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 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(

 
 "(המכללה)להלן: "

 לכבוד
 א.ג.נ.,

מכרז פומבי לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת  הזמנה להציע הצעות במסגרת הנדון:
 1תשפ"ג  -פסיביות 

 

, 1תשפ"ג  -מכרז פומבי לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת פסיביות להגיש הצעה במסגרת בזאת הנך מוזמן  .1
 )להלן: להסכם ההתקשרותנספח א' כבקמפוס המכללה האקדמית בית ברל, בהתאם לכתב הכמויות המצורף 

  ."(מכרזה"

"(, וכן בהשלמת כל ההסכם"ההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על ההסכם, המצורף להזמנה זו )להלן:  .2
הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. ההסכם אשר ייחתם ע"י המציע כמפורט להלן, לאחר שמולאו בו כל 

 "(.ההצעההפרטים וכן כל המסמכים הנלווים לו יהווה את הצעתו הבלתי חוזרת של המציע )להלן: "

וכנסו בהם יאו שכל הנתונים כנדרש,  הםולאו באו אשר לא ימ מואשר לא ייחת ונספחים למען הסר ספק, הסכם
, לפי שיקול דעתה הבלעדי של על הסף , יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעהסייגים והתניות כלשהם ,שינויים

 המכללה.

הליך זה הינו מכרז פומבי, בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(,  .3
 "(.תקנותה)להלן: " 2010 –תש"ע 

בהתאם לשיקול דעתה  ,תהא המכללה רשאית, ים/הזוכה ים/עם המציע במסגרת ההתקשרות כי, בזאת מובהר .4
להזמין מהמציע/ים הזוכה/ים ציוד ו/או , ההתקשרות תקופת ובמהלך פעם הבלעדי, אולם לא תהיה חייבת, מדי

, המכללה ידי-על יקבעו והיקפם נםתוכ המפורטים בנספח ב' להסכם, אשר השירותים מסוג נוספים,  שירותים
  הבלעדי. דעתה ושיקול לצרכיה בהתאם

 לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן. וקבלן משנה מטעם המציע על כל מציע  .5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג,  .6
 להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד. להרשות למציע כלשהו 

המכללה ו/או מי מטעמה, לרבות עורכי דינה, לא יישאו באחריות כלשהי לנכונות הפרטים שימסרו על ידם,  .7
 במסגרת ההזמנה ונספחיה.

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הנחוץ לו להכרת ההזמנה,  .8
ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל  םוכל הקשור בה , מסמכי המכרז,ותיהדריש

ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה הקשורות במכרז העובדות והנסיבות 
כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט  והגשתה, ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם

 כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה. 

 להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע.  .9

וכן לפצל את ההתקשרות בין מובהר, כי המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד למכרז זה  .10
מספר מציעים לאותו סוג של שירות הנכלל במסגרת המכרז. בהתאם, המכללה אינה מתחייבת לקנות את כל 
השירותים הדרושים לה במסגרת הזמנה זו ממציע אחד והיא תהא רשאית לקבל הצעה מכמה ספקים במקביל, 

תה לקבל את השרות ממספר ספקים, הזוכה לא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במידה והמכללה תממש את זכו
יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך )אלא בהתאם למנגנון התשלום כמפורט בחוזה 
 ההתקשרות(, והמציע יהיה מחויב לשתף פעולה עם ספק זה. על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל

 ולהלן. 

 מילוי פרטי ההצעהאופן 

 על המציע להשלים בכתב, בהסכם, את כל פרטיו במבוא לחוזה. .11

, יתמחר המציע באמצעות גיליונות האקסל את 2אשר יוגש במעטפה מספר  –הצעת המחיר"  -במסגרת "נספח א'  .12
 (.מובהר בזאת, כי חובה לתמחר את כלל הפריטים. )ויפרט יצרן דגם ומק"טכלל הפריטים 
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ר יודפסו ויחתמו על ידי המציע בחותמת חברה ומורשה חתימה ויוגשו בצירוף  הגיליונות המהווים את הצעת המחי .13
Disk On Key  יש להדביק מדבקה עם חתימות של המציע וחותמת על ה  בלבד 2במעטפה מספר–Disk On Key 

במידה וימצאו מחירים.  1. באחריות המציע לבדוק כי אין במעטפה מספר )במעטפה חתומה( ולצרפו במעטפה
עלול לגרום לפסילת ההצעה על הסף, בהתאם לשיקול דעתה  , הדברים או פרטים נוספים מעבר לנדרשמחיר

 .הבלעדי של ועדת המכרזים

ההסכם ונספחיו, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את נוסח ההסכם המחייב את המציע, וכל שינוי  .11
כם או ההצעה ובין במסמך נפרד, למעט השלמת הפרטים ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף ההס

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 ההסכם ושל נספחי ההסכם, לרבות התוכניות  .12
ים וכן ליד כל סעיף שיושלם בכתב יד. במידה והמציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה חתימה מלאה והמפרט

 )חתימה+חותמת התאגיד( בכל מקום כאמור.

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

ציע בעמוד האחרון של ההסכם וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת ותאושר על ידי עורך חתימתו של המ .14
 דין, כמחייבת את המציע.

 אנשי קשר

פרטי "(. איש הקשרמנהל הפרויקט )להלן: "כ כהןאשר י ,המציע הזוכה ימנה איש קשר יחיד מטעמו מול המכללה .15
 איש הקשר מטעם המציע הם כדלקמן:

 תפקיד  _________________  __________    שם _________

 ____________                      מספר טלפון נייד_______________   מספר הטלפון           

 ________________________      כתובת החברה למשלוח דואר:          

 תנאי סף

 :המפורטים להלןהסף י תנאכל המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד ב על .16

' גמטעם המציע בנוסח נספח  מצהיר.הלצרף הצהרה חתומה על ידי על המציע להלן,  16.3עד  16.1 לאימות סעיפים
 "תצהיר המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים ואישורים כנדרש. -

 הפועלת תיות תקשורת פאסיביתתשה והתקנת ספקההמתמחה בהמציע הינו חברה  - ניסיון החברה 16.1

 .שנים 5בשוק לפחות 

הנדסאים  ,מהנדסים 10לפחות ללא קבלני משנה,  ,בהעסקה ישירהמעסיקה החברה  - העסקת עובדים 16.2

 ו/או טכנאים מקצועיים בתחום. 

החברה ציוד החודשים שקדמו למועד פרסום המכרז( סיפקה  12במהלך השנה האחרונה ) - היקף ניסיון 16.3

ארגונים בכמות כוללות של  3תחזוקה והתקנת תשתיות פאסיביות ללפחות  ,חיווט ,ילהושירותי כב

.  כל אחד, ש"ח (אלף )ארבע מאות 400,000בהיקף התקשרות של לפחות ונקודות קצה  1,000לפחות 
 לאימות סעיף זה  יש לצרף רשימת פרויקטים הכוללת פרטי לקוחות ואנשי קשר.

 ףתנאי ס –צירוף ערבות בנקאית  16.4
המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן, על  .א

 -התוקף הערבות יהיה עד ₪(.  חמשת אלפיםש"ח ) 5,000עשויה לטובת המכללה, בסכום של 
 להסכם 1'דנספח תהיה בנוסח המצורף כההגשה "(. ערבות ההגשה ערבות)להלן: "  28.02.2023

  להסכם תביא לפסילת ההצעה מטעם המציע על הסף. 1'דת שלא תוגש בנוסח נספח . ערבובדיוק
כפיצוי מוסכם וכתוצאה מסתברת של ההפרה, אם  ההגשה המכללה תהא רשאית לחלט את ערבות .ב

המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים אותה ו/או לא המציא את הביטחונות הנקובים בחוזה, במועד 
 הנקוב לכך בחוזה.

בכל מקרה שתעמוד לה הזכות לכך ההגשה לעיל לא יפגע בזכות המכללה לחלט את ערבות  האמור .ג
 פי כל דין או חוזה.-פי כל  דין או חוזה, וכן לא יפגע בזכות המכללה לכל תרופה וסעד אחרים על-על

 כנדרש.ההגשה אשר לא תצורף אליהן ערבות למכרז לא תיבדקנה ולא תתקבלנה הצעות  .ד



5 

__________________                                                                                            ___________________                        

 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

למכללה ל, ותאושר על ידי המזמין עפ"י כל מסמכי המכרז, יידרש להמציא מציע שהצעתו תתקב .ה
בסכום של טיב ותחזוקה , ערבות כללהאו במועד מאוחר יותר על פי הודעת המ ,ימים 10תוך ב

 .בדיוק להסכם 2'דבנוסח המצורף כנספח  ₪, (עשרים אלף ) 20,000
בהסכם, במועד שנקבע יטחונות במקרה שמציע שהצעתו התקבלה, לא ימציא את הערבויות והב .ו

ומוערכים מראש, ללא  , מוסכמיםכדמי נזק קבועים ערבות ההגשהתהא רשאית המכללה לממש את 
. ומבלי שתחול עליה חובה למסור הודעה למציע בדבר חילוט הערבות כאמור צורך בהוכחת כל נזק

המציע מוותר  ן.הצעתו של המציע תחשב כבטלה, בלא צורך בהודעה נוספת כלשהי מצד המזמי
 בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה במקרה של מימוש ערבות ההגשה כאמור.

 צירוף אישור קיום ביטוחים  16.5
אישורי קיום ביטוח חתומים על ידי חברת ביטוח מורשית, יומצאו על ידי המציע הזוכה, בהתאם  .א

כי בשלב הגשת ההצעה אין להחתים את להסכם. יובהר  14לתנאים ולמועדים המפורטים בסעיף 
 להסכם(. 2ה'-ו 1חברת הביטוח של המציע על אישור קיום הביטוחים )נספח ה'

מציע שהצעתו תתקבל, ותאושר על ידי המכללה עפ"י כל מסמכי המכרז, יידרש להמציא למכללה,  .ב
להסכם,  2ה'-ו 1ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, אישורי קיום ביטוחים בנוסח נספח ה' 10בתוך 

 חתומים כנדרש בידי מבטחו.
 תנאי סף –סיור מציעים  16.6

. התכנסות במבנה 10:00בשעה  13.12.2022שלישי ה ביום  ייערךבמסגרת המכרז סיור מציעים  .א
 השתתפות בסיור המציעים הינה חובה.. 438רכש ותפעול דקל 

 .סגרת המכרזבמ וכל להגיש הצעהלא יהמציעים מציע אשר לא ישתתף בסיור מובהר כי  .ב
 .להגשת הצעה תנאי סףמהווה  מציעיםהסיור בההשתתפות 

 תנאי סף –אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  16.7
אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, מחזיק בהוא להוכיח כי המציע )הקבלן הראשי( על  .א

 . 1976 –התשל''ו 
 המכרז: לצרף את האישורים הבאים למסמכי  בהתאם, על המציע  .ב

                         אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.                                                                                                  .1
אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .2

 . 1976-, התשל''וותשלום חובות מס(

 לבחינת איכות הצעת המציענוספות מסמכים ודרישות  .17

 :להצעתו את המסמכים הבאים בנוסף על האמור לעיל על המציע לצרף

על המציע לצרף להצעתו תיאור מבנה החברה המגישה את ההצעה, תחומי התמחותה,  - פרופיל החברה 17.1
יה וכל מידע נוסף אשר לדעת המציע יכול שנות ותק, כמות ותחומי התמחות עובדיה, תיאור לקוחות

 להעיד על ניסיון רלבנטי ומקצועיות החברה.

המלצות מגופים )עדיפות למוסדות לימוד  לפחות שלושעל המציע לצרף להצעתו  - צירוף המלצות 17.2
 ,אקדמיים, אוניברסיטאות או מכללות או קמפוסים כגון בתי חולים(, אשר עמם התקשר בעבר להספקה

, בהיקף שנתי HELP DESKכולל מתן שירותי  ,ן אחריות לתשתיות תקשורת פאסיביותהתקנה ומת
על  , במהלך השנתיים האחרונות.עם כל אחד מהגופים האמורים₪  אלף( ארבע מאות) 400,000העולה על 

 "הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודה של ספק/ קבלן במכללה האקדמית - המציע לחתום על נספח ו'
       ל".ית ברב

 אופן הגשת ההצעה

המציע יגיש את כל המסמכים המפורטים להלן בשתי מעטפות כמפורט מטה, לתיבת המכרזים המיועדת לכך  .18
,  )לאחר דחייה( 01.202311. מיום רביעי לא יאוחר  )התיבה מחוץ למבנה(,  מבנה רכש ותחזוקה - 438במבנה דקל 

המעטפות גדולות מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן לידי  אין לשלוח את ההצעה בדואר. אם .12:00בשעה 
)גם אם הוגשה הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים עד למועד האחרון שנקבע לכך המרכזנית היושבת בסמוך לה. 

 .על הסף תפסל –באיחור של מספר דקות( 

 על המציע לרכז את הצעתו בשתי מעטפות כדלקמן )ריכוז המסמכים ותנאי הסף(: .19

מכרז מסגרת פומבי לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת פסיביות  – 1 "מעטפה מספר פה אשר תסומןמעטב 19.1
 יוגשו כל המסמכים המפורטים מטה:" 1תשפ"ג  -

כשהם ממולאים וחתומים  של ההסכם וההזמנה להציע הצעות + נספחים, מקוריים העתקים 2
 .אימות חתימה(כמפורט לעיל )כולל 
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  לעיל.    15טעם המציע, כאמור בסעיף השלמת פרטי איש הקשר מ

המפורטים הנדרשים לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף צירוף כלל האישורים והמסמכים 
 "תצהיר המציע". - 'גלעיל וכן חתימה על נספח  16.4עד  16.1פים בסעי

 תנאי סף

להסכם  1'נספח דנוסח בהתאם ל ,לעיל 5.61כמפורט בסעיף ₪,  0005,ערבות בנקאית ע"ס 
 (.ערבות הגשה –נוסח הערבות הבנקאית ) בדיוק

 תנאי סף

ולא על ידי חברת )המציע בעצמו , חתום ע"י  המציע נוסח אישור קיום ביטוחים - 'הנספח 
 לעיל. 16.6 הביטוח(, כמפורט בסעיף

 תנאי סף

 תנאי סף לעיל. 16.7 אישור בדבר השתתפות המציע בסיור מהציעים, כנדרש בסעיף

 ורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:איש
 א. אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ .

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

 תנאי סף

  לעיל. 17.1צירוף פרופיל חברה, כמפורט בסעיף 

  לעיל . 17.2כאמור בסעיף  צירוף המלצות,

חתימה על "הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודה של ספק/ קבלן במכללה האקדמית בית 
 ברל".

 

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

 
יר של באחריות המציע לוודא באופן מוחלט כי במעטפה זו לא יימצאו פרטים או נתונים הקשורים בהצעת המח

 .כתבי הכמויות( -)נספח א'  המציע

 -מכרז מסגרת פומבי לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת פסיביות  - 2פה אשר תסומן "מעטפה מספר במעט 19.2
 יוגשו המסמכים המפרטים מטה: ,"1תשפ"ג 

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

  Disk On Key באמצעותסל אקהגשת מענה לכתב כמויות 
 

 אופן קביעת ההצעה הזוכה

 :בחינת איכות מקצועית .20

 ציון האיכות של ההצעות שתוגשנה במסגרת המכרז ייקבע בהתאם לקריטריונים הבאים:         

 אחוז קריטריון
 שנות וותק של המציע במתן השירותים

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

 לעיל. 16"תצהיר המציע"  מטעם המציעים, כמבוקש בסעיף  -הנתונים יתבססו על האמור בנספח ג' 

15% 

 לא קבלני משנה!!!ל –כמות עובדים נותני שירות טכני 
יקבל ניקוד של )כולל(  30עד  20)מלוא הנקודות(; מציע המעסיק מעל  10%עובדים יקבל  30מציע המעסיק מעל 

עובדים  )תנאי סף( יקבל  10מציע המעסיק  ;5%עובדים יקבל ניקוד של )כולל(  20עד  11 -; מציע המעסיק  מ7%
 נספח ג' להסכם והמסמכים שיצורפו אליו. –המציע  הנתונים יתבססו על האמור בתצהיר .2%ניקוד של 

10% 

 ניסיון המציע במתן השירותים
ייבחן ניסיון המציע בפרויקטים ובעבודות בעלי אופי דומה לנדרש במכרז זה. יבחנו מגוון והיקף הלקוחות של 

 המציע, לרבות היקפי התקשרות עם לקוחות וותק עבודה עם לקוחות.
תצהיר המציע, ועל סמך פרטים ומידע אשר המכללה -רוט בנספחים, לרבות נספח ג' הנתונים יתבססו על הפי

שומרת לעצמה את הזכות לבחון במסגרת תהליך הערכת האיכות מול ממליצים, לקוחות המציע )לרבות לקוחות 
ול שלא צוינו במסמכי המציע(, על בסיס קבלת חוות דעת מגורמים נוספים אליהם תפנה המכללה, בהתאם לשיק

דעתה, לרבות יועצים, אנשי קשר במוסדות וגופים וכן בהתאם לניסיון והיכרות קודמים של המכללה ו/או יועציה 
עם המציע. המכללה שומרת לעצמה לבצע בירור טלפוני או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לרבות בעבודות שלא 

 הוצגו על ידי המציע.  

 
 
 
 
35% 
 

 מוניטין והמלצות
יון זה ייבדקו שביעות רצון ואיכות השירותים שמעניק המציע ללקוחותיו וכן מקצועיותו, ובכלל במסגרת קריטר

זה איכות ביצוע העבודות נשוא המכרז, מקצועיות הצוות המבצע, עמידה בלוחות זמנים, מענה מהיר ויעיל, 
 קוח ויועציו וכד'.יכולת לבצע התאמות ושינויים נדרשים בעבודות, מערכת היחסים של המציע עם נציגי הל

40% 
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סעיף זה יתבסס על ההמלצות שיצרף המציע להצעתו וכן על סמך פרטים ומידע אשר המכללה שומרת לעצמה את 
הזכות לבחון במסגרת תהליך הערכת האיכות, מול ממליצים, לקוחות של המציע )לרבות לקוחות שלא צוינו 

ליהם תפנה המכללה, בהתאם לשיקול דעתה, במסמכי המציע(, על בסיס קבלת חוות דעת מגורמים נוספים א
לרבות יועצים, אנשי קשר במוסדות וגופים וכן בהתאם לניסיון והיכרות קודמים של המכללה ו/או יועציה עם 

המציע. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבקר באתרים בהם ביצע המציע עבודות קודמות, לבצע בירור 
 לרבות בעבודות שלא הוצגו על ידי המציע.   טלפוני או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון,

 100% 

ומעלה בדירוג האיכות המקצועי יעברו לשלב ב' בו תיבחן הצעת  80%מובהר רק מציעים אשר יקבלו ציון של 
ייפסלו והצעתם  80% -המחיר בשקלול עם הציון האיכותי. מציעים אשר הציון האיכותי של הצעתם יהיה נמוך מ

 .ול ציון האיכות והצעת המחירלא תיבחן בשקל

 בחינת הצעות המחיר .21

הצעות המחיר שתוגשנה מטעם המציעים תבחנה ותדורגנה בהתאם לעלות הכוללת של הצעת המחיר, כמפורט  21.1
( ויתר 100%בנספח א' להסכם )הצעת המחיר(, כאשר ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד הגבוה ביותר )

 להצעה הזולה ביותר.  ההצעות תקבלנה ניקוד באופן יחסי

 כתב הכמויות מהווה סל  21.2

מובהר ומודגש, כי במסגרת הצעת המחיר יש להגדיר מחירים ריאליים, בהתאם למקובל בשוק, בכל מרכיבי  21.3
העלות. במידה וועדת המכרזים של המכללה תתרשם כי הצעת המציע איננה מורכבת ממחירים ריאליים, 

יבה מספקת לפסילת הצעת המציע על הסף. המכללה שומרת ועדת המכרזים תהא רשאית לראות בכך כס
 25%לעצמה את הזכות לפסול הצעות אשר יחרגו מאומדן המכללה )כלפי מעלה או כלפי מטה(, בשיעור של 

 ומעלה.

 שקלול הצעות המחיר .22

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

 

 שקלול ציוני איכות ומחיר .23

לציון האיכות המקצועית  30%שקלול ציוני האיכות והצעת המחיר של המציעים יתבצע בהתאם לשקלול של  23.1
 לציון הצעת המחיר. 70% -ו

לתקנות חובת המכרזים  27לבית, כאמור בתקנה מובהר בזאת, כי המכרז הנו מכרז עם בחינה דו ש 23.2
 "(. התקנות)להלן: " 2012 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

לתקנות.  28( כמוגדר בתקנה Best and Finalהמכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תהליך תחרותי נוסף  ) 23.3
סף יערך בקרב מציעים אשר עברו את סף במידה ותבחר המכללה לקיים הליך תחרותי נוסף, הליך תחרותי נו

האיכות בלבד. למכללה שמורה הזכות שלא לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה שההצעה האיכותית ביותר 
 הינה הזולה ביותר ואינה חורגת מהאומדן באופן משמעותי.

 כללי

וראות ולהנחיות לעיל. הינם בגדר חובת הגשה בהתאם לה ,אשר הוגדרו כתנאי סף ,מובהר בזאת, כי התנאים לעיל .24
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר לא יהיו בה כל המסמכים המוגדרים כתנאי סף, 
בשלב פתיחת המעטפות, והצעה זו לא תועבר לשלב ניתוח ההצעות. למכללה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה 

מכים הנדרשים להוכחת העמידה של המציעים בתנאי הבלעדי, לאפשר למציעים לבצע השלמות ו/או הבהרות למס
 הסף שנקבעו למכרז זה.

במידה שהמכללה תממש את זכותה לקבל את השירות ממספר ספקים, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי  .25
 ו/או תוספת מחיר בשל כך. 

הסכם, והיא בלבד, תיחשב החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההסכם שצורף להצעה וחתימתה על ה .26
 כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על ההסכם כאמור ובכפוף למסירת הביטחונות עפ"י ההסכם

, יכנס ההסכם לתוקף, ויהווה התקשרות מחייבת לגבי המכללה לכל דבר ועניין. כל עוד לא נחתם ידי המציע-על
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חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה -ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי-ההסכם על
 כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן.

קבלת הצעתו. כל מציע כאמור, יקבל בחזרה -המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי .27
רת הצעתו, בלי שיהא זכאי לקבלת תוספת ו/או פיצוי ו/או שיפוי מהמכללה את הערבות שנמסרה על ידו במסג

 כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלשהם. 

המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. המכללה תהיה רשאית לדרוש  .28
הצעות מתוך כל ההצעות כולם או אחדים מהם, לקבל הצעה אחת או מספר  ,הבהרות והסברים מן המציעים

 שהוצעו, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של המכללה ובהתאם להוראות כל דין.

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים

"( חלקים סודיים" ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: .29
ם לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרי

 הנימוקים לאיסור העיון בהם.

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים בהצעתו בשלמות, היה ויזכה   .30
 במכרז.

חלקים בהצעות האחרים, יחשבו סודיים,  ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם .31
 היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים. 

מכרזים. כל מציע העדת ויודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה לו .32
 המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 הרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסקהצ

, 1992  -ב בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  .33
 ידי רואה חשבון או עורך דין.-יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על

רת המכרז קיבלו תוצאה משוקללת זהה, שהיא התוצאה במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסג .34
הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורפו להצעה, בעת הגשתה, אישור 

 ותצהיר מטעם המציע, כאמור לעיל.

 יהיה כדלקמן: -נוהל העברת שאלות ובירורים 

א חוזה ההתקשרות, תוגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או ובנוש יםהמפרטכתבי הכמויות ובנושא מציעים שאלות ה .35
 ועד בכלל.  16:00בשעה  יוםולא יאוחר מעד  להלן, 39 המכללה, כמפורט בסעיף תפקס( לנציג

 על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במפרט מתייחסת השאלה. .36

 .אשר השתתפו בסיור המציעים בלבד מציעיםשאלות יתקבלו מ .37

 ך כלשהם.המכללה לא תשלם דמי תוו .38

-09טלפון / פקס:   .גב' נעה פלדמן שגב מנהלת הרכש והתפעולהקשר מטעם המכללה בכל הנוגע למכרז: ה שתא .39
 .44905המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל,  . כתובת:noaf@beitberl.ac.il , מייל7476409

  טבלת לוח זמנים מרוכזת

 הערות מועד פעילות
מועד משוער לפרסום 

 המכרז
30.11.2022  

 יום שלישי סיור מציעים 
 13.12.2022-ה

 10:00בשעה 

ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף 
  להשתתפות במכרז.

