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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א' 

 כללי  .1

ע 1.1 יזרעאל  עמק  האקדמית  )חל"המכללה  בע"מ  שטרן  מקס  "צ(  "ש  או  /ו"  המזמינה )להלן: 

מס'    "(המכללה " פומבי  מכרז  במסגרת  הצעות  לקבל  אספקה,   רכישה,  –  05/22מעוניינת 

(,  "המכרז: "להלן)  במכללה האקדמית עמק יזרעאל   Firewallשל מערכות    הטמעה ותחזוקה

)להלן:   פי תנאי מסמך זה ומסמכי המכרז האחרים, על כלל הנספחים המצורפים  על  הכל 

 "(. המכרז  מסמכי"

מכרזים,  1.2 מחלקת  במזכירות  מוקדם  ברישום  חייב  במכרז,  השתתפות  השוקל  ספק  כל 

לרבות מסירת פרטים אודותיו )שמו,    dafnaa@yvc.ac.il באמצעות משלוח אימייל לכתובת:  

יהיה מנוע    שם הנציג מטעמו לצורך המכרז, דרכי התקשרות עמו(. מציע שלא יירשם כאמור,

אי  בדבר  טענה  כל  שאכן  -מהעלאת  )ככל  המכרזי  ההליך  במהלך  שיימסרו  עדכונים  קבלת 

ימסרו( ו/או קבלת תשובות לשאלות הבהרה ביחס למכרז, ככל שתימסרנה תשובות כאלה.  

  04-6423589  בטלפון:                        לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות מחלקת מכרזים 

 או באמצעות משלוח אימייל לפי הכתובת המצוינת לעיל. 

 . Firewallשל מערכות  אספקה, הטמעה ותחזוקהרכישה, לבחירת ספק  המכרז מיועד ל 1.3

  https://www.yvc.ac.ilניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של המכללה   1.4

או לחילופין ליצור קשר עם מזכירות מחלקת מכרזים לצורך עיון ו/או קבלת מסמכי המכרז  

 .04-6423589בטלפון 

 הגדרות .2

 Firewallאספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכות רכישה,   -05/22מכרז פומבי מספר   –המכרז 

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(.  – המזמינה/המכללה

 כל מציע פוטנציאלי השוקל להגיש הצעה למכרז זה. –מציע 

 . כלל העבודות הנדרשות בהתאם למסמכי המכרז –עבודות/שירותים

 . במסמכי המכרזהחומרה, התוכנה לרבות הרישוי על כל מרכיביהם כנדרש  – Firewallמערכת        

 מכללה, אשר הינו עובד סגל של המכללה.מערכות מידע במנהל  –המנהל        

 מי שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז ונחתם עמו חוזה.  –הספק הזוכה 

הטכניים   הנדרשים  –המפרטים  השירותים  את  המגדירות  והמקצועיות  הטכניות    הדרישות 

 . 10למפורט בנספח  בהתאם 
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 מהות ההתקשרות   .3

באשכול )קלאסטר( אשר    Check Point firewall 5900במכללה קיימות כיום שתי מכונות   .3.1

 .31.12.22רישוי שלהן וההתקשרות לגביהן מסתיימים ב  ה

ההתקשרות באמצעות מכרז זה הינה התקשרות עם ספק למתן כלל השירותים הנדרשים,  .3.2

אספקה, הטמעה ותחזוקה לשתי  רכישה,  כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם, ותכלול  

וכן    6900מסוג    Check Pointמתוצרת    Firewall  -)קלאסטר( של מערכת ה    יחידות באשכול

המזמינה,   ידי  על  המבוקשים  השונים  למודולים  המופיעות    רישוי  הדרישות  פי  על  הכל 

 במכרז זה.  

ותמיכה   .3.3 לרישוי  של  הינה  ההתקשרות  תקופה  )סה"כ     60בגין    - מהחל    שנים(  5חודשים 

1.1.2023 .   

"הספק"(  הזוכה    -המציע .3.4 ויבצ )להלן:  והרישוי  התוכנה  הציוד,  את  ויתקין  את  יספק  ע 

תמיכה   שירותי  יספק  וכן  המכרז  במסמכי  המפורטים  התנאים  כל  פי  על  ממנו  הנדרש 

 התקנות ועוד. שוטפים בין השאר לפתרון תקלות, עדכונים,

 

 הוראות שונות  .4

המציע מתחייב לאפשר למנהל ו/או מי מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל   4.1

 בעקבותיו, בכל עת. הוראות ההסכם שייחתם 

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המכללה שומרת לעצמה את  שהמציע מאשר כי ידוע לו   4.2

היא  היה ושיקול הדעת הבלעדי לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז ונספחיו,  

 .סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכיה

רכישה,  בכל העניינים הקשורים בו/או מי מטעמו    נהלתחייב להישמע להוראות הממהמציע   4.3

 אספקה, התקנה ומתן השירותים כמפורט במכרז זה ובהסכם שייחתם בעקבותיו.  

