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 )ע.ר.( בית ברל ה האקדמיתמכללה
 "(המכללה)להלן: "       

 לכבוד
 א.ג.נ.,

 

להספקה  פומבימסגרת מכרז מסגרת בהנדון: הזמנה להציע הצעות 
 3ג "פתש -והתקנת שילוט 

 
להספקה והתקנת שילוט חוץ מבנים ופנים מבנים עבור המכללה להגיש הצעה למכללה הינך מוזמן בזאת 

 ".השירותיםשירותים המפורטים לעיל יכונו להלן: "האקדמית בית ברל. ה
 

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד  29, הנערך מכוח תקנה מכרז מסגרת פומביהמכרז הינו 
"(. במסגרת המכרז, תבחר המכללה מספר ספקים עמם התקנות)להלן: " 2010 –גבוהה(, תש"ע להשכלה 

תקבע מפעם לפעם היא תתקשר בהסכמי מסגרת. זהות הספק ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של שירותים 
 בהתאם לתנאי המכרז.  ,במהלך תקופת הסכם המסגרת

 ירת ההצעה הזוכה הוא כדלקמן:ובחבמסגרת המכרז נוהל הגשת ההצעה למתן השירותים 

 כללי

"(, וכן ההסכםההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על ההסכם המצורף להזמנה זו )להלן: " .1
בהשלמת כל הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. ההסכם אשר ייחתם ע"י המציע כמפורט 

 "(.ההצעה)להלן: " של המציעחוזרת -הבלתילהלן, לאחר שמולאו בו כל הפרטים יהווה את הצעתו 

למען הסר ספק, הסכם אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתונים כנדרש, יגרום לפסילת 
 הצעת המציע, אלא אם תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים.

 על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן.  .2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי  .3
 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  .4
 במסגרת ההזמנה ונספחיה.על ידם, 

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת  .5
ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי 

נחוצה לשם הכנת ההצעה שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהיתה 
והגשתה, ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי 
ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע 

 בה. 

 בסופו בחתימת המציע.  להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר .6

 זו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. הזמנהמילוי התנאים המפורטים ב .7

 תנאי סף למכרז

 על המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן: .8

להלן, על המציע לצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם  8.4עד  8.1לאימות סעיפים 
"תצהיר המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים  -המציע בנוסח נספח ג' 

 ואישורים כנדרש.

בשוק  תהפועלהפקה ותליית שילוט  ,חברה המתמחה בייצורהמציע הינו  - שנות וותק 8.1
( עד היום 01.01.2017ברציפות לפחות במהלך חמש השנים שקדמו למועד פרסום המכרז )

 . תנאי סף  לגופים פרטיים וציבוריים. שילוטוהמתמחה בהספקת שירותי 
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בתקן ישראלי  המציע ללקוחותיו עומד ימסופק על ידהמיוצר ו השילוטכל  - עמידה בתקנים 8.2
  תנאי סף. 4חלק  1918ת"י 

מחזיקים  לקוחות המציעאת השירותים ל מעניקיםכל העובדים אשר  –אישור עבודה בגובה  8.3
עבור המכללה,   שילוטבאישור בתוקף לביצוע עבודה בגובה, הנדרש לצורך ביצוע עבודות ה

. יש 2007 -בהתאם לדרישות כל דין, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשס"ז 
 תנאי סףלצרף אסמכתא בהתאם. 

סיפק המציע  (2020-2022במהלך שלוש השנים שקדמו למועד עריכת המכרז ) - ניסיון המציע 8.4
למכללה במאפייניהם מוסדות הדומים  2לפחות את השירותים נשוא המכרז ל

)אוניברסיטאות, מכללות, בתי חולים, קמפוסים, קיבוצים/מושבים ורשויות מקומיות, 
בשנה ₪ ( אלף)ארבע מאות   400,000מועצות אזוריות וכיו"ב(, בהיקף התקשרות של לפחות 

 הלצרף רשימעמידת המציע בדרישות תנאי זה, על המציע לצורך הוכחת  .מהם כל אחדעם 
, תוך פירוט מועד מתן השירות, כאמור ם העניק המציע את השירותיםשל גופים ומוסדות לה

 תנאי סףהיקף ההתקשרות עם המוסד, שם איש קשר וטלפון ליצירת קשר. 

. יש לצרף את 1976 –המציע בעל אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  8.5
 האישורים הבאים למסמכי המכרז:

 תנאי סף א. אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.

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

בשעה  23.01.2023 -, השניסיור מציעים במסגרת המכרז ייערך ביום  - נוכחות בסיור מציעים 8.6
. השתתפות בסיור המציעים הינה חובה. 438. התכנסות במבנה רכש ותפעול דקל 00:10

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

  מילוי פרטי ההצעה

 .על המציע להשלים בכתב, בהסכם, את כל פרטיו במבוא להסכם .9

הצעת " - כמפורט בנספח א' להסכם ,בש"ח של השלטים הפקותהאת פרטי עלות  השליםעל המציע ל .10
 .עבור כל פריט ופריטממועד ההזמנה וזמני הספקה משוערים " המחיר

בה יישא  עלותהכל  םכי פרטי העלות שימולאו בנספחים להסכם יכללו ותגולם בה ,יובהר 10.1
 ,ייצורסה, הדפ עלויותחומרי גלם, עלות  לרבותאספקת השירותים למכללה, המציע לצורך 

במת הרמה, אישור  / עבודות מנוף, כוח אדם, התקנה, חפירה, ביטון הספקה ,הובלה
במלואם  מתן השירותים,או כל אמצעי אחר הנדרש לשם  (במידת הצורך)קונסטרוקטור 

 .והכל בהתאם לתנאי ההסכם ,ובמועדם

הסכום המוצע כתמורה יפורט בש"ח. למען הסר ספק, מובהר כי הסכום המוצע על ידי  10.2
 .  כולל מע"מלא המציע כתמורה בהצעה 

ההסכם וההצעה, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את  נוסח ההסכם המחייב את  .11
או ההצעה ובין במסמך  המציע, וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף ההסכם

נפרד, למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל, אינם מהווים חלק מנוסח ההסכם המחייב ועלולים 
 להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

על המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח ההסכם ושל נספחי  .12
ושלם בכתב יד. במידה והמציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה ההסכם, וכן ליד כל סעיף שי

 +חותמת התאגיד( בכל מקום כאמור. חתימה מלאה )חתימה

+חותמת(, בסוף ההסכם, במקום המיועד לכך, וכן  על המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה .13
 בהצהרה שבשולי הזמנה זו. 

שבשולי הזמנה זו, תאומת ותאושר על ידי  חתימתו של המציע בנוסח ההסכם וכן בטופס ההצהרה .14
 עורך דין, כמחייבת את המציע.
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 איש קשר

 "(. איש הקשרבין המכללה )להלן: "למטעמו שר איש קשר יחיד המציע הזוכה ימנה  .15

 תפקיד  _________________  שם ___________________    
 _______________   יד: נימספר הטלפון____________                                
 דואל: ________________________ ) זמין לקבלת הצעות מחיר(          

 מסמכים ודרישות נוספות לבחינת איכות הצעת המציע

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

תחומי התמחותה, כמות עובדים, על המציע לצרף להצעתו תיאור מבנה החברה,  – פרופיל החברה .16
 החברה.של מקצועיות הניסיון והתיאור לקוחותיה וכל מידע נוסף אשר לדעת המציע יכול להעיד על 

על המציע לצרף להצעתו לפחות שלוש המלצות מגופים אשר עמם התקשר לאספקת  - המלצות .17
 , במהלך  השנתייםעם כל אחד מהם ₪ 50,000, בהיקף שנתי העולה על שילוטשירותי הפקות 

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

 שילוטות שונות של הפקות אדוגמתיק עבודות, צילומי  על המציע לצרף להצעתו  - שילוטות  אדוגמ .18
 .מכללהקמפוס הדומים להקמפוסים עבור 

 צירוף ערבות בנקאית 

 זה. לא נדרשת ערבות במכרז .19

 צירוף אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם הזוכהאישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח מורשית, יומצא על ידי המציע  .20
כי בשלב הגשת  ,. יובהרהמצורף למסמכי המכרז להסכם 10לתנאים ולמועדים המפורטים בסעיף 

 -' 1נספח ד יםם )נספחלהחתים את חברת הביטוח של המציע על אישור קיום הביטוחי איןההצעה 
 (.אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות -' 2אישור קיום ביטוחי הקבע של הספק ונספח ד

 הגשת ההצעהאופן 

 ההצעה תוגש בידי המציע באופן הבא: .21

לתיבת מטה,  המציע יגיש את כל המסמכים המפורטים להלן בשתי מעטפות כמפורט 21.1
, )פתח התיבה 438’ המכרזים המיועדת לכך בבניין רכש ותפעול במכללה, אזור דקל, בית מס

אין לשלוח את ההצעה  .12:00בשעה  02.02.2023 -ה חמישי מיום לא יאוחר מחוץ למבנה(  
בדואר. אם המעטפות גדולות מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן לידי המרכזנית היושבת 

 בסמוך לה. 

 על המציע לרכז את הצעתו בשתי מעטפות כדלקמן ) ריכוז המסמכים ותנאי הסף(: 21.2

מכרז מסגרת פומבי להספקה והתקנת שילוט   – 1"מעטפה מספר במעטפה אשר תסומן 
 יוגשו כל המסמכים המפורטים מטה: "במכללה האקדמית בית ברל 3ג "פתש

או פרטים או נתונים באחריות המציע לוודא באופן מוחלט כי במעטפה זו לא יימצ
 על הצעת המחיר של המציע.

העתקים של החוזה וההזמנה להציע הצעות + נספחים, כשהם ממולאים  2 21.2.1
 וחתומים כמפורט לעיל )כולל אימות חתימה(.   