 . 438התכנסות במבנה רכש ותפעול מבנה דקל 
מועד אחרון לשליחת 

 שאלות
עד השעה               15.12.2022

12:00 
 או    noaf@beitberl.ac.il יבוצע באמצעות מייל

 09-7476409פקס 
מועד משוער למתן 

 תשובות 
18.12.2022 

 
באחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ולצרפם 

 למסמכי המכרז חתומים.
מועד אחרון להגשת 

 ההצעות 
, עד ולא 11.01.2023 -רביעי היום 

 בצהריים 12:00יאוחר מהשעה 
 דחייה בשבוע לאור בקשות מציעים

mailto:noaf@beitberl.ac.il
mailto:%20noaf@beitberl.ac.il
mailto:%20noaf@beitberl.ac.il
mailto:%20noaf@beitberl.ac.il
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__________________                                                                                            ___________________                        

 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

 

 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.

 

____________   ___________________________________         _________ 

 חתימת המציע     שם מלא של המציע                                               תאריך             

 

 אימות חתימה/ות

 אם המציע הוא תאגיד

 

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 פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח תאריך               

 

 חתימת מציע פרטי

          _______________ ____________ 

 חתימה                              שם      

_______________  _____________ 

 חתימה  שם                                   

 אישור

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

 

 

 _______________ ________________________ 

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח  תאריך                                
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__________________                                                                                            ___________________                        

 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

 הסכם

 1תשפ"ג  -מכרז פומבי לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת פסיביות מכוח 

 2022___________ שנת שנערך ונחתם בבית ברל ביום ____ לחודש 

 

 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 

 

 והספק עוסק במכירה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה לציוד תקשורת פאסיבית;      הואיל

מכוח מכרז מסגרת פומבי לאספקה והתקנת תשתיות והמזמין פרסם הזמנה להציע הצעות להתקשרות        והואיל

 .1תשפ"ג  -תקשורת פסיביות 

, מעת לעת בהתאם לצורך "(הממכר)להלן: " ין מבקש לרכוש ציוד תקשורת פאסיבית מאת הספקוהמזמ    והואיל

מחירון / כתב כמויות לתשתיות תקשורת פאסיביות ועבודות  –ובכפוף להזמנות אשר יופקו לפי נספח א' 

 קרקעיות, או בהתאם להצעות מחיר לציוד דומה. -תת

וד התקשורת פאסיביות והציוד היקפי בדרך של מכירה, הכל כמפורט והספק הציע למזמין לספק לו את צי  והואיל

 בהסכם זה ובנספחיו והמזמין הסכים לקבל את הצעתו של הספק כאמור;

 והצדדים מעוניינים לקבוע את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות לפי הוראות הסכם זה להלן:   והואיל

              

 

 ין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה ב

  המבוא והנספחים .1

 המבוא להסכם זה הוא חלק בלתי נפרד ממנו. .א

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

 הצעת מחיר נספח א'

 מפרט טכני נספח ב'

 תצהיר המציע נספח ג'

 ערבות הגשה –נוסח הערבות הבנקאית  1נספח  ד'

 ערבות ביצוע –ות הבנקאית נוסח הערב 2נספח  ד'

 אישור ביטוח עבודות 1נספח ה'

 אישור עריכת ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר 2נספח ה'
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__________________                                                                                            ___________________                        

 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

 הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות במכללה האקדמית בית ברל נספח ו'

  ההתקשרות .2

יו מעת לעת, בהתאם לנספח המזמין מזמין בזה מאת הספק הספקה של הממכר, או כל חלק ממנו, לפי הזמנות .א
הצעת המחיר  להסכם זה, בתמורה ובתנאים הקבועים בהסכם זה, והספק מסכים ומתחייב לספק למזמין  –א' 

 את הממכר כאמור.

מובהר בזאת, כי ההתקשרות זו הינה התקשרות מסגרת, במסגרתה יוכל המזמין, אך לא יהיה חייב, להזמין  .ב
שרות, את הממכר, כולו או חלקו, בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו מהספק, מדי פעם ובמהלך תקופת ההתק

 הבלעדי.

מובהר כי המזמין אינו מחויב להזמין את הממכר כולו מהספק או כל חלק ממנו וכי אין בהסכם זה כדי להקנות  .ג
 לספק זכות בלעדית כלשהי, לרבות בקשר להספקת ממכר זהה או דומה לזה נשוא ההסכם.

שר הספק ומצהיר כי ידוע לו שיש אפשרות שהמזמין יזמין רק חלק מהממכר, לפי בחתימתו על הסכם זה מא .ד
שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לכמות 

 ההזמנות, כמות הציוד המוזמן או כל עניין אחר הקשור, הכרוך או הנובע מכך.

מוסכם כי למזמין שמורה הזכות להגדיל את כמות הציוד שירכוש מהספק במהלך  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, .ה
 ב' להסכם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.-תקופת ההתקשרות, מעבר למפורט בנספחים א' ו

כאמור לעיל, הסכם זה הוא בבחינת הסכם בהתקשרות מסגרת שיחול לגבי כל הזמנה של המזמין מהספק    .ו
להלן. הספקת הממכר, כולו או חלקו, תבוצע לפי הוראות המזמין מעת  3אם לסעיףובמשך תקופת ההסכם בהת

 לעת לגבי מועדי ההספקה וכמות הממכר הנדרשת בכל עת.

  תקופת ההסכם .3

יהא הספק ערוך למכור ולספק  31.01.2026ועד ליום  01.02.2023חודשים, החל מיום  36במשך פרק זמן של  .א

 להלן. 9מור בהסכם ובנספחיו, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף למזמין את הממכר, כל זאת לפי הא

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

, והכל בכפוף לתשלום מלוא התמורה המגיעה לקבלן עד למועד סיום ההתקשרות עמו, מכל סיבה שהיא

קשרות, כדי לגרוע מחובתו של הספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם, . אין בהפסקת ההתההסכם בפועל

 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

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:      

ו כל הרישיונות, האישורים וההיתרים מכל מין וסוג, הדרושים לקיים את עסקיו, לספק את הממכר בידי .א

ולמלא אחר הוראות הסכם זה, והוא מתחייב שרישיונות, אישורים והיתרים כאמור, תקפים ובלתי מסויגים, 

 יהיו בידיו בכל תקופת קיומו של הסכם זה.

לכלל הרכיבים המסופקים בהתאם למפורט בפרק הטכני, או החברה מתחייבת לספק אישור עמידה בתקנים  .ב

 פריטים חדשים אשר ירכשו על ידי המכללה. 

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

 ל דין וברמה מקצועית גבוהה.דבר אחר הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, בהתאם לדרישות כ

ידועות לו היטב כל דרישות המזמין בנוגע לממכר וכל העניינים העלולים להשפיע על ביצוען וכי מצאם  .ד

 מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן.

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

שהתבקשו על ידו בקשר עם הממכר ו/או ההסכם ונספחיו וכי הוא מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י 

 ההסכם בכפיפות מלאה לכל האמור בהם. 

שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה הנקובה בהסכם זה ותנאי התשלום מניחים את דעתו  .ו

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

אחרת עקב אי ידיעה או הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע ההסכם, וגם לא תישמע ממנו כל 
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__________________                                                                                            ___________________                        

 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

טענה כי אי ידיעה של תנאי מתנאי ההסכם או אי ידיעת או הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע 

הסכם, או חוסר בחומרים, בממכר או בכוח אדם, מהווה צידוק לאי מילוי התחייבות כלשהי ה

 מהתחייבויותיו לפי ההסכם, או  לאיחור במילוייה.

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

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

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

יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות הספקת הממכר במלואו ובמועדו, בהתאם להוראות הסכם זה  .ח

 המזמין.ונספחיו, בדייקנות, יעילות ומיומנות ולשביעות רצונו המוחלטת של 

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

 המפקח, המזמין וכל רשות מוסמכת עפ"י הדין.

ישא באחריות מלאה לגבי הממכר בכללותו, לרבות הספקת כל חלק ממנו, התקנתו, שילובו, הרצתו  .י

 .9כאמור סעיף  אחריות ותחזוקה לממכר, ומתן שירותי המזמין ותחזוקתו התקינה, לשביעות רצונו של

הכל לשביעות רצונו של  –  Turn Key Project -ימסור למזמין את הממכר כשהוא מוכן, מתוקן ומופעל כ .יא

 המזמין. 

יספק על חשבונו את כל הציוד, העזרים, החומרים ושאר דברים הכלולים בממכר, הדרושים לשם ביצוע  .יב

 על פי ההסכם. התחייבויותיו

הוא בחן היטב את צרכי המזמין ורכיבי הממכר ומצהיר כי הם באיכות מעולה וכי הממכר ישים ומתאים  .יג

לשימוש והפעלה במשולב עם המערכות הפועלות אצל המזמין וכי הוא נבדק ונמצא מתאים לשימושים 

 שהמזמין מייעד אותו להם. 

לה משולבת אינטגרלית, עם המערכות של המזמין הוא בחן היטב את הממכר ומצא כי הוא ניתן להפע .יד

 כמערכת אחידה. 

לכלל הרכיבים המסופקים בהתאם למפורט בפרק הטכני, או ביחס אישור עמידה בתקנים הוא יספק למזמין  .טו

 .זמיןפריטים חדשים אשר ירכשו על ידי המ

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

 הממכר על ידי המזמין והשימוש בו.

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

ידוע לו כי למזמין הזכות לדרוש ממנו שלא להתקין את הממכר ו/או ליתן שירותי התחזוקה, באמצעות עובד  .יח

 י שיהא על המזמין לנמק דרישתו זו.כלשהו, זאת מבל

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

ו/או לרכושם עקב ליקוי בממכר ו/או מעשה ו/או מחדל שלו והוא מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בגין כל 

הוצאות שיוציא המזמין כתוצאה מכך, ובלבד שהמזמין יודיע לספק טענה כלפיו עקב כך, לרבות בכל הנוגע ל

על כל אירוע כזה סמוך למועד התרחשותו, יאפשר לו לנהל את הגנתו, ולא יגיע לכל פשרה או הסדר ללא 

 הסכמת הספק, מראש ובכתב.

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

 ידאג להתקנתם תוך זמן סביר.   -המזמין 

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

 איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה עלול לגרום להפרת התחייבויות של המזמין כלפי צדדים שלישיים. 

 התמורה  .5

כר, לפי הזמנות המזמין, כפי שתהיינה מעת לעת, במועדו וביצוע כל יתר התחייבויות הספק בגין הספקת הממ .א

בהתאם לעלות ובמועדן על ידי הספק, לשביעות רצונו של המזמין, ישלם המזמין לספק את התמורה  במלואן
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 –’ כמפורט בהצעת המחיר המצורפת להסכם זה כנספח אידן, הכל -הרכיבים והשירותים שיסופקו על

 ספקה בפועל.אהכמויות בהתאם ל

למען הסר ספק יובהר, כי התמורה כוללת את הספקת הממכר, הובלתו, התקנתו, התאמתו לציוד המזמין,  .ב

. בגין כל אלה, לא ייגבה להלן 9 אחזקתו ותיקונו ככל שיידרש, ומתן אחריות בגינו בהתאם לאמור בסעיף

 . מהמזמין הספק כל תשלום נוסף

על ידי המציע יהיו תקפים לכל אורך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, למעט הצמדה  המחירים המוצעים .ג

נובמבר , כאשר מדד הבסיס הוא מדד חודש בחודש אפריל ,בוצע אחת לשנהתלמדד המחירים לצרכן אשר 

 .2022דצמבר  -, אשר יפורסם ב2022

 שבונית על ידי המזמין.יום, מיום אישור הח 30שוטף +  יהיו תנאי התשלום במכירת הממכר למזמין .ד

התשלום הסופי בגין כל חלק מהממכר ישולם לספק רק כנגד מתן הצהרה בכתב ע"י הספק על חיסול וויתור  .ה

מלא של כל טענותיו ו/או תביעותיו בקשר עם הממכר האמור. בכל מקרה בו יימנע הספק ממתן הצהרה 

גד הגשת רשימה סופית ומלאה של כאמור יהיה הספק רשאי לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת כנ

תביעותיו בקשר עם ההסכם, בצירוף הסכומים הנדרשים על ידו בגין 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. .ו

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

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

 המס בדבר פטור מניכוי כאמור.

 מובהר כי הספק לא יגבה סכום נוסף כלשהו עבור התקנה חוזרת לרבות התקנה שנמשכה יותר מפגישה אחת.  .ט

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

 הזמנות, מועדי הספקה  .6

מעת לעת בהתאם לצורך לספק להפיק הזמנות  ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,למכללה שמורה האופציה .א

 .הצעת המחיר –ולפי נספח א' 

אם לשיקול דעתה למכללה שמורה האופציה לבצע הזמנות גם לציוד זהה או דומה למוגדר במכרז זה, בהת .ב

יתקבלו מהספק או בהתאם להצעות מחיר עדכניות אשר  ,בנספח א'המפורטים בהתאם למחירים  ,הבלעדי

 יאושרו על ידי המכללה.  ו

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

 "(.ההזמנה"להיות מותקנים ומועד ההתקנה הנדרש )להלן: 

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

 8הספק יספק כל רכיב או פריט שהמזמין יזמין, וישלים את התקנתו לפי ההזמנה, כאמור, בין השאר בסעיף  .ה

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

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

 או בכל מועד מאוחר אחר שיקבע על ידי המזמין.

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

א בכך כדי לפטור אותו ממילוי כל התחייבויותיו ממכר מתאים להוראות ההסכם ונספחיו ממקור אחר ולא יה

 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 במועד  .ח

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

ובלבד שנמסרה לספק התראה ’( הממכר כאמור על כל היבטיה והכרוך בה )ובכלל זה הובלה, מכס, בטוח וכד

ימים, אולם הוא לא תיקן את ההפרה. המזמין יהא רשאי לקזז תוספת זו מכספים  14מוקדמת בכתב, בת 
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יום מיום  30יתאפשר הדבר יהא הספק חייב לשלם למזמין תוספת זו, תוך שהוא חייב לספק, ובמקרה שלא 

 קבלת דרישתו הראשונה של המזמין.

הובלת וחלוקת הממכר למקום ההתקנה הסופי אשר עליו יורה המזמין תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו.  .ט

 רכיו.למזמין שמורה אופציה להגדיר מספר מקומות התקנה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וצ

האחריות לגבי ההובלה ופריקת הממכר אצל המזמין תחול במלואה על הספק, בכלל המיקומים והאתרים  .י

 שיגדיר המזמין בכל רחבי הקמפוס.

 התקנת הממכר  .7

 המפרט  הטכני. -נספח ב' להסכם אמור בבהתאם לעל ידי הספק הספקה והתקנת הממכר יבוצעו  .א

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

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

 חלק של הממכר לשביעות רצונם. 

המזמין ו/או המפקח יהיו רשאים לבדוק, לפי שיקול דעתם, את הממכר המסופק, לעניין איכותו והתאמתו  .ג

מנה, להסכם ולנספחיו. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר, כי אישור קבלת הממכר ע"י המזמין, לא יפטור להז

 פי הסכם זה.-את הספק מאחריות לטיב הממכר ולעמידתו בהתחייבויותיו על

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

עומד במפרט, בתנאים ובדרישות המזמין, יהיה המזמין זכאי לדרוש מהספק להחליף לאלתר שהממכר אינו 

 מתאים וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הספק.-את הממכר הלא

 שמירה על עדכניות טכנולוגית .8

החל מיום התקנת ציוד מסוג מסוים יש לשמור על אחידות באותו פריט ציוד לכל אורך הפרויקט, אלא אם  .א

 שר אחרת ע"י המזמין.או

 אחריות ותחזוקה לממכר ולתשתית הקיימת   .9

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לתקינותו המלאה ולפעולתו השוטפת של הממכר ושל כל חלק  .א

 36ממנו, לרבות בכל הקשור להתקנתם ולאופן הרכבתם, לשביעות רצון המזמין, וזאת למשך תקופה של 

, ממועד סיום הספקת והתקנת הממכר, בהתאם להזמנות המזמין, לשביעות חודשים לפחות, באתר הלקוח

 "( כאשר כל ההוצאות בקשר לכך יהיו על חשבונו.תקופת האחריות להתקנהרצון המזמין )להלן: "

שנה ממועד סיום  15 תקופה כוללת שללהתקשורת של המזמין הספק יהא אחראי לעמידה בביצועי רשת  .ב

תקופת האחריות אם להזמנות המזמין, לשביעות רצון המזמין )להלן: ", בהתהספקת והתקנת הממכר

 "( כאשר כל ההוצאות בקשר לכך יהיו על חשבונו.לרכיבים

ידי הספק, הן בתשתית פנים, תשתית חוץ, ציוד -האחריות הינה לכל פריטי וציודי המערכת המותקנים על .ג

 . ספקהמסופקים על ידי ה רשת אופטי, ציוד קצה נחושת, מערכות מנ"מ ואביזרים אחרים

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

פעולה בגין כל קלקול ו/או פגם שנוצר ו/או שנתגלה בממכר ו/או באופן התקנתו ו/או הרכבתו, הכל כמפורט 

או הותקן על ידו בפריט זהה, תקין וחדיש. היה והפגם /להלן, לרבות החלפת כל פריט פגום ו/או לקוי שסיפק ו

ו/או הקלקול ו/או הנזק נתגלו לפני תום תשלום מלוא התמורה, יהא המזמין רשאי לעכב את תשלום יתרת 

 התמורה לספק כנגד ביצוע כל תיקון שלהם. 

פת האחריות. אחריות הספק היא למתן שרותי תיקון ותחזוקה הדרושים לפעולה התקינה של הממכר בתקו .ה

התמורה בעד מתן שרותי תיקון ותחזוקה בתקופת האחריות כלולה בתמורה ששולמה על ידי מובהר כי 

חילוף שיהיו דרושים לתיקון הוכן כלולה בו גם התמורה עבור כל חלקי  ,לעיל 6כאמור בסעיף  ,המזמין לספק

ביצוע כל פעולה נדרשת נוספת, הממכר או להחלפת חלקים בה, הובלת הממכר במקרה הצורך לספק וממנו ו

 לרבות עבודות חפירה, במהלך תקופת האחריות. 
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הספק מתחייב כי במהלך תקופת האחריות ובכפוף לסייגים להלן יתקן כל קלקול בממכר וכל פגם ביצורו  .ו

 ויחליף בו כל חלק הטעון החלפה, כמפורט להלן:

מוקד שיעמיד לשם כך בחצריו הספק מתחייב לקבל קריאות בטלפון, שמספרו ___________, ב (1)

)להלן  17:00עד  8:00)כולל( בין השעות ’ עד ה’ א  -חו"ל  "( במועדים שלהלן: ימיהמוקד)להלן: "

 "(. שעות העבודה"

שעות ממועד פתיחת הקריאה במוקד הקריאות. הספק ינקוט כל  24הספק יתקן את הממכר תוך  (2)

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

רות הקשורות בסיבים אופטיים או כבילה העלולות להשבית מספר גדול של יבגין קריאות ש (3)

"(  הספק יהיה ערוך לקבל קריאות במועדים שלהלן: ימים קריאות קריטיותמשתמשים )להלן: "

 לכל סוגי הפניות.  13:00עד  8:00בין השעות ’ ביום ו  17:00עד  8:00)כולל( בין השעות ’ עד ה’ א

שעות עבודה. בכל מקרה של  2זמן תגובה לטיפול בתקלה קריטית יהיה מיידי ועד ולא יאוחר מ  (4)

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

 תקין עד לסיום התיקון. הממכר החליפי יבצע אחת לאחת את הפעולות של הציוד שהוחלף.

מזמין, באמצעות מי מעובדיו, יהא רשאי להתקשר למוקד לשם מתן הודעה על תקלות וכן לשם ה (5)

 קבלת ייעוץ בטלפון בנוגע לממכר ותפעולו.

 שניות לכל היותר. 30הספק יענה לשיחות הטלפון תוך  (6)

 הספק יעמיד מנהל תמיכה ושירות, אשר יהיה אחראי על הפעלתו התקינה של המוקד.  (7)

 ימים לפחות לפני השינוי. 3מזמין בכתב על כל שינוי במען או במספר הטלפון של הספק על הספק להודיע ל .ז

יינתנו על ידי הספק באמצעות אנשים מיומנים ומקצועיים  שירותי התחזוקה לממכר ולתשתית הקיימת .ח

 ויבוצעו באופן רציף עד לפתרון התקלה.

והותקן באתר והתקלקל במשך תקופת הספק מתחייב כי במקרה שממכר ותיקון של תשתית קיימת שסופק  .ט

האחריות שלוש פעמים, כך שנדרשה הגעת נציגי הספק לאתר לשם תיקונה בכל פעם, יוחלף רכיב זה בחדש 

 מיד לאחר התקלה השלישית. 

 אחריות הספק כאמור לעיל הינה בנוסף לאחריות היצרן לגבי כל פרט הנמנה על הממכר.  .י

 ,בהתאם לכל האמור לעיל ,תקופת האחריותמהלך תחזוקה ברותי מתן שימחויב ליהיה הספק מוסכם, כי  .יא

, ולרבות כל ציוד או מכלול הוכל פריט או מכלול ממנ הלכלל מרכיבי התשתית הקיימת, לרבות כל חלק ממנ

 או פריט אשר יחליפו את הציוד המשמש את התשתית הקיימת.

מי עבודה מיום פניית המכללה לספק הצעת )שני( י 2 -הספק יהיה מחויב להעביר למכללה עד ולא יאוחר מ  .יב

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

  ייעוץ תיעוד והדרכה .10

 -הספק יכין וימסור למזמין, מיד עם הספקת כל ממכר לאתר, תיעוד מעודכן בהתאם לאמור בנספח  ב'   .א

 תיעוד המערכת. -  13.8מפרט טכני סעיף 

 יאום פיקוח ות .11

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

 ."(המפקח)להלן: "

 הספק ישתף פעולה עם המפקח ויסייע לו במילוי תפקידו.  .ב

, המפקח מוסמך להשגיח על ביצוע הספקת הממכר על ידי הספק ומילוי יתר התחייבויותיו לפי הסכם זה .ג

הוראות המזמין וביצוע הוראותיו שלו. המפקח יהיה מוסמך לתת כל הוראה בקשר עם ביצוע התחייבויות 

 ובלבד שלא יסתרו הוראות חוזה זה,הספק, כולן או חלקן, והספק מתחייב לבצע את הוראות המפקח במלואן, 

שעות ממועד קבלת כל  72והכל בכפוף לזכות הספק להגיש הסתייגותו בגין כל הוראה כאמור למזמין בתוך 

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

מובהר ומוסכם כי אמצעי הפיקוח שניתנו למפקח אינם אלא אמצעי להבטיח כי הספק ימלא את התחייבויותיו  .ה

ומאחריות כלשהיא המוטלת עליו על פי ההסכם ואין בפיקוח כאמור כדי לשחרר את הספק מהתחייבות כלשהי 

 על פי ההסכם או לגרוע מהן. 

 הזכויות בממכר ובתשתית הקיימת .12

, התמורה לספק למען הסר ספק מובהר בזה, כי הממכר והתשתית הקיימת יהיו לקניינו המלא של המזמין עם תשלום

 לא תהא כל זכות בממכר ו/או  בקשר לכך.  ’ וכי לספק או לכל צד ג

 וביטוחאחריות  .13

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

 לדרישות המזמין ולצרכיו.

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

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

, והספק מתחייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת וגוף כלשהו, לרבות המזמין ו/או עובדי ו/או מי מטעמ

 נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור.