 תנאי סף להשתתפות במכרז               .5

( זה  שבסעיף  הסף  תנאי  כל  אחר  שימלא  מציע  רק  להשתתף  רשאי  באופן  5במכרז  להלן,   )

 מצטבר:

 שותפות:רמת לעניין סף תנאי  .5.1

 . "(היצרן)" של חברת צ'ק פוינט לפחותכוכבים  4המציע הינו שותף בדרגת  .5.1.1

כאמור,  .5.1.2 מהיצרן  אישור  לצרף  המציע  על  הסף  בתנאי  המציע  של  עמידתו  להוכחת 

כוכבים לפחות,  אשר מוסמך למכור ולספק את   4המאשר כי המציע הוא שותף בדרגת  

 .א המכרז מתוצרתומושהציוד 



 
 

 

 

 

 

 

5 

 

 תנאי סף לעניין ניסיון המציע:  .5.2

ב .5.2.1 ניסיון  בעל  להיות  המציע  ה אספקהרכישה,  על  ותחזוק,  של תקנה   כותמער  ה 

FIREWALL     השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות,   3במהלך

 : המפורטים להלןהמצטברים בהתאם לתנאים 

לקוחות    3  –ל  בתקופה המצוינת לעיל נעשתה   FireWall  - מערכות האספקת   .5.2.1.1

 לפחות. 

 . היצרן המערכות שסופקו הינן מתוצרת .5.2.1.2

אחד  ל לפחות   .5.2.1.3 סופק לקוח  השלושה,  יו  מתוך  בשתי    אשכול תצורת  חידות 

 מתוצרת היצרן.   Firewall –)קלאסטר( של מערכת ה 

אחד  לפחות   .5.2.1.4 השלושה,  ללקוח  ועדכונים  מתוך  תחזוקה  שירותי  גם  סופקו 

 . חודשים  24  -לתקופה שלא תפחת מבהתאם לעדכוני היצרן  שוטפים

נספח   .5.2.2 למלא את  על המציע  זה,  סף  בתנאי  של המציע  עמידתו  במסמכי    3להוכחת 

   .המכרז

המופיעות   .5.3 והטכניות  המקצועיות  הדרישות  בכל  לעמוד  ביכולתו  יש  כי  הצהיר,  המציע 

 למסמכי המכרז.   10במפרטים בנספח  

 למסמכי המכרז. 1*** נוסח ההצהרה של המציע מצורף כנספח  

 היקף פעילות של המציע: תנאי סף לעניין  .5.4

שקלים חדשים(   ן )מיליו₪    1,000,000של לפחות  שנתי  המציע הינו בעל מחזור כספי   .5.4.1

ב מע"מ(,  מה)ללא  אחת  וזאת2021,  2020,  2019שנים  כל  בתחום   ,  פעילותו  בשל 

 . אבטחת מידע() זההשירותים הנדרשים במכרז 

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה  .5.4.2

הבהרה: אם    "ל.הנ  לדרישהשצוינו    שניםבהמחזור הכספי שלו    התאמתחשבון בדבר  

להפריד תחומי עיסוק יש  למציע פעילות בתחומים נוספים, שאינם בתחום השירותים,  

 . האישורבמסגרת  םלציינאלה ולא 

 ין איתנות פיננסית של המציע:  תנאי סף לעני .5.5

 . המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים .5.5.1

לאישורו של רואה החשבון להוכחת עמידה בתנאי הסף בדבר היקף הפעילות   בנוסף .5.5.2

 .2בהתאם לנספח  בדבר איתנות פיננסית  המציע לחתום על הצהרה    נדרש  (,2.4.5)סעיף  
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, 2019שמתנהלים תיקי הוצאה לפועל נגד המציע, או שהתנהלו כנגדו מאז שנת  ככל   .5.5.3

עליו להמציא את רשימת התיקים ולפרט בתמצית מדוע נכללים בחובות, מהות החוב,  

תהיה רשאית לפסול הצעה אשר ממנה עולה על   ה כללהממקורו והסיבה לאי פרעונו.  

 .  מספקתפניו כי המציע נעדר איתנות פיננסית 

 המכרז.   כמסמך ג' למסמכיהמציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצורף  .5.6

 .  1976-המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5.7

ידי ישות משפטית אחת בלבד, -ה משותפת וכי ההצעה תוגש עליובהר, כי לא תותר הגשת הצע .6

כאשר האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז יתייחסו לישות משפטית זו  

 בלבד.

כי   .6.1 בבחינת תנאי סף להשתתפות    הןלעיל    5בפרק  הדרישות  כלל  למען הסר ספק מודגש, 

סעיפיו, לא יהיה  -על כל תתיזה לעיל,    פרק במכרז וכי מציע אשר אינו עומד בתנאי הסף ב

   רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תיחשב כהצעה לעניין המכרז.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לה ניסיון שלילי עימו   .6.2

עימו הקשור  גורם  עם  על או  וזאת  אשר -,  מציע  של  הצעתו  וכן  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי 

 תתקבלנה לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים. 

 שעצםשלא יצורפו אליהן האישורים ו/או המסמכים הרשומים לעיל, או אחד מהם,    הצעות .6.3

, המסמכיםאו  /ו  שהאישורים  וככל;  הסף  על   תיפסלנה  -למכרז  סף  תנאי  מהווה  המצאתם

רשאית המכללה שלא    - הוכחת קיומם של תנאי הסף  לצורך  רק  נדרשים,  מהם  איזה   או

 לפסול את ההצעה על הסף וליתן למציע הזדמנות להמציאם. 