 הצעת הספק  –מלבד נספח א' 

 

  לסעיף. 15פרטי איש קשר כאמור בסעיף  21.2.2

 תנאי סף .עילל 8כאמור בסעיף  "תצהיר המציע" –' גנספח  21.2.3

  לעיל. 16 צירוף פרופיל חברה כמפורט בסעיף –פרופיל החברה  21.2.4
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    לעיל. 17צירוף המלצות כמפורט בסעיף  -המלצות  21.2.5

  .לעיל 18כמפורט בסעיף   - שילוטות אדוגמ 21.2.6

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: 21.2.7

 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

  אישור עו"ד המפרט את מורשי החתימה בשמו, אם הוא תאגיד. 21.2.8

מכרז מסגרת פומבי להספקה והתקנת שילוט  - 2מעטפה מספר במעטפה אשר תסומן "
 יוגשו המסמכים המפורטים מטה:  ",במכללה האקדמית בית ברל 3 ג"פתש

  הספק המחיר מטעם הצעת    -  נספח א'

מובהר בזאת, כי התנאים לעיל אשר הוגדרו כתנאי סף הינם בגדר חובת הגשה בהתאם להוראות  .22
ולהנחיות לעיל. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר לא יהיו בה כל 
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.

 וגשנה במסגרת המכרזהצעות שתאיכות הקריטריונים לבחינת 

 להלן יפורטו הקריטריונים אשר ישמשו לקביעת הניקוד האיכותי של ההצעות: .23

 אחוז קריטריון
 של המציע: שנות וותק מציעניסיון ה

יקבל )כולל( שנות ניסיון  10עד  7 ;)מלוא הנקודות( 5%שנות ניסיון יקבל   10מעל 
שנות ניסיון )תנאי סף(  5 ;8%שנות ניסיון יקבל ניקוד של  7עד  5 -מ; 4%ניקוד של 

 "תצהיר המציע" –נספח ג' נתונים יתבססו ע"ס  .2%יקבל ניקוד של 

5% 

 שמעסיק המציע עובדיםהכמות 
יקבל ניקוד של )כולל( עובדים  15עד  12 ;)מלוא הנקודות( 5%עובדים יקבל   15מעל 

 2%עובדים יקבל ניקוד של  8מתחת ל  ;3%עובדים יקבל ניקוד של   12 עד 8; 4%
 ."תצהיר המציע" –נספח ג' נתונים יתבססו ע"ס  ומטה.

5% 

לפי  לקוחות מולם המציע עובדההועדה תבחן את היקף ומגוון  –  היקף ומגוון לקוחות
, חברות ציבוריות, בנקים וחברות ביטוח,  גבוהה השכלהלמגזרי השוק )מוסדות 

עצות וקמעונאות,  בריאות, תעשיה,  תיירות, מ, חברות ותקשורת חברות הי טק
תוענק עדיפות למתן שירותים ללקוחות הדומים במאפייניהם  מקומיות ועוד.

 מסמכים וכן" "תצהיר המציע –נספח ג' בעל האמור נתונים יתבססו הלמכללה. 
 .להצעתו המציע שיצרף נוספים

20% 

הועדה המקצועית תבחן את  -  שילוטתוצרי הפקות איכות התרשמות המכללה מ
  .איכות ההדפסותואיכות המוצרים 

 להצעתו. על ידי המציעשיצורפו תוצרים דוגמאות נתונים יתבססו ע"ב ה

35% 

 וכן על סמך מכתבי המלצה ושיחות עם ממליצים וחוות דעתם – מוניטין והמלצות
עם ממליצים רלוונטיות ההמלצות לאופי וסוג השירותים הנדרשים למכללה. שיחות 

נתונים היבחנו את שביעות רצון הלקוחות מאיכות המוצרים ועמידה בלוח זמנים. 
מובהר כי המכללה תהא רשאית מכתבי המלצה ושיחות עם ממליצים.  עליתבססו 

להביא בחשבון ניסיון קודם שלה עם המציע וכן חוות דעת שתתקבלנה מצדדים 
 שלישיים שלא נכללו בהצעת המציע.

35% 

 10% התרשמות כללית מהצעת המציע.
 100% סה"כ 
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בדירוג המקצועי יעברו לשלב ב' בו תיבחן הצעת  ומעלה 80%ציון של רק מציעים אשר יקבלו 
של הצעתם יהיה פחות כולל ההמחיר בשקלול עם הציון האיכותי. מציעים אשר הציון האיכותי 

 והצעת המחיר. ייפסלו והצעתם לא תיבחן בשקלול ציון האיכות 80% -מ

 מטעם המציע ציון הצעת המחיראופן קביעת 

 שילוטעבודות הסל עלות הכוללת של הצעת המחיר מטעם כל מציע יבוצע בהתאם לקביעת ציון  .24
המחיר לעבודה יוכפל בכמות המשוערת וסך העלויות יסוכמו לעלות  , כאשרהמפורטות בנספח א'

 כוללת.

הסכום המצטבר של כלל המרכיבים הנ"ל שיסוכמו יהווה את המחיר אשר יילקח בחשבון בהצעת  .25
 .קביעת ציון הצעת המחירהמציע לצורך 

ויתר ההצעות יקבלו ציון באופן יחסי להצעה הזולה  100%ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון של   .26
 .100הנבחנת כפול  ביותר, לפי הנוסחה הבאה : מחיר ההצעה הזולה ביותר חלקי ההצעה

 

הצעת המחיר הזולה ביותר

ההצעה הנבחנת
× 100 =  ציון המחיר

 

לפסול הצעות מחיר אשר יחרגו , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,המכללה שומרת לעצמה את הזכות .27
 ומעלה. 25%מאומדן המכללה )כלפי מעלה או כלפי מטה( בשיעור של 

 שקלול ציוני האיכות והמחיר של ההצעות

 60%-לציון האיכות המקצועית ו 40%בהתאם לשקלול של  קבעיהציון הסופי המשוקלל של המציע  .28
 לציון הצעת מחיר.

 מכרז מסגרת

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של  29מכרז זה הינו מכרז מסגרת, בהתאם להוראות תקנה  .29
המכרז יותר מספק . בהתאם, בכוונת המכללה לבחור בסוף 2010 –מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 מכרז ספקי מספר קביעת"(. ספקי מכרז המסגרתאחד עמם תחתום על הסכמי מסגרת )להלן: "
 ., בהתאם לצרכי המכללההמכרזים ועדת של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה המסגרת

תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם את השירותים בפועל תרכוש המכללה זהות הספק שממנו  .30
 למנגנון שלהלן: המסגרת, בהתאם

תפנה  , כולם או חלקם,נשוא המכרזשירותים בכל מקרה בו תבקש המכללה לרכוש את ה 30.1
"(. פנייה פרטניתועדת המכרזים לקבלת הצעות מכל ספקי מכרז המסגרת )להלן: "

ביצוע , המועד להנדרשות שילוטעבודות הבמסגרת הפניה הפרטנית תפרט המכללה את 
 שהינו רלבנטי לאספקת השירותים.רלבנטי אחר וכל נתון העבודות והשלמתן 

ספקי מכרז המסגרת יגישו את הצעותיהם במענה לפנייה הפרטנית במסגרת המועד שתקבע  30.2
ידי הספק במסגרת תשובתו לפנייה הפרטנית לא -המכללה; מובהר כי התמורה שתבוקש על
 המחיר(. בנספח א' להסכם )הצעתעבודה שנכלל תעלה בכל מקרה על המחיר המרבי לכל 

ועדת המכרזים תבחר בספק שיספק את ההזמנה הפרטנית הטובה ביותר בהתאם  30.3
לקביעת הניקוד לרבות באשר לאופן לקריטריונים שיקבעו מראש במסגרת כל פניה פרטנית )

 השקלול ביניהם(;  ןהאיכותי של ההצעה, ניקוד הצעת המחיר ואופ

 גרת בעקבות הפנייה הפרטנית;ועדת המכרזים לא תנהל משא ומתן עם ספקי מכרז המס 30.4

במידה שהמכללה תממש את זכותה לקבל את השירות ממספר ספקים, הזוכה לא יהיה זכאי לכל  .31
 פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך. 
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יוחלט כי הם ספקי מכרז המסגרת, תחתום המכללה על החוזה שצורף להצעה שלגבי המציעים  .32
יחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על וחתימתה על החוזה, והיא בלבד, ת

החוזה כאמור ובכפוף למסירת הביטחונות עפ"י החוזה, יכנס החוזה לתוקף, ויהווה חוזה מחייב 
-לגבי המכללה לכל דבר ועניין. כל עוד לא נחתם החוזה על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי

תקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא ת
 המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן. 

המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. המכללה תהיה רשאית  .33
שיקול והכל לפי בהתאם לצורך, לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים, כולם או אחדים מהם, 

   דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של המכללה ובהתאם להוראות כל דין.

 חסר הצהרה על בעל שליטה שהנו אישה –הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים 

חלקים ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: " .34
לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את "( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים סודיים

 החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים בהצעתו   .35
 בשלמות, היה ויזכה במכרז.

לקים בהצעות האחרים, ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם ח .36
 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  .37
 מכרזים. כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק ההצהר

ב בחוק חובת המכרזים, 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  .38
 ידי רואה חשבון.-, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על1992  -תשנ"ב 

וצאה משוקללת זהה, במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו ת .39
שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף 

 להצעה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל.

 נוהל העברת שאלות ובירורים יהיה כדלקמן:

פקס(  שאלות הספקים, בנושא המפרט ובנושא חוזה ההתקשרות, תוגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או .40
 ועד בכלל.  12:00בשעה  ,25.01.2023 -ה רביעיעד ליום להלן,   44המכללה, כמפורט בסעיף  תלנציג

 על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במפרט מתייחסת השאלה. .41

 40המועד המוזכר בסעיף המכללה אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר  .42
 . לעיל

 תווך כלשהם.המכללה לא תשלם דמי  .43

מנהלת תחום הרכש  –אשת קשר מטעם המכללה בכל הנוגע למכרז: הגב' פלדמן שגב נעה  .44
. כתובת: המכללה האקדמית noaf@beitberl.ac.il, מייל  09-7476409ולוגיסטיקה  טלפון / פקס: 

 ותפעול.אגף רכש  – 44905בית ברל, דואר בית ברל, 

  משוער לוח זמנים

 להלן יפורט לוח זמנים משוער לביצוע המכרז:

 הערות מועד פעילות
מועד משוער 

 לפרסום המכרז
08.01.2023  

mailto:noaf@beitberl.ac.il
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 שנייום  סיור מציעים       
 23.01.2023-ה

 10:00בשעה 

ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה 
 ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 438מבנה דקל  ,ותפעולהתכנסות במבנה רכש 
 . בקמפוס המכללה בבית ברל

מועד אחרון 
 לשליחת שאלות

25.01.2023 
 12:00עד השעה 

 או    noaf@beitberl.ac.il יבוצע באמצעות מייל
 09-7476409פקס 

מועד משוער למתן 
 תשובות 

29.01.2023 
 

לוודא קבלת המענה באחריות המציעים 
 לשאלות ולצרפם למסמכי המכרז חתומים.