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

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

שהמזמין יחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הספק לשלם מיידית עם קבלת 

וכן מתחייב הספק לשאת בכל ההוצאות שהמזמין יחויב בהם בקשר או  דרישה כל סכום כזה למזמין או במקומו,

כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. התחייבותו של הספק כאמור בסעיף קטן זה מותנית 

בכך שהמזמין ימסור לספק הודעה בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה כאמור, יאפשר לו להתגונן כנגדה, 

 פק פעולה ולא יתפשר או יביא לסיומה ללא הסכמת הספק, מראש ובכתב. ישתף עם הס

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

 שלא לצורך בנוחיות הציבור.

ידו לפי -בוצעו עלהספק מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על השירותים שי .ה

 הסכם זה וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים.

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

 ו/או מהשירות או קשורה אליהם.

או על פי דין, ובכפוף להוראות הסכם זה בכל מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ו/או אחריותו על פי הסכם זה ו/ .ז

הקשור לקבלת הרשאה לביצוע העבודות כמפורט בהסכם, הרי שממועד חתימת הסכם זה או ממועד תחילת 

ביצוע העבודות ו/או כניסתו לאתר, לפי המוקדם, וכתנאי לביצוע העבודות, וללא צורך בכל דרישה או פניה מצד 

קיים, בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית לעריכת ביטוחים בישראל, המכללה, מתחייב הקבלן לערוך ול

ביטוחים, שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו של הקבלן בקשר לעבודות, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים 

אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות, המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי -1ומהתנאים המפורטים בנספח ה'

אישור ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,  2ממנו )להלן: "אישור ביטוח עבודות קבלניות"(, נספח ה' נפרד

המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור ביטוח מקצועית ומוצר"(, ומהביטוחים 

הסכם ו/או תקופת ומהתנאים המפורטים להלן )להלן יחדיו: "ביטוחי הקבלן"(, וזאת למשך כל תקופת ה

האחריות ו/או הבדק על פי ההסכם ו/או כל הארכה שלו, לפי המאוחר, ולעניין ביטוחים הנערכים "על בסיס 

 תביעה", לתקופה נוספת כל עוד יכולה להיות קיימת כלפי הקבלן אחריות שבדין ו/או על פי ההסכם:

לן ו/או מטעמו ו/או עבורו ביטוח לעבודות אשר יבוצעו על ידי הקב –ביטוח עבודות קבלניות  (1)

לרבות ציוד, מערכות, מכונות, אשר ישמשו את הקבלן ו/או מי מטעמו בביצוע העבודות וכן 

תיקונים, שיפוצים, שיפורים, שינויים ותוספות שייעשו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו. 
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יום, וכמפורט  30 חודשים ותקופתה הרצה של 24הביטוח יכלול תקופת תחזוקה מורחבת של 

 להלן: 

ביטוח רכוש: ביטוח  במתכונת "כל הסיכונים", מפני הסיכונים המקובלים בפוליסה ״עבודות –פרק א  .1.1

קבלניות״ במשך תקופת ביצוע העבודות ותקופת התחזוקה, לעבודות תוך ביצוען, בגין החילוף, התיקון או 

גרם תוך תקופת הביטוח לרבות ומבלי לגרוע ההקמה מחדש של העבודות או חלק מהן בשל מקרה הביטוח שי

מכלליות האמור, חומרים, ציוד, מתקנים שהובאו לאתר ו/או המצוי במקום אחר לצורך ביצוע העבודות, 

במלוא ערכם לרבות ציוד ו/או לחומרים מכל סוג ותיאור אשר סופקו על ידי המכללה ו/או על ידי מי מטעמה. 

 וע מחדש של העבודות כולל מע"מ.סכום הביטוח לא יפחת מהעלות לביצ

הביטוח כולל נזק לרכוש המשמש לעבודות על בסיס כה"ס בהיותו באתר העבודה. "אתר העבודה" מוגדר  .1.2

במפורש כשטח העבודות, אתר התארגנות, דרכי גישה ייעודיות וכל מקום אחר בישראל בו מתבצעות פעולות 

 הקשורות לעבודות. 

גמולי הביטוח יועברו למכללה ו/או למי שהמכללה תורה בכתב על פי הביטוח יכלול תנאי מפורש כי ת .1.3

 שיקול דעתה הבלעדי.

להלן(, על פי  (1ז ) 13 אחריות כלפי צד שלישי: ביטוח אחריות המבוטחים )כהגדרתם להלן בסעיף -פרק ב .1.4

אחריות  כל דין, בגין נזק שנגרם לצד שלישי כלשהו, בכל שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בגבולות

למקרה ובמצטבר ובסה"כ לתקופת ביטוח. למען הסר ספק, מוסכם ₪  10,000,000אשר לא יפחתו מסך של 

במפורש כי רכוש המכללה ו/או רכוש אשר באחריותה, יחשב כרכוש צד ג' וזאת מעבר לסכום המבוטח בפרק א 

 לפוליסה. הפוליסה מורחבת לכלול בפרק זה את ההרחבות הבאות: 

 במלוא גבול האחריות.-וב המוסד לביטוח לאומיתביעות שיב •

 מגבול האחריות. 20%נזק מרעד והחלשת משען  •

 במלוא גבול האחריות. -קרקעיים -נזק ישיר מפגיעה במתקנים וכבלים תת •

 ₪. 1,000,000 –קרקעיים -נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים וכבלים תת •

הנהוגים בפוליסת רכב סטנדרטית הנהוגה  נזק לרכוש משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות •

 אחריות צולבת.₪. 2,000,000 -ביום מקרה הביטוח

להלן(, על פי פקודת ( 1) ז 13 חבות מעבידים: ביטוח אחריות המבוטחים )כהגדרתם להלן בסעיף  -פרק ג .1.5

י מטעמם, בגין , כלפי עובדיהם ועובדי מ1980-הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם

מוות, נזק גופני ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ומחלה שנגרם תוך כדי ו/או עקב העסקתם, בגבול אחריות אשר 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ₪  20,000,000לא יפחתו מסך של 

כמעביד של מי מעובדי הקבלן ו/או נקבע כי מי ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אם מי מהם ייחשב 

 מהם נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הקבלן כלפי עובדיו. 

לכיסוי אחריותו של הקבלן, על פי דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי  -ביטוח אחריות מקצועית  (2)

ות אשר לא מצד הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה, בגבולות אחרי

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג או ₪  2,000,000יפחתו מסך של 

הגבלה בקשר ל: מרמה ואי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או 

עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או 

מי מטעמה, בגין אחריות מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של הבאים מטעמו, 

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

המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הקבלן כלפי המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי שלא 

דשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מיום תחילת ביצוע חו 6-תפחת מ

 העבודות.



18 

__________________                                                                                            ___________________                        

 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

בגין אחריות הקבלן, על פי דין, בגין נזק כלשהו לגוף ו/או רכוש של אדם -ביטוח חבות המוצר  (3)

ו/או גוף משפטי לרבות נזק תוצאתי עקב ו/או בקשר עם העבודות ו/או כל מוצר שסופק ו/או 

או שיוצר ו/או טופל על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעמו, בגבולות אחריות שלא /הותקן ו/או שווק ו

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את ₪  2,000,000יפחתו מסך של 

המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או מי מטעמה, בגין אחריות מי מהם עקב 

חודשים. התאריך  12ות צולבת. הביטוח כולל תקופת גילוי בת העבודות, בכפוף לסעיף אחרי

הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר ממועד מסירת העבודות או חלק  מהן למכללה ו/או מי 

 מטעמה. 

ביטוח "כל הסיכונים" המבטח את הציוד ו/או כל רכוש אחר המובא למקום ביצוע העבודות ו/או  (4)

קבלן ו/או עבורו ו/או מטעמו )ואשר לא מהווה חלק בלתי שטח המכללה ו/או האתר על ידי ה

נפרד מהעבודות(. בנוסף, ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" המבטח את העבודות והחומרים, כולם 

או מקצתם, בעת ייצורם או הרכבתם מחוץ למקום ביצוע העבודות, מפני אובדן או נזק עקב 

פריצה ושוד. הביטוחים יכללו סעיף בדבר סיכוני אש מורחב לרבות רעידת אדמה ונזקי טבע, 

ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ו/או כל הבאים מטעמה )לרבות קבלני משנה( ו/או תלמידיה 

 ו/או בעלי זכויות מכל סוג שהוא )לרבות שוכרים( במבנים/חצרים בשטח המכללה ו/א

ור כאמור לא יחול לטובת ו האתר ו/או כלפי כל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות, אולם הווית (5)

אדם שגרם לנזק בזדון. על אף האמור לעיל הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוחים המפורטים 

 להלן יחול במלואו.' טז 13זה, במלואם או בחלקם, בכפוף לכך שהפטור בסעיף ז'  13בסעיף 

ני אובדן או ביטוח לציוד מכני הנדסי אשר ישמש את הקבלן ו/או מי מטעמו בביצוע העבודות מפ (6)

נזק פיזי ובלתי צפוי לרבות כיסוי בגין פריצה, שוד, רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק בזדון, מהומות 

ש"ח בגין כל כלי  2,000,000 -ופרעות, כולל כיסוי בגין נזקים לצד ג' בגבול אחריות שלא יפחת מ

מידיה ו/או הבאים הנדסי. הביטוח מורחב לכלול את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תל

מטעמה בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו ויכלול סעיף 

אחריות צולבת. הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ו/או כל הבאים 

טח מטעמה ו/או תלמידיה ו/או בעלי זכויות מכל סוג שהוא )לרבות שוכרים( במבנים/חצרים בש

המכללה ו/או האתר, ו/או כלפי כל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות, אולם הוויתור כאמור לא 

יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. על אף האמור לעיל הקבלן רשאי שלא לערוך את ביטוח 

להלן  'טז 13 הרכוש לעיל לגבי כלי הצמ"ה עצמו, במלואו או בחלקו, אך בכל מקרה הפטור בסעיף

 במלואו.יחול 

לגבי כלים אשר חייבים בביטוח חובה על פי דין, הקבלן מתחייב לערוך את ביטוח החובה כאמור  (7)

 ובהתאמה, כיסוי צד ג' בגין כלים אלה יחול לגבי נזקי רכוש צד ג' בלבד.  

ביטוח עבור כל כלי הרכב מכל סוג אשר יובאו לאתר ו/או ישמשו בקשר ו/או במסגרת העבודות  (8)

 ב של קבלני משנה, כמפורט להלן: לרבות כלי הרכ

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על (9)

ביחס לכלי רכב מנועי כהגדרתם בפקודת התעבורה ו/או כל כלי רכב מנועי אחר, שאין חובה  (10)

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

 למקרה ולתקופת הביטוח.₪  2,000,000ולות אחריות של הנובעים משימוש ו/או עקב הכלים בגב

₪  1,000,000ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של  (11)

 וביטוח מקיף לכלי הרכב.

למרות האמור לעיל, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף )למעט צד ג'(, במלואו או  (12)

 להלן במלואו.טז'  13כזה יחול הפטור בסעיף בחלקו, אולם גם במקרה 
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 ביטוחי הקבלן כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:  .ח

תנאי הכיסוי בכל פוליסות ביטוחי הקבלן )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחתו מתנאי  (1)

 הפוליסה הידועה כפוליסת "ביט" של כלל או נוסח מקביל לו. 

הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או כל המבוטחים בפוליסת העבודות הקבלניות יהיו  (2)

גורם מקצועי הקשור לעבודות לרבות המתכנן, ו/או המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי 

 מטעמה )לעיל ולהלן כולם יחדיו וכל אחד לחוד: "המבוטחים"(.

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

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

 בהם שימוש במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למכללה. 

בכל ביטוחי הקבלן לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי  (4)

 . 1981 -ות הקבלן על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א לגרוע מזכויות המבטח וחוב

ידי מי מיחידי -בביטוח העבודות הקבלניות הפרה ו/או אי קיום של תנאי הפוליסות וההתניות על (5)

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

ידי מי מיחידי המבוטח -של תנאי הפוליסות על ביתר ביטוחי הקבלן הפרה ו/או אי קיום בתום לב

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

כל ביטוחי הקבלן הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי "המבוטחים" ו/או בעלי  (6)

ללה ו/או האתר, ומבטחו של זכויות מכל סוג שהוא )לרבות שוכרים( במבנים/חצרים בשטח המכ

הקבלן מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי כל הנ"ל. המבטח מוותר 

 .1981 –לחוק חוזה ביטוח התשמ"א  59על כל זכות המוקנית לו על פי סעיף 

בכל ביטוחי הקבלן, הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  (7)

  וח.בביט

כל ביטוחי הקבלן כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי "המבוטחים" ו/או מי  (8)

מטעמם ו/או תלמידי המכללה ו/או בעלי זכויות מכל סוג שהוא )לרבות שוכרים( במבנים/חצרים 

בשטח המכללה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא 

 טובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.יחול ל

פרק א' בביטוח העבודות הקבלניות כולל השבה אוטומטית לקדמות של סכום הביטוח של שווי  (9)

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

 רטה מיום ההשבה כאמור ועד לתום תקופת הביטוח.-שתחושב פרו

טוח בביטוח העבודות הקבלניות תוארך מעת לעת בהתאם לדרישה בכתב מאת תקופת הבי (10)

 המכללה ו/או הקבלן. 

לגבי ביטוח העבודות המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לשנותו לרעה, אלא עקב אי  (11)

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

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

אי תשלום פרמיה אזי תשלום הפרמיה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או על ידי המכללה ו/או 

מי מטעמה, הודעת הביטול תבוטל מאליה. לגבי יתר הביטוחים, המבטח אינו רשאי לבטל את 

 60לרעה, אלא אם שלח המבטח למכללה הודעה בכתב על כוונתו לעשות כן הביטוח ו/או לשנותם 

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

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכן של העבודות מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה  (12)

קבלניות באופן מידית, ולשלוח למכללה את החובה לעדכן את סכום הביטוח בביטוח העבודות ה

 אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.
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בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו טרם השלמתן מכל סיבה שהיא,  (13)

על הקבלן להמציא אישור ממבטחי הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות 

ר כאמור לעיל בידי המכללה ו/או כל גוף אחר שהמכללה תורה ואישור ביטוח מקצועית ומוצ

 עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

לדרישת המכללה, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור  (14)

כי ייכלל בשם לעיל, כל גורם או בעל זכויות שהמכללה התחייב כלפיו טרם קרות מקרה הביטוח 

 המבוטח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, הקבלן מתחייב להמציא למכללה את אישור ביטוח עבודות קבלניות,  .ט

, חתומים על ידי מבטחו, 2, ואת אישור ביטוח מקצועית ומוצר, בהתאם לנוסח נספח ה'1בהתאם לנוסח נספח ה'

יום לפני תחילת העבודות ולהמציא את אישור  14-מת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מלא יאוחר ממועד חתי

ביטוח עבודות קבלניות מחדש ככל שתוארך תקופת העבודות ו/או יחול שינוי בפוליסה, וכתנאי מתלה ומקדמי 

להוראות  לביצוע העבודות ו/או התארגנות לעבודות. למען הסר ספק, הקבלן ימציא את אישורי הביטוח בהתאם

הפיקוח על הביטוח או כל רשות ממשלתית אחרת, אך אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הקבלן לעריכת 

הביטוחים על פי הסכם זה. על פי דרישה מאת המכללה, ימציא הקבלן העתק פוליסות ביטוח לגבי ביטוחי הקבלן 

 ימי עסקים מיום הבקשה. 7בהתאם להתחייבויותיו לעיל זאת תוך 

וחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי המכללה, את אישור ביטוח עבודות לא יא .י

קבלניות ו/או אישור ביטוח מקצועית ומוצר, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת 

ארוכה יותר  למשך תקופה 2ההתקשרות על פי ההסכם. על פי בקשת המכללה הקבלן יעביר אישור ביטוח נספח ה'

 לעיל.  ז' 13כמפורט בסעיף 

למכללה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור ביטוח עבודות קבלניות ו/או אישור ביטוח מקצועית  .יא

ומוצר ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן, שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, 

מנת להתאים את הביטוחים בהתאם להתחייבויותיו בהסכם זה. בכל מקרה של התאמה או הרחבה, שיידרשו על 

אי התאמה בגין האמור באישורים ו/או בפוליסות שהמציא הקבלן לבין להתחייבויותיו לעיל, מתחייב הקבלן 

 ימים מדרישת המכללה.  3 -לגרום לשינויי הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי העניין ולא יאוחר מ

פעם שמבטח הקבלן יודיע למכללה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, בכל  .יב

כאמור באישורי עריכת הביטוח ו/או בפוליסות, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

 עה בביטוח כאמור. ביטוח חדש ו/או פוליסה, לפי העניין, לפני מועד הביטול או השינוי לר

 הקבלן אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי הקבלן. .יג

מובהר כי ביטוחי הקבלן הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  .יד

ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין 

 ו/או דרישה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה בקשר למהות הביטוחים הנדרשים ו/או היקפם. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום עריכת ביטוח ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן ו/או  .טו

רישה לשינוים כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על בדרישת מי מהם על ידי המכללה ו/או הבאים מטעמו ו/או בד

 פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על הבאים מטעמה. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או  .טז

עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או מי מטעמה ו/או בעלי זכויות מכל סוג במבנים/חצרים )לרבות שוכרים( 

בלנים, קבלני משנה, היועצים ו/או כל בשטח המכללה ו/או האתר ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל וכן כלפי כל הק

גורם אחר הקשור בעבודות, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו 

ו/או עבורו בקשר עם העבודות ו/או ישמש בקשר לעבודות )לרבות כלי רכב מכל סוג שהוא(  ולרבות נזק או אובדן 

 או האובדן מבוטח ובין אם לאו(, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. תוצאתי )בין אם הנזק ו/
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הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח והוראות המבטח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות  .יז

 האמור לעיל, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות.

רות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן תחת הפוליסה לביטוח עבודות הקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למכללה על ק .יח

 קבלניות. 

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי הקבלן לערוך  .יט

ו ביטוחים אלו כנדרש, מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. כל ביטוח רכוש נוסף ו/א

משלים יכלול סעיף לפיו מבטח הקבלן מוותר על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי 

מטעמה ו/או תלמידיה ו/או בעלי זכויות מכל סוג במבנים/חצרים בשטח המכללה ו/או האתר ו/או מי מטעמם של 

בעבודות. הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם כל הנ"ל וכן כלפי כל הקבלנים, היועצים ו/או כל גורם אחר הקשור 

 לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות או חלק מהן יבוצעו על  .כ

ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לעבודות, את האמור בכל סעיפי ונספחי  דין, הקבלן

הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות 

שור עריכת לעיל והמצאת איטז'  13סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף 

ביטוחים(. למען הסר ספק, הקבלן יהא אחראי כלפי המכללה ו/או צד ג' בקשר לעבודות, בין אם העבודות בוצעו 

 על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו. 

לא מילא הקבלן אחת מהתחייבויותיו בקשר לסעיף הביטוח בהסכם זה, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה.  .כא

 את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.  אולם לא יהיה בכך לפטור

 ערבות בנקאית  .14

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ימציא הספק למזמין במועד חתימת הסכם זה ערבות  .א

₪   20,000' להסכם זה, בסך 2"(, בנוסח המצורף כנספח דהערבות" בנקאית אוטונומית בלתי מותנית )להלן:

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

חודשים לאחר תום ההסכם.  6כל תקופת הסכם זה, אם הוא יוארך מכל סיבה שהיא, ולמשך פרק זמן נוסף של 

למזמין לפעול  אי הערכת הערבות הבנקאית לפחות שלושים יום ממועד פקיעתה תהווה הפרה יסודית ותאפשר

 מיידית למימוש הערבות הבנקאית.

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

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

 י קיום התחייבויות הספק.עקב ההפרה ו/או א

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

 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

 הפרות וסעדים  .15

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

 נים לו על פי הסכם זה או על פי כל דין.הנתו

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

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

 ק אם נחתמו בכתב ע"י שני הצדדים.בתנאי ההסכם יחייבו ר

להלן  )ו(15 הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, למעט ההתחייבויות אשר הוגדרו בסעיף קטן .ג

ימים ממתן הודעה ע"י המזמין, ישלם הספק למזמין פיצוי  14כהפרות יסודיות ולא תיקן את הטעון תיקון, בתוך 

)חמישה עשר אחוזים( מסכום התמורה בהתאם להזמנות שבוצעו עד לאותו  15%מוסכם וקבוע מראש בשיעור של 

 מועד.
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למעט מחמת עיכובים/הפרות שנגרמו בנסיבות שאינן בשליטת הספק, כמו לא סיפק הספק את הממכר במועד,  .ד

)חמש ₪   500ישלם למזמין סכום של  למשל מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו או נסיבות של כוח עליון,

אות שקלים חדשים( בגין כל יום איחור, בתור פיצוי  מוסכם וקבוע מראש בגין איחור בהספקת הממכר ו/או כל מ

קנסות בגין מובהר כי לא ייגבו  לעיל. 15.3חלק ממנו. אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מן האמור בסעיף 

המזמין או מי מטעמו או  למחדל שעיכובים/הפרות שנגרמו בנסיבות שאינן בשליטת הספק, כמו למשל מעשה או 

 נסיבות של כוח עליון.

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

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

 וצעו עד לאותו מועד.התמורה בהתאם להזמנות שב

)ב(, 8)א(, 8)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 היורדות לשורשו של  20-ו ()ד19)א(, 18)א(, 17)ה(, 16)ד(, 16)ג(, 16)א(, 15, 14)ג(, 12, 10)א(, 9

-כן, כל הפרה אחרת של הסכם זה, שעל-ולן או חלק מהן תיחשב להפרה יסודית כאמור. כמוההסכם שהפרתן, כ

פי היקפה, אופיה ו/או נסיבותיה בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה יסודית, תיחשב ככזו, ובלבד שניתנה לספק 

ייחשבו העניינים יום והוא לא  מילא אחריה ו/או לא תיקן את ההפרה. בנוסף לכך,  14התראה מוקדמת בכתב של 

 הבאים  להפרה יסודית:

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

 לא הביאה לתיקון ההתרשלות ותוצאותיה;

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

 בהסכמת המפקח או בניגוד לה;  שלא -הסכם זה 

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

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

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

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

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

ערכה זהירה , נקבעו לאחר ה)ה(15עד  )ג(15 מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי סכומי הפיצוי המוסכם כאמור בס"ק .ז

 של הנזקים ולא תישמע כל טענה שסכום מסכומי פיצוי אלה נקבעו ללא יחס סביר לנזק שנגרם.

 

 הסבת ההסכם ואיסור המחאת זכויות  .16

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

ל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, מבלי לקבל מראש ובכתב את ע"פ ההסכם כולן או מקצתן לאחר/ים בכ

 הסכמת המזמין לכך, ובתנאים שייקבע המזמין. 

לעיל, אין הסכמתו פוטרת את הספק מהאחריות למילוי  17.1נתן המזמין הסכמתו כאמור בסעיף קטן  .ב

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

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

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

זכויותיו של הספק לקבלת כספים מהמזמין, אינן ניתנות להמחאה או להסבה, בכל דרך שהיא והמזמין לא יכיר  .ד

 ולא יכבד המחאה או הסבה האמור.

 
  גבייה וקיזוז .17

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

 למזמין מיד לכשיידרש לעשות כן, והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
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המזמין רשאי לנכות, לחלט, או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לספק בין לפי ההסכם ובין בדרך אחרת כלשהי,  .ב

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

ובלבד שנתנה לספק סכום שיחוב המזמין לספק, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל התקשרות אחרת ביניהם, 

ה נדרש הניכוי, החילוט או ימי עסקים במהלכם ניתנה לו הזדמנות לתקן כל הפרה בגינ 7התראה כתובה של 

 . הקיזוז

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

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

 מזמין -יחסי ספק .18

מנהליו, עובדיו ושלוחיו, אינם ולא יחשבו לכל דבר וענין כעובדי המזמין אלא הספק וכן כל מי מטעמו, לרבות  .א

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

 דבר ועניין.

