנה. 18אין להעסיק בעבודה נערים שגילם מתחת לגיל  .14
 בכל מקרה בו נגרם נזק לציוד או מבנה של המכללה יש לדווח על כך לאחראי הציוד. .15
זק שייגרם הספק / הקבלן  יהיה אחראי לשלמות מבנים, מתקנים וציוד קיימים ויתקן על חשבונו כל נ .16

להם כתוצאה מביצוע העבודה שבאחריותו )כולל הוצאות ישירות ועקיפות(, עד לתיקונו לשביעות רצון נציג 
 המכללה, כולל החזרת חפצים, מתקנים וכו' שהיה צורך להזיז עבור ביצוע העבודה.

דיע על כך אם לצורך ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים ו/או נפיצים, יש להו .17
 לממונה על הבטיחות ולקבל אישורו מראש.

 אין להבעיר אש בשטח המכללה  ללא קבלת אישור מראש ממנהל המכללה ו/או מבא כוחו. .18
 

 

 שיטת התדרוך



- 42 - 

____________________                      _______________ 

 ספק    ה                                                                                                 המכללה האקדמית בית ברל  

 
 

על  הספק / הקבלן  לקיים מפגש ראשוני עם מזמין העבודה: מפקח מטעם המכללה ו/או מנהל עבודה של המכללה 
 .לקבל אישור לתחילת העבודה

בסמכות מנהל המכללה, המפקח וממונה הבטיחות מטעם המכללה להפסיק כל עבודה של הספק / הקבלן  בכל 
 מקרה של חריגה ו/או אי הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.

במידה ובמהלך ביצוע העבודה ע"י הספק / הקבלן  מתרחש מקרה מסוכן, יש לדווח על כך מיידית לממונה על 
 ת ברל, למנהל ההחזקה ולמפקח עבודה  אזורי במשרד העבודה והרווחה.הבטיחות במכללת בי

 הצהרת הספק / הקבלן 
אני החתום מטה המועסק /מעסיק _______עובדים לצורך ביצוע העבודות, מצהיר בזה כי  הובאו לידיעתי  .1

הסיכונים הנחיות הבטיחות לספקים / קבלנים, הנהוגים במכללה האקדמית בית ברל ונהירים לי / להם 
 האפשריים הכרוכים בביצוע עבודות בשטחי המכללה.

פי כל דין, סדרי העבודה -הריני מתחייב שאני ו/או עובדיי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על .2
 והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות מנהל המכללה או מי שהוסמך על ידו.

משנה מטעמי את הנחיות הבטיחות המפורטים מעלה אני מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו/או  לקבלני ה .3
 וכל הנחיות בטיחות הנדרשות. 

 אני מצהיר בזאת כי בידי כל הביטוחים הנדרשים בהתאם לחוק ולהוראות הסכם זה.  .4
אני מתחייב לבקש היתר מראש מנציג _______ לעבודה באש גלויה, לכניסה לכל מחסן  או שטח בעל סיכון  .5

 בודתי.מיוחד שיידרש במהלך ע
 

 שם הספק / הקבלן :_________________________      

 כתובת הספק / הקבלן :_________________________      

 טלפון הספק / הקבלן :__________________________      

 חתימת הספק / הקבלן  __________________    חותמת הספק / הקבלן  ________________      

 

 

 

 

 