 אופן הגשת ההצעות: .7

שתי מעטפות נפרדות, גם הן ללא    הכוללתההצעה תוגש במעטפה אחת, ללא סימני זיהוי,   .7.1

על זיהוי.  "  אחתמעטפה    סימני  פומבי  ירשם  הטמעה רכישה,  -  05/22מכרז  אספקה, 

ללא סימני זיהוי. אל מעטפה זו יוכנסו:    מסמכי ההצעה"  -Firewallשל מערכות    ותחזוקה

ידי המציע, ו/או ע"י מורשי החתימה  - כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על

ובצירוף חותמת כשהמציע הוא תאגיד; האישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף  

 .8  וסעיף 7.2 "קכאמור להלן בס  הצעת המחיר שהינו 11נספח למעט וכל מסמך אחר, 

של   אספקה, הטמעה ותחזוקהרכישה,  -  05/22מכרז פומבי  ירשם "  השנייהעל המעטפה  

  11נספח    –" ללא סימני זיהוי ואליה תוכנס הצעת המחיר   הצעת מחיר–  irewallFמערכות  

   והצעת המחיר.
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בהצעת המחיר נספח    בהתאם למפורט   , הדרושע  במטב,  ללא מע"מ,  על המציע למלא מחירים .7.2

. מודגש בזאת, כי במקרה של טעות  (ובנק שעות בש"ח  דולר אמריקאימכונות ורישוי ב),  11

 המחיר הקובע הוא מחיר   –בחישוב מכפלת הכמות במחיר היחידה  בחישוב הכללי, דהיינו,

 הצעה כספית .8

ידו כדין )חתימה + חותמת מלאה( של כתב - על  םעל המציע לצרף להצעתו עותק מלא וחתו .8.1

בהצעת המחיר יש להציג את המחירים עבור כל  כמויות בו המציע מילא את פרטי ההצעה.  

 אחד מן הסעיפים, כפי שהם מפורטים בטופס הצעת המחיר.

 מילוי ההצעה הכספית במלואה, תביא לפסילת ההצעה.  - יודגש כי אי .8.2

 רז, בשולי כל דף. על המציע לחתום על כל מסמכי המכ .8.3

המציע יצרף להצעתו את כל המידע הדרוש, את כל מסמכי המכרז וימלא במדויק אחרי   .8.4

ההנחיות הנדרשות ממנו. לעניין זה, מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, השינויים והתיקונים  

שהועברו בכתב לכלל המציעים, מסמך המענה לשאלות הבהרה וכן המסמכים וההמלצות  

 לצרף להצעתו.  אותם הוא נדרש 

 תיפסלנה. -הצעות שלא תוכנסנה למעטפות המכרז כאמור לעיל  .8.5

, בתיבת המכרזים של המכללה,  במסירה אישיתידי המציע  -מסמכי המכרז הנ"ל יופקדו על .8.6

סגורות היטב וחלקות, בלא כל  במעטפות ,2003' מס חדר ,'א2, בניין מנהלה הרכש במשרדי

הכיתוב   למעט  המציע,  של  זיהוי  סימני  וללא  עליהן  בסעיף  כיתוב  לעיל   .7.1כמפורט 

  להגשת  האחרון  המועד)להלן: "  12:00בשעה    7.11.22המעטפות תוגשנה לא יאוחר מיום  

הסף  "(.הצעות על  תיפסל  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  לאחר  שתימסר  ידי  -על  הצעה 

 ועדת המכרזים. 

 אין לשלוח הצעות בדואר.  .8.7

מילוי מדויק ומפורט אחר דרישות המכרז, שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו  - כל אי .8.8

על אם  בין  מהם,  הסתייגות  כל  או  לעיל,  הנדרש  למעט  בגוף  -מהמסמכים,  תוספת  ידי 

עלולים לגרום לפסילת ההצעה,    – , בין אם במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת  המסמכים

הכל לפי שיקול דעתה של המזמינה. כמו כן רשאית המכללה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  

לאפשר לתקן עקב האמור לעיל כל פגם שנפל בהצעה, ככל שתימצא כי אין מדובר בפגם או  

ת כאמור כדי לפגוע בחובה לשמור על  השוויון בין  הסתייגות מהותיים וכי אין במתן אפשרו

 המציעים.  
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כל מסמכי המכרז ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם   .8.9

אין   לאו.  אם  ובין  ההצעה  את  יגיש  אם  בין  הצעות,  להגשת  האחרון  למועד  עד  למזמינה 

ובין על בין בעצמו  א- המציע רשאי,  ת מסמכי המכרז או לצלמם או ידי אחרים, להעתיק 

 להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

מציע שהינו גוף מאוגד, מנוע מהגשת הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו ישות   .8.10

משפטית נפרדת במקרה בו אחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר הינו בעלים ו/או בעל  

מניות ו/או נושא משרה בחברה ו/או שותף בשותפות כלשהיא עם המציע. למען הסר ספק, 

ר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו תיפסלנה ולא תובאנה  ככל שהוגשו שתי הצעות או יות

 לדיון.  

 מרוכז לנוחיות המציע  -מסמכים ו/או אישורים שיש לצרף להצעה   .9

הגשת ההצעה למכרז זה, יצרף המציע את המסמכים הבאים, כשהמסמכים בתוקף,   לצורך .9.1

במקור או בהעתק נאמן למקור מאומת על ידי עורך  ככל שהדבר נדרש, כאשר הם מוגשים  

 צירוף המסמכים הוא בגדר חובה.  דין או רואה חשבון.

 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

מסמכי   יות המציע "עוסק מורשה". אישור מעודכן מאת שלטונות מע"מ על ה 

 ההצעה 

 

ההצעה עם פרטי התאגיד, בעלי השליטה בו   הגשתתעודת התאגדות עדכנית ליום 

 ומנהליו.  