מועד אחרון להגשת 
 ההצעות 

, 02.02.2023 -ה חמישייום 
 12:00עד ולא יאוחר מהשעה 

 בצהריים

 

מועד משוער 
 לקביעת מציע זוכה

  2022 מרץתחילת             

 
 הצהרת המציע

 
הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על נוסח 

 ההסכם המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.
 

 ____________________         _________________________             _______________ 
 שם מלא של המציע                                חתימת המציע           תאריך            

 
 אימות חתימה/ות

 אם המציע הוא תאגיד
 

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

 חתימתם מחייבת את התאגיד.
 

 _____________ _________________________ 
 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח תאריך               

 
 חתימת מציע פרטי

                    
          _______________ ____________   

  שם                                   חתימה                
 

_______________  _____________ 
 שם                                    חתימה                

  
 

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי 
הם של ה"ה _____________________________________, שזהותם חתימות הנ"ל הנן חתימותיה

 הוכחה בפני להנחת דעתי.
 

 _______________ __________________________  
 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח  תאריך                                

mailto:%20noaf@beitberl.ac.il
mailto:%20noaf@beitberl.ac.il
mailto:%20noaf@beitberl.ac.il
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מכללה למכרז מסגרת פומבי להספקה והתקנת שילוט הסכם מכוח 
 3תשע"ג  - בית ברל האקדמית

 
 2023שנערך ונחתם ביום___ לחודש____ שנת 

 
 

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

 ;מצד אחד      (ה"המכלל")להלן:  
 

 
 ______________________   לבין:

 ______________________ ת.ז.
 _______מרחוב _____________
__________________ 

 ;מצד שני      ("הספק")להלן: 
 
 

מתן כישורים הדרושים לכן בעל הו, הציוד וכח האדם הנדרש, והספק הינו בעל ידע, ניסיון והואיל
, כמפורט בנספח ב' שירותי הפקה, ייצור, הובלה, אספקה והתקנה של שלטים שונים

 ;"(השירותיםלהסכם )להלן: "
תשע"ג ולצורך כך פרסמה מכרז מסגרת פומבי ) םשירותיאת הוהמכללה מעוניינת לקבל  הואיל

3;) 
ובסיום ההליך המכרזי הוכרז הספק על ידי המכללה כ"ספק מכרז מסגרת", יחד עם  והואיל

 ספקים נוספים אשר הגישו הצעות במסגרת המכרז;
את  מכללהניין לספק להספק מעות לרכוש מהספק את השירותים ונהמכללה מעונייו והואיל

 השירותים הנ"ל, בתנאים כמפורט בהסכם זה;
 והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם בהסכם זה;  והואיל

 
 :לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 ונספחים מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. 1.1

 הצדדים בלבד ואין בהן כדי לסייע בפרשנות ההסכם ו/או תנאיו. כותרות ההסכם הינן לנוחות 1.2

 הנספחים המצורפים להסכם זה כמפורט להלן הם חלק בלתי נפרד ממנו: 1.3

 הצעת המחיר נספח א'   

 סים מבנה שילוט מפרט נספח ב'
 תצהיר המציע נספח ג' 
 אישור קיום ביטוחי הקבע של הספק ' 1נספח ד
 אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות  '2נספח ד

 נספח ה'
 

 הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות במכללה האקדמית בית ברל

 הואופן ביצוע מהות ההתקשרות .2

להלן,  2.4.5ידי המכללה, כאמור בסעיף -בכל מקרה בו תבחר הצעה פרטנית של הספק על 2.1
בהצעתו הפרטנית, במלואם , כמפורט ללה את השירותיםמתחייב הספק בזאת לספק למכ

 ובמועדם, ויקצה לכך את המשאבים וכוח האדם הנדרש בזמינות הנדרשת.
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לפי הוראות להסכם ו' בבהתאם למפרט בנספח , תבוצע םאו חלק ם, כולשירותיםהספקת ה 2.2
יכללו שכפול,  שילוטעבודות ה מעת לעת לגבי ההספקה והכמות הנדרשת בכל עת. כללההמ

אנגלית וערבית, למינציה, בית, רודות בצבע, קיפול, הפקות בשפה העבעבודות בשחור לבן ועב
 פרפורציה, כריכת חום ועוד. 

מעבר לסוגי נוספות מהספק,  שילוטעבודות המכללה שומרת לעצמה את הזכות להזמין  2.3
בנפסח א' להסכם, בהתאם להצעה פרטנית שתוגש לספקי מכרז  ותהמפורטעבודות ה

 הלן, בשינויים המחויבים.ל 2.4המסגרת, כאמור בסעיף 

 29הסכם זה הינו הסכם מסגרת, אשר נחתם מכוח מכרז מסגרת, בהתאם להוראות תקנה  2.4
. בהתאם, 2010 –לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

בכוונת המכללה לבחור בסוף ההליך המכרזי יותר מספק אחד, עמם תחתום המכללה על 
"(. זהות הספק שממנו תבוצע בפועל כל הזמנה ספקי מכרז המסגרת)להלן: "הסכמי מסגרת 

 של פרטי הציוד תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם המסגרת, בהתאם למנגנון שלהלן:

, כולם או חלקם, תפנה שילוטבכל מקרה בו תבקש המכללה לרכוש שירותי הדפסת  2.4.1
פנייה מכרז המסגרת )להלן: "ועדת המכרזים של המכללה לקבלת הצעות מכל ספקי 

 "(. פרטנית

הפניה לקבלת הצעות תתבצע על ידי גרפיקאית או גורם אחר אשר יוסמך על ידי ועדת  2.4.2
 המכרזים של המכללה, בכפוף למפרט מסודר על גבי מכתב פניה של המכללה.

במסגרת הפניה הפרטנית תפרט המכללה את השירותים המבוקשים, כמויות,  המועד  2.4.3
 למכללה וכל נתון רלבנטי אחר להזמנה; שילוטעבודות הלאספקת 

ספקי מכרז המסגרת יגישו את הצעותיהם במענה לפנייה הפרטנית במסגרת המועד  2.4.4
 שתקבע לכך המכללה; 

ידי הספק במסגרת תשובתו לפנייה הפרטנית, ביחס לכל אחד -התמורה שתבוקש על 2.4.5
המרבי לעבודה שהציע  ידו, לא תעלה בכל מקרה על המחיר-מהעבודות שיבוצעו על

 המציע במסגרת המכרז, כמפורט בנספח א' להסכם.

ועדת המכרזים תבחן את ההצעות שהוגשו מטעם ספקי מכרז המסגרת ותבחר בספק  2.4.6
שיספק את ההזמנה הפרטנית הטובה ביותר, בהתאם לקריטריונים שיקבעו מראש 

תי של ההצעה, קביעת הניקוד האיכולרבות באשר לאופן במסגרת כל פניה פרטנית )
ניקוד הצעת המחיר ואופן השקלול ביניהם(; מובהר, כי בחירה בהצעה מסוימת 
מותנית במתן מענה שלם ואיכותי לכלל דרישות המכללה. במקרה שיתגלו פערים 

 משמעותיים, רשאית המכללה שלא לדון בהצעה שתוגש מטעם הספק; 

בעקבות הפנייה ועדת המכרזים לא תנהל משא ומתן עם ספקי מכרז המסגרת  2.4.7
 הפרטנית;

המכללה תפיק הזמנה ממוחשבת חתומה על ידי לאחר בחירת ההצעה מבין ההצעות שהוגשו,  2.5
 במכללה או גורם אחר אשר יוסמך על ידי ועדת המכרזים של המכללה מנהלת יחידת השיווק 

 .וההזמנה תועבר לידי הספק

בהתאם להנחיות אשר  ,ללהמשרדי המכב שילוטהספק מתחייב להוביל ולפרוק את עבודות ה 2.6
 , על חשבונו. לספקתמסור המכללה 

בנאמנות, בחריצות ובמיומנות, והוא מתחייב  למכללההספק יספק את השירותים הנ"ל  2.7
 . המכללהאת זמנו ומרצו, ככל שיידרש, לפי צרכי  למכללהלהקדיש 

 יחסי הצדדים .3

קבלני ושלא במסגרת מובהר ומוסכם בין הצדדים כי ההתקשרות ביניהם תהיה על בסיס  3.1
יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי 

 התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות.
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לספק שררו יחסי  המכללהאם ייקבע במועד כלשהו בעתיד ע"י בית משפט מוסמך, כי בין  3.2
מלא בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הפסד שתחוב  שיפוי המכללהעובד מעביד, ישפה הספק את 

 בגין קביעה זו.  המכללה

ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי עובד מעביד -כי אם יפסק בעתיד, עלכן מוסכם,  3.3
לבין הספק, תיחשב התמורה הנקובה בחוזה זה כשכר "עלות מעביד", הכולל  המכללהבין 

ים הנלווים )לרבות ביטוח לאומי, חופשות, את שכר הספק כולל כל ההוצאות והתשלומ
 כל סכום ששולם לו ביתר. למכללההבראה, מחלה, נסיעות וכו'(. הספק יהיה חייב להשיב 

 הצהרות הספק .4

 הספק מצהיר כדלקמן:

 הוא בעל כשירות והתאמה לביצוע השירותים. 4.1

האדם,  יש ברשותו את כח הוא בעל מומחיות ומיומנות מקצועית בתחום מתן השירותים. 4.2
 והמכשירים הדרושים למתן השירותים. , הציוד, הרשיונות, ההיתריםהציוד

הוא קרא ובדק את כל הוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו, הבין את ההסכם והתחייבויותיו  4.3
 הכלולות בו וכן קיבל כל הבהרה והסבר שהתבקשו על ידו בקשר לכך.