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

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

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

שלום לקרן פיצויים, דמי חופשה, נסיעות, דמי משכורת, דמי בטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, ת

מחלה ודמי לידה, לרבות הפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ו/או צווי הרחבה, וכל תשלום לעובד או בגינו שהוא 

 פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי בענף זה.-חייב בתשלומו על

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

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

ברישא לסעיף זה. התחייבותו של הספק כאמור בסעיף קטן זה מותנית בכך שהמזמין ימסור לספק הודעה בסמוך 

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

 לסיומה ללא הסכמת הספק, מראש ובכתב. 

מעביד בין -כן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי עובד .ה

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

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

 סודיות  .19

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

ידיעה, מסמך, נתונים, שיטות עבודה ונהלי עבודה, תוכנה וחפץ מכל סוג ומין  צורה אחרת, לרבות תכנים, מידע,

"(, אשר המידעהנוגעים למזמין, עסקיו, לקוחותיו, הסטודנטים הלומדים אצלו, ידע מקצועי שלו וכיו"ב )להלן: "

תיהם על פי הסכם הגיע לידיעתם, במישרין או בעקיפין, ולא יעשו בו שימוש כלשהו זולת לצורכי ביצוע התחייבויו

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.

היה מצוי שידע חרף האמור לעיל, מובהר כי התחייבות הספק לשמירת סודיות, כאמור לעיל, לא תחול על מ

ע"י צד ג' ללא חובת סודיות; הינו או הפך  ספק; נמסר לעל ידי הספק בחזקתו קודם לגילוי; פותח באופן עצמאי

סודיות של הספק; מידע אשר ייווצר על ידי הספק במסגרת מתן הלהיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת 

נתונים או מידע הייחודיים למזמין או מידע אשר ואשר הינו גנרי, כללי ואינו מכיל מכוח ההסכם השירותים 

 .גילויו נדרש עפ"י דין

 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 הראשונה של  .ג

המוקדם, כל מידע, מסמך, צילום, דיסקט של מחשב וכל דבר אחר הקשור או מתייחס למידע, מבלי  המזמין, לפי

 להשאיר בידיו ו/או בידי מי מטעמו כל העתק או תמצית או רישום או עותק שלהם.
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התחייבות זו לסודיות תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בזמן והיא תהא בתוקף גם לאחר תום  .ד

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

ידוע למזמין שהספק הוא חלק מקבוצה הנסחרת בבורסה ומהווה [ בלבד יחול במקרים המתאימיםסעיף זה ] .ה

, וכל מידע אשר נמסר בקשר עם הקבוצה )בין בכתב ובין 1999-חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט

ם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור להעביר לאף אדם או יישות, וכן בעל פה(, אשר לא פורס

אסור לו לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם לציבור במערכת 

נים האסור עפ"י המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי המזמין טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פ

 .1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח

 כח עליון .20

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

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

 ה ולא יחשב כהפרת הסכם על ידי אותו צד.לא יהוו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כנסיבות של "כוח עליון" תחשבנה בין היתר, אחת או יותר מהסיבות הבאות,  .ב

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

ללת; מעשי חבלה, ברקים, שיטפונות, רעידת אדמה, מגפות, שביתות והשבתות של מתיחות ו/או מלחמה כו

 כלליות במשק ו/או בתחום חיוני המשתק כליל את פעילותם הכלכלית של מי מהצדדים לחוזה.

 בוררות  .21

 הסכם זה מהווה הסכם  בוררות כדין. .א

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

 "( ופסיקתו תהיה סופית ומחייבת.הבורריתמנה הבורר ע"י ראש לשכת עורכי הדין בישראל )להלן: "

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

 פסיקתו בכתב . 

 סתירה בין המסמכים, פרשנות  .22

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

 ההסכם.

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

 סמכות שיפוט  .23

ת בכל עניין הנוגע אביב, תהיה הסמכות המקומית הייחודית והבלעדי-לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל .א

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

 הודעות  .24

 72מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעיל, הרי שכל הודעה על פי הסכם זה מצד למשנהו תחשב כנמסרה בתוך  .א

שעות אם נמסרה ביד או  24שום, או בתוך שעות מעת שנשלחה לצד השני על פי כתובתו הרשומה כדלקמן בדואר ר

 אם נשלחה בפקסימיליה בשעות העסקים וימי העסקים המקובלים.

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

 : כאמור במבוא להסכם זה.הספק     

 שונות .25

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

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

נעשו ע"י הצדדים לפני כריתת הסכם ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים 

ותם והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל והזכויות הקבועים בהסכם או נובעים ממנו, לגרוע מהם או לשנ

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

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

 רשות ובכתב.התוספת נעשו מפו

 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 מחיר  – ספח א'נ
מפורט ומרוכז חתום על ידי המציע  Disk On Key +  בצירוף כתב כמויות 2)יוגש במעטפה מספר 

 בשני העתקים(

 לכבוד
 כללה האקדמית בית ברלהמ

 

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

כי שערכנו אנו מצהירים על יסוד בדיקות  קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם. .1

לרבות התעריפים והמחירים,  , כהגדרתן במבוא להסכם,אספת הממכר וביצוע השירותיםבוקשת עבור מהתמורה ה

בגין ביצוע העבודות וכל התחייבויותיה על פי הסכם זה. אנו מסכימים לכל  נומהווים תמורה הוגנת המוסכמת על יד

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

 מראש על טענות כאמור.

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

שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים המבוקשים בהתאם למפרט וליתר התנאים 

 שבמסמכי המכרז.

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

 הצעות.

( כנדרש בחוזה, וכן 2נספח ד' –היה והצעתנו תתקבל, אני מתחייבים להמציא למכללה ערבות בנקאית )ערבות ביצוע  .4

 ם שיימסר לנו על זכייתנו.ימים מיו 7יתר המסמכים והאישורים שעלינו להמציא, בתוך 

 ידוע לנו כי רק חתימה של המכללה על החוזה תהווה התקשרות מחייבת עם המכללה.  .5

 כן ידוע לנו כי המכללה רשאית להקטין או להגדיל את הכמויות, הכול כאמור במסמכי המכרז. .6

ת כפי , והכמויות המחייבות, הן הכמויולצורכי המכרז ידוע לנו כי הכמויות הן אומדן בלבד .7

 .על פי אישור המפקח שתהיינה בפועל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



תאור הפריט או העבודה'מס
יחידת 

מידה
כמות

כ לפריט " סה

, התקנה, אספקה)

(בדיקה ושילוט

ט"מקדגםיצרןכ לכמות"סה

כבילה ואביזרים- תשתיות תקשורת  : 1פרק 1.00

1.01

הכבל ישא תו תקן מטעם מעבדה .  בסיכוך מיילר נפרד לכל זוגAWG 23,  גידים8כבל תקשורת 

 ומותאם GIGA מסדרת כבלי CAT-7A, SSTPמוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן 

העבודה תכלול שילוט הכבלים . HFFRמעטה הכבל יהיה מסוג . MHz 1000לעבודה בקצב 

.באמצעות מדבקות מתלפפות ושרוולים מתכווצים

   -                    ₪ 1000א"מ

1.02

הכבל ישא תו תקן מטעם מעבדה .  בסיכוך מיילר נפרד לכל זוגAWG 22 , גידים8כבל תקשורת 

 ומותאם GIGA מסדרת כבלי CAT-7A, SSTPמוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן 

העבודה תכלול שילוט הכבלים . HFFRמעטה הכבל יהיה מסוג . MHz 1000לעבודה בקצב 

.באמצעות מדבקות מתלפפות ושרוולים מתכווצים

1000 ₪                    -   

1.03

הכבל ישא תו תקן .  בסיכוך מיילר נפרד לכל זוגAWG 22,  גידים8אספקה והתקנת כבל תקשורת 

 מסדרת כבלי CAT-7A, SSTPמטעם מעבדה מוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן 

TERA ומותאם לעבודה בקצב MHz 1500 . מעטה הכבל יהיה מסוגHFFR . העבודה תכלול שילוט

.הכבלים באמצעות מדבקות מתלפפות ושרוולים מתכווצים

1000 ₪                    -   

   -                    ₪ 200א"מ.NYYהוספת חיפוי להתקנה חיצונית מסוג 1.04

1.05

הכולל ת / ט "תה/ ט "להתקנה עה,  מסוכךRJ-45הוספת נקודת קצה בודדת הכוללת  שקע קצה  

, GIGAמסדרת כבלי , MHz 1000-לעמידה ב) cat7a 23AWGכבילה :את כל מרכיבי המערכת

מ " מ25צינור מריכרף .סי.וי.פי/תעלות רשת)תיעול , חלק יחסי בפנל הניתוב, (, HFFRמעטפת  

מגשר למשתמש . מגשר לארון התקשורת,(קידוח מעברים ,פתיחה וסגירת תקרה אקוסטית

- בעל הסמכה לעמידה ב,   ובדיקות כולל כל המתאמים הדרושים,שילוט חרוט,מדבקות סימון,הקצה

Cat-6A ) - י קבלן חשמל"עבור התקנות ללא הכנות מקדימות ע

   -                    ₪ 150קומפלט

   -                    ₪ 150קומפלטל אך לנקודה כפולה"כנ1.06

1.07

הכולל ת / ט "תה/ ט "להתקנה עה,  מסוכךRJ-45הוספת נקודת קצה בודדת הכוללת  שקע קצה  

, GIGAמסדרת כבלי , MHz 1000-לעמידה ב) cat7a 22AWGכבילה :את כל מרכיבי המערכת

מ " מ25צינור מריכרף .סי.וי.פי/תעלות רשת)תיעול , חלק יחסי בפנל הניתוב, (, HFFRמעטפת  

מגשר למשתמש . מגשר לארון התקשורת,(קידוח מעברים ,פתיחה וסגירת תקרה אקוסטית

- בעל הסמכה לעמידה ב,   ובדיקות כולל כל המתאמים הדרושים,שילוט חרוט,מדבקות סימון,הקצה

Cat-6A ) - י קבלן חשמל"עבור התקנות ללא הכנות מקדימות ע

150 ₪                    -   

   -                    ₪ 150ל אך לנקודה כפולה"כנ1.08

1.09

הכולל ת / ט "תה/ ט "להתקנה עה,  מסוכךRJ-45הוספת נקודת קצה בודדת הכוללת  שקע קצה  

, GIGAמסדרת כבלי , MHz 1500-לעמידה ב) cat7a 22AWGכבילה :את כל מרכיבי המערכת

מ " מ25צינור מריכרף .סי.וי.פי/תעלות רשת)תיעול , חלק יחסי בפנל הניתוב, (, HFFRמעטפת  

מגשר למשתמש . מגשר לארון התקשורת,(קידוח מעברים ,פתיחה וסגירת תקרה אקוסטית

- בעל הסמכה לעמידה ב,   ובדיקות כולל כל המתאמים הדרושים,שילוט חרוט,מדבקות סימון,הקצה

Cat-6A ) - י קבלן חשמל"עבור התקנות ללא הכנות מקדימות ע

150 ₪                    -   

   -                    ₪ 150ל אך לנקודה כפולה"כנ1.10

1.11

הכולל ת / ט "תה/ ט "להתקנה עה,  מסוכךRJ-45הוספת נקודת קצה בודדת הכוללת  שקע קצה  

, GIGAמסדרת כבלי , MHz 1000-לעמידה ב) cat7a 23AWGכבילה :את כל מרכיבי המערכת

מדבקות ,מגשר למשתמש הקצה. מגשר לארון התקשורת,חלק יחסי בפנל הניתוב, (HFFRמעטפת  

עבור  - Cat-6A- בעל הסמכה לעמידה ב,   ובדיקות כולל כל המתאמים הדרושים,שילוט חרוט,סימון

י קבלן חשמל"התקנות בעלות הכנות מקדימות ע

   -                    ₪ 150קומפלט

   -                    ₪ 150קומפלטל אך לנקודה כפולה"כנ1.12

1.13

הכולל ת / ט "תה/ ט "להתקנה עה,  מסוכךRJ-45הוספת נקודת קצה בודדת הכוללת  שקע קצה  

, GIGAמסדרת כבלי , MHz 1000-לעמידה ב) cat7a 22AWGכבילה :את כל מרכיבי המערכת

מ " מ25צינור מריכרף .סי.וי.פי/תעלות רשת)תיעול , חלק יחסי בפנל הניתוב, (, HFFRמעטפת  

מגשר למשתמש . מגשר לארון התקשורת,(קידוח מעברים ,פתיחה וסגירת תקרה אקוסטית

- בעל הסמכה לעמידה ב,   ובדיקות כולל כל המתאמים הדרושים,שילוט חרוט,מדבקות סימון,הקצה

Cat-6A ) - י קבלן חשמל"עבור התקנות בעלות הכנות מקדימות ע

150 ₪                    -   

   -                    ₪ 150ל אך לנקודה כפולה"כנ1.14

1.15

הכולל ת / ט "תה/ ט "להתקנה עה,  מסוכךRJ-45הוספת נקודת קצה בודדת הכוללת  שקע קצה  

, GIGAמסדרת כבלי , MHz 1500-לעמידה ב) cat7a 22AWGכבילה :את כל מרכיבי המערכת

מ " מ25צינור מריכרף .סי.וי.פי/תעלות רשת)תיעול , חלק יחסי בפנל הניתוב, (, HFFRמעטפת  

מגשר למשתמש . מגשר לארון התקשורת,(קידוח מעברים ,פתיחה וסגירת תקרה אקוסטית

- בעל הסמכה לעמידה ב,   ובדיקות כולל כל המתאמים הדרושים,שילוט חרוט,מדבקות סימון,הקצה

Cat-6A ) - י קבלן חשמל"עבור התקנות בעלות הכנות מקדימות ע

150 ₪                    -   

   -                    ₪ 150ל אך לנקודה כפולה"כנ1.16

1.17

  לפי מפרט בעל הסמכה מסוככים 45RJ שקעי 24 בנוי W8אספקה והתקנה לוח ניתוב לקווי 

 עבודת ההתקנה תכלול את התקנת הלוח בארון כולל פס סימון השקעים בלוח CAT 6A- לעמידה ב

Connecting Hardwareלוח הניתוב יוגדר . הניתוב

   -                    ₪ 50יחידה

1.18
 מחברי 24של  ( לוחות2)לוחות ניתוב + ,CAT 7A 23AWG כבלי 24צמת תקשורת מאוגדת הכוללת 

RJ-45 מסוככים בתקן CAT6A מטר10 להתקנה מארון תקשורת לארון שרתים באורך עד .
   -                    ₪ 10קומפלט

כתב כמויות לביצוע תשתיות תקשורת- הצעת מחיר 

.לעדכן תאור פריט או עבודה, לעדכן כמויות, אין למחוק שורות. ט בעמודות הצהובות בלבד"דגם ומק, מציעים מתבקשים לתמחר ולציין יצרן

.המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיעודכנו או ישונו שלא כנדרש

. וכן קובץ מודפס חתוםDISK ON KEYיש להגיש באמצעות 



1.19

כוללת ששה , (Pre Terminated)מיוצרת במפעל מראש , אספקה והתקנת צמת גישור חבר והפעל

לרבות מחברים .  בסיכוך מיילר נפרד לכל זוגAWG 23כל כבל שמונה גידים , כבלי תקשורת נתונים

הכבל ייוצר , ISO/IEC 11801 CAT6Aהכבל והמחברים בתקן ,  בשני קצוות כל כבלRJ45מסוג 

במפעל היצרן ויסופק כולל דף בדיקות לניחות מקצה לקצה כולל בדיקה באתר הלקוח באמצעות 

מחיר הכבל יכלול . בדיקה באתר . כולל פלט עבור כל מחבר FLUKEמכשיר מדידה מכוייל כדוגמת 

.התקשורת/את התקנתו וחיווטו בארונות השרתים

50 ₪                    -   

1.20
כוללת ,(Pre Terminated)תוספת מטר אורך לצמת גישור חבר והפעל המיוצרת במפעל מראש 

. בסיכוך מיילר נפרד לכל זוגAWG 23כל כבל שמונה גידים , ששה כבלי תקשורת נתונים
500 ₪                    -   

1.21
 RJ-45 שקעי 24מקום להתקנת , עבור תקשורת נתונים, 19"אספקה והתקנת לוח ניתוב למסד 

. צבע שחור1Uגובה , (Pre Terminated)לתצורה של , מסוככים
10 ₪                    -   

1.22

 מסוככים ועטויים RJ-45 מחברי 2כולל , מ" ס25מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 

. Cat-6A ולכל דרישות תקן MHz 600מותאם לעבודה בקצב , הכבל יהיה מסוכך. מגפונים צבעוניים

כולל סימון מיספור רציף בקצוותיו , המגשר יהיה בנוי לפי מפרט. ל יופיע על מעטה הכבל"שם התקן הנ

י בחירת המזמין"המגשר יסופק בצבעים שונים עפ

   -                    ₪ 200יחידה

1.23

 מסוככים ועטויים RJ-45 מחברי 2כולל , מ" ס200מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 

 .Cat-6A ולכל דרישות תקן MHz 600מותאם לעבודה בקצב , הכבל יהיה מסוכך. מגפונים צבעוניים

כולל סימון מיספור רציף בקצוותיו , המגשר יהיה בנוי לפי מפרט. ל יופיע על מעטה הכבל"שם התקן הנ

י בחירת המזמין"המגשר יסופק בצבעים שונים עפ

   -                    ₪ 200יחידה

1.24

 מסוככים ועטויים RJ-45 מחברי 2כולל , מ" ס300מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 

. Cat-6A ולכל דרישות תקן MHz 600מותאם לעבודה בקצב , הכבל יהיה מסוכך. מגפונים צבעוניים

כולל סימון מיספור רציף בקצוותיו , המגשר יהיה בנוי לפי מפרט. ל יופיע על מעטה הכבל"שם התקן הנ

י בחירת המזמין"המגשר יסופק בצבעים שונים עפ

   -                    ₪ 200יחידה

1.25

 מסוככים ועטויים RJ-45 מחברי 2כולל , מ" ס500מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 

. Cat-6A ולכל דרישות תקן MHz 600מותאם לעבודה בקצב , הכבל יהיה מסוכך. מגפונים צבעוניים

כולל סימון מיספור רציף בקצוותיו , המגשר יהיה בנוי לפי מפרט. ל יופיע על מעטה הכבל"שם התקן הנ

י בחירת המזמין"המגשר יסופק בצבעים שונים עפ

   -                    ₪ 200יחידה

1.26

 מסוככים ועטויים RJ-45 מחברי 2כולל , מ" ס700מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 

. Cat-6A ולכל דרישות תקן MHz 600מותאם לעבודה בקצב , הכבל יהיה מסוכך. מגפונים צבעוניים

כולל סימון מיספור רציף בקצוותיו , המגשר יהיה בנוי לפי מפרט. ל יופיע על מעטה הכבל"שם התקן הנ

י בחירת המזמין"המגשר יסופק בצבעים שונים עפ

   -                    ₪ 200יחידה

1.27

 מסוככים ועטויים RJ-45 מחברי 2כולל , מ" ס1000מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 

. Cat-6A ולכל דרישות תקן MHz 600מותאם לעבודה בקצב , הכבל יהיה מסוכך. מגפונים צבעוניים

כולל סימון מיספור רציף בקצוותיו , המגשר יהיה בנוי לפי מפרט. ל יופיע על מעטה הכבל"שם התקן הנ

י בחירת המזמין"המגשר יסופק בצבעים שונים עפ

   -                    ₪ 200יחידה

   -                    ₪ 200א"מל"תוספת אורך לכבל הנ1.28

   -                    ₪    -                ₪ כבילה ואביזרים- כ לפרק תשתיות תקשורת "סה

א"מטלפוניה- תשתיות תקשורת  : 2פרק 2.00

   -                    ₪ 10א"מ.פנימיתלהתקנה , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.5 זוגות בקוטר מוליך 2כבל נחושת 2.01

   -                    ₪ 10א"מ.פנימיתלהתקנה , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.5 זוגות בקוטר מוליך 3כבל נחושת 2.02

   -                    ₪ 10א"מ.פנימיתלהתקנה , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.5 זוגות בקוטר מוליך 4כבל נחושת 2.03

   -                    ₪ 50א"מ.פנימיתלהתקנה , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.5 זוגות בקוטר מוליך 10כבל נחושת 2.04

   -                    ₪ 50א"מ.פנימיתלהתקנה , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.5 זוגות בקוטר מוליך 20כבל נחושת 2.05

   -                    ₪ 50א"מ.פנימיתלהתקנה , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.5 זוגות בקוטר מוליך 30כבל נחושת 2.06

   -                    ₪ 100א"מ.פנימיתלהתקנה , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.5 זוגות בקוטר מוליך 50כבל נחושת 2.07

   -                    ₪ 100א"מ.פנימיתלהתקנה , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.5 זוגות בקוטר מוליך 100כבל נחושת 2.08

   -                    ₪ 20א"מ.פנימיתלהתקנה , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.5 זוגות בקוטר מוליך 200כבל נחושת 2.09

2.10
צבע ' סימון בדיקה וכד, חיבור כבל, כולל התקנה עיגון-  זוג  בצבע אפור 50תיבת הסתעפות פנימית 

פ דרישת המזמין"ע
   -                    ₪ 20יחידה

2.11
צבע ' סימון בדיקה וכד, חיבור כבל, כולל התקנה עיגון-  זוג בצבע אפור 100תיבת הסתעפות פנימית 

פ דרישת המזמין"ע
   -                    ₪ 20יחידה

   -                    ₪ 10יחידה"קרונה" פסי חיבורים מסוג 10אספקה והתקנת אמבטית נירוסטה תקנית עבור עד 2.12

   -                    ₪ 10יחידה"קרונה" פסי חיבורים מסוג 33אמבטית נירוסטה תקנית עבור עד 2.13

   -                    ₪ 50יחידה. זוגות כבלים10בלוק קרונה תקני מסוג מתנתק לחיבור עד 2.14

   -                    ₪ 5יחידה' מ1.2X2.4מ בגודל עד " מ18לוח עץ סנדוויץ מצופה פורמייקה בעובי 2.15

   -                    ₪ 5יחידה מטר150ימפור תוף אורך 'מ במבנה זוגות שזורים לג" מ0.5תיל הצלבה בחתך מוליך 2.16



2.17
 מטר המחווט 25 זוג באורך עד 50 הכוללים כבל CAT 5E מבואות בתקן 50שני לוחות ניתוב 

בהתאמה בין שני לוחות הניתוב
   -                    ₪ 5קומפלט

   -                    ₪ 50א"מ.ל"מתאם עיוור להתקן של הקופסה המשולבת הנ2.18

2.19
  ובעל הסמכה RJ-45 מבואות 50כולל ,  לייצוג שלוחות הטלפון בארון התקשורתUTPלוח ניתוב 

.CAT-5E- לעמידה ב
   -                    ₪ 50יחידה

2.20
  ובעל הסמכה לעמידה RJ-45 מבואות 24כולל ,  לייצוג שלוחות הטלפון בארון התקשורתUTPניתוב 

.CAT-5E- ב
   -                    ₪ 50יחידה

2.21
 4) בקצהו השני RJ-11 בקצהו האחד ומחבר RJ-45 מטר המכיל מחבר 3שקע באורך -כבל טלפון

בהתאם לחיווט שיוחלט על ידי המזמין, (גידים
   -                    ₪ 200יחידה

2.22
 4) בקצהו השני RJ-11 בקצהו האחד ומחבר RJ-45 מטר המכיל מחבר 5שקע באורך -כבל טלפון

בהתאם לחיווט שיוחלט על ידי המזמין, (גידים
   -                    ₪ 200יחידה

2.23
מ " מ20כולל משטח עץ בחתך , א"אטום ומוגן מז,  מתכתיCRN מדגם HIMELאספקה והתקנת ארון 

.(מ" מ800x600x250מ עד " מ600x400x250במידות ). וכולל תוספות
   -                    ₪ 5יחידה

2.24

מ " מ20כולל משטח עץ בחתך , א"אטום ומוגן מז,  מתכתיCRN מדגם HIMELאספקה והתקנת ארון 

 HIMELארון - או לחלופין . (מ" מ1200x800x300מ עד " מ1000x600x250במידות ). וכולל תוספות