 

מסמכי  

 ההצעה 

 

אסמכתא עדכנית של רו"ח או עו"ד של התאגיד, בדבר מורשי החתימה מטעמו נכון  

 . ליום הגשת ההצעה

, לרבות שותפות רשומה, יצורף פרוטוקול מאושר או כל  תאגידאם המציע הוא 

- של המציע ו/או על פי דין, מאושר על ההתאגדות פי מסמכי -מסמך אחר הנדרש על 

ידי רואה חשבון או עו"ד של התאגיד, בדבר היות החותמים על מסמכי המכרז ועל  

 ההצעה, מנהלים מורשי חתימה של התאגיד. 

 

 

מסמכי  

 ההצעה 
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 V מעטפה הנדרשים  פירוט המסמכים

 .  5.4.2ף אישור רואה חשבון על מחזור כספי של המציע בשנים שצוינו בהתאם לסעי

  

מסמכי  

 ההצעה 

 

במקרה בו ישנם תיקי הוצאה לפועל פתוחים כנגד המציע, יש לצרף רשימת תיקי  

 הוצאה לפועל בצירוף הסבר בדבר הסיבה לפתיחת התיק וסטאטוס הטיפול בו. 

מסמכי  

 ההצעה 

 

 

כוכבים לפחות,  אשר מוסמך   4אישור מהיצרן, המאשר כי המציע הוא שותף בדרגת 

 . למכור ולספק את הציוד נשוא המכרז מתוצרתו

 

מסמכי  

 ההצעה 

 

מסמכי   מלאים וחתומים על ידי המציע.   1-9נספחים 

 ההצעה 

 

מסמכי    הדרישות הטכניות חתום על ידי המציע.   -10נספח  

 ההצעה  

 

מסמכי   בנוסח המצ"ב במסמך ג'. ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

 ההצעה 

 

מסמכי   ידי המציע. -מסמך הבהרות, ככל שיהיה, חתום על

 ההצעה 

 

ידי המציע ובו רשום "נספח אישור קיום הביטוח  - נספח אישור קיום ביטוח חתום על

אם  דה ללא שינויים ידי חברת הביטוח וייחתם על י- בנוסחו המצורף מאושר על

 הצעת המציע".  תתקבל

מסמכי  

 ההצעה 

 

  11, המופיעה כנספח כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות

 למסמכי המכרז. 

הצעת  

 המחיר 

 

 
 

ידי   -בנוסף, יש למלא את מסמכי המכרז בכל מקום רלוונטי, לרבות חתימות ואימותן על  .9.2

וכן לחתום על כל דף ממסמכי המכרז וככל שמדובר במציע שהינו  רו"ח/עו"ד לפי הנדרש  

 תאגיד, יש להוסיף בצד חתימת מורשי החתימה את חותמת התאגיד. 
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 הבהרות והשלמות .10

-פניה לקבלת הבהרות, שאלות ו/או לפרטים נוספים, לרבות הודעה על סתירות, שגיאות, אי .10.1

תאמות או חוסר בהירות וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו של סעיף או  ה

לעבודה   בנוגע  או  המכרז  במסמכי  הכלול  כלשהו  עניין  או  לבצע  מושפרט  יש  המכרז,  א 

 .16.10.22 עד ליום  meitalb@yvc.ac.il  לכתובתבאמצעות פקס או דוא"ל 

  ד:בטבלה במבנה המפורט להלן בלב WORD בקובץיוגשו  הבהרות  /שאלות .10.2

 שאלה  נוסח קיים  עיף ס עמוד  ס"ד מ

 

הבהרות ופרטים נוספים, ככל שיהיו, יישלחו במרוכז במסמך הבהרות לכל המציעים אשר  .10.3

. המשלוח יתבצע בדוא"ל  ככל שהתקיים  מוקדם והשתתפו בכנס מציעיםהנרשמו ברישום  

 אשר ימסרו למחלקת מכרזים במועד הרישום. לכתובת האימייל, 

תשובות שניתנו לו ע"י גורם מהמכללה  המציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על   .10.4

 או מכל גורם אחר, אלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור בסעיף זה. 

ו/או הבהרות   .10.5 נוספים  פרטים  במכרז  לדרוש מהמשתתפים  בנוסף, המכללה תהא רשאית 

נוספות, לפי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את ההצעה, את רצינות  

 איתנותו הפיננסית.  המציע ו/או את

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את מידת התאמת איתנותו הפיננסית של המציע    .10.6

 בכל דרך שתמצא לנכון.   ,ואת יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כנדרש במכרז זה

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל מקרה   .10.7

ידי המציעים ו/או נוכח  - נוכח בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על  בו יתעורר צורך כאמור

פגמים טכניים או מהותיים שנפלו במכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, כל זאת בכפוף לכך  

השינוי   בדבר  בכתב  מתאימה  הודעה  המציעים  שתינתן  המוקדם לכלל  ברישום  שנרשמו 

, לפי העניין בהתאם לשלב בו מצוי  לכל המשתתפים בכנס המציעיםו/או    1.2כאמור בסעיף  

 ההליך המכרזי, וכן באתר האינטרנט של המכללה, ובכפוף לכל דין.  

ועדת המכרזים תהיה מוסמכת לקבוע אם השינוי שהמכללה מבקשת לערוך במסמכי המכרז   .10.8

ו/או באחד מהם כאמור, מצריך פרסום לציבור ו/או הארכה של איזה מן המועדים הנקובים  

 במכרז זה. 