את השירותים, לרבות  למכללהלהעניק אין כל סיבה המונעת ממנו או עלולה למנוע ממנו מ 4.4
בשל התחייבויות קודמות ו/או התחייבויות דומות ו/או שמירת סודיות ו/או ניגוד אינטרסים 
ו/או חובת נאמנות ו/או העדר תחרות ו/או מכל סיבה אחרת, והוא מתחייב כי אם תתעורר 

וי, יפסיק מיד את מיד וללא כל דיח למכללהבעתיד איזו שהיא מניעה כאמור, יודיע על כך 
 על כל נזק שיגרם לה עקב כך. המכללהפי ההסכם ויהיה אחראי כלפי -מתן שירותיו על

 התחייבויות הספק .5

 הספק מתחייב כדלקמן:

-לפי ההנחיות שינתנו לו עלבהתאם להוראות נספחי ההסכם ו למכללה םשירותיאת הלספק  5.1
יכולתו, כישוריו ותשומת לבו  , למלא בקפדנות אחר הוראותיה, ולהקדיש את כלהמכללהידי 

 למתן השירותים.

הספק מתחייב בזה, התחייבות מהותית בהסכם, לבצע את השירותים ביושר, בהגינות,  5.2
במקצועיות, במסירות, ביעילות ובנאמנות, ולהקדיש לביצוע השירותים  את מיטב כישוריו, 

 המשאבים, הניסיון והידע הדרושים לשם ביצועם על הצד הטוב ביותר.

משך כל תקופת ההסכם, הספק לא יקבל כל תשלום או טובת הנאה אחרת מכל צד שלישי,  5.3
בקשר ישיר או עקיף עם השירותים. במקרה בו יעבור על הוראה זו, ייחשב הספק כמפר תנאי 
יסודי של הסכם זה, ובנוסף על כך הסכום ו/או טובת ההנאה שיתקבלו על ידו כאמור, 

ת לנכות סכום זה ו/או טובת הנאה כלשהי ו/או שווה ערך , שתהיה זכאילמכללהישתייכו 
משוויה, מכל הכספים ו/או התקבולים מכל מין וסוג שיגיעו  25%לשוויה הכספי, בתוספת של 

 לספק ממנה.

 .למכללהלא להיות במצב שיוצר או שעלול ליצור ניגוד עניינים עם השירותים שהוא מספק  5.4

רשות  מוסמכת  בקשר  עם מתן השירותים וביצוע  לציית  לכל הוראת  דין או נוהל  או  5.5
 פי ההסכם.-התחייבויותיו על

לא לעשות כל פעולה בין במישרין ובין בעקיפין, בין במעשה ובין במחדל, אשר תוצאתה עלולה  5.6
 לפגוע בחברה או בעסקיה, וזאת הן בתקופת ההסכם והן בכל עת שהיא לאחריה.

כולל  ,שילוטקשר ישיר עם אנשי מקצוע בבית ה אפשר לנציג מטעם המכללההספק מתחייב ל 5.7
. שילוטפקות בבית ההעל מטעם המכללה ופיקוח  וכחותנתתאפשר  ,כמו כן .שילוטקדם 

אחריות ב. לאשר או לא לאשר את המשך ההפקהלפי שיקול דעתה, , תהא רשאיתהמכללה 
  לברר עם נציגי המכללה באם נדרש פיקוח מטעמה ביחס להפקה מסוימת.הספק 

 



 

____________________   ___________________________ 
 ספקה                 המכללה

13 

 תקופת ההסכם .6

, ללא צורך בהודעה 28.02.2025ויסתיים ביום  01.03.2023ההסכם יכנס לתוקפו ביום  6.1
 מוקדמת מראש.

תקופה עד כל אחת,  שנהרשאית להאריך הסכם זה לתקופות נוספות בנות תהא  המכללה 6.2
תקופת יום לפני תום  30בהודעה בכתב לספק , (שנים 5סה"כ ) שנים 3של נוספת מצטברת 

הופעלה האופציה, יראו את תקופת האופציה כחלק מתקופת ההסכם, לכל דבר  .ההתקשרות
ועניין. במהלך כל תקופת ההתקשרות )לרבות הארכות( יהא הספק ערוך להעניק למכללה את 

 השירותים, בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו.

ההסכם בהודעה מוקדמת  רשאית לסיים את אהמכללה תהחרף האמור בסעיף זה לעיל,  6.3
  .ה, ללא צורך לנמק החלטתימים מראש 30בת  לספק 

 מורת ההסכםת .7

בגין קיום התחייבויות הספק במלואן ובמועדן, לשביעות רצונה של המכללה, תשלם המכללה  7.1
ידו במסגרת תשובתו לכל פנייה פרטנית מטעם המכללה, -לספק את התמורה אשר נקבעה על

 . "(התמורה)להלן: " הידי המכלל-אשר נבחרה על

לחודש הקלנדרי שלאחר החודש בו הוענקו  30-יהיו ביום השל התמורה תנאי התשלום  7.2
 (.30השירותים למכללה )שוטף + 

מיד עם דרישה  למכללהבכל מקרה בו ישולמו לספק תשלומי יתר יהיה עליו להחזירם  7.3
 ראשונה ממנו.

מס כדין, ויתווסף אליה מע"מ בחוק התמורה או כל חלק ממנה תשולם לספק כנגד חשבונית  7.4
לפי שיעורו מעת לעת. המכללה תנכה במקור כל מס אותו היא נדרשת לנכות לפי החוק, אלא 

 אם כן המציא הספק אישור מרשויות המס בדבר פטור מניכוי כאמור.

 המכללהמלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י  התמורה המוסכמת מגלמת אתמוסכם בזאת, כי  7.5
תן השירותים בהתאם להסכם זה וכי הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו מגין לספק ב

 .המכללהמ

פי כל דין, יחולו הם על הספק -באם יחולו מסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על 7.6
 ידו בלבד מעצם היותו קבלן עצמאי.-וישולמו על

שיגיע לה מהספק וכן כל תהא רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לספק ממנה, כל סכום  המכללה 7.7
 סכום שנאלצה לשלמו במהלך תקופת ההסכם ושחובת תשלומו חלה על הספק. 

 הפסקתוו הסכםההפרת  .8

תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק ללא  המכללהעל אף האמור בהסכם זה,  8.1
הבאים,  על התרחשותו של אחד מהאירועיםמיד עם היוודע לה  ,מתן הודעה מוקדמת

לא תהא מחויבת בכל  המכללהובמקרה כזה ייחשב הדבר להפרתו היסודית של הסכם זה, ו
תשלום בגין הפסקת ההתקשרות כאמור ו/או בכל תשלום בגין התקופה שלאחר קרות 

 האירוע כאמור:

הספק הואשם בעבירה פלילית הקשורה במישרין או בעקיפין לשירותים שהוא מספק  8.1.1
 , ו/או בעבירה שיש עמה קלון. למכללה

ו/או  המכללההספק הפר תנאי מתנאי הסכם זה ו/או נוהל מנהליה הכתובים של  8.1.2
ימים מיום שנדרש לעשות  7הוראתו של הממונה עליו, ולא תיקן את ההפרה בתוך 

 כן.

נזק בלתי  כללהבמועד וכתוצאה מכך נגרם למ שילוטכשהספק לא סיפק את עבודת ה 8.1.3
 הפיך;

אשר הוזמנו ממנו באיכות בכמות ו/או  שילוטסיפק את עבודות ה כשהספק לא 8.1.4
 ;כללהבהתאם להזמנה בכתב של המ
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 כשהספק הסב ו/או המחה ו/או העביר את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר; 8.1.5

כשהספק פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או  8.1.6
נכסים או נעשה בו חיסול עסקים בכל  לטובת נושיו או אם מונה לו נאמן או כונס

 גם כשהגוף בפירוק; -אופן שהוא ובגוף מאוגד 

של הספק נתן  ושהספק או אדם אחר בשמ ההוכחות להנחת דעת כללהכשיש בידי המ 8.1.7
או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או 

 לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

ה או מחדל שמהווה הפרת אמונים או מעילה באמון המכללה  או הספק ביצע מעש 8.1.8
 .רשלנות בדרגה חמורה

לעיל, ישלם הספק למכללה את ההפרש שבין  8.1בקרות אחד מהמקרים המפורטים בסעיף  8.2
התמורה המוסכמת לבין עלות רכישת השירותים מאת ספק אחר, עד לתום תקופת ההסכם, 

רטת בנספח א', כפיצוי מוסכם מראש, וזאת מבלי מהתמורה הכוללת המפו 15%בתוספת של 
לפגוע בזכות המכללה לתבוע מן הספק כל נזק אחר שנגרם לו ו/או מכל סעד העומד למכללה 

 מכח הסכם זה ו/או לפי כל דין. 

 אחריות ושיפוי .9

 , במישרין או בעקיפין,שיגרם ,מכל סוג ,או הפסד לכל נזקבאופן בלעדי הספק יהא אחראי  9.1
ספק ו/או לכל אדם אחר של הלגוף ו/או לרכוש  ,בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה

בגין  ,ו/או לכל צד שלישיסטודנטים הלומדים בה ו/או לעובדיה ו/או ל למכללהמטעמו ו/או 
ביצוע -כל מעשה או מחדל של הספק ו/או של אדם אחר מטעמו הנובע מביצוע ו/או אי

 ם זה.התחייבויות הספק עפ"י הסכ

על כל נזק  דרישתה הראשונה,, בהתאם להמכללהאו לשפות את ו/ הספק מתחייב לפצות 9.2
ישיר או עקיף שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה, וזאת מבלי 

 פי כל דין או הסכם.-לכל סעד נוסף או אחר על המכללהלפגוע בזכות 

מהתחייבויותיו על פי הסכם זה עשויה לגרום הספק מצהיר כי ידוע לו שכל הפרה של איזו  9.3
תהא  המכללה, במישרין או בעקיפין, נזק כבד )לרבות נזק כלכלי ונזק למוניטין( וכי למכללה

זכאית לפיצוי מהספק בגין כל נזק שייגרם כאמור, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה 
 לו על פי כל דין.