. כולל תוספות300x1000x1000/1200 במידות CRNדגם 

   -                    ₪ 5יחידה

2.25
כולל משטח עץ בחתך ,   עם ידית נעילהorline-500התקנת ארון  פנימי כדוגמת חברת אורלייט דגם 

.(מ" מ600x400x230מ עד " מ400x300x200במידות ). מ וכולל תוספות" מ20
   -                    ₪ 5יחידה

2.26
 20כולל משטח עץ בחתך ,   עם ידית נעילהMIPהתקנת ארון  חיבורים כדוגמת חברת אורלייט דגם 

.(מ" מ800x600x300מ עד " מ300x250x140במידות ). מ וכולל תוספות"מ
   -                    ₪ 5יחידה

   -                    ₪    -                ₪ טלפוניה- כ לפרק תשתיות תקשורת "סה

תשתיות עבודות חוץ ופנים : 3פרק 3.00

   -                    ₪ 200א"מ.כולל מכסה, מ כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים" מ15 * 30 תקניות במידות PVCתעלות 3.01

   -                    ₪ 200א"מ.כולל מכסה, מ כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים" מ40 * 60 תקניות במידות PVCתעלות 3.02

   -                    ₪ 200א"מ.כולל מכסה, מ כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים" מ60 * 120 תקניות במידות PVCתעלות 3.03

   -                    ₪ 200א"מ.כולל מכסה, מ כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים" מ100 *200 תקניות במידות PVCתעלות 3.04

   -                    ₪ 200א"מכולל אביזרים נדרשים,פ הצורך" לכל גודל תעלה עPVCאביזר לחלוקת תעלה עבור תעלת 3.05

   -                    ₪ 200א"ממ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים" מ25צינור מריכף ירוק 3.06

   -                    ₪ 200א"ממ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים" מ29צינור מריכף ירוק 3.07

   -                    ₪ 200א"ממ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים" מ36צינור מריכף ירוק 3.08

   -                    ₪ 200א"ממ חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים" מ42צינור מריכף ירוק 3.09

   -                    ₪ 200א"ממ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים" מ75צינור מריכף ירוק 3.10

3.11
ביצוע איטום כנגד אש בקידוח בין קומות או קידוח אנכי החומר יהיה מחומר טרמופולי עמיד באש על 

5"פי אישור מינהל כיבוי אש האיטום יהיה לקדחים בקוטר עד 
   -                    ₪ 10קומפלט

   -                    ₪ 5קומפלט".2ניקיון המקום והחזרתו  למצב קודם עד קוטר , ביצוע קידוח במחיצה קלה בקיר גבס או ברהיט עץ3.12

3.13
 16ביצוע הארקת ארון תקשורת לארקת מבנה או להארקת לוח חשמל אזורי כולל כבל ארקה בחתך 

ר כולל כל האביזרים הנדרשים"ממ
   -                    ₪ 20קומפלט

3.14

רצפה בכל מטר /תקרה/ כולל חיזוק  לקירמ" ס10*8.5רצפה בחתך /קיר/ג תקרה"תעלות רשת ע

הגבהה מינימלית - בהתקנת ריצפה . אורך וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי

.עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא כולל התקני ההתקנה, מ מריצפה" ס5של 

   -                    ₪ 50א"מ

3.15

רצפה בכל מטר /תקרה/ כולל חיזוק  לקירמ" ס20*8.5רצפה בחתך /קיר/ג תקרה"תעלות רשת ע

הגבהה מינימלית - בהתקנת ריצפה . אורך וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי

.עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא כולל התקני ההתקנה, מ מריצפה" ס5של 

   -                    ₪ 50א"מ

3.16

רצפה בכל מטר /תקרה/ כולל חיזוק  לקירמ" ס30*8.5רצפה בחתך /קיר/ג תקרה"תעלות רשת ע

הגבהה מינימלית - בהתקנת ריצפה . אורך וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי

.עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא כולל התקני ההתקנה, מ מריצפה" ס5של 

   -                    ₪ 50א"מ

3.17

רצפה בכל מטר /תקרה/ כולל חיזוק  לקירמ" ס40*8.5רצפה בחתך /קיר/ג תקרה"תעלות רשת ע

הגבהה מינימלית - בהתקנת ריצפה . אורך וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי

.עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא כולל התקני ההתקנה, מ מריצפה" ס5של 

   -                    ₪ 50א"מ

3.18

רצפה בכל מטר /תקרה/ כולל חיזוק  לקירמ" ס50*8.5רצפה בחתך /קיר/ג תקרה"תעלות רשת ע

הגבהה מינימלית - בהתקנת ריצפה . אורך וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי

.עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא כולל התקני ההתקנה, מ מריצפה" ס5של 

   -                    ₪ 50א"מ



   -                    ₪ 50א"מג קיר"מחורץ לתליית כבלים ע" Z"התקן 3.19

3.20
החזרתו למצב ראשוני ואיטום הקדח , כולל ניקיון המקום, "4בקוטר עד , בלוקיםביצוע קידוח בקיר 

.כולל אספקת כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה', חדירת חרקים וכו, באיטום מסיבי כנגד מים
   -                    ₪ 5יחידה

3.21

כולל , "3באמצעות מקדח יהלום עד , מ" ס40עד לעומק של , בטוןרצפת /תקרה/ביצוע קידוח בקיר

כולל ', חדירת חרקים וכו, החזרתו למצב ראשוני ואיטום הקדח באיטום מסיבי כנגד מים, ניקיון המקום

.אספקת כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה

   -                    ₪ 30יחידה

3.22

אספקת והתקנת כולל חוט , כולל כל העבודות הנלוות' ', קידוח אופקי למעבר מכשולים כבישים וכד

. ( לכל מטר נוסף1:20תוספת לאורך הקידוח תשולם ביחס של )א "מ כ" מ50השחלה ששה קנים 

העבודה תיכלול את כל הפעילויות הנידרשות לרבות עבודות איטום או הסבה נידרשות כולל כל הפעילו

   -                    ₪ 5א"מ

3.23

בתוואי החפירה כולל חבל משיכה " 3ע בגודל של " צנורת מסוג יק6חפירה באספלט והתקנת  

ופינוי עודפי ,כולל מצע של חול  כולל החזרת השטח לקדמתו כולל ביצוע אספלט ,התקנת סרט סימון ,

,והכל על פי התקנים.אדמה 

   -                    ₪ 5א"מ

3.24

הכנת , הטמנתו, הכנת חפירה:אספקת והטמנת גוב תקני בהתאם למפרט הטכני הכולל לרבות 

מכסה , הארקה, מיתלים, משענות, עוגנים: אביזרים תקניים כגון,  לצנרת בהתאם לתוכניות" מופות"

העבודה תיכלול תיכנון הנדסי. 401Aהגוב מסוג . ' טון  וכד25מתכת עליון דגם כביש לעומס נתון של 

   -                    ₪ 5יחידה

3.25

הכנת מצע , ביצוע העבודה יכלול את ביצוע החפירה. ביצוע חפירה קלה ידנית לצורך הטמנת צנרת

כיסוי החפירה והידוקה כולל הרטבת ההידוק מספר פעמים על מנת להגיע למשטח , חול ריפוד מותאם

קשיח

   -                    ₪ 5יחידה

   -                    ₪ 5יחידהי מודד מוסמך"בדיקת תואי  החפירה וסימון תואי ע3.26

3.27

 כולל  ניקיון המקום החזרתו למצב ראשוני 5"ביצוע קידוח בקיר בטון או בגוב בטון בקוטר של עד 

כולל אספקת כל החומרים הנדרשים ', חדירת חרקים וכו, ואיטום החור באיטום מסיבי כנגד מים

.לביצוע העבודה

   -                    ₪ 5יחידה

3.28
המחיר הנו לרבות - ט"מבצע מאושר משהב/י מתקין" בקידוח חדש עMCT/SVTביצוע מעבר מוגן 

בדיקה ואישור הגורמים המוסמכים, חיבור, השחלת הכבל, אספקת הגומיה, אספקת מסגרת היעודית
   -                    ₪ 10יחידה

3.29

MCT/SVT -  פתיחה וסגירת מעברים מוגני אש ומעברים מוגני חומר כימי(MCT) מבצע /י מתקין"ע

בדיקה ואישור , חיבור, השחלת הכבל, המחיר הנו לרבות אספקת הגומיה להחלפה- ט"מאושר משהב

הגורמים המוסמכים

   -                    ₪ 10יחידה

   -                    ₪ 2ע"שעבודות מחפרון עבור ביצוע עבודות בצמוד להפרעות בתואי החפירה3.30

   -                    ₪ 2א"מבדיקת תוואי בעזרת גלאי מתכות וכבלים לכל רוחב תואי החפירה3.31

   -                    ₪    -                ₪ כ לפרק תשתיות עבודות חוץ ופנים"סה

מסדים וארונות יעודיים : 4פרק 4.00

4.01
 חד 16A שקעים 6 כולל מאוורר ופס 6Uמ ובגובה עד " מ700בעומק עד ,  תלויה19"ארונית תקשורת 

פאזי
   -                    ₪ 10יחידה

4.02
 16A שקעים 6 כולל מאוורר ופס 10Uמ ובגובה עד " מ700בעומק עד ,  תלויה19"ארונית תקשורת 

חד פאזי
   -                    ₪ 5יחידה

4.03
 16A שקעים 6 כולל מאוורר ופס 20Uמ ובגובה עד " מ700בעומק עד ,  תלויה19"ארונית תקשורת 

חד פאזי
   -                    ₪ 5יחידה

4.04
 16A שקעים 6 כולל מאוורר ופס 30Uמ ובגובה עד " מ700בעומק עד ,  תלויה19"ארונית תקשורת 

חד פאזי
   -                    ₪ 5יחידה

4.05

מ " מ800 הארון יהיה רוחב . 44Uארון ייעודי להתקנת מערכות תקשורת או מחשבים בגובה עד 

 U כולל סימון 19"ברוחב  (T- NUT)כולל מסילות התקנה מחורצות ניתנות להזזה .  מ" מ800ועומקו 

דלתות קידמיות ואחוריות חצויות . רגליות פטריות קבועות או גלגלים נישלפים, וטבעות להעברת כבילה

הארון יכיל קיט ,  ועם נעילת בריחים עליונים ותחתונים80%לאורך עשויות פח בחירור של לפחות 

 2.מ " ס25חיבור יחידת ארון לארון סמוך ותעלות קדמיות ותעלות אחוריות בשני צדדים בעומק של 

צבע .  בקצהCEE A16מ ותקע " מ2.5 מטר  בעובי 5  כולל כבל C-13 שקעי      12פסי חשמל 

.ג" ק700 עומס פנימי נדרש. פ בקשת המזמין"הארונות ע

   -                    ₪ 5יחידה

4.06

מ " מ800 הארון יהיה רוחב . 44Uארון ייעודי להתקנת מערכות תקשורת או מחשבים בגובה עד 

 כולל סימון 19"ברוחב  (T- NUT)כולל מסילות התקנה מחורצות ניתנות להזזה .  מ" מ1200ועומקו 

Uדלתות קידמיות ואחוריות . רגליות פטריות קבועות או גלגלים נישלפים,  וטבעות להעברת כבילה

הארון יכיל ,  ועם נעילת בריחים עליונים ותחתונים80%חצויות לאורך עשויות פח בחירור של לפחות 

מ " ס25קיט חיבור יחידת ארון לארון סמוך ותעלות קדמיות ותעלות אחוריות בשני צדדים בעומק של 

צבע .  בקצהCEE A16מ ותקע " מ2.5 מטר  בעובי 5  כולל כבל C-13 שקעי      12 פסי חשמל 4.

.ג" ק700 עומס פנימי נדרש. פ בקשת המזמין"הארונות ע

   -                    ₪ 5יחידה



4.07

 APC מקורי מתוצרת 44Uארון ייעודי להתקנת מערכות תקשורת או מחשבים בגובה עד 

/Knurr/Rittal/ CPI  ההתקנה תכלול את כל . מ" מ1200 ועומקומ " מ600 הארון יהיה רוחב

לציוד  (T- NUT)הארון יכלול מסילות התקנה מחורצות ניתנות להזזה . החלקים והאביזרים המסופקים

הארון יכלול רגליות פטריות קבועות או גלגלים .  וטבעות להעברת כבילהU כולל סימון 19"ברוחב 

 לאורכןמחולקות הדלתות האחוריות יהיו , הדלת הקידמית תהיה דלת מלאה ברוחב הארון. נישלפים

 ועם נעילת בריחים 80%יהיו בחירור של לפחות  (הקדמיות והאחוריות)הדלתות , (כנפיות-דו) לשניים

 4ומפתח צילינדר ייחודי בעל  (LNלא )כל הדלתות יהיו עם פינים נשלפים בדלתות . עליונים ותחתונים

הארון יכיל קיט חיבור יחידת ארון לארון סמוך וסגירת פתחים בגג הארון באמצעות שערות . נעילה' נק

כולל , הארון יכלול מערכות ניהול כבילה אופקית ואנכית תוצרת יצרן הארון. למניעת בריחת אוויר

. ZERO Uאספקה והתקנת טבעות תמיכה אחוריות בארון תקשורת להעברת כבלי גישור ותליית פסי 

.ג" ק800 עומס פנימי נדרש. פ בקשת המזמין"צבע הארונות ע

   -                    ₪ 5יחידה

4.08

 APC מקורי מתוצרת 44Uארון ייעודי להתקנת מערכות תקשורת או מחשבים בגובה עד 

/Knurr/Rittal/ CPI  ההתקנה תכלול את כל החלקים . מ"מ 800 ועומקומ " מ800 הארון יהיה רוחב

לציוד ברוחב  (T- NUT)הארון יכלול מסילות התקנה מחורצות ניתנות להזזה . והאביזרים המסופקים

. הארון יכלול רגליות פטריות קבועות או גלגלים נישלפים.  וטבעות להעברת כבילהU כולל סימון 19"

  לשנייםלאורכןמחולקות הדלתות האחוריות יהיו , הדלת הקידמית תהיה דלת מלאה ברוחב הארון

 ועם נעילת בריחים עליונים 80%יהיו בחירור של לפחות  (הקדמיות והאחוריות)הדלתות , (כנפיות-דו)

'  נק4ומפתח צילינדר ייחודי בעל  (LNלא )כל הדלתות יהיו עם פינים נשלפים בדלתות . ותחתונים

הארון יכיל קיט חיבור יחידת ארון לארון סמוך וסגירת פתחים בגג הארון באמצעות שערות . נעילה

כולל , הארון יכלול מערכות ניהול כבילה אופקית ואנכית תוצרת יצרן הארון. למניעת בריחת אוויר

. ZERO Uאספקה והתקנת טבעות תמיכה אחוריות בארון תקשורת להעברת כבלי גישור ותליית פסי 

.ג" ק800 עומס פנימי נדרש. פ בקשת המזמין"צבע הארונות ע

   -                    ₪ 5יחידה

4.09

 APC מקורי מתוצרת 44Uארון ייעודי להתקנת מערכות תקשורת או מחשבים בגובה עד 

/Knurr/Rittal/ CPI  ההתקנה תכלול את כל . מ"מ 1200 ועומקומ " מ800 הארון יהיה רוחב

לציוד  (T- NUT)הארון יכלול מסילות התקנה מחורצות ניתנות להזזה . החלקים והאביזרים המסופקים

הארון יכלול רגליות פטריות קבועות או גלגלים .  וטבעות להעברת כבילהU כולל סימון 19"ברוחב 

 לאורכןמחולקות הדלתות האחוריות יהיו , הדלת הקידמית תהיה דלת מלאה ברוחב הארון. נישלפים

 ועם נעילת בריחים 80%יהיו בחירור של לפחות  (הקדמיות והאחוריות)הדלתות , (כנפיות-דו) לשניים

 4ומפתח צילינדר ייחודי בעל  (LNלא )כל הדלתות יהיו עם פינים נשלפים בדלתות . עליונים ותחתונים

הארון יכיל קיט חיבור יחידת ארון לארון סמוך וסגירת פתחים בגג הארון באמצעות שערות . נעילה' נק

כולל , הארון יכלול מערכות ניהול כבילה אופקית ואנכית תוצרת יצרן הארון. למניעת בריחת אוויר

. ZERO Uאספקה והתקנת טבעות תמיכה אחוריות בארון תקשורת להעברת כבלי גישור ותליית פסי 

.ג" ק800 עומס פנימי נדרש. פ בקשת המזמין"צבע הארונות ע

   -                    ₪ 5יחידה

   -                    ₪ 30יחידהמ" מ1200מ בעומק עד " מ800מדף קבוע לארון ברוחב עד  4.10

   -                    ₪ 10יחידהמ" מ1200מ בעומק עד " מ800מגירת שירות לארון ברוחב עד  4.11

4.12
הפנל יהיה בעל פתח שערות רציף ללא , ללא מגש/ עם1Uבגובה   (פנל שערות)פנל לניתוב מגשרים 

.מ נטו" ס3גובה הפתח יהיה , הפרדה
   -                    ₪ 100יחידה

   -                    ₪ 20יחידההתקן אופקי לניהול מגשרים בעל  דלת קדמית4.13

   -                    ₪ 20יחידההתקן אנכי לניהול מגשרים בעל  דלת קדמית4.14

   -                    ₪ 100יחידה2Uאספקה והתקנת פנל עיוור בגובה עד 4.15

   -                    ₪ 200יחידה יחידות100אספקת סט אום קפיץ למסילות הכולל 4.16

   -                    ₪ 100יחידה יחידות100אספקת סט ברגים ודיסקיות הכולל 4.17

   -                    ₪ 20יחידהאספקה והתקנת ערכת הארקה לארון תקשורת4.18

   -                    ₪ 10יחידהאספקה והתקנת מאוורר בודד לארון תקשורת4.19

4.20

כולל " ישראליים" שקעי כח מסוג ותקן 6הפס יכלול . 19"פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת 

כולל כבל פנדל באורך . לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן.  ונורית סימוןG מסוג A 16 ת "מתג מאמ

CEE16Aובקצהו תקע חשמלי מסוג '  מ15עד 

   -                    ₪ 10יחידה

4.21

" ישראליים" שקעי כח מסוג ותקן 12הפס יכלול . 19"פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת 

כולל כבל פנדל . לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן.  ונורית סימוןG מסוג A 16 ת "כולל מתג מאמ

CEE16Aובקצהו תקע חשמלי מסוג '  מ15באורך עד 

   -                    ₪ 10יחידה

4.22

" ישראליים" שקעי כח מסוג ותקן 12הפס יכלול . 19"פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת 

כולל כבל פנדל . לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן.  ונורית סימוןG מסוג A 32 ת "כולל מתג מאמ

CEE32Aובקצהו תקע חשמלי מסוג '  מ15באורך עד 

   -                    ₪ 10יחידה

4.23

 C-13 שקעי כח מסוג 6הפס יכלול . 19"פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת 

לפס יהיה מארז מתכת וישא תו .  ונורית סימוןG מסוג A 16 ת "כולל מתג מאמ ("קומקום/אמריקאי")

CEE16Aובקצהו תקע חשמלי מסוג '  מ15כולל כבל פנדל באורך עד . תקן

   -                    ₪ 6יחידה

4.24

 C-13 שקעי כח מסוג 12הפס יכלול . 19"פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת 

לפס יהיה מארז מתכת וישא תו .  ונורית סימוןG מסוג A 16 ת "כולל מתג מאמ ("קומקום/אמריקאי")

CEE16Aובקצהו תקע חשמלי מסוג '  מ15כולל כבל פנדל באורך עד . תקן

   -                    ₪ 6א"מ

4.25

כולל מתג  "אמריקאיים "C-13 שקעי 24הפס יכלול . 19"יעודי להתקנה במסגרת פס שקעי חשמל 

כולל כבל .  וישא תו תקןU1/ZERO-Uהמארז יהיה מארז מתכת בתצורת . ונורית סימון A 32 ת "מאמ

.CEE 32Aובקצהו תקע חשמלי מסוג '  מ15פנדל באורך עד 

   -                    ₪ 2יחידה



   -                    ₪ 1יחידה. ברמת השקעResetל אך מנוהל וכולל תוכנת ניהול ואשרות ביצוע "כנ4.26

4.27

 C-13חלקם מסוג ,  שקעים24הפס יכלול . 19"יעודי להתקנה במסגרת פס שקעי חשמל 

 תלת פאזי 32Aת "כולל מתג מאמ, ("להב/Blade"לשרתי ) C-19וחלקם מסוג  ("קומקום/אמריקאי")

כולל כבל פנדל באורך עד .  וישא תו תקןZERO-Uהמארז יהיה מארז מתכת בתצורת . ונורית סימון

.CEE 32Aובקצהו תקע חשמלי מסוג '  מ15

   -                    ₪ 2יחידה

   -                    ₪ 1יחידה. ברמת השקעResetל אך מנוהל וכולל תוכנת ניהול ואשרות ביצוע "כנ4.28

4.29

 C-13חלקם מסוג ,  שקעים36הפס יכלול . 19"פס שקעי חשמל יעודי להתקנה במסגרת 

 תלת פאזי 32Aת "כולל מתג מאמ, ("להב/Blade"לשרתי ) C-19וחלקם מסוג  ("קומקום/אמריקאי")

כולל כבל פנדל באורך עד .  וישא תו תקןZERO-Uהמארז יהיה מארז מתכת בתצורת . ונורית סימון

.CEE 32Aובקצהו תקע חשמלי מסוג '  מ15

   -                    ₪ 2יחידה

   -                    ₪ 1יחידה. ברמת השקעResetל אך מנוהל וכולל תוכנת ניהול ואשרות ביצוע "כנ4.30

4.31
 יצוקיםהמחברים יהיו מחברים . ' מ3.5עבור שרתים באורך מרבי של  (נקבה-זכר)כבלי הזנת חשמל 

.כל הכבלים יהיו מסומנים בשני קצוותיהם. ("קומקום/אמריקאי") C-13-C-14מסוג 
   -                    ₪ 50יחידה

4.32
 יצוקיםהמחברים יהיו מחברים . ' מ3.5עבור שרתים באורך מרבי של  (נקבה-זכר)כבלי הזנת חשמל 

.כל הכבלים יהיו מסומנים בשני קצוותיהם. ("Blade/"לשרתי להב) C-19-C-20מסוג 
   -                    ₪ 50יחידה

4.33
 2  היחידה תאפשר כניסה של 3000VAבהספק  " 19 להתקנה במסד 230V  עצמאית STSיחידת 

C13  יציאות בודדות 6-מקורות בחיבור לתקע ישראלי ו
   -                    ₪ 5יחידה

4.34

, התקנת מנעול חשמלי דלת קידמית ואחורית: יחידת מסד תכלול . ערכת  מסד למערכת הבקרה

יחידת ,  על גג המסדWEBמצלמת , מדידת טמפרטורה במסד, סנסור פתיחת דלתות קידמי ואחורי

.וכל הכבילה הנדרשת (אצבע)זיהוי ביומטרי 

   -                    ₪ 1קומפלט

   -                    ₪    -                ₪ כ לפרק מסדים וארונות יעודיים"סה

אופטיקה : 5פרק 5.00

5.01

 ומעטה TIGHT TUBEבמארז  ,OM3 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 6כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR . הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבתKevlar בין 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . המעטים

   -                    ₪ 100א"מ

5.02

 ומעטה TIGHT TUBEבמארז  ,OM3 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 12כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR . הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבתKevlar בין 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . המעטים

   -                    ₪ 500א"מ

5.03

 ומעטה TIGHT TUBEבמארז  ,OM3 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 24כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR . הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבתKevlar בין 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . המעטים

   -                    ₪ 200א"מ

5.04

 ומעטה TIGHT TUBEבמארז  ,OM3 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 48כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR . הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבתKevlar בין 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . המעטים

   -                    ₪ 20א"מ

5.05

 ומעטה TIGHT TUBEבמארז , OM3 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 72כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR . הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבתKevlar בין 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . המעטים