 

mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
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 ערבויות הבנקאיות: ה 11

11.1 ( ההצעה  לקיום  הבנקאית  "להלןהערבות  ההצעה:  לקיום  אוטונומית    "(הערבות  תהיה 

למדד ובלתי מותנית, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ג'. ערבות זו תהא צמודה  

במועד הגשת ההצעה, ערוכה לפקודת המכללה האקדמית עמק יזרעאל    המחירים לצרכן

שקלים חדשים(   אלף  ישהעשרים וחמ)ש"ח    00025,בסך  ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(,  

ליום   עד  של    7.2.23ותוקפה  תוקפה  הארכת  לעת  מעת  לדרוש  רשאית  תהיה  המכללה 

 הערבות הבנקאית לכל מועד נדחה אחר לפי שיקול דעתה.

על 11.2 החוזה  לחתימת  כבטחון  תשמש  ההצעה  לקיום  תיבחר  -הערבות  שהצעתו  הספק  ידי 

על  לחתום  יוזמן  תיבחר,  שהצעתו  ספק  החוזה.  לקיום  ערבות  ולהמצאת  במכרז  כזוכה 

הבהרות   ו/או  שינויים  נוכח  בכך  צורך  שיהיה  )ככל  נספחיו  כל  על  המכללה  עם  החוזה 

רבות לקיום החוזה ואת האישור על קיום למציעים במכרז( ויידרש להביא את העשהועברו  

הודעת המכללה, או תוך פרק זמן אחר    )ארבעה עשר( יום מיום  14הביטוחים, הכל תוך  

 שייקבע על ידי המכללה. 

במקרה בו הספק שהצעתו תיבחר, לא יחתום או יסרב לחתום על החוזה תוך המועד הנקוב   11.3

החו לקיום  הערבות  את  ימציא  לא  ו/או  המכללה  קיום בהודעת  על  האישור  ו/או  זה 

על ההצעה  לקיום  הערבות  תחולט  הנדרשים,  שחולט  -הביטוחים  והסכום  המכללה  ידי 

ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שתקבל המכללה בשל אי החתימה או הסירוב לחתום 

כמו כן, במקרה כאמור יראו את הזוכה כמי שחזר בו    המצאת המסמכים הנדרשים.-או אי

לגרוע מכל סעד שיוקנה למכללה בגין כך, תהיה רשאית היא למסור את  מהצעתו, ומבלי  

 ביצוע העבודה למציע אחר. 

חתם על החוזה הספק שהצעתו נבחרה, ומסר למכללה את האישור על קיום ביטוחים,  11.4

תוחזר לו הערבות לקיום ההצעה במעמד החתימה כנגד מסירת הערבות הבנקאית לקיום 

ש"ח  50,000הערבות תהא על סך  (.  "ערבות לקיום החוזהה"החוזה מטעמו )לעיל ולהלן: 

ובנוסח המפורט להלן    אלף שקלים חדשים(  חמישים ) וצמודה למדד המחירים לצרכן, 

ג' ועוד  1כמסמך  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  בתוקפה  תעמוד  הערבות  )שלושה(   3. 

 חודשים לאחר סיום תקופת ההתקשרות, והספק הזוכה יישא בעלותה. 

ותהיה חלק    ההצעה  מסמכי  במעטפתהבנקאית לקיום ההצעה תצורף למסמכים    הערבות 11.5

 יגרום לפסילת ההצעה.   המכרז למסמכיאי צירופה בלתי נפרד מהם. 

 נוסח כתבי הערבות מצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 11.6
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 מועדים 12

 להלן ריכוז המועדים הרלוונטיים למכרז זה:  12.1

 הערות תאריך  נושא

מועד אחרון להגשת שאלות  

 הבהרה 

  16.10.22לא יאוחר מ

מועד אחרון להגשת הצעות  

 במכרז

בתיבת   12:00עד השעה  7.11.22

המכרזים במשרדי הרכש,  

 2003א' חדר 2בניין מנהלה  

 . 10בנספח פירוט זמני הביצוע מרגע מסירת ההודעה על הזכייה מופיע  •

פי שיקול דעתה  -המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, על 12.2

 הבלעדי, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז. 

המציעי 12.3 לידיעת  תובא  ההצעות,  להגשת  האחרון  המועד  דחיית  על  באמצעות  הודעה  ם 

 הודעה באתר המכללה.  

אישור על המצאת ההודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות אל הדוא"ל ו/או אל   12.4

הובא לידיעת    –מספר הפקס כאמור לעיל, ייחשב כאישור על כך שהשינוי במועד האחרון  

 הרשומים למכרז. 

   -אמות המידה לבחירת הזוכה 13

המידה אשר ינחו את ועדת המכרזים של המכללה  להלן אמות המידה ומשקלן של אמות   13.1

 בבחירת ההצעה הזוכה: 

 המחיר המוצע;  -  60% 13.1.1

 איכות ההצעה והמציע. -  40% 13.1.2

פי הקריטריונים המפורטים  -ועדת המכרזים תבחן בשלב ראשון את איכות ההצעות על 13.2

להלן, ולאחר בחינת האיכות, ובשלב השני תיפתח מעטפת הצעת המחיר, ויינתן    13.4בסעיף   

 ניקוד להצעות שעברו לשלב השני. 
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    ( %60המחיר המוצע )  - אמת מידה 13.3

  7פים  פי ההנחיות המפורטות בסעי-הצעת המציע על  -11על המציע למלא כנדרש את נספח  

(, 60) שישים ( לבין 0הציון שיוענק למציע במסגרת אמת מידה זו ייקבע בין אפס ) לעיל. 8 -ו

 : על פי המפורט להלן

לסעיף זה  .  10הצעת מחיר עבור רכישת שתי המכונות כמפורט בנספח    -חלק א' 13.3.1

 הנקודות בניקוד המחיר.  60נקודות מתוך    50ניקוד מקסימלי של   ןיינת 

 פי ניקוד יחסי בין ההצעות כדלקמן: -להצעת המחיר יינתן על   לחלק א'הניקוד 

 