 ביטוח .10

אחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או  10.1
הספק לערוך ולקיים, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל, 

לרבות בקשר עם כל , ביטוחים  שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו של הספק
ומהתנאים המפורטים  ובלבד שלא יפחתו מהביטוחיםהשירותים/עבודות על פי הסכם זה, 

ו/או תקופת האחריות ו/או הבדק  ביטוחי הספק יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם להלן.
 "(:ביטוחי הספקעל פי ההסכם ו/או כל הארכה שלו, לפי המאוחר )להלן: "

, 1כנספח ג'ביטוחים כאמור בטופס אישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה  10.1.1
"(, אישור קיום ביטוחי הקבע של הספקו )להלן: "והמהווה חלק בלתי נפרד ממנ

 "(:ביטוחי הקבע של הספקומהביטוחים והתנאים המפורטים להלן )להלן: "
ביטוח אחריותו של הספק, על פי פקודת הנזיקין –ביטוח אחריות מעבידים  .10.1.1.1

, כלפי 1980-]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם
זק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה עובדיו, בגין מוות ו/או נ

מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו 
למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח ₪  20,000,000מסך של 

מורחב לכלול כמבוטח נוסף את המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו, אם מי 
נושא  כי מי מהם נקבע ו/או בדי הספקמהם ייחשב כמעביד של מי מעו

 עובדיו.  כלפי הספק חבות לעניין שילוחית באחריות
ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין, בגין  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .10.1.1.2

נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש לצד שלישי כלשהו, בגבולות אחריות אשר 
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למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  4,000,000לא יפחתו מסך של 
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 עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו בגין אחריות מי מהם עקב מעשי

ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת 
 לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  

-אם השירותים/העבודות כוללים עבודות חפירה ו/או ביטון ו/או עבודות בגובה 10.1.2
פס אישור שלא יפחת מהביטוח ומהתנאים המפורטים בטו, ביטוח עבודות קבלניות

, והמהווה חלק בלתי 2עריכת ביטוח עבודות קבלניות המצורף להסכם זה כנספח ג'
"(, ומהביטוח והתנאים אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניותנפרד ממנו )להלן: "

 "(:  ביטוח העבודות הקבלניותהמפורטים להלן )להלן: "
סיכונים ביטוח רכוש: ביטוח  במתכונת "כל הסיכונים", מפני ה–פרק א  .10.1.2.1

המקובלים בפוליסה ״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 תקופת 
הביטוח לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חומרים, ציוד, מתקנים 

או למקום הפרויקט ו/או המצוי במקום אחר לצורך ביצוע העבודות, שהוב
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.
יס כה"ס בהיותו הביטוח כולל נזק לרכוש המשמש לעבודות על בס

באתר העבודה. "אתר העבודה" מוגדר במפורש כשטח העבודות, אתר 
התארגנות, דרכי גישה ייעודיות וכל מקום אחר בישראל בו מתבצעות 

 פעולות הקשורות לעבודות. 
הביטוח יכלול תנאי מפורש כי תגמולי הביטוח יועברו למזמין ו/או 

 הבלעדי. למי שהמזמין יורה בכתב על פי שיקול דעתו 
אחריות כלפי צד שלישי: ביטוח אחריות המבוטחים )כהגדרתם -פרק ב .10.1.2.2

להלן(, על פי דין, בגין נזק שנגרם לצד שלישי כלשהו,  11.1.2.4להלן בסעיף 
בכל שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בגבולות אחריות אשר לא 

 למקרה ובמצטבר ובסה"כ לתקופת ביטוח.₪  4,000,000יפחתו מסך של 
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 .10.1.2.2.1
 מגבול האחריות. 20%נזק מרעד והחלשת משען  .10.1.2.2.2
–קרקעיים -ם תתנזק תוצאתי מפגיעה במתקנים וכבלי .10.1.2.2.3

200,000 .₪ 
נזקי גוף עקב שימוש בכלי צמ"ה הנחשב ככלי רכב על פי  .10.1.2.2.4

פקודת התעבורה אך לא חלה חובה לבטחו על פי פקודת ביטוח 
במלוא גבול  -רכב מנועי וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

 האחריות.
נזק לרכוש משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות  .10.1.2.2.5

וליסת רכב סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הנהוגים בפ
 ₪. 2,000,000 -הביטוח

 אחריות צולבת. .10.1.2.2.6
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חבות המעבידים: ביטוח אחריות המבוטחים )כהגדרתם להלן  -פרק ג .10.1.2.3
]נוסח חדש[ ו/או חוק  להלן(, על פי פקודת הנזיקין 11.1.2.4בסעיף 

, כלפי עובדיהם ועובדי מי 1980-האחריות למוצרים פגומים תש"ם
מטעמם, בגין מוות, נזק גופני ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ומחלה שנגרם 
תוך כדי ו/או עקב העסקתם בקשר לעבודות, בגבול אחריות אשר לא יפחתו 

טוח. הביטוח למקרה אחד ובסה"כ לתקופת בי₪  20,000,000מסך של 
מורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או 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 קבלנים  ספקהעבודות הקבלניות יהיו הביטוח המבוטחים בפוליסת  .10.1.2.4

ו/או קבלני משנה ו/או כל גורם מקצועי הקשור לעבודות ו/או המזמין ו/או 
עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או בעלי הזכויות במבנים/חצרים 

)לעיל ולהלן כולם יחדיו וכל אחד לחוד:  ובשטח המזמין באתר העבודות 
 "(.המבוטחים"

 כדלקמן: כל ביטוחי הספק כוללים תנאים מפורשים 10.2
היקף הכיסוי בביטוחים, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע  10.2.1

 כפוליסת "ביט" של חברת כלל או נוסח מקביל לו.
בפוליסות לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי  10.2.2

 . 1981 -"א לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה ביטוח התשמ
ביטוח העבודות הקבלניות על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד להשלמת  10.2.3

מסירת העבודות 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. 
ת הקבלניות כולל השבה אוטומטית לקדמות של סכום פרק א' בביטוח העבודו 10.2.4

הביטוח של שווי העבודות וההרחבות וזאת בעת בקרות אובדן או נזק לעבודות, וזאת 
רטה מיום ההשבה כאמור ועד לתום תקופת -תמורת תוספת פרמיה שתחושב פרו

 הביטוח.
בכתב תקופת הביטוח בביטוח העבודות הקבלניות תוארך מעת לעת בהתאם לדרישה  10.2.5

 מאת המזמין ו/או הספק. 
ידי מי -בביטוח העבודות הקבלניות הפרה ו/או אי קיום תנאי הביטוח וההתניות על 10.2.6

מהמבוטחים בפוליסה ו/או מי מטעמם, לא תגרע מזכויות המבוטחים האחרים 
לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. בביטוחי הקבע של הספק הפרה ו/או אי קיום בתום 

ת על ידי מי מיחידי המבוטח לא תפגע בזכויות לקבלת שיפוי על לב של תנאי הפוליסו
 פי הפוליסות כאמור לעיל.

הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או הבאים  10.2.7
מטעמו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או המבוטחים, ומבטחו של הספק מוותר על כל 

 שיתוף בביטוחי המזמין והנ"ל. זכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר 
הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי  10.2.8

מטעמו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או תלמידיו ו/או בעלי המבנים/חצרים בשטח 
המזמין ו/או חברת הניהול )ככל וקיימת( ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או 

י מטעמם של כל הנ"ל, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות המבוטחים ו/או מ
 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  בזדון.

לגבי ביטוח העבודות הקבלניות המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לשנותו  10.2.9
לרעה, אלא עקב אי תשלום פרמיה ובכפוף לכך ששלח המבטח למזמין הודעה בדואר 

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה  60ות כן רשום על כוונתו לעש
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 מטעמו, הודעת 

רשאי לבטל את הביטול תבוטל מאליה. לגבי ביטוחי הקבע של הספק, המבטח אינו 
הביטוח ו/או לשנות את הביטוח לרעה, אלא אם שלח המבטח למזמין הודעה בדואר 

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה  60רשום על כוונתו לעשות כן 
 של הכיסוי הביטוחי.
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היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכן של העבודות מכל סיבה שהיא, על הספק  10.3
לה החובה לעדכן את סכום הביטוח בביטוח העבודות הקבלניות באופן מידית, ולשלוח ח

 למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.
בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הספק ו/או מי מטעמו טרם השלמתן מכל סיבה  10.4

וח עבודות שהיא, על הספק להמציא אישור ממבטחי הספק על המשך עריכת פוליסת ביט
קבלניות בידי המזמין ו/או כל 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  10.5

ח כי כאמור לעיל, כל גורם או בעל זכויות שהמזמין התחייב כלפיו טרם קרות מקרה הביטו
 ייכלל בשם המבוטח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יוותרו על זכות התחלוף, שיפוי או שיבוב כנגד  10.6
קבלני שמירה ו/או יצרנים ו/או ספקים של ציוד וחומרים ו/או מפעילי מנופים ו/או כל מי 

 לא ניתן לוותר על זכות התחלוף כנגדו.שהמבטח של ביטוח העבודות הקבלניות הורה כי 
מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ו/או מאחריותו על פי דין ו/או הסכם זה, מתחייב הספק  10.7

לערוך ולקיים, על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, על חשבונו, למשך תקופת ההסכם, את 
 ים/העבודות: הביטוחים הבאים בגין כל כלי הרכב מכל סוג, אשר יובאו למקום מתן השירות

 ביטוח חובה כנדרש על פי דין.  10.7.1
ביחס לכלי רכב מנועי כהגדרתם בפקודת התעבורה ו/או כל כלי רכב מנועי אחר, שאין  10.7.2

ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין  -פי דין -חובה חוקית לבטחם בביטוח חובה כנדרש על
₪  2,000,000נזקי גוף הנובעים משימוש ו/או עקב הכלים בגבולות אחריות של 

 למקרה ולתקופת הביטוח.
ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של  10.7.3

וביטוח מקיף לכלי הרכב. למרות האמור , מוסכם כי הספק רשאי שלא ₪  1,000,000
לערוך ביטוח מקיף )למעט צד ג'(, במלואו או בחלקו, אולם גם במקרה כזה יחול 