   -                    ₪ 20א"מ

5.06

 TIGHT TUBEבמארז  ,OM3 מקרון 50 בקוטר M.M סיבים 144כבל אופטי להתקנה פנימית 

 Kevlarהכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבת . HFFRומעטה 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . בין המעטים

   -                    ₪ 20א"מ

5.07

 ומעטה TIGHT TUBEבמארז  ,OM4 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 6כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR . הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבתKevlar בין 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 40הסיבים יעמדו בתקן העברת . המעטים

   -                    ₪ 10א"מ

5.08

 ומעטה TIGHT TUBEבמארז  ,OM4 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 12כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR . הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבתKevlar בין 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 40הסיבים יעמדו בתקן העברת . המעטים

   -                    ₪ 10א"מ

5.09

 ומעטה TIGHT TUBEבמארז  ,OM4 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 24כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR . הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבתKevlar בין 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 40הסיבים יעמדו בתקן העברת . המעטים

   -                    ₪ 10א"מ

5.10

 ומעטה TIGHT TUBEבמארז  ,OM4 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 48כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR . הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבתKevlar בין 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 40הסיבים יעמדו בתקן העברת . המעטים

   -                    ₪ 10א"מ

5.11

 ומעטה TIGHT TUBEבמארז , OM4 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 72כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR . הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבתKevlar בין 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 40הסיבים יעמדו בתקן העברת . המעטים

   -                    ₪ 10א"מ

5.12

 TIGHT TUBEבמארז  ,OM4 מקרון 50 בקוטר M.M סיבים 144כבל אופטי להתקנה פנימית 

 Kevlarהכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שיכבת . HFFRומעטה 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 40הסיבים יעמדו בתקן העברת . בין המעטים

   -                    ₪ 10א"מ

5.13
 ומעטה Semi-Tight Tubeבמארז ,  מיקרון9 בקוטר S.M סיבים 6כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR.
   -                    ₪ 10א"מ

5.14
 ומעטה Semi-Tight Tubeבמארז ,  מיקרון9 בקוטר S.M סיבים 12כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR.
   -                    ₪ 10א"מ

5.15
 ומעטה Semi-Tight Tubeבמארז ,  מיקרון9 בקוטר S.M סיבים 24כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR.
   -                    ₪ 10א"מ

5.16
 ומעטה Semi-Tight Tubeבמארז ,  מיקרון9 בקוטר S.M סיבים 48כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR.
   -                    ₪ 10א"מ



5.17
 ומעטה Semi-Tight Tubeבמארז ,  מיקרון9 בקוטר S.M סיבים 72כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR.
   -                    ₪ 10א"מ

5.18
 ומעטה Semi-Tight Tubeבמארז ,  מיקרון9 בקוטר S.M סיבים 144כבל אופטי להתקנה פנימית 

HFFR.
   -                    ₪ 10א"מ

5.19

 בקוטר M.M  סיבים6, פ דרישת הלקוח"ק או עילי ע"משוריין עבור תת ,להתקנה חיצוניתכבל אופטי 

. ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז , OM4 מיקרון 50

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת 

   -                    ₪ 20א"מ

5.20

 M.M סיבים 12, פ דרישת הלקוח"ק או עילי ע"משוריין עבור תת, י להתקנה חיצוניתכבל אופט

ל בתוך הצינורית ובין 'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז , OM4 מיקרון 50בקוטר 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . הצינוריות

   -                    ₪ 1000א"מ

5.21

 M.M סיבים 24, פ דרישת הלקוח"ק או עילי ע"משוריין עבור תת, י להתקנה חיצוניתכבל אופט

ל בתוך הצינורית ובין 'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז , OM4 מיקרון 50קוטר ב

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . הצינוריות

   -                    ₪ 1000א"מ

5.22

 M.M סיבים 48, פ דרישת הלקוח"ק או עילי ע"משוריין עבור תת, להתקנה חיצוניתכבל אופטי 

ל בתוך הצינורית ובין 'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז , OM4 מיקרון 50בקוטר 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . הצינוריות

   -                    ₪ 300א"מ

5.23

 M.M סיבים 72, פ דרישת הלקוח"ק או עילי ע"משוריין עבור תת,  להתקנה חיצוניתכבל אופטי

ל בתוך הצינורית ובין 'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז , OM4 מיקרון 50בקוטר 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . הצינוריות

   -                    ₪ 20א"מ

5.24

 M.M סיבים 144, פ דרישת הלקוח"ק או עילי ע"משוריין עבור תת, להתקנה חיצוניתכבל אופטי 

ל בתוך הצינורית ובין 'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז , OM4 מקרון 50בקוטר 

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . הצינוריות

   -                    ₪ 20א"מ

5.25
 בקוטר S.M סיבים 12, פ דרישת הלקוח"ק או עילי ע"משוריין עבור תת ,להתקנה חיצוניתכבל אופטי 

.ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז ,  מיקרון9
   -                    ₪ 1000א"מ

5.26
 בקוטר S.M סיבים 24, פ דרישת הלקוח"ק או עילי ע"משוריין עבור תת, להתקנה חיצוניתכבל אופטי 

.ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז ,  מיקרון9
   -                    ₪ 500א"מ

5.27

פ "ק או עילי ע"משוריין עבור תת, להתקנה חיצוניתבדיקה ושילוט כבל אופטי , התקנה, אספקה

ל 'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז ,  מיקרון9 בקוטר S.M סיבים 48, דרישת הלקוח

.בתוך הצינורית ובין הצינוריות

   -                    ₪ 20א"מ

5.28
 בקוטר S.M סיבים 72, פ דרישת הלקוח"ק או עילי ע"משוריין עבור תת, להתקנה חיצוניתכבל אופטי 

.ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז ,  מיקרון9
   -                    ₪ 20א"מ

5.29
 S.M סיבים 144, פ דרישת הלקוח"ק או עילי ע"משוריין עבור תת, להתקנה חיצוניתכבל אופטי 

.ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז ,  מיקרון9בקוטר 
   -                    ₪ 20א"מ

5.30

גובה . פנל עליון לשמירת רווח ומגש איסוף מגשרים,  סיבים כולל מגש לכבלים24-לוח ניתוב אופטי ל

חיבורו במסד וביצוע כל חיבורי הכבלים ויחידות , העבודה כוללת את אספקת הלוח. 1Uהלוח יהיה 

התיאום אליו לרבות מתאמי דו נקבה

   -                    ₪ 30יחידה

5.31

גובה . פנל עליון לשמירת רווח ומגש איסוף מגשרים,  סיבים כולל מגש לכבלים48-לוח ניתוב אופטי ל

חיבורו במסד וביצוע כל חיבורי הכבלים ויחידות , העבודה כוללת את אספקת הלוח. 1Uהלוח יהיה 

התיאום אליו לרבות מתאמי דו נקבה

   -                    ₪ 20יחידה

5.32

גובה . פנל עליון לשמירת רווח ומגש איסוף מגשרים,  סיבים כולל מגש לכבלים96-לוח ניתוב אופטי ל

חיבורו במסד וביצוע כל חיבורי הכבלים ויחידות , העבודה כוללת את אספקת הלוח. 1Uהלוח יהיה 

התיאום אליו לרבות מתאמי דו נקבה

   -                    ₪ 20יחידה

5.33

העבודה תכלול .  שיותקן בלוח הניתוב האופטי LC/SC נקבה מסוג -מתכתי ויחידת דו/מתאם  פלסטי

 חרוט והפעלת הנקודה  PVC ביצוע סימון באמצעות שלט , חיבור הכבלים, חיבור היחידה בלוח הניתוב

.מקצה לקצה

   -                    ₪ 200יחידה

5.34
כולל   ,במאונך (קסטות) מודולים 12 עד להתקנה מודולרית של 4U ייעודית בגובה עד 19"מסגרת 

.מגשים לכבלים ולריתוכים
   -                    ₪ 2יחידה

5.35
כולל מגשים   ,במאוזן (קסטות) מודולים 4 עד להתקנה מודולרית של 1U ייעודית בגובה 19"מסגרת 

.לכבלים ולריתוכים
   -                    ₪ 2יחידה

5.36
 HIGH סיבים בתצורת 576עד  להתקנה מודולרית של 4U ייעודית בגובה עד 19"מסגרת 

DENSITYב מודולים יעודיים של " עMTP-LCכולל מגשים לכבלים ולריתוכים .
2 ₪                    -   

5.37

 עבור LC Duplex סיבים הכולל מתאמים ומחברים אופטיים מסוג 24-ל (קסטה)מודול ניתוב אופטי 

 שבוצע UPC בליטוש Pig-Tailכל המחברים יהיו מסוג .  מיקרון מיקרון50 בקוטר MM OM3סיבי 

וכן מגש ליתרת , כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, כולל ריתוך לסיב ועיגונו וכל הנדרש לכך, במפעל

ולהחלפה ביניהן כולל שינוי מצב ,  הייעודיות לעיל19-"המודול יתאים להתקנה בכל מסגרות ה. סיבים

.למאונך או למאוזן בהתאם למסגרת

   -                    ₪ 30יחידה

5.38

 עבור LC Duplex סיבים הכולל מתאמים ומחברים אופטיים מסוג 24-ל (קסטה)מודול ניתוב אופטי 

 שבוצע UPC בליטוש Pig-Tailכל המחברים יהיו מסוג .  מיקרון מיקרון50 בקוטר MM OM4סיבי 

וכן מגש ליתרת , כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, כולל ריתוך לסיב ועיגונו וכל הנדרש לכך, במפעל

ולהחלפה ביניהן כולל שינוי מצב ,  הייעודיות לעיל19-"המודול יתאים להתקנה בכל מסגרות ה. סיבים

.למאונך או למאוזן בהתאם למסגרת

5.39

 עבור LC Duplex סיבים הכולל מתאמים ומחברים אופטיים מסוג 24-ל (קסטה)מודול ניתוב אופטי 

כולל ,  שבוצע במפעלUPC בליטוש Pig-Tailכל המחברים יהיו מסוג .  מיקרון9 בקוטר SMסיבי 

. וכן מגש ליתרת סיבים, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, ריתוך לסיב ועיגונו וכל הנדרש לכך

ולהחלפה ביניהן כולל שינוי מצב למאונך ,  הייעודיות לעיל19-"המודול יתאים להתקנה בכל מסגרות ה

.או למאוזן בהתאם למסגרת

   -                    ₪ 30יחידה

5.40

 עבור SC Duplex סיבים הכולל מתאמים ומחברים אופטיים מסוג 12-ל (קסטה)מודול ניתוב אופטי 

 שבוצע UPC בליטוש Pig-Tailכל המחברים יהיו מסוג . OM3/OM4 מיקרון 50 בקוטר MMסיבי 

וכן מגש ליתרת , כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, כולל ריתוך לסיב ועיגונו וכל הנדרש לכך, במפעל

ולהחלפה ביניהן כולל שינוי מצב ,  הייעודיות לעיל19-"המודול יתאים להתקנה בכל מסגרות ה. סיבים

.למאונך או למאוזן בהתאם למסגרת

   -                    ₪ 1יחידה



5.41

 עבור LC Duplexמחבר אופטי זכר מסוג 

,  שבוצע במפעלUPC בליטוש Pig-Tailהמחבר יהיה בתצורת . OM3 מיקרון 50 בקוטר MMסיב 

.כולל ריתוך לסיב ועיגונו וכל הנדרש לכך

   -                    ₪ 200יחידה

5.42

 עבור SC Duplexמחבר אופטי זכר מסוג 

,  שבוצע במפעלUPC בליטוש Pig-Tailהמחבר יהיה בתצורת . OM3 מיקרון 50 בקוטר MMסיב 

.כולל ריתוך לסיב ועיגונו וכל הנדרש לכך

   -                    ₪ 10יחידה

5.43

 עבור LC Duplexמחבר אופטי זכר מסוג 

כולל ריתוך ,  שבוצע במפעלUPC בליטוש Pig-Tailהמחבר יהיה בתצורת .  מיקרון9 בקוטר SMסיב 

.לסיב ועיגונו וכל הנדרש לכך

   -                    ₪ 200יחידה

5.44

 עבור SC Duplexמחבר אופטי זכר מסוג 

כולל ריתוך ,  שבוצע במפעלUPC בליטוש Pig-Tailהמחבר יהיה בתצורת .  מיקרון9  בקוטרSMסיב 

.לסיב ועיגונו וכל הנדרש לכך

   -                    ₪ 10יחידה

5.45
 ST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי , OM3/OM4 מיקרון 50קוטר , M.M,  מגשר אופטי כפול

' מ1באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש , כפולים בקצותיו
   -                    ₪ 20יחידה

5.46
 ST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי , OM3/OM4 מיקרון 50קוטר , M.M,  מגשר אופטי כפול

' מ3באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש , כפולים בקצותיו
   -                    ₪ 20יחידה

5.47
 ST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי , OM3/OM4 מיקרון 50קוטר , M.M,  מגשר אופטי כפול

' מ5באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש , כפולים בקצותיו
   -                    ₪ 20יחידה

5.48
 ST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי , OM3/OM4 מיקרון 50קוטר , M.M,  מגשר אופטי כפול

' מ9באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש , כפולים בקצותיו
   -                    ₪ 20יחידה

5.49
 ST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי , OM3/OM4 מיקרון 50קוטר , M.M,  מגשר אופטי כפול

' מ15באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש , כפולים בקצותיו
   -                    ₪ 20יחידה

5.50
 ST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי , OM3/OM4 מיקרון 50קוטר , M.M,  מגשר אופטי כפול

' מ25באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש , כפולים בקצותיו
   -                    ₪ 20יחידה

5.51
,  כפולים בקצותיוST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי ,  מיקרון9קוטר , S.M,  מגשר אופטי כפול

' מ1באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש 
   -                    ₪ 20יחידה

5.52
,  כפולים בקצותיוST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי ,  מיקרון9קוטר , S.M,  מגשר אופטי כפול

' מ3באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש 
   -                    ₪ 20יחידה

5.53
,  כפולים בקצותיוST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי ,  מיקרון9קוטר , S.M,  מגשר אופטי כפול

' מ5באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש 
   -                    ₪ 20יחידה

5.54
,  כפולים בקצותיוST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי ,  מיקרון9קוטר , S.M,  מגשר אופטי כפול

' מ10באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש 
   -                    ₪ 20יחידה

5.55
,  כפולים בקצותיוST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי ,  מיקרון9קוטר , S.M,  מגשר אופטי כפול

' מ15באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש 
   -                    ₪ 20יחידה

5.56
,  כפולים בקצותיוST/FC/LC/MTRJ/SCהכולל מחברי ,  מיקרון9קוטר , S.M,  מגשר אופטי כפול

' מ25באורך עד ,  מהמפעלUPCבליטוש 
   -                    ₪ 20יחידה

5.57
 הפנל יכלול את כל אמצעי החיזוק והחיבור MTP TO MTPo מתאמי חיבור 12פנל אופטי המכיל 

.(UZEROניתנת אפשרות לספק מודול )
   -                    ₪ 2יחידה

5.58

 LC סיבים בתצורת  24-ו (הזנה) MPO סיבים כולל מחברים בתצורת 2X12מודול להתקנת 

DUPLEX (פריסה) ,המודול יכלול סיבי OM3/OM4 ויכיל מגש היתוך ועלותו תכלול את היתוך 

.וביצוע בדיקות קצה לקצה, ביצוע סימון , עלות המגש, הסיבים איליו

   -                    ₪ 5יחידה

5.59

,  בקצה האחרLC מחברי 12 בקצה אחד וMTPהכולל מחבר '  מ7.5 באורך של עד FANOUTכבל 

הסיבים הכבולים יהיו מסוג . מ" מ50הכבל יהיה בעל יכולת כיפוף לרדיוס  מינימאלי בשימוש שוטף של 

 OM4 / OM3מחבר ה -MTP בקצה הכבל יהיה בהתאם לתקן הנדרש הכבל ייוצר במעבדה מוסמכת 

מחיר הכבל יכלול את התקנתו וחיווטו בארונות . ויסופק כולל דף בדיקות לניחות מצה לקצה

.התקשורת כולל דרוג מחברים/השרתים

   -                    ₪ 5קומפלט

5.60

 50הכבל יהיה בעל יכולת כיפוף לרדיוס  מינימאלי בשימוש שוטף של , סיבים במארז12כבל אופטי 

המחברים בקצוות הכבל . ' מ10 הכבל יהיה באורך של  OM3/OM4הסיבים הכבולים יהיו מסוג  . מ"מ

.הכבל ייוצר במעבדה מוסמכת ויסופק כולל דף בדיקות לניחות מצה לקצה . MPOיהיו מסוג 

   -                    ₪ 10קומפלט

5.61

 50הכבל יהיה בעל יכולת כיפוף לרדיוס  מינימאלי בשימוש שוטף של , סיבים במארז12כבל אופטי 

המחברים בקצוות הכבל יהיו . ' מ10 הכבל יהיה באורך של  SMהסיבים הכבולים יהיו מסוג  . מ"מ

.הכבל ייוצר במעבדה מוסמכת ויסופק כולל דף בדיקות לניחות מצה לקצה . MPOמסוג 

5.62
תוספת אורך ) בקצותיו MTPהכולל שני מחברי , OM3/ OM4 סיבים  12לכבל '  מ1תוספת אורך של 

(6.68לכבל בסעיף 
   -                    ₪ 100א"מ

5.63
תוספת אורך לכבל ) בקצותיו MTPהכולל שני מחברי , SM סיבים  12לכבל '  מ1תוספת אורך של 

(6.68בסעיף 
   -                    ₪ 100א"מ

   -                    ₪    -                ₪ כ לפרק אופטיקה"סה

אבזרים ושירותים נוספים : 6פרק 6.00

   -                    ₪ 300יחידהחשמלית של כל הקווים, אוהמית, בדיקה אלקטרונית6.01

   -                    ₪ 15קומפלטהכנת תיק תעוד מלא לאתר6.02

   -                    ₪ 50יחידה תווים חרוטים20,  שני צבעיםPVCשלט פלסטי חרוט לנקודת קצה בנוי סנדביץ 6.03

   -                    ₪ 20יחידה.פ הנחית המפקח"נוסח השלט ע. מ" ס5*10  חרוט בגודל PVCהכנת שילוט ייעודי לפי דרישה עשוי 6.04

   -                    ₪ 20יחידה.פ הנחית המפקח"נוסח השלט ע. מ" ס15*30 חרוט בד PVCהכנת שילוט ייעודי לפי דרישה עשוי 6.05



6.06
 כולל הוצאת פלט רישום ממוחשב ודיאגרמת OTDRביצוע בדיקות לסיבים אופטים באמצעות מכשיר 

.אופין 
   -                    ₪ 300יחידה

6.07

בעלת עד . GEWISS/ Legrand/ CIMA/ Nisko/ /א פלסט.ד.קופסת חיבורים משולבת כדוגמת ע

, התקן עיוור, מסגרת חיזוק להתקנים: כגון, כולל כל האביזרים הדרושים והנלווים, שמונה התקנים

לשקעים אופטיים מכל הסוגים ולשקעי , (טלפון, תקשורת) שקעי נחושת 4/6/8-מודול ל, רוזטת חיבור

. ט ותישא אישור תקף מטעם מכון תקנים"ט ותה"עה, הקופסה תתאים להתקנה במחיצת גבס. חשמל

.צבע לפי דרישת המזמין

   -                    ₪ 20יחידה

6.08
פרוק נקודת תשתית כולל פרוק שקע הקצה הכבל עד ארון התקשורת ובמידת הצורך כל התעול 

.לאורך התוואי
   -                    ₪ 20קומפלט

6.09

התקנת ,פרוק כל המגשרים הקיימים , הכולל  תעוד הארון לפני העבודה44Uסידור ארון קיים  בגודל 

פרוק כל הציוד הקיים ,פ דרישת המזמין  "סימון כל מגשר בשתי קצוות ע,מגשרים חדשים סירוקם 

פנלים עיוורים ברווחים ,בארון והרכבתו מחדש בהתאם לדרישת המזמין התקנת פנלי מעבר מגשרים 

.פ הצורך"ע

   -                    ₪ 6קומפלט

   -                    ₪ 200ע"ששעת עבודה טכנאי לעבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות6.10

   -                    ₪ 100ע"ש(20:00לילות אחרי / חגים / שבתות )קריאה מיוחדת /שעת טכנאי שעות חריגות6.11

   -                    ₪ 100ע"שזמן הגעת טכנאי עד שעתיים - (עבור תשתיות קיימות בלבד)שעת טכנאי לטיפול בתקלה משביתה 6.12

6.13
לרבות גידור המנוף וכל  שעות נטו 5חצי יום עבודה  מטר גובה עבור 6עבודות מנוף סל אדם עד 

העבודות הנלוות להרמת העובד
   -                    ₪ 1קומפלט

6.14
 לרבות גידור המנוף וכל  שעות נטו12עבור יום עבודה  מטר גובה 6עבודות מנוף סל אדם עד 

העבודות הנלוות להרמת העובד ונקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים
   -                    ₪ 1קומפלט

6.15
 לרבות גידור  שעות נטו5עבור חצי יום עבודה  מטר גובה 20 מטר עד 6עבודות מנוף סל אדם 

המנוף וכל העבודות הנלוות להרמת העובד ונקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים
   -                    ₪ 1קומפלט

6.16
לרבות גידור המנוף  שעות נטו 10עבור יום עבודה  מטר גובה 20 מטר עד 6עבודות מנוף סל אדם 

וכל העבודות הנלוות להרמת ונקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים
   -                    ₪ 1קומפלט

6.17
לרבות גידור הבמה וכל  שעות נטו 12עבור יום עבודה  מטר גובה 6עבודות במת הרמה עד 

העבודות הנלוות להרמת העובד ונקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים
   -                    ₪ 1קומפלט

6.18
 לרבות גידור הבמה וכל  שעות נטו12עבור יום עבודה  מטר גובה 12 עד 6עבודות במת הרמה 

העבודות הנלוות להרמת העובד ונקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים
   -                    ₪ 1קומפלט

6.19
עבודות מנוף להרמת במת הרמה והכנסה למתחם העבודה לרבות גידור האזור ונקיטת אמצעי 

הבטיחות הנדרשים
   -                    ₪ 1קומפלט

   -                    ₪    -                ₪ כ לפרק אבזרים ושירותים נוספים"סה

   -                    ₪    -                ₪ כ"סה
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 מפרט טכני  -נספח  ב'  
 

 (Iהגדרות ) .1

 : תשתית הכבלים הפרושה מריכוז תקשורת עד משתמשי הקצה.תשתית אופקית .1.1

קצה לתקשורת מחשבים/טלפוניה, אשר מותקנות בשלב זה של הפרויקט לא יופעל -: נקודותנקודות קרות .1.2

קצה, חיבור הכבלים בקצוות -קנה כוללת כבלים, לוחות ניתוב ובלוקי חיבור, שקעיקצה. ההת-עליהן ציוד

 מנוי ופתילי גישור.-ללוחות לבלוקים ולשקעים, פתילי

 : תשתית המבוצעת מחוץ לתוואי המבנהתשתית חוץ .1.3

 .: שלבי ביניים בביצוע כל פרט בפרויקט. בכל שלב ביניים יהיו תוצרים ברי מסירה וברי בדיקהאבן דרך .1.4

 : קמפוס מכללת בית ברל.אתר .1.5

 בקשה להצעה: כל מסמכי הבקשה. .1.6

1.7. MTBF זמן מדוד ממוצע בין תקלה לתקלה בציוד המוצע בפרויקט, זמן זה נמדד למוצרים ולמערכת על :

 פי דרישה.

: תשתית תקשורת הבנויה מציוד שאינו מופעל על גבי רשת החשמל כגון: כבלי תשתית פאסיבית .1.8

 ניתוב וכד'. תקשורת, ארונות, לוחות

: ציוד תקשורת או אחר המופעל על גבי התשתית הפאסיבית ומשמש להפעלת רשת תשתית אקטיבית .1.9

 התקשורת או חדר המחשב.

1.10. LAN.רשת תקשורת מקומית המותקנת ופועלת בתוך שטח הלקוח באתר אחד או כמה אתרים : 

ב והן עבור מערכת : תשתית כבילה המיועדת לשימוש כפול הן עבור מערכת המחשותשתית אחודה .1.11

 הטלפוניה.