 

, על פי המפורט  10בנק השעות כמפורט בנספח    מרכיבהצעת המחיר עבור  -חלק ב' 13.3.2

 להלן: 

שירות  תמחור 13.3.2.1 רמת  הגדרת  ללא  עבודה  יינת  -שעת  זה  ניקוד    ןלסעיף 

 .הנקודות בניקוד המחיר  60נקודות מתוך   5מקסימלי של 

זה לחלק  הניקוד   לסעיף  על  ב'  יינתן  המחיר  בין  -להצעת  יחסי  ניקוד  פי 

 ההצעות כדלקמן: 

 

 

כולל    תמחור 13.3.2.2 עבודה  יינת   -SLAשעת  זה    5ניקוד מקסימלי של    ןלסעיף 

 . הנקודות בניקוד המחיר 60נקודות מתוך  

זה  הניקוד   לסעיף  ב'  עללחלק  יינתן  המחיר  בין  -להצעת  יחסי  ניקוד  פי 

 ההצעות כדלקמן: 

 

 

 

 

 

 

  X  50ההצעה הנמוכה ביותר  

 ההצעה הנבדקת   

   X  5ההצעה הנמוכה ביותר  

 ההצעה הנבדקת   

   X  5ההצעה הנמוכה ביותר  

 ההצעה הנבדקת   
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 ( %40איכות ההצעה והמציע )  –אמת מידה  13.4

ויינתן   יבחנו הפרמטרים הבאים  זו  יחסיבמסגרת אמת מידה  לב,    ניקוד  למציעים. שימו 

(, על פי  40)  ארבעים( לבין  0הציון שיוענק למציע במסגרת אמת מידה זו ייקבע בין אפס )

 המפורט להלן.  

   –איכות המציע  13.4.1

השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון    3מהלך  ב  ניסיונו של המציע 13.4.1.1

הצעות תוך    ,להגשת  המציע,  שהציג  מידע  פי  על  קודמים  בפרויקטים 

והמסמכים   שפורטו  הפרויקטים  מורכבות  החוזים,  בהיקף  התחשבות 

פרויקטים רבים ומגוונים של    ציגככל שהמציע ישצורפו להוכחת ההיקף.  

מתוצרת היצרן    Firewallל מערכות  שהטמעה ותחזוקה    , אספקהרכישה,  

Check Pointהדבר  כמצוין לעיל  מינימום הנדרש בתנאי הסף, מעבר ל ,

  16יבוא לידי ביטוי באמת מידה זו. לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימלי של  

 הנקודות בניקוד האיכות. 40נקודות מתוך  

שיחות עם ממליצים מתוך רשימת הממליצים שהוגשה במסגרת מסמכי   13.4.1.2

מלקוחות   דעת  בחוות  להתחשב  רשאית  המכללה  כן,  כמו  של  האיכות. 

לסעיף    הספק אף אם הוא לא הציג אותם כממליצים ברשימת הממליצים.

של   מקסימלי  ניקוד  יינתן  מתוך    11זה  בניקוד    40נקודות  הנקודות 

 האיכות. 

על המציע להגיש קורות    -   Firewall  –הצוות המיועד לביצוע פרויקט ה 13.4.1.3

הטמעת   מסוג  בפרויקטים  המיועד  הצוות  ניסיון  לגבי  פירוט  עם  חיים 

  Check Pointיצרן  והסמכות    Check Pointשל היצרן    Firewallמערכת  

העבודות. לביצוע  המיועד  הצוות  יותר    של  רב  ניסיון  יש  שלצוות  ככל 

מידה זו.    , הדבר יבוא לידי ביטוי באמתמהסוג מושא המכרזבפרויקטים  

הנקודות בניקוד    40נקודות מתוך    6    לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימלי של

 כות. האי

   –ידי המציע -בחינת הפתרון המוצע על 13.4.2

ואינטגרציה   שרטוטים  כולל  הפתרון,  של  מפורט  תיאור  להגיש  המציע  על 

וכולל מק"טי   תנאי המכרז,  בכל  עומד  במידת הצורך, אשר  קיימות  למערכות 

חומרה, רישוי תוכנה, שירות. ניקוד באמת מידה    –יצרן של כל מרכיבי הפתרון  

ז. לסעיף  זו יתבסס על אופן הגשת ההצעה, רמת הפירוט והתאמה לדרישות המכר

 הנקודות בניקוד האיכות.   40נקודות מתוך  7זה יינתן ניקוד מקסימלי של  
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המזמינה תהיה רשאית, טרם בחירת ההצעה הזוכה, לזמן מציע ולדרוש ממנו פרטים בדבר  13.5

על צוינו  לא  אם  גם  השירותים,  מקבלי  אצל  לברר  ממנו,  שירותים  המציע,  - מקבלי  ידי 

ו השירות  טיב  בדבר  לרבות  עבודות  /פרטים,  לביצוע  יכולתו  בדבר  ו/או  ניסיונו  בדבר  או 

 כנדרש במכרז זה במיומנות ובאיכות גבוהות. 

המזמינה רשאית לבקש מהמציע, אם תמצא לנכון, כל מסמך לבחינת איתנותו הפיננסית.   13.6

המכללה תהא רשאית לפסול הצעת מציע אשר יסתבר לאחר בדיקה מעמיקה, כי הוא אינו  

 הכספיות הנדרשות בביצוע עבודות מושא מכרז זה.  מסוגל לעמוד בעלויות

המזמינה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם באופן   13.7

תקין, לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים להנחת דעתה. הודעה  

 זו יכולה להינתן גם בשלב בדיקת ההצעות למכרז זה. 