 להלן במלואו. 11.8הפטור בסעיף 
הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  10.8

כנגד 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 

או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מי מטעם כל הנ"ל, בגין נזק ו/או אובדן /חברת הניהול ו
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 

י עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור השירותים/ביצוע העבודות ולרבות כל נזק אובדן תוצאת
לעיל ו/או 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. 
י הספק בקשר עם השירותים/העבודות, בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים ככל שייערך על יד 10.9

ייכלל סעיף 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 

דיהם ו/או מנהליהם סוג שהוא במבנים/חצרים ו/או חברת הניהול ו/או המבוטחים ו/או עוב
 ו/או מי מטעם כל הנ"ל, אך הויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, הספק מתחייב להמציא למזמין אישור קיום ביטוחי  10.10
הקבע של הספק ו/או אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות )לפי העניין(, חתום על ידי מבטחו, 

ימים לפני מועד תחילת מתן  7 -הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מעם חתימת 
השירותים/העבודות ולהמציאו שוב מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או 

לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח  11.1לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 
ון התמורה. למען הסר ספק, הספק כמצוין על האישור, וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשב

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 אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לעריכת הביטוחים על פי 
הסכם זה. על פי דרישה מאת המזמין, ימציא הספק העתק פוליסות ביטוחי הספק בהתאם 

 ימי עסקים מיום הבקשה. 5להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך 
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למזמין תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הקבע של הספק ו/או  10.11
סות ביטוחי הספק, שיומצאו על ידי הספק  אישור עריכת ביטוח עבודות הקבלניות ו/או פולי

כאמור לעיל, ועל הספק 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 

לניות ו/או בפוליסות באישור קיום ביטוחי הקבע של הספק/אישור עריכת ביטוח עבודות קב
שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינויי הביטוחים ולהמציאם 

ימים מדרישת המזמין, וזאת על מנת להתאימם  3 -בחוזר מתוקנים לפי העניין ולא יאוחר מ
 להוראות הסכם זה. 

ת מבוטל או עומד בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיו 10.12
לחול בו שינוי 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, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 
 יב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק. הספק מתחי 10.13
הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי הספק  10.14

 לעיל. 
מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם בבחינת  10.15

דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו ו/או אחריותו לפי 
הסכם זה ו/או על פי דין ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או 

 יטוחים הנדרשים ו/או היקפם. מי מטעמו בקשר למהות הב
אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוחי הקבע של הספק ו/או  10.16

אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות ו/או פוליסות ביטוחי הספק ו/או בדרישת מי מהם על 
על פי  ידי המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או בדרישה לשינוים כדי לגרוע מאחריותו של הספק

 הסכם זה ו/או על פי דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על הבאים מטעמו. 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  10.17

השירותים/העבודות או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, ומבלי לגרוע 
יו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הספק מתחייב להביא מאחריות הספק ו/או התחייבויות

לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירותים/העבודות, את האמור בכל סעיפי הביטוח 
להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי 

לעיל  11.8אמור, הפטור בסעיף הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות ה
 והמצאת אישורי עריכת ביטוח(. 

לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציג את אישור  10.18
קיום ביטוחי הקבע של הספק/אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות  בחתימת המבטח, יהווה 

ה בכך לפטור את הספק מהתחייבות כלשהי הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא  יהי
בקשר עם הביטוחים הנ"ל. על אף האמור, אי המצאת אישורי הביטוח במועד בתום תקופת 

ימים מהמועד שנקבע להמצאת אישור  10הביטוח לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
 כאמור בנספח זה.

 זכויות יוצרים .11

בכל היצירות ו/או המסמכים הבלעדית יוצרים מוסכם בזאת כי המכללה תהיה בעלת זכויות ה
וכן בכל החומרים שיוכנו על ידי הספק עבור המכללה שיועברו לידי הספק לצורך מתן השירותים 

וכי אין בהוראות הסכם זה כדי להעניק לספק זכות "( היצירותבמסגרת מתן השירותים )להלן: "
פי ובלתי חוזר על זכויות היוצרים שלו מוותר באופן סו הספקכי  ,מובהר בזאת כלשהי ביצירות.

 ,הספקלידי המכללה. כן מאשר באופן בלתי חוזר והוא מעביר אותן  ,, עד כמה שהן קיימותיצירותב
או דרישות כלפי המכללה מכל מין וסוג בעניין זה. המכללה רשאית  /כי לא תהיינה לו כל תביעות ו

בהתאם לצרכיה.  ,לכל מטרה שהיא ,ןאו חלק ןכול ,יצירותבלעשות כל שימוש העולה על דעתה 
לא יהיה כרוך בתשלום נוסף  הן( או כל נגזרת שלן או חלקן)כוליצירות שימוש עתידי של המכללה ב

 ואף אינו מותנה במתן קרדיט כלשהו.לספק 

 שמירת סודיות .12

יגיעו לידיו מידע ו/או ידיעות  המכללההספק מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת ההתקשרות עם  12.1
או נתונים, שמות ו/או כתובות ו/או מסמכים ו/או מחקרים ו/או בדיקות ו/או תמחירים /ו
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ו/או תרשימים ו/או דוחות ו/או תזכירים ו/או תוכנות מחשב מכל סוג ו/או ספרות ותיעוד 
ו/או עם מנהליה ו/או עם  המכללהו/או כל ידע אחר בקשר עם מתן השירותים ו/או עם 

ו/או עם שיטות עבודתה, בין בעל פה סטודנטים הלומדים בה  ו/או המכללהלקוחותיה של 
ו/או בקשר עם גופים או יחידים הקשורים עמה ו/או  המכללהובין בכל דרך אחרת, בקשר עם 

 "(. המידע החסויהבאים עמה במגע )להלן: "

הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את המידע החסוי ולא לעשות בו כל שימוש מכל סוג  12.2
להימנע מלמסור, לפרסם, לגלות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין,  שהוא,

לכל אדם או גוף, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, ולרבות לא באופן של פרסומו בכל אמצעי 
תקשורת כלשהו, כל פרט הקשור ו/או הנוגע למידע החסוי או הנובע ממנו, בין אם במישרין 

ין אם בעצמו ובין אם באמצעות אחרים, לרבות באמצעות תאגיד שהוא ובין אם בעקיפין, ב
בעל מניות או בעל תפקיד או בעל שליטה בו בכל דרך אחרת, בין אם בדרך של עבודה ובין אם 
בדרך של יעוץ ובין אם בדרך של מסחר כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת 

 ההתקשרות ובין בכל עת לאחריה.

ם סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק להשיב את כל מיד ע 12.3
, בלא להשאיר כל העתק או רישום או תמצית ממנו, לרבות אך המכללההמידע החסוי לידי 

 לא למעט ספרות, נתונים, תכנות מקור, ציוד וכיו"ב.

 איסור הסבה .13

, להסב או להעביר זכויותיו וחובותיו עפ"י הסכם זה או כל הספק לא יהא רשאי למסור, להמחות
זכות הנובעת ממנו לאחר, כולם ו/או חלקם, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם קיבל לכך את 

 מראש ובכתב. המכללהאישור 

 גבייה, עכבון וקיזוז .14

המכללה תהא רשאית לנכות, לחלט או לקזז מכל סכום שהוא המגיע ממנה לספק, בין לפי 
פי ההסכם -הסכם ובין אם בדרך אחרת כלשהי, כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת הספק, בין עלה

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

 שונות .15

הסכם זה מבטל כל הסכם והתחייבות קודמים בין הצדדים שנעשו בין בכתב ובין בעל פה עד  15.1
 חתימת הסכם זה. מועד

הסכם זה מכיל את כל התנאים וההסכמות בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הבטחה  15.2
התחייבות, הסכם או מצג אשר לא נכללים בהסכם זה, אלא אם נעשו בכתב בין הצדדים 

 לאחר חתימת הסכם זה.

כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי ההסכם, ייעשה ואך ורק במסמך בכתב אשר יהיה  15.3
 חתום על ידי כל הצדדים, ולא תשמע טענת שינוי או ויתור, אלא אם נעשתה, כאמור, בכתב.

לא אכף צד להסכם זה זכות מזכויותיו על פיו, לא יראה הדבר כוויתור על אותה זכות או  15.4
כויתור על זכויות אחרות כלשהן, אלא אם נעשה הדבר במפורש ובכתב. ויתור שנעשה 

 ם לא יפורש כחל על עניין אחר, אלא אם נאמר בו הדבר במפורש.במפורש ובכתב בעניין מסוי

אביב יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור -לבתי המשפט במחוז תל 15.5
 להסכם ו/או הנובע ממנו.

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם וכל הודעה שתישלח מצד לרעהו  15.6
שעות מעת שנשלחה לצד שכנגד בדואר רשום או מיד  72ליעדה בתוך תיחשב כאילו הגיעה 

 אם נמסרה ביד או שנשלחה בפקסימיליה. 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 הצעת מחיר -נספח א' 
 חתום על ידי המציע בשני העתקים( 2)יוגש במעטפה מספר 

 לכבוד
 המכללה האקדמית בית ברל

 
_________________________________ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל אנו הח"מ 

 3תשפ"ג  -מסמכי מכרז המסגרת הפומבי להספקה והתקנת שילוט עבור המכללה האקדמית בית ברל 
 "( , מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:המכרזלאספקת שלטים )להלן: "

 

המכרז ואנו מגישים בזאת הצעת מחיר מטעמנו בהתאם.  קראנו והבנו היטב את כל האמור במסמכי .1

אנו מצהירים על יסוד בדיקות מוקדמות שערכנו כי התמורה המוצעת, לרבות התעריפים והמחירים, 

מהווים תמורה הוגנת המוסכמת על ידה בגין אספקת השלטים והשירותים הנלווים )הובלה, התקנה 

כם זה. אנו מסכימים לכל האמור במסמכי הבקשה להצעת פי הס-וכד'( וכן כל יתר התחייבויותינו על

מחיר ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת 

 מראש על טענות כאמור.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2

י המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השלטים ואת השירותים המבוקשים הדרישות שבמסמכ

 בהתאם למפרט )נספח א'( וליתר התנאים שבמסמכי המכרז.