1.12. WAN רשת תקשורת בין אתרית המותקנת במספר אתרים ומקשרת ביניהם. ברשת כזו משתמשים :

 בשרותי תווך תקשורת חיצוניים.

חישוב בכתב הכמויות של סכום עלות אספקה והתקנה מוכפל בכמות הנדרשת )פעולת  חישוב רוחב: .1.13

 חיבור וכפל(.

 המחירים בטבלה אחת או בטבלת ריכוז עלויות )פעולת חיבור(. : חישוב כל סכומיחישוב אורך .1.14

 : אדם הנושא רישיון של משרד העבודה לבצע עבודות מדידה.מודד מוסמך .1.15

 

 מענה למפרט הטכני מילוי כתב הכמויות .2

על המציע לפרט את כל הדגמים והמספרים הקטלוגיים לפריטים המוצעים בנספח א' כתב כמויות לתשתיות  .2.1

קרקעיות. כמו כן יספק דפי יצרן מצולמים או מודפסים )בצבע( בכתב ברור -ביות ועבודות תתתקשורת פאסי

 וקריא של כל הפריטים המוצעים.

עבור פריטים למערך הטלפוניה יציג הספק עמידה ואישורי תו תקן ישראלי רשמי וכי הביצוע הנו בהתאם  .2.2

 למפרטי חברת בזק.

 הספק נדרש בשלב הגשת ההצעה להציג: .3
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צוותי עבודה )צוות עבודה מורכב משני עובדים: מנהל צוות ועובד( קבועים המיועדים לעבודה בפרויקט. שני  .3.1

)שישה( חודשים לפני פרסום  6צוותי העבודה הינם עובדים קבועים של החברה ועובדים אצל המציע לפחות 

 מכרז זה.

הנושאים המנהלים והן עבור  מנהל פרויקט ראשי אשר ישמש כמתאם המרכזי בין המזמין לחברה הן עבור .3.2

 הנושאים הטכניים.

 דרישות מקצועיות ממנהל הפרויקט:

היכרות עם תקני כבילת תקשורת נתונים וטלפוניה וכן ניסיון בהתקנת מערכות כבילה לתקשורת  .3.2.1

 נתונים וטלפוניה.

 יכולת ניהול פרויקטים רבי היקף על כל היבטיו. .3.2.2

 ן הפרויקט.נוכחות וזמינות מלאה באתר העבודה לכל זמ .3.2.3

במידה ונבצר ממנהל הפרויקט להיות נוכח באתר העבודות ימצא עוזר למנהל הפרויקט אשר יוצג  .3.2.4

 ויאושר ע"י המזמין

הספק יצרף קורות חיים של מנהל הפרויקטים כולל רשימת פרויקטים שנוהלו על ידי המנהל כולל תיאור  .3.3

 וייקט וכן המלצות על פעילותו של המנהל.הפרויקט, היקפו, משך זמן הביצוע, כמות הצוותים שעבדו בפר

למען הסר ספק, רשאי הלקוח לדחות מנהל פרוייקט מוצע ללא צורך במתן הסבר כלשהו. במקרה זה על הספק  .3.4

 להחליף את המנהל במנהל אחר שיהיה לשביעות רצון הלקוח.

 זמנות המכללה.מעת לעת בהתאם לה – M)התחייבויות ואישורים שידרשו מהספק בגין זכייה בפרויקט ) .4

 הספק מתחייב להציג לאישור הלקוח את ציוותי העבודה, קבלני המישנה ואת מנהל הפרויקט.  .4.1

על הספק להביא לאישור המזמין את קבלני המשנה אותם הוא מתכוון להעסיק לצורך ביצוע העבודות,  .4.2

  חר.במידה וקבלן המשנה לא יאושר ע"י הלקוח, הספק מתחייב להביא לאישור קבלן משנה א

 הלקוח יהיה רשאי לבקש ניסוי או הדגמה של כל פריט או מוצר בפתרון המוצע ללא תשלום נוסף. .4.3

מפרט זה, הצעת הספק בתשובה למפרט זה ומסמכי ההבהרות הטכניים יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה  .4.4

 ההתקשרות שייחתם.

זכויות השימוש בכל הספק יתחייב להעברה מלאה של הבעלות על המערכת המוצעת למזמין, כולל כל  .4.5

 הרכיבים הנלווים.

מוקמת ע"י קבלן החשמל עבור קבלן התקשורת, חובה על תשתית המובילים בפרוייקטים חדשים  .4.6

 הקבלן לבדוק את התשתית ולאשרה טרם תחילת העבודה ופריסת הכבלים.

רל בגין הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודה של קבלן במכללת בית ב -המציע יחתום על נספח ו'  .4.7

הגשת מכרז זה. כמו כן, באחריותו להחתים כל קבלן משנה על נוסח נספח ו' ולהציגו למכללה בטרם 

 תחילת עבודתם.

 

 להלן דגשים בהתחייבות הספק בנוגע לתשתיות: .5

במידה והתשתית לא תעמוד בתקנים הנ"ל תבצע החברה על חשבונה את כל הדרוש להשמשת התשתית  .5.1

 לתחום העבודה הנ"ל.
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, ין שומר לעצמו את הזכות לזמן ספק אחר לביצוע תיקוני העבודה וזאת ע"ח הספק אשר נבחרהמזמ .5.2

בכפוף לכך שזכות המזמין כאמור לא תופעל טרם נמסרה התראה בכתב אל הספק על אודות הליקוי 

  .וניתן לו פרק זמן סביר לצורך תיקונו

 אישור הפריטים בשלב בדיקת ההצעה הטובה ביותר: .6

ההצעה הטובה ביותר ידגים הספק במשרדיו )תערוכת פריטים( כל פריט בהצעה לאישור בשלב בדיקת  .6.1

 המזמין.

 הספק הזוכה יביא לאישור המזמין כל פריט המפורט בכתב הכמויות לפני התקנתו. .6.2

 להחלפת פריט בפריט אחר נדרש אישור המזמין. .6.3

 (:Mחוקים תקנות ומסמכים ישימים אשר נדרש לעבוד על פיהם ) .7

 התקנה והוראות שעה של חברת החשמל לישראל.הנחיות  .7.1

 הנחיות ואישורים רלוונטיים של מכון התקנים. .7.2

 מפות תוואי מאושרות ותוכניות בניין. .7.3

 (:Mדיווחי פעילות שוטפים) .8

הספק יידרש במהלך העבודה מול המזמין להגיש דוחות עבודה ותקציב לפי הפרוט שלהלן. מודגש כי הגשת 
 לה במסגרת עבודתו. לא ישולם תשלום נוסף עבור הכנת הדוחות.הדוחות הינה מחייבת וכלו

וזאת על פי הנחית נציג  EXCEL ,WORD ,MS PROJECT ,ACCESSהדוחות יוגשו באמצעות תוכנת 
 המזמין. הדוח יוגש על מדיה מגנטית ובשלושה עותקי נייר ובהדפסה צבעונית.

 דו"ח תפעול יכלול:

 סטטוס עבודה באתר לחודש קודם .8.1

צוותים/עובדים )לרבות שמות העובדים וראשי הצוות, כולל של קבלני המשנה( לחודש קודם על  כמות .8.2

 פי מיצוב לאתרים.

 דיווח ביצוע מול תכנון. .8.3

 דו"ח תקציבי יכלול:

 פרוט חודשי כלכלי למצב ההזמנה. לכל הזמנה בנפרד וריכוז לכל ההזמנות. .8.3.1

 פרוט חודשי לניצול תקציב בפועל. .8.3.2

 ול תקציבי לחודש הבא.הערכה חודשית לניצ .8.3.3

 הספק ידאג לעדכן תיעוד הרכיבים שהוכנסו בהם שינויים .8.3.4

 דו"ח חריגים המפרט תקלות שהטיפול בהם חרג ממשך הזמן שהוגדר בדרישה, והסיבה לחריגה.  .8.3.5

 דרישות מנהלתיות ממנהל הפרויקט, לא ישולם תשלום נוסף בגין דרישות אלו:

 השתתפות בדיון סטאטוס. ▪

 ים במידה ונדרש.השתתפות בתחקיר ▪

 השתתפות בכל פעילות אחרת אשר תידרש לטובת קידום הפרויקט ▪

 ( מול המזמיןSingle Point Of Contact) S.P.O.Cמנהל פרויקט יהווה  
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הספק נדרש להשתלב בנהלים, נוהגים ודפוסי העבודה הקיימים בסביבה בה הוא יידרש לעבוד וכן בהתאם 
 להנחיות המזמין.

 (Mהזמנת פריטים ) .9

המזמין יהיה רשאי להזמין על בסיס הצעת הספק עבודות בלבד מהמחירון וזאת ללא הגבלת כמות עבודה. 
את הפריטים יוכל המזמין לספק ממחסניו ללא צורך באספקה, זאת בתוך זמני העבודה כפי שמופעים 

וע העבודה במסמכי החוזה וזאת מיום שליחת הפקס לחברה. הספק מתחייב למשוך את הפריטים לצורך ביצ
 זאת ללא תוספת מחיר. -ממחסני הלקוח או היצרן/הספק ממנו הלקוח רכש את הפריטים לאתר העבודה 

 בעלות על המפרט ועל ההצעה  .10

מפרט זה הוא קנינו הרוחני של המזמין והיועץ אשר מועבר לספק לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו 
 שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

 יעדים .11

 (I)המשתמש העיקרי( ) הלקוח .11.1

 צפונית לכפר סבא –מיקום: קמפוס מכללת בית ברל 

 (Iיעדים ומטרות ) .11.2

  יעדי המערכת:
מטרת המערכות שיותקנו הינה מתן פתרון קישוריות למשתמשי מערכות תקשורת הנתונים 
בחדר מחשב חיבור וקישוריות בין שרתים / /טלפוניה / על בסיס תשתית כבלים אופטיים 

 ם.ומתכתיי

  מטרות המערכת:
 על הספק לספק ולהתקין את המערכת המבוקשת בהתבסס על המאפיינים המפורטים להלן:

 תכנון ובצוע בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.

 בטחון מערכות: ע"פ ההוראות המפורטות של המזמין.

 תחזוקתיות: איתור ותיקון תקלות בשיטה פשוטה ובטוחה.

 

 תאור המערכת הנדרשת -יישום  .12

 (Iאופי ומצב כללי של רשתות קיימות והרשת המתוכננת ) .12.1

  תשתיות תקשורת: .12.1.1

 סוג: תשתית התקשורת באתר תותאם למערכת הנדרשת.     

 (Iשירותי התקשורת הנדרשים ) .12.2

 הפתרון יותאם בכפוף לתקנים ישראליים ובינלאומיים בעולם התקשורת וטלפוניה. .12.2.1

 טכנולוגיה .13

 (Iמבנה רשת התקשורת ) .13.1

 תרון יותאמו לכל אתר ואתר ויתוכננו באמצעות הרכיבים המפורטים בכתב הכמויות.הדרישות והפ

 (Iציוד מתכלה ) .13.2

ראה נספחים טכניים לציוד  -כבלים, תעלות, שקעי קיר, תקעים ומחברים, מתאמים, פריטי סימון וכדומה 
 פאסיבי.

 (Iתשתית סביבתית ) .13.3

 לפי תקני חוק החשמל ותקנותיו. -חשמל והארקות  .13.3.1
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 ראה נספחים טכניים לציוד פאסיבי. -תקשורת  ארונות .13.3.2

 ראה נספחים טכניים לציוד פאסיבי. -תעלות וצנרת  .13.3.3

 (Mתקנים רלוונטיים ) .13.4

 חוק החשמל ותקנותיו, חוק "הבזק" וכדומה. –תאימות לתקנים ישראליים  .13.4.1

תאימות לעבודות בהתאם למפרט הכללי לביצוע עבודות בנין ומפרטים סטנדרטיים כלליים הנם  .13.4.2

 הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם. של 

13.4.3. ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 כל התקנים של מכון תקינה זה הרלוונטיים ל(-RFP   זה

במהדורה העדכנית ביותר, כולל התקנים הרלוונטיים שתקן זה מפנה אליהם או תקנים קודמים 

 של מכון תקינה שעדיין תקפים/לא השתנו(.

13.4.4. ISO/IEC/11801  כל התקנים של מכון תקינה זה הרלוונטיים( 

זה במהדורה העדכנית ביותר, כולל התקנים הרלוונטיים שתקן זה מפנה אליהם, או   RFP-ל

 תקנים קודמים של מכון תקינה שעדיין תקפים/לא השתנו(.

זק בחצרי : "רשתות ב5חלק  1907כל התקנים של מכון התקינה הישראלי, לרבות תקן ישראלי  .13.4.5

זה במהדורה   RFP-מערכת כבילה")כל התקנים של מכון תקינה זה הרלוונטיים ל –לקוח 

העדכנית ביותר, כולל התקנים הרלוונטיים שתקן זה מפנה אליהם, או תקנים קודמים של מכון 

 תקינה שעדיין תקפים/לא השתנו(.

במהדורה העדכנית ביותר,  זה  RFP-)כל התקנים של מכון תקינה זה הרלוונטיים ל  IEEEתקני  .13.4.6

כולל התקנים הרלוונטיים שתקן זה מפנה אליהם, או תקנים קודמים של מכון תקינה שעדיין 

 תקפים/לא השתנו(.

 רשימת חלקית של תקנים ישראליים לתקשורת: .13.4.7
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 שם התקן מספר התקן

 צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג 103

 תיבות מתכת תיבות פח פלדה דקתיבות חיבורים למתקני חשמל:  1חלק  153

 תיבות חיבורים למתקני חשמל: תיבות מתכת תיבות פח פלדה עבה ויצקת אלומניום 2חלק  153

 ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות 265

 ציפויים אנודיים על אלומניום )אלגון( 325

 קני חשמלצינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא בידוד למת 444

 מכסים לתאי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל, דרישות  489

 תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות

 חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה 658

 צינורות פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים 728

 חבלים עשויים פוליפרופילן 753

 לחשמלסמלים גרפיים  758

 מתקן אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( 799

 סרט דביק בלחיצה לבידוד חשמלי: סרט על בסיס פוליוויניל כלורי 1חלק  840

 קרקעיות של קווי -מובלים ואביזריהם לכבלים ולמוליכים מבודדים להתקנות תת 858

 בעלי דופן מקשית ואבזריהם PVCחשמל ותקשורת: מובלי 

 ילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזלציפוי אבץ בטב 918

 טבעות אטימה מגומי לקווי צינורות הספקת מים, לנקזים ולביוב: דרישות כלליות 1124

 אוהם לאותות רדיו וטלוויזיה 75בתי שקע משותפי ציר  1149

 מגעות למכשירי טלפון 4תקעים ובתי תקע לציוד קצה: מחבר  1חלק  1154

 מגעות לתקשורת 6ם ובתי תקע לציוד קצה: מחבר תקעי 2חלק  1154

 מגאהרץ 100מגעות לתקשורת עד  8תקעים ובתי תקע לציוד קצה: מחבר  3חלק  1154

 אבזרי חיבור לצינורות למתקני חשמל אביזרי פלסטיק ואבזקרים משולבים 1280

 מערכות הגנה מפני פגיעות ברק למבנים ולמיתקנים 1173

 אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרהמערכות  1חלק  1337

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה לבתי עסק 2חלק  1337

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מוקדי בקרה 3חלק  1337

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות: גלאים 5חלק  1337

 ם מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה לדירות מגורי 6חלק  1337

 מערכות טלוויזיה בכבלים 1362

 קרקעיות, מובלי -מובלים ואביזריהם לכבלים ומוליכים מבודדים להתקנות תת 1531

 פוליאטילן

 1154הוחלף ע"י ת"י  –תקעים ובתי תקע למכשירי טלפון   1534

 אלקטרודות הארקה מצופות נחושת 1742

  –ים לפליטת זרמי הורמוניות מתיישבות )תאימות( אלקטרומגנטית: גבול 2חלק  1902

 אמפר למופע  16זרם מבוא עד 

 רשתות בזק בחצרי לקוח: מערכות כיבול 1חלק  1907

 רשתות בזק בחצרי לקוח: הנחת תשתית לבניינים מסחריים 2חלק  1907

 רשתות בזק בחצרי לקוח: תיעוד 3חלק  1907

 )הארקת התקשורת( והתחברות רשתות בזק בחצרי לקוח: דרישות הארקת הבזק  4חלק  1907

 להארקת בניינים מסחריים
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 שם התקן מספר התקן

 רשתות בזק בחצרי לקוח: מערכת כבילה לבנייני מגורים 5חלק  1907

 התחברות ציוד קצה לרשות בזק: דרישות לציוד קצה אנלוגי לרשת טלפונית ממותגת 1910

 יטות בדיקהמתקני הגנה מפני נחשולי מתח ברשתות למתח נמוך: דרישות ביצועים וש 2283

 ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים 4376

 קרקעיות של קווי חשמל -מובלים לכבלים ולמוליכים מבודדים, להתקנות תת 4519

 ותקשורת: מובלים תרמופלסטיים בעלי דופן גלית )שרשורית(

 כל תקן ישראלי  קיים או חדש במהדורתו האחרונה 

ודות בנין ומפרטים סטנדרטיים כלליים הנם של הוועדה הבין משרדית הנחיות המפרט הכללי לביצוע עב
 לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם במהדורתם האחרונה.

 
 (Mסוגי העבודות שידרשו לבצוע ע"י הספק ) .13.5

 בחינת דרישות להתקנת תשתיות תקשורת נתונים בהתאם לנתונים שיוגשו ע"י המזמין. .13.5.1

 ת התקנת מערכות התשתית בדגש על קישור ריכוזי תקשורת.סיור באתר בו מתוכננ .13.5.2

 המסמך יכלול תאריכים בהם הספק מתחייב לעמוד.SOW  –הכנת מסמך התכנון המפורט  .13.5.3

אחריות על תכנון נכון בהיבטים של עמידה בתקנים הנחיות בזק וסטנדרטים ישראליים  .13.5.4

קבוע את התכנון הרצוי עבורו ובינלאומיים הינה על הספק. אולם לנציג המזמין שמורה הזכות ל

תוך בחירת פרטים ע"פ הבנתו, זאת בתנאי שבחירתו זו עונה להיבטים של עמידה בתקנים, 

 במידה ונציג המזמין בחר בתכנון/פריטים שמנוגדים לתקנים על הספק להתריע על זאת בכתב.

 .RFP-הכנת הערכת מחיר לכל אחת מהמערכות המבוקשות לתכנון על סמך מחירי ה .13.5.5

 תקנת תשתיות נחושת ואופטיקה  בחדר מחשב .ה .13.5.6

 ביצוע חיבורי הארקה לציוד, לארונות תקשורת, לכבלים מתכתיים ולכבלים. .13.5.7

 התקנת ארון / ארונית תקשורת. .13.5.8

 ביצוע התקנת מחברים אופטיים. .13.5.9

 התקנת לוחות ניתוב כולל מחברים. .13.5.10

 בדיקות תשתית. .13.5.11

 סימון פריטים כנדרש. .13.5.12

 .ביצוע בדיקות קבלה/מסירת מערכת .13.5.13

 .AS MADEהכנת תיעוד  .13.5.14

 ביצוע התיקונים הנדרשים לאחר מבחני קבלה. .13.5.15

 ביצוע תחזוקה למערכת. .13.5.16

 ביצוע תיקונים בתשתיות קיימות. .13.5.17

 מימוש .13.6

 (Iכללי )
 POCמינוי  .13.6.1



34 

__________________                                                                                            ___________________                        

 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

 על הספק לקחת בחשבון את נהלי העבודה הבאים: .13.6.2

 הספק נדרש להכין גנט פעילות למימוש העבודה.

התכנון הנ"ל יהווה בסיס לכל העבודה הנדרשת באתר וכן יהוה  הספק נדרש להכין תכנון פרטני מקדים,
 בסיס לתיק התעוד הנדרש. התכנון יכלול: SOW-אישור להתחלת העבודה. כמו כן יהוה תיק ה

 שרטוט המתאר את פריסת ארונות השרתים והחיבור בינהם.

ד שונים, פסיסות לוחות ניתוב, פריטי ציו –שרטוט המתאר את תכולת ארונות התקשורת והטלפוניה 
 קרונה וכדומה.

 תרשים חד קווי למערך הכבילה.

גיליון מחירים המתאר את הפריטים הנדרשים לביצוע העבודה כולל הערכת עלויות בהתאם לעלויות 
 הפריטים בכתב הכמויות.

 כל מרכיבי העבודה )בחינה/תכנון/אספקה/התקנה( יכללו בתוכם את מרכיב הנסיעה לצורך הגעה לאתר.

 ודה תתבצע ברצף למעט מקרים חריגים שיאושרו אך ורק על ידי נציג הלקוח.העב

 
 

 (Mצוותים והנחיות לגבי לוחות הזמנים ) .13.7

 הספק יעמיד ע"פ הצורך לרשות הלקוח צוותים ע"פ הפירוט הבא: .13.7.1

 באחריות הספק למנות ראשי צוותים. .13.7.2

יש לתכנן את העבודה כך שלא בתכנונו, על הספק להתחשב בעובדה כי העבודה היא באתר פעיל. לפיכך  .13.7.3

 תפריע לעבודה השוטפת של הקבלנים באתר.

לפני כניסה לעבודה יציג הספק את היערכותו לביצוע העבודה: צוותים, לוחות זמנים, מועדי אספקת ציוד  .13.7.4

 וכדומה.

 (Mתיעוד המערכת ) .13.8

" As Madeעם הפעלת המערכת וכתנאי הכרחי לאישור קבלת המערכת, יגיש הספק תיק מתקן " .13.8.1

 כמפורט:

לא ישולם תשלום נוסף בגין הנדרש בפרק זה ותת סעיפיו. הספק יגלם את העליות במחיר הפריטים  .13.8.2

 שבכתב הכמויות.

 תכולת תיק התיעוד ומיבנהו:
התיק יכלול את תכולת העבודה של המערכת כפי שהותקנה בפועל, כולל כל השינויים שהוכנסו במערכת  .13.8.3

למותה )באם יסוכמו שינויים כאלה בין המציע והמזמין(. בהגשת במשך העבודה עד להפעלת המערכת בש

 התיעוד יש להתייחס רק לסעיפים הרלוונטיים להתקנה בפועל.

יכלול את כל התכניות, התרשימים, הסברים בכתב והפרטים התפעוליים והטכניים  As-Made תיק  .13.8.4

טים כפי שהוכנו ע"י הקבלן לפני המעודכנים כפי שיידרשו ע"י המזמין. התיק יתבסס על התכנונים המפור

 תחילת העבודה ואושרו ע"י נציג המזמין.

, לא תאושר קבלת CDעל מנת להבהיר ולהדגיש כל מערך התיעוד המוגש, יוגש גם על גבי  .13.8.5

מסמכים/שרטוטים אשר נשענים על מדיית נייר בלבד. כל מערך התיעוד על מדיית נייר, יוגש בצורה 

  בכל חלק שהוא. מודפסת וללא כיתוב בכתב יד

במקרה של שרטוטים אשר סופקו על ידי המזמין וניתן אישור חריג עבורם על ידי הלקוח/מפקח ואינם על 

מדיה מגנטית, יבצע הספק על חשבונו סריקת השרטוט במכון המאושר לבצע עבודות מסוג זה, ויעלה ע"ג 

 השרטוט בשכבה נפרדת את השינויים שבוצעו באתר.

 וגש בתצורה הבאה:י CDהתיעוד ע"ג  .13.8.6

  בלבד. Microsoft MS-WORD.את המלל, בעברית, על גבי מעבד תמלילים  ▪
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 בגרסה המעודכנת ביותר.כל השרטוטים יוגשו בפורמט אוטוקאד  ▪

 כל חריגה מהדרישות לעיל תובא לאישור המזמין לפני תחילת העבודה. ▪

 התיעוד יכלול את הסעיפים הבאים:  ▪

 כריכת תיעוד  ▪

 להדפיס את הפרטים הבאים:על גב הקלסר יש  ▪

 בחלקו העליון: שם הפרויקט )מתקן/ אתר/ יחידה/ קצה(. ▪

 בחלקו התחתון: שם החברה המבצעת, תאריך תום ביצוע הפרויקט ומס' תיק הדרישה. ▪

 תוכניות, טבלאות, מרשמים וכד'. –(A4)מקופל לתוכניות  A3תכניות  ▪

▪ A2-A0  בתוך ניילון(A4)– מפות, תוכניות, מרשמים וכד.' 