במכרז מסכים בזה, כי במקרה שהמזמינה תבחר לברר עליו פרטים נוספים ו/או  כל מציע  13.8

נוספות, על ו/או אצל גורמים  -הבהרות  פי שיקול דעתה, אצל כל הגורמים הנזכרים לעיל 

כך   בשל  יבוא  לא  והוא  כן  לעשות  רשאית  תהא  היא  בעצמו,  המציע  אצל  ו/או  נוספים 

כלפי אותם גורמים בעילה של פגיעה בפרטיות  בדרישות ו/או בתביעות כלפי המזמינה ו/או  

 או בשל כל עילה אחרת. 

 
 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן 14

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל  

ת.  ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנו

 סמכי המכרז. למ 7כנספח  קבלת דמי תיווך המצורפת  -המציע יחתום על הצהרת אי 

 לאחר הגשת מסמכי המכרז:   15

מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך ששה חודשים מהמועד האחרון בו  הוגשו   15.1

 ההצעות בפועל. 

תוקפה כאמור  היה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינה וטרם פקיעת   15.2

תהיה המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לקיום ההצעה לטובתה, כפיצוי מוסכם    –

 ומוערך מראש שתקבל המכללה בגין החזרה מההצעה כאמור.
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 לאחר הזכייה במכרז:  16

הודיעה המזמינה למציע על זכייתו במכרז, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת   16.1

 המזמינה על ההסכם עמו.  

)ארבעה עשר( ימים ממועד משלוח ההודעה כאמור בסעיף לעיל, ימציא הזוכה את    14בתוך   16.2

ת  כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה, ויחתום על החוזה ועל נספחיו פעם נוספת במיד

 הצורך. 

זכייתם במכרז, ולאחר חתימת הזוכה על  -המכללה תודיע ליתר המשתתפים במכרז על אי 16.3

 הסכם ההתקשרות, הם יהיו רשאים לקבל את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם.  

על 16.4 ונספחיו,  צירופיו  על  ההסכם,  והומצא  נחתם  תוך  -לא  הזוכה  מתן   14ידי  מיום  ימים 

תהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לקיום הצעה שצורפה   –ההודעה על הזכייה 

- להצעתו ולבטל את זכייתו של מציע זה במכרז, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמינה על

פי כל דין. כמו כן, רשאית המכללה בנוסף לחתום על חוזה  עם  כל  מציע  אחר  ו/או  לבטל  את  

ו/א בשלמותו,  ו/או  בחלקו  שיקול  המכרז  לפי  והכל  מציע/ים אחר/ים  עם  ומתן  לקיים משא  ו 

 דעתה הבלעדי והמוחלט של המכללה. 

 זכות עיון 17

לסמן בהצעתו    חייבמציע, הסבור שחלקים בהצעתו מהווים "סוד מסחרי" הראוי לחסיון,   17.1

על המציע להפריד חלקים אלה   ניתן,  וככל שהדבר  כך,  על  נוסף  ברור.  באופן  חלקים אלה 

הפרדה פיזית מגוף ההצעה, כך שוועדת המכרזים תוכל למסור לעיון את חלקי ההצעה שאינם  

 סודיים, אם תוגש בקשה לכך.

חלק זה של  סימון חלק מההצעה כסוד מסחרי מהווה הסכמה מראש של המציע לראות ב 17.2

 הצעות המציעים האחרים אף סוד מסחרי, שאינו כפוף לזכות העיון.  

אי   17.3 או  מסירתה  בדבר  הסופית  ההחלטה  לעיל,  האמור  אף  על  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 

לעיונם של המציעים האחרים נמצאת בסמכותה של   –כולה או חלקה    – מסירתה של ההצעה  

שבי לסיווג  כפופה  אינה  והיא  חופש  ועדת המכרזים  וחוק  לדיני המכרזים  המציע, אלא  צע 

 המידע ועקרונות המשפט המנהלי בלבד. 

מובהר עוד כי היה ותחליט ועדת המכרזים על מסירת מידע לעיון המציעים האחרים, בניגוד   17.4

( ( ימים לפני מסירת המידע  4לעמדתו של בעל ההצעה, היא תודיע לו על החלטתה ארבעה 

, זכות העיון של המציעים בחומר בו נטען לחסיון מידע,  לעיון המציעים האחרים. בהתאמה

 תידחה עד לחלוף פרק הזמן האמור או בהתאם לכל החלטה שיפוטית שתתקבל.   
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זכות העיון במסמכים תהא בכפוף למשלוח בקשה בכתב    17.5

.  זים במכללהובתיאום מראש של מועד העיון עם מחלקת רכש ומכר  , במועד הנדרש,לעיון

יתאפשר ו/או קבלת העתק מהם,    כים המבוקשיםממסבככל שאישרה ועדת המכרזים עיון  

של המסמכים בכפוף לתשלום    קבלת העתקו/או  ₪    300של    במסמכים בכפוף לתשלוםעיון  

 .  כאמור עיוןבמתן ה ₪ על ידי המבקש, כל זאת לכיסוי ההוצאות הכרוכות  500של 

 כללי  18

המכללה מבהירה כי התקשרותה עם הספק לביצוע העבודות )או איזו מהן( מושא מכרז זה  18.1