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

 האחרון להגשת ההצעות.

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

מובהר בזאת, כי הכמויות הרשומות בטבלה הינם לצורך תחשיב הסל הכולל לצורך בחירת ספקי מכרז  .5

 . המכללה אינה מתחייבת לרכוש את הכמויות הרשומות בטבלההמסגרת בלבד. 

המכללה. במסגרת הפניות מובהר, כי המפרט מטה מהווה דוגמאות לשילוט המבוקש על ידי  .6

הפרטניות, יהא  המזמין רשאי לבקש לרכוש פרטי ציוד הדומים לפרטי הציוד המפורטים בנספח א'. 

 ידוע לנו כי המכללה אינה מתחייבת לרכוש את כל הציוד הנ"ל מהמציע הזוכה או ממציע אחד.

 :לשילוט  להלן הצעת המחיר .7

 סה"כ מחיר  מחיר יחידה כמות משוערת מספר שלט

2.1 1   

   1 2.2' מס שלט

   1 2.3' מס שלט

   1 2.4' מס שלט

   1 2.5' מס שלט

   1 2.6' מס שלט

   1 2.7' מס שלט
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   1 2.8' מס שלט

   1 2.9' מס שלט

   13 4' מס שלט

   4 5' מס שלט

   20 6' מס שלט

   8 7' מס שלט

   16 8' מס שלט

   20 9' מס שלט

   4 10' מס שלט

   20 11' מס שלט

   10 12' מס שלט

   10 13' מס שלט

   10 14' מס שלט

   10 15' מס שלט

   10 16' מס שלט

   1 17' מס שלט

   1 18' מס שלט

   1 19' מס שלט

   1 20' מס שלט

   1 21' מס שלט

   1 22' מס שלט

   1 23' מס שלט

   1 24' מס שלט

  סה"כ לפני מע"מ
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 מפרט שילוט -נספח ב' 
 

 גרפיקה ועריכה
 במרבית המקרים גרפיקה ועריכה תבוצע על ידי המכללה. 

 המכללה תבקש הצעת מחיר בהתאם.בכל מקרה, אם המכללה תבקש עדכונים ושינויים ו/או  הפקה גרפית 
 הקבצים יועברו למכללה כקבצים פתוחים ויהיו בבעלותה.

 
 שלבי ביצוע ולוחות זמנים

 שלבי הביצוע לשלט יהיו כדלהלן:
מנהל )ממונה מטעם המכללה( יעביר לספק הזמנה ובה יפורט סוג השלט הדרוש על פי השלטים  .1

 המופיעים במחירון. בהזמנה ייכתבו הפרטים הבאים:

 סוג השירות  )אספקה והתקנה, אספקה בלבד, פירוק ופינוי ללא תשלום.(  •

 סוג השלט עפ"י המחירון. •

 על גבי השלט ו/או התמונות הרצויות. הטקסט שייכתב •

 קובץ הגרפיקה הרצויה. •
 48 -לפי החלטת המנהל ובהתאם לצורך, יקיים הספק סיור בשטח יחד עם נציג המנהל לא יאוחר מ .2

 שעות מקבלת ההזמנה, על מנת ללמוד את פרטי האתר ומקום ההתקנה.
ל תכנית מפורטת של השלט שעות ממועד קיום הסיור יכין הספק ויגיש למנה 24 -לא יאוחר מ .3

 הכוללת:

 שרטוט של השלט בקנ"מ מתאים לגודל השלט. •

 עיצוב גרפי מקצועי של השלט לאישור היזם, כולל צבעים, תמונה ואותיות •

 פירוט הפרזול ואלמנטי החיבור שברצונו להשתמש בשלט. •

 שרטוט של קונסטרוקציית התמיכה שבכוונתו להשתמש לתמיכת השלט. •
יבקש מהספק ביצוע תיקונים כמה פעמים שיידרש, עד לאישור המנהל על פרטי המנהל יאשר או  .4

 השלט, כאמור.
 ימי עבודה מאישור התוצרים. 7זמני הספקה נדרשים עד ולא יאוחר מ  .5
 המנהל יאשר, כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו. .6

  והתקנה אספקה
 האדם וכח ביצוע העבודותוכן את  הרכיבים הנלווים לו וכל הפריט את יכלול הפריטים מחיר .1

 .שלהם מלאה להתקנה הדרושים
או  האלומיניום הפח, היסודות, את גם יכלול המחיר מובהר, כי לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .2

 קונסטרוקצית התליה, אביזרי העמודים, הצביעה, הפנימית, התאורה המדבקות, הפרספקס,
 אומים, גומיות, ברגים, שלות, כגון החיבור אמצעי החשמל )במידת הצורך( הנורות, מערכת ,השלט
  השלטים(. כל לגבי(וכיו"ב   צירים ,פרזול

 .וכיו"ב אותיות ,צורות ,צבעים ריבוי עקב תוספת תשולם לא .3
 .קיר ע"ג התקנה אלא ,עמודים כולל אינו פרספקט שלט מחיר ,לעיל האמור למרות .4
 שיורה מקום בכל ואחסנתו פריקתו הובלתו, העמסתו, גם לרבות הפריט, הספקת את כולל המחיר .5

 .הפריט גודל או במשקל תלות ללא שיידרש, אתר בכל ,עליו המנהל

 מדבקות ויניל על גבי שלטים, שולחנות, ספסלים ומשטחי בטון )בכל גודל(
גרם למ"ר. מחיר המדבקה כלול במחיר השלט ולא  80משקל המדבקה על גבי שלטים יהיה לפחות  .1

 תוספת בנפרד.תשולם עבורה 
גרם  100משקל המדבקה המיועדת להדבקה על גבי שולחנות, ספסלים ומשטחי בטון יהיה לפחות  .2

למ"ר. המדידה של מדבקות אלו היא לפי מ"ר. מחיר המדבקה כולל את כל האמור לעיל וכן את 
 חיתוך המדבקה והתקנתה לפי צורת השולחן או הכיסא בצורות עקומות.

 לפחות. DPI 1000יגיטלית וברזולוציה של הדפסת המדבקות תהיה ד .3
 שנים. 1או שווה ערך שיחזיק מעמד לפחות  3Mשל חברת  117הדבק יהיה מסוג #  .4
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וגריז, לתקופה  UVהמדבקה תהיה עמידה לתנאי סביבה בחוץ כולל חום, רטיבות, מים, שמן, קרינת  .5
 שנים לפחות. 1של 

ההתקנה על גבי שולחנות או ספסלים  התקנת המדבקות תבוצע בבית המלאכה של הספק, למעט .6
 קיימים בשטחים ציבוריים.

 ההדבקה תבוצע בצורה מקצועית כך שלא יישארו בועות אוויר כלואות בין המדבקה למשטח. .7

 השילוט ביצוע לפני השטח הכנת
 תנועה במידת הסדרי כוללת השטח השילוט. הכנת הצבת לקראת השטח את להכין הספק באחריות .1

 השלט המנהל למיקום אישור קבלת והיסודות, השלט להצבת המיקום וסימון מדידה ביצוע הצורך,
 אחרים הסרת מטרדים השלט, להצבת המפריעים סמוכים עצים וגיזום צמחייה הסרת והיסודות,

 בקרקע חציבה חפירה ו/או השלט, להצבת להפריע העלולים אחרים מתקנים או חוטים כבלים, כגון
 ריצוף של זהיר פירוק ,היסודות ביצוע לצורך קיים משטח של סוג בכל ו/או באספלט ו/או בבטון או

 .מורשה הפסולת לאתר סילוק השלט, לביסוס הכלונסאות קדיחת או הבורות וחפירת קיים
בכל מקרה של ביצוע חפירה עמוקה, חובה על הספק לבצע את הבדיקות והבירורים הנדרשים על  .2

 קרקעיות.  -ות תתמנת לוודא כי לא תגרם פגיעה בתשתי

 העבודה בתום לקדמותו השטח החזרת
 כולל ,צמחייה או ריצוף החזרת זה ובכלל לקדמותו המצב להחזיר הספק באחריות העבודה בתום .1

 וסביבתו מכל העבודה אתר את ולנקות העגולים, העמודים סביב חבקים של בצורה ריצוף אבני
 יאושר לבצע לא מורשה. לאתר הפסולת את ולסלק העבודות מביצוע כתוצאה שהצטברה פסולת
 .השלטים סביב הקיים כדוגמת מקורי מריצוף חבקים במקום בטון יציקת

 במקום תואמות ריצוף אבני יתקין הספק הבא: בשינוי זה סעיף הוראות תחולנה ופינוי פרוק בעת .2
 .העמודים היו בו

תשולם  ולא השלט במחיר כלולה זה בסעיף כמפורט העבודה בתום לקדמותו השטח החזרת עלות .3
 .תוספת בגינה

 באתר יצוק בטון ועבודות ביסוס
 מטעמו קונסטרוקטור אישור ימציא הספק הספק. באחריות היא הביסוס ומידות סוג, זיון קביעת .1

 .התקנים פי על השלט קיבוע לצורך מתאימים שבוצעו שהיסודות כך על ועל חשבונו,
 ,קרקע יועץ עם להתייעץ או ניסיון קידוחי לבצע צורך הספק רואה היסוד סוג קביעת ולצורך במידה .2

ידי הספק על מנת -חשבונו, וזאת לאחר שבוצעה בדיקה מקדימה על ועל הספק באחריות אלו יבוצעו
 קרקעית קיימת. -לוודא כי ביצוע קידוח הנסיון לא ייפגע בתשתית תת

 .העבודה באתר או במפעל מיוצר 20 -ב בטון יהיה לשלטים יסודות לביצוע הבטון .3

 קיום אישורים הנדרשים לפי חוק
באחריות הספק לדאוג לקבל, מראש, את כל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על פי חוק לביצוע  .1

 העבודות, לרבות אישורי עבודה בגובה. 