 מדיה אופטית תצורף לתיק בתוך אביזר תואם. ▪

 העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: ▪

 שם אתר. ▪

 מספר הזמנה ▪

 תאריך תחילת/סיום אחריות. ▪

 קבלן ראשי וקבלן משנה. ▪

 איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד. ▪

 יועץ/מפקח אשר פיקח על העבודה. ▪

 מספור גרסת תיעוד. ▪

 לחברה לקבלת שירות תיקונים ורשימת טלפונים ואנשי קשר.הסבר לשיטת הפנייה  ▪



36 

__________________                                                                                            ___________________                        

 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

 1 -פרק  •

o  יש לתאר במלל, את המערכת הנדרשת, מאפייניה ומטרתה. בסעיף זה יוזכרו  -תאור כללי של המערכת
פירוט סוגי  -לפחות הנתונים הבאים: סוג/י הרשת/ות, מספר נקודות הקצה, תשתית הכבילה 

 סוגי תחנות הקצה. הכבלים, קישוריות החוצה ופירוט
o תרשים פריסת תשתית החוץ בין המבנים, כולל מרחקי כבל/ תת"ק 

o ציוד אקטיבי 
o  סוג וכמות כבלים המקשרים בין המוקדים )מספר הכבלים האופטיים והטלפוניה, כמות הסיבים או

הזוגות בכל כבל, מספר הכבלים המתכתיים לתקשורת מחשבים(, מרשם מותאם עקרונית לתוואי 
 תליית הכבלים, סימון מספר הכבל )סוג מערכת, קצה א' קצה ב' ניצול מספר קנה(./ההשחלה

o .כמות נקודות: מחשב קרות/חמות בכל מוקד,טלפוניה 
o מקרא לשרטוטים 
o  ,תרשימים מדויקים של פריסת התעלות והשקעים לכל מבנה/קומה תוואי התעלות, ציון גובהן מהרצפה

 וכו'(. 6X12, 4X6וסוגן )

o וסימונם )המציע יתאר עבור כל שקע את הכתוב במדבקת הסימון באותו פורמט(. מיקום שקעים 
o .מיקום ארונות התקשורת וגודלם 

 מוקדי התקשורת מחשבים וטלפוניה - 2פרק  •
o  תרשים לוגי של האתר המתאר את המוקדים השונים והקישור ביניהם 

o מות וסוג הפורטים בכל מוקד ישורטט סוג הציוד, כמות וסוג הכרטיסים )במידה ויש(, כ
 התפוסים/פנויים, כמות וסוג הכבלים/מגשרים בין ציודי התקשורת.

o  ,)בכל מוקד ישורטט סוג הארון/מס"ר למערכת הטלפוניה, כמות וסוג הבלוקים לחיבור )במידה ויש
כמות וסוג הבלוקים/תגים התפוסים/פנויים, שרטוט הארון/מס"ר יהיה בק.מ. בהתאם לתוכנית 

 שה במבנה.העמדה בחדר/ני
o  באם יציאות הציוד האקטיבי הינן בגב הציוד, וציוד זה מיוצג על ידי פנל ייצוג, יש לשרטט את שיוך פנל

 הייצוג לציוד האקטיבי הרלוונטי.
o  יש לסמן כל ציוד אקטיבי בנוגע למיקומו בארון התקשורת. הסימון יהיה ייחודי לכל ציוד ולא יחזור על

 עצמו באותו הארון. 
o ום כמויות טבלת סיכ 

 סימון ושילוט - 3פרק  •

o  בפרק זה יש לפרט ולהציג ע"י דוגמאות את שיטת הסימון והשילוט של כל הפריטים שסומנו ושולטו
 פ הסדר הבא:”בפרויקט, ע

 פ הנעשה בשטח.”תיאור פורמט הסימון ע ▪
סימון תיאור פריט השילוט )לוח בקליט, פחית סימון לעמוד עץ, שלט על כבל החוצה כביש, מדבקת  ▪

 לכבלים מתכתיים/ אופטיים, מדבקת סימון מגשרים(.

 בדיקות קבלה - 4 פרק •

o פ הנדרש ב”דו"ח בדיקה של ניחות הסיבים האופטיים,סוג הכבל ואורכו ע- RFP. 
o  דו"ח בדיקתOTDR .עבור כל אחד מן הסיבים שנפרסו 

o .דו"ח בדיקת מד ניחות למערך הסיבים 
o יר בדיקה מאושר לבדיקת מערך כבילה בדוחות בדיקה של כבלי הנחושת ע"י מכש- CAT 6A דוחות( .

 אלה יצורפו להעתק אחד בלבד של התיעוד(.
o  דוחות בדיקה של כבלי הנחושת לטלפוניה ע"י מכשיר בדיקה לרמתCAT3 דוחות אלה יצורפו להעתק( .

 אחד בלבד של התיעוד(.
o .עותקי הבדיקות הנ"ל יהיו קריאים וברורים 

o ים השונים הכתובים בדוחות אלה.יש להסביר את הפרמטר 

o .דו"ח תקינות מערך הארקות 
 

 מפרטים טכניים - 5פרק  •

o  יש לצרף מפרטים טכניים )של היצרן(, ברורים וקריאים, ע"פ הפרוט הבא: כבלים מתכתיים, לוחות
ניתוב, שקעי קצה, מחברים ומגשרים, כבלים אופטיים, פריטי תשתית אופטית )מחברים, 

 תוב, מגשרים וכו'(, כבלי טלפוניה, חוץ ופנים, ארונות תקשורת. ציוד אקטיבי.מתאמים, לוחות ני

 תרשימי חיווט - 6פרק  •



37 

__________________                                                                                            ___________________                        

 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

o  תרשימי חיווט מערכות התקשורת השונות משקע הקצה דרך לוחות הניתוב עד הציוד האקטיבי עבור כל
 מערכת .

o תרשימים אלה יכללו מספרי פינים במחברים, צבעי סיבים אופטיים וגידי מתכת. 

o  תרשימי חיווט כבלי הטלפוניה בארונות, לרבות ציון המס"ר, ארונות ביניים, מחברי כבלים, ארונות
 במבנים, ת.ה. שקעים, הכל בתוכניות ובטבלאות.

 תכניות  - 7פרק  •
o " יש לצרף מפת בינויAS-MADEעץ, קונזולות, תוכניות -", הכוללת תוואי משורטט, תוך ציון עמודי

 של החפירות תת"ק הגובים וכו'. מפורטות לאחר ביצוע 
o  המציע יצרף לתיעוד אישורי תוואי שאושרו ע"י המזמין אישורי הביצוע ימסרו לרבות תוכניות

 המכשולים ע"י הקבלן, כאשר המכשולים שבתוואי נמצאים בתכנון המפורט.

 נספחים – 8פרק  •

o ם כל ציוד באתר )מבנה/ חדר/ טבלת הציוד מקוטלגת בצירוף מספר סידורי, סוג, דגם, גרסת שו"ב ומיקו
 ארון תקשורת(.

o .העתק כתב הכמויות )כתב כמויות מלא וסופי( של הפרויקט 
o .)'ספרי הפעלה ואחזקה בעברית לציוד )לצורך פענוח, הרצת בדיקות וכו 
o .הוראות התקנה ותחזוקה )ספרות טכנית מקורית של היצרן( עבור כל הציוד שמסופק 

 
 (Mמבחני קבלה ) .13.9

 ה תיערכנה בדיקות קבלה בהשתתפות נציגי המזמין והחברה המבצעת.בגמר העבוד .13.9.1

 כל ליקוי שיתגלה בעת בדיקות הקבלה ירשם בדו"ח מסכם, שיופק ע"י המזמין בתום הבדיקות. .13.9.2

 הספק יתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם. .13.9.3

קונים כנדרש וכן לאחר גמר תיקון כל הליקויים, תיערך בדיקה חוזרת במטרה לוודא את ביצוע התי .13.9.4

 לוודא שלא נגרמו ליקויים נוספים בעת ביצוע התיקון.

המזמין יאשר את קבלת המערכת, לאחר שיוודא את תקינותה לשביעות רצונו, עם תום הבדיקה  .13.9.5

 החוזרת. האישור יימסר לספק לצורך גמר חשבון. עם מסירת האישור תחל תקופת האחריות. 

 
 עלות .13.10

 (Mמויות ומחירים )כתבי כ -עלות אספקה והתקנה  .13.10.1

כתב הכמויות מתאר את כל הפריטים שהמזמין חוזה שימוש בהם בשלבי התכנון והמימוש של מערכות  .13.10.2

התקשורת. כתב הכמויות נועד להשוואת הצעות הספקים ולא מהווה התחייבות המזמין לכמויות 

  שיוזמנו בפועל.

, ובנוסף, מפרטים ומתארים המפרטים הטכניים המצורפים למפרט זה מתארים את הפריטים הנ"ל

 עבודות הנדרשות להתקנתם, בדיקתם, סימונם ותיעודם.

יצוין שהפרוט אשר מלווה את הפריטים בכתב הכמויות מחייב את הספק. הפרוט בא כחלק מבהיר  .13.10.3

ומשלים למפרט הטכני הרלוונטי. או במקום מפרט לפריט כלשהו שבעצם תיאורו בכתב הכמויות 

 מצביע על הנדרש ממנו.

על הספק לגלם את עלות כל העבודות והפעילויות הקשורות באספקה והתקנה כמפורט מטה במחירי  .13.10.4

 הפריטים שבכתב הכמויות:

 בחינת בקשות. •

 סיורים. •

 הערכת מחיר. •

 )כולל הפקת השרטוטים(. - SOWמסמך תכנון ראשוני ומפרט  •
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 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

לפריט/אלמנט אליו היו התקנה )במחיר התקנת הפריטים יש לקחת בחשבון בין השאר חיבור הפריט   •

 מיועד, לדוגמא: 

יגלם בתוכו בין השאר  -מחיר התקנת שקע/לוח ניתוב נתונים/טלפון, מחבר אופטי,קרונה וכו'  .13.10.4.1

 בהתאם לסוג הפריט (.-חיבור לכבילה )מתכתית/אופטית

מחיר התקנת כבל עבור טלפוניה יכלול בין השאר חיבורו לבסיסות קרונה, מחיר התקנת כבל  .13.10.4.2

אופטי יגלם בתוכו בין פריסה בתווך וחיבור הכבילה לפריט אליו הוא מיועד כגון:  מתכתי או

 שקע/לוח ניתוב נתונים/טלפון, מחבר אופטי,קרונה וכו'.

 בדיקת כבלים. •

 בדיקות קבלה. •

 סימון. •

 תיעוד. •

 .rejectsתיקון  •

ת, בתוך מבנים: הזזת רהיטים )פרט לארונות קיר(, הרמת ופתיחת פתחים בתקרות אקוסטיו •
 הרמת ופתיחת פתחים ברצפה צפה.

 שילוב עבודה עם חברת הריהוט בהתאם ללו"ז של חברת הריהוט. •

 נסיעות )למעט תקלות(. •

 השתתפות בדיוני סטטוס באתר ובמשרדי המזמין/נציגיו. •

 עבור כל פרויקט. MS-Projectהפקת גנטים ע"ג  •

 הפקת דו"חות )כגון תפעול, תקציב, מעקב תיקון תקלות(. •

 ארונות והתעלות יכלול חיבור להארקה.מחיר ה •

 המחירים כוללים עבודה באזורים גבוהים וצרים במיוחד. •

 .תקןוציוד המלחודשי אחריות  36כל המחירים יכללו:  .13.10.5

 הערות: .13.10.6

בעבודות אשר הקבלן לא יבצע תכנון עבורם, תיק התכנון אשר יועבר לקבלן יחייבו לביצוע  .13.10.6.1

לתכנון הראשוני,תכנון המפורט ולתיק  SOWתיק העבודה לרבות השלמת הנתונים הנדרשים ל

 התיעוד.

 כל תיקי התכנון והתיעוד יבוצעו על פי הנחיית המזמין. .13.10.6.2

עלות האספקה וההתקנה כוללים את כל המרכיבים הישירים והעקיפים  –למען הסר ספק  .13.10.6.3

הנדרשים לאספקת והתקנת הפריט, לדוגמא: ברגים לסגירת תעלות, שימוש בחומרי איטום או 

 קים, ברגים ואביזרי עזר לארונות, ביצוע עבודות משלימות.דב

 לוח זמנים .13.11

 
מועד תחילת העבודה ולוח העבודה המפורט יתואם מול הספק בכפוף להזמנה מעת לעת בהתאם  .13.11.1

לדרישות המכללה. מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי מכל סיבה, לדחות את תאריך תחילת ביצוע 

יום ובמקרה כזה ישתנו כל התאריכים הנקובים בהסכם למשך  90שירותי הקבלן לתקופה של עד 

 תקופת הדחייה.

"סיום שירותי הקבלן" בהסכם זה, פירושם ביצוע בשלמות, במדויק ובמועד ולשביעות רצון המזמין של  .13.11.2

 כל שירותי הקבלן ו/או התחייבות על פיהם ו/או כל התחייבות הנובעת מהסכם זה.
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 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

 

  תצהיר המציע - 'גנספח 
הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי אני 

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

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

המוגשת במסגרת  [שם הבעלים________________________ טלפונים: _________________________]

 "(.המכרז)להלן: " 1תשפ"ג  -מכרז מסגרת פומבי לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת פסיביות 

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

 שנים(. 5פועלת בשוק החל משנת ________ )לפחות ומתמחה בתחומי תקשורת נתונים  מציעה .3

הנדסאים ו/או טכנאים מקצועיים  ,( מהנדסים10____ )לפחות , בהעסקה ישירה ללא קבלני משנהמעסיק  מציעה .4

 בתחום. 

 ,חיווט ,ירותי כבילהציוד וש החודשים שקדמו למועד פרסום המכרז( סיפק המציע 12במהלך השנה האחרונה ) .5
בהיקף ונקודות קצה  1,000ארגונים בכמות כוללות של לפחות  3תחזוקה והתקנת תשתיות פאסיביות ללפחות 

  , כמפורט בטבלה שלהלן: מהגופים האמורים אחדל כל, ש"ח (אלף )ארבע מאות 400,000התקשרות של לפחות 

שם 
 הלקוח

תיאור תכולת 
 הפרויקט: 

ההיקף 
הכספי 
 )אש"ח(

כמות 
נקודות 

 קצה

מועדי ביצוע 
הפרויקט 

 )תחילה וסוף(

איש קשר 
 ותפקיד

 טלפון

       

       

       

       

החברה מתחייבת לספק אישור עמידה בתקנים לכלל הרכיבים המסופקים בהתאם למפורט בפרק הטכני, או פריטים  .6

 תנאי סף –חדשים אשר ירכשו על ידי המכללה. 

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

 

 ולראיה באתי על החתום:

_______________     _______________________ 
 חתימה                       ת א ר י ך          

 א  י  ש  ו  ר

_____, אני, עו"ד _____________, בעל/ת רישיון עריכת דין שמספרו _______, מאשר/ת בזאת כי ביום _____

הופיע/ה בפניי ______________, נושא/ת ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

 וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתמ/ה עליו בפניי.

      

 
 

_________  ___________________  ___________________ 
 חתימה וחותמת          שם מלא    תאריך
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 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

 

 1'דנספח  
 ערבות הגשה –נוסח הערבות הבנקאית

 

 _____תאריך: ________                                                                                                                                              

 לכבוד

 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית אוטונומית מס' _______________הנדון: 

 

ש"ח(                      אלפים חמשתש"ח ) 5,000אנו מתחייבים בזה כלפיכם, יחד ולחוד, לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  
"(,              הנערב______________________________ )להלן: ""(, שתדרשו מאת _____סכום הערבות)להלן: "

 שפרסמתם. 1תשפ"ג  -מכרז מסגרת פומבי לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת פסיביות מכוח 

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

לחודש שלאחריו )או בסמוך  15 -, שהתפרסם ב2022שנת  אוקטובר" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש המדד היסודי"
למועד זה(, בשיעור _________ נקודות. "המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה, קודם לקבלת 

 דרישתכם על פי ערבות זו.

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

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

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

 וב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק החוב האמור מאת החייב.כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחי

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום  28.02.2023ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד ליום 
נו לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל. דרישה שתגיע אלי ____________________מטה שמענו הוא: _____________

 לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או הסבה.

 

 בכבוד רב,

 בנק _________בע"מ

 סניף ____________
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 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

 

 2'דנספח  
 ביצועערבות  –נוסח הערבות הבנקאית

 

 תאריך: _____________  

 לכבוד

 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(

 א.ג.נ.,

 ונומית מס' _______________ערבות בנקאית אוטהנדון: 

 

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

 1תשפ"ג  -רז מסגרת פומבי לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת פסיביות מכמכוח ההתקשרות מיום ______________ 
 שפרסמתם.

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 זה(,  15 -סם ב, שהתפר_____" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש המדד היסודי"
" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה, קודם לקבלת דרישתכם על המדד החדשבשיעור _________ נקודות. "

 פי ערבות זו.

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

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

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

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

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום  31.01.2026ליום קפה עד ערבותנו זו תישאר בתו
לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל. דרישה שתגיע אלינו  _____________________מטה שמענו הוא: _____________

 לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או הסבה.

 

 בכבוד רב,

 נק _________בע"מב

 סניף ____________
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 הקבלן    המכללה האקדמית בית ברל

 אישור ביטוח העבודות -1נספח ה'

תאריך הנפקת האישור   ביטוח עבודות קבלניות  -אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

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

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור*
ת ביצוע כתוב

 העבודות*

 מעמד מבקש האישור* 

ו/או עובדיה ו/או   המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(
 מנהליה

 שם
__________ )הקבלן( ו/או קבלנים ו/או 

 קבלני משנה 

אחר: מזמין ☒   
 העבודות

  ח.פ  580029429

 מען 44905דואר בית ברל 
 

 

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
ריות או חלוקה לפי גבולות אח
 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

ביט של   כל הסיכונים עבודות קבלניות
חברת כלל 

או נוסח 
 קביל לומ

-ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר  -308    
)לרבות בעלי זכויות מכל סוג שהוא 

 באתרים בהם מתבצעות העבודותשוכרים( 
שכתובתם לצורך אישור זה היא כתובת 

  ביצוע העבודות.
ויתור על תחלוף לטובת מבקש -309

 האישור.
 כיסוי בגין נזקי טבע.-313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד.-314
 כיסוי רעידת אדמה.-316
 מבקש האישור.-מבוטח נוסף-318
 מבקש האישור.-מוטב לתגמולי ביטוח-324
ראשוניות )המבטח מוותר על כל -328

דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש 
 האישור(.

 ₪  כלול     גניבה פריצה ושוד
  כלול     רעידת אדמה ונזקי טבע

שביתות, פרעות, מהומות ונזקי 
 זדון

  כלול    

 ₪  1,000,000     רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים
 ₪  500,000     פינוי הריסות 

הוצאות תכנון מדידה פיקוח 
והשגחה של אדריכלים מהנדסים 

 ומומחים 

    150,000  

נזק עקיף מתכנון לקוי, ביצוע לקוי, 
 חומרים לקויים

  כלול    

י, נזק ישיר מתכנון לקוי, ביצוע לקו
 חומרים לקויים

    100,000  ₪ 

ביט של   צד ג'
חברת כלל 

או נוסח 
 מקביל לו

 אחריות צולבת.-302 ₪  10,000,000  
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
מבטח מוותר על כל ראשוניות )ה -328

דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש 
 האישור(.

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'. -329
מגבול  20%     נזק מרעד והחלשת משען 

 האחריות 
₪  

נזק ישיר מפגיעה במתקנים וכבלים 
 קרקעיים-תת

 

במלוא גבול     
 האחריות

₪  

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים 
 קרקעיים-וכבלים תת

    1,000,000 ₪  

ביט של   אחריות מעבידים
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 כל  -328

דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש 

 האישור(.

 (*:ג'ם המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים )בכפוף, לשירותי
 תקשורת-101עבודות קבלניות ,  -009

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

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

 המבטח:
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 אישור עריכת ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר -2נספח ה'

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים

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

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 ד מבקש האישורמעמ אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

ו/או עובדיה ו/או   המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(
 מנהליה 

 שם

 

 שירותים ☒

אחר: עבודות אספקה ☒
והתקנת תשתיות תקשורת 

פסיביות וכל עבודה/שירות  
 בקשר לאמור נלוות

 

 

 מזמין  שירותים☒

 אחר: מזמין  העבודות☒

 

 ת.ז./ח.פ. 580029429

 

 מען  44905דואר בית ברל 

 

 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 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

"ביט" של   חבות המוצר 
חברת כלל 

או נוסח 
 מקביל לו

 אחריות צולבת.-302 ש"ח 2,000,000  

 הרחב שיפוי.-304

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.  -309

ראשוניות )המבטח מוותר על כל דרישה  -328

 או טענה מכל מבטח של מבקש האישור(.

 חודשים. 12   -תקופת גילוי – 332

 אחריות צולבת.-302 ש"ח 2,000,000     אחריות מקצועית

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת -303

 כיסוי אחריות מקצועית.

 הרחב שיפוי.-304

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.  -309

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  -321

 מבקש האישור.-המבוטח

 מרמה ואי יושר עובדים.-325

 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח.-327

ניות )המבטח מוותר על כל דרישה ראשו -328

 או טענה מכל מבטח של מבקש האישור(.

 חודשים.  12או  6  -תקופת גילוי– 332
 

 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:

 תקשורת-101שירותי מעבדה/תיקונים/התקנה, -080עבודות קבלניות ,  -009

 וליסה ביטול/שינוי הפ

 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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 'ונספח 
 

 הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות במכללה האקדמית בית ברל
 כללי

קציר הבא להנחות גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים לגבי דרישות הבטיחות מאת הספק / הקבלן העובד נוהל זה הינו ת
נספח הבטיחות שבנוהל זה יהווה חלק בלתי נפרד מחוזה  מניעת פגיעות בנפש וברכוש.שם ל ,בתחומי המכללה

 ההתקשרות.
 

 לקיים כל סעיפי נספח הבטיחות בנוהל זה. –באחריות הקבלן 

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

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

 .והגהותקבלן  להקפיד על קיום כללי הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות על הספק / ה .2
הספק יהיה אחראי להביא מטעמו את הכלים והציוד הנדרשים לביצוע העבודות, לרבות במות הרמה ומנופים  .3

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

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

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

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

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

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

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

 נהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן של הספק / הקבלן  או של המכללה תיעשה על ידי בעל רישיון מתאים על פי חוק. .10
 אין לשוטט בשטחי המכללה שלא במסגרת ביצוע העבודה.  .11
ת שייווצרו בסיום כל יום הספק / הקבלן יתחייב לדאוג לשלמות וניקיון כל אזורי עבודתו וידאג לסלק ציוד ופסול .12

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

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.

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

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

 

 שיטת התדרוך

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

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

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

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

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

זאת כי מסרתי לכל עובדי ו/או  לקבלני המשנה מטעמי את הנחיות הבטיחות המפורטים מעלה וכל אני מצהיר ב .3
 הנחיות בטיחות הנדרשות. 

אני מצהיר בזאת כי בידי כל הביטוחים הנדרשים בהתאם לחוק ולהוראות הסכם זה, כולל כיסוי ביטוחי לעובדים  .4
 ולצד שלישי. 

__ לעבודה באש גלויה, לכניסה לכל מחסן  או שטח בעל סיכון מיוחד אני מתחייב לבקש היתר מראש מנציג _____ .5
 שיידרש במהלך עבודתי.

 

 שם הספק / הקבלן :_________________________      

 כתובת הספק / הקבלן :_________________________      

 טלפון הספק / הקבלן :__________________________      

 הקבלן  __________________    חותמת הספק / הקבלן  ________________חתימת הספק /       
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