 ארעיים  עזר ומתקני תמיכות מחיר קונסטרוקציות,
 פיגומים, ארעיים, עזר מתקני החוק, ועפ"י הרשויות עם ובתאום חשבונו על יקים הספק .2

 .העבודה בתום חשבונו על ויסלקם וכן יפרקם עבודתו, לצורך לו הדרושות קונסטרוקציות ותמיכות
 כלול יהיה זה אמצעי שלטים, להתקנת הרמה במת או מנוף כגון הרמה אמצעי ויידרש במידה .3

   .תשלום נוסף בנפרד בגינו ולא ישולם במחיר
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 המציע תצהיר -' גנספח 
 

אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה 

 בכתב כדלקמן:
"( החברה" )להלן: _______________________ תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת .1

 -מכרז פומבי להספקה והתקנת שילוט עבור המכללה האקדמית בית ברל המוגשת במסגרת 
 "(.המכרז)להלן: " 3תשפ"ג 

 הנני משמש בתפקיד __________________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה. .2
 

( 01.01.2017ני לפ שנים 5הנני מצהיר כי החברה פועלת בשוק החל משנת ___________ )לפחות  .3
 תנאי סף.

. 4חלק  1918בתקן ישראלי ת"י  לקוחותיה עומדהנני מצהיר כי כל השילוט המסופק על ידי החברה  .4
 תנאי סף 

הנני מצהיר כי כל העובדים אשר יעניקו את השירותים למכללה מחזיקים באישור בתוקף לביצוע  .5
עבור המכללה,  בהתאם לדרישות כל דין, לרבות  השילוטעבודה בגובה, הנדרש לצורך ביצוע עבודות 

 . יש לצרף אסמכתא בהתאם. תנאי סף2007 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשס"ז 
 נשוא השירותים אתהחברה  סיפקה (2020-2022במהלך שלוש השנים שקדמו למועד עריכת המכרז ) .6

יברסיטאות, מכללות, בתי חולים, למכללה )אונ במאפייניהםמוסדות הדומים  2לפחות ל המכרז
קמפוסים, קיבוצים/מושבים ורשויות מקומיות, מועצות אזוריות וכיו"ב(, בהיקף התקשרות של 

  מהם. כל אחד עםבשנה  ₪( אלף)ארבע מאות   400,000לפחות 
השירותים, תוך פירוט הוענקו מוסדות להם הגופים והרשימת  מפורטת להלןלצורך הוכחת הסעיף 

 מתן השירות, היקף ההתקשרות עם המוסד, שם איש קשר וטלפון ליצירת קשר. תנאי סףמועד 
 

 תקופת עבודה ההיקף כספי  תיאור השילוט המסופק איש קשר וטלפון  לקוח

     

     

     

     

     

     

     

 
לצילומים הסבר על המציע לצרף להצעה צילומי תוצרים ושילוט אצל הלקוחות שציין. יש לצרף ]

 .[נוסף אודות סוג השילוט המסופק וסוג החומרים, גדלים וכל מידע רלבנטי
 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .7

 
 

 חתימה: ____________________________       
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  אישור עו"ד

אני הח"מ ________________ עו"ד _________________ ת.ז. _________________ מאשר 
חתם בזאת כי מר _________________ נושא ת.ז. ___________________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. 

ק לאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחועל תצהיר זה לפניי, 
 אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו והתחייבותו לעיל וחתם עליה.

 

 

 תאריך: ______________     חתימה: _________________  חותמת: ______________
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 ' אישור קיום ביטוחי הקבע של הספק 1דנספח 
 :תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

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

 אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנ
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

  שם
המכללה האקדמית בית ברל ו/או 

 עובדיה ו/או מנהליה

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

שירותי הספקה אחר: ☒
והתקנת שילוט עבור 

וכל שירות   מבקש 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 
 סכומי ביטוח

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  –מחדלי המבוטח 
 האישור

מבקש האישור מוגדר כצד ג' -322
 בפרק זה

ראשוניות )המבטח מוותר  – 328
מכל מבטח  על דרישה או טענה
 של מבקש האישור(

רכוש מבקש האישור  – 329
 ייחשב 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

 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח
ראשוניות )המבטח מוותר  – 328

על דרישה או טענה מכל מבטח 
 של מבקש האישור(

 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים 
 שירותי מעבדה/תיקונים/התקנה-080מכירת/רכישת/השכרת ציוד, -046

 

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

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ' אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות2דנספח 
תאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות  –אישור קיום ביטוחים 

האישור 
(DD/MM/YYYY) 

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

 יגבר האמור 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: 
המכללה האקדמית בית ברל ו/או עובדיה ו/או 

 מנהליה

 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  – 309    
 מבקש האישור

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

 מבקש האישור
ראשוניות )המבטח מוותר על  – 328

כל דרישה או טענה מכל מבטח של 
 מבקש האישור(

רכוש סמוך ורכוש עליו 
 עובדים

    1,000,000  ₪ 

עקיף מתכנון לקוי, נזק 
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 ₪  4,000,000  
ויתור על תחלוף לטובת  – 309

 מבקש האישור
כיסוי בגין נזק שנגרם  – 312

 משימוש בצמ"ה
 כיסוי לתביעות המל"ל.-315
מבקש  –מבוטח נוסף  – 318

 האישור
מבקש האישור מוגדר כצד  – 322

 ג' בפרק זה
ראשוניות )המבטח מוותר  – 328

על 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 וכבלים תת

 קרקעיים
 

במלוא גבול     
 האחריות

₪ 

נזק תוצאתי מפגיעה 
-במתקנים וכבלים תת

 קרקעיים

    200,000 ₪ 

ביט של   אחריות מעבידים
חברת 

כלל או 
נוסח 

 מקביל לו

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

מבקש -מבוטח נוסף  – 318
 האישור

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

 של מבקש האישור(
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת 

 (*:ג'בנספח 
 עבודות קבלניות -009

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

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

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח ה'
 הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות במכללה האקדמית בית ברל

 
 כללי

נוהל זה הינו תקציר הבא להנחות גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים לגבי דרישות הבטיחות מאת הקבלן 
העובד בתחומי המכללה למניעת פגיעות בנפש וברכוש. נספח הבטיחות שבנוהל זה יהווה  חלק הקבלן  /

 בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.
 לקיים כל סעיפי נספח הבטיחות בנוהל זה. –באחריות הקבלן 

 
 הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות במכללה

דין, לרבות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה  על הקבלן / הקבלן לקיים את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל .1
)נוסח חדש(, התקנות והכללים. כמו כן, על הקבלן / הקבלן  לחתום על הצהרת הבטיחות בנספח א' 

 טרם תחילת עבודתו במכללת בית ברל. –לנוהל זה 
 על הקבלן / הקבלן  להקפיד על קיום כללי הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות והגיהות.     .2
היה אחראי להביא מטעמו את הכלים והציוד הנדרשים לביצוע העבודות, לרבות במות הרמה הקבלן י .3

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

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

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

 כציוד מגן אישי בסיסי חובה. –ואפוד זוהר 
דתו במתקני המזמין וידאג להכשרת עובדיו להכרות עם הקבלן / הקבלן יקפיד הקפדה יתרה בעבו .7

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

תחום הגידור  סימון מוקדם של צנרות ואביזרים לפני ביצוע העבודה.קיים סיכון בטיחות לרבות 
 ואם עם ממונה הבטיחות במכללת בית ברל.ית –וצורתו 

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

 תשלום כלשהו.
בלן / הקבלן  או של המכללה תיעשה על ידי בעל רישיון מתאים נהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן של הק .10

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

 בסיום כל יום עבודה.
 המכללה או בא כוחו בכל ציוד של המכללה.אין להשתמש ללא רשות ממנהל  .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
הקבלן / הקבלן  יהיה אחראי לשלמות מבנים, מתקנים וציוד קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק  .16

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

 העבודה.
אם לצורך ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים ו/או נפיצים, יש להודיע על  .17

 על הבטיחות ולקבל אישורו מראש. כך לממונה
 אין להבעיר אש בשטח המכללה  ללא קבלת אישור מראש ממנהל המכללה ו/או מבא כוחו. .18

 
 שיטת התדרוך

על  הקבלן / הקבלן  לקיים מפגש ראשוני עם מזמין העבודה: מפקח מטעם המכללה ו/או מנהל עבודה 
 של המכללה לקבל אישור לתחילת העבודה.
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כללה, המפקח וממונה הבטיחות מטעם המכללה להפסיק כל עבודה של הקבלן / בסמכות מנהל המ
 הקבלן  בכל מקרה של חריגה ו/או אי הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.

במידה ובמהלך ביצוע העבודה ע"י הקבלן / הקבלן  מתרחש מקרה מסוכן, יש לדווח על כך מיידית 
החזקה ולמפקח עבודה  אזורי במשרד העבודה לממונה על הבטיחות במכללת בית ברל, למנהל ה

 והרווחה.
 הצהרת הקבלן / הקבלן 

אני החתום מטה המועסק /מעסיק _______עובדים לצורך ביצוע העבודות, מצהיר בזה כי  הובאו  .1
לידיעתי הנחיות הבטיחות לספקים / קבלנים, הנהוגים במכללה האקדמית בית ברל ונהירים לי / 

 להם הסיכונים האפשריים הכרוכים בביצוע עבודות בשטחי המכללה. 
פי כל דין, סדרי -הריני מתחייב שאני ו/או עובדיי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגיהות על .2

 העבודה  והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות מנהל המכללה או מי שהוסמך על ידו.
אני מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו/או  לקבלני המשנה מטעמי את הנחיות הבטיחות המפורטים  .3

 ת בטיחות הנדרשות. מעלה וכל הנחיו
אני מצהיר בזאת כי בידי כל הביטוחים הנדרשים בהתאם לחוק ולהוראות הסכם זה, כולל כיסוי  .4

 ביטוחי לעובדים ולצד שלישי. 
אני מתחייב לבקש היתר מראש מנציג  _______ לעבודה באש גלויה, לכניסה לכל מחסן  או שטח  .5

 בעל סיכון מיוחד שיידרש במהלך עבודתי.
 

 שם הקבלן / הקבלן :_________________________      
 כתובת הקבלן / הקבלן :_________________________      
 טלפון הקבלן / הקבלן :__________________________      
 חתימת הקבלן / הקבלן  __________________    חותמת הקבלן / הקבלן  ________________      

 
 
 

 