מותנית בקבלה בפועל של תקציב. ככל שהתקציב שיועמד לרשות המכללה יהיה נמוך/גבוה  

המכללה את הזכות להקטין/להגדיל את היקף הביצוע    מסכום ההצעה הזוכה, שומרת לעצמה 

 בהתאם.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפצל את הזכייה בין מספר   18.2

 זוכים. -מציעים

המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט שלא לבחור זוכה   18.3

 כלשהו במכרז.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון   18.4

הגבוה ביותר באמות המידה, בין השאר, אם מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר  

חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו או אם מצאה כי אופי עסקיו של המציע  

 רש למכללה.  אינו מתאים למתן השירות הנד

המכללה רשאית לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות   18.5

ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המכללה  

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

בבחינת השאלה אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי, כולה או מקצתה, זכאית המכללה להביא   18.6

בחשבון גורמים ושיקולים כפי שייראו בעיניה בנסיבות העניין, תוך שמירת עקרון השוויון בין  

המציעים, והמציע מאשר ומצהיר בזאת כי הוא מקבל לכל עניין ודבר את שיקול דעתה המלא  

 בסעיף זה והוא מוותר על כל טענה לעניין זה.  של המכללה כאמור 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למכללה, ההצעות שלא נבחרו כהצעות   18.7

ימים נוספים לאחר משלוח הודעה בדבר זכייה/אי זכייה לכלל    120הזוכות תעמודנה בתוקפן  

הזוכה במלואה.  -עם המציעהספקים שהשתתפו במכרז, וזאת למקרה שבו לא תמומש הזכייה  

פי שיקול דעתה הבלעדי  -בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים רשאית )אך לא חייבת( על

 להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.  
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)להלן:    2002  -(, תשס"ג15על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר   18.8

עידוד לעניין  לחוק"(,  העסק  "התיקון  לפיו  ותצהיר,  אישור  להגיש  בעסקים,  הוא    נשים 

"אישור";   אישה";  בשליטת  "עסק  "עסק";  המונחים:  של  משמעותם  )על  אישה  בשליטת 

פי התיקון לחוק, אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי  -ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק(. על

ואחת מן ההצעות היא  הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר,  

של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה  

 "תצהיר".   -"אישור" ו

סעיף   18.9 להוראות  להשכלה  12בהתאם  מוסד  של  )התקשרויות  המכרזים  חובת  לתקנות  )ב( 

בתקנה  , וככל שההתקשרות מושא מכרז זה הינה אחת מאלה המפורטות  2010-גבוהה(, תש"ע 

ומתן עם המתמודדים במכרז -)א( לתקנות האמורות, מוסמכת ועדת המכרזים לנהל משא12

שהצעותיהם נמצאו מתאימות. ועדת המכרזים מוסמכת שלא לנהל משא ומתן עם המציעים  

 כאמור, בהתקיים אחד מאלה:

 טרם החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים.   (1)

 ותר על ניהול משא ומתן. אם כל המציעים הסכימו לו    (2)

 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה בכל שלב, וזאת בהתאם לשיקול דעתה   18.10

הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית המכללה לבטל את המכרז, אם הוגשה הצעה  

 אחת בלבד וכן לנהל מו"מ עם הזוכה ובלבד שההצעה תשודרג לטובת המכללה. 

ובוטל המכרז או שלא נתקבלה הצעה או הצעה תקפה כלשהי, לנהל    המכללה רשאית, היה  18.11

פוטנציאליים אחרים, שלא  מציעים  ו/או עם  כולם או מקצתם  מו"מ עם משתתפי המכרז, 

בדרך של מכרז, ולחילופין לאפשר למציעים השונים לשפר בהתאם לאמות מידה שוות את  

 הצעותיהם תוך שינוי התנאים המקוריים של המכרז. 

ה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל מקרה  המכלל 18.12

ידי המציעים ו/או נוכח  - בו יתעורר צורך כאמור נוכח בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על

פגמים טכניים או מהותיים שנפלו ברעיון המכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, כל זאת בכפוף  

דמנות שווה לתקן את הצעותיהם, תוך פגיעה מינימאלית, אם  לכך שתינתן לכל המציעים הז

 בכלל, בסודיות ההצעות.  

של   18.13 בכל מקרה  זאת,  עם  זה.  ממסמכי מכרז  נפרד  בלתי  חלק  פרסום המכרז מהווה  נוסח 

 האמור במסמכי המכרז מחייב. –סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור בפרסום 

ידי  -הזוכה רק לאחר שחתמה מצדה על ההסכם עלהמכללה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי   18.14

מורשי החתימה שלה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או  

 לא יחייבו אותה בכל אופן שהוא.  – אדם כלשהו אצל המזמינה 
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במקרה שבו בית משפט מוסמך או גורם מוסמך אחר, יורה על ביטול המכרז או על ביטול   18.15

ביצוע   ההתקשר כנגד  שיפוטי  מניעה  צו  שיינתן  במקרה  או  במכרז,  הזוכה  הספק  עם  ות 

ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד המכללה  בגין  

על  בהסכם  ההתקשרות  -ההתקשרות  את  לבטל  זכאית  המכללה  תהיה  המכרז,  תוצאות  פי 

תה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה  מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דע

ועבור   השקעות שביצע  עבור  זולת  תגמול,  או  פיצוי  לכל  זכאי  יהיה  לא  הזוכה  כזה, הספק 

ניתנה  - עבודה אשר בוצעה על ידו בפועל )ככל שבוצעה( בהתאם להתקשרות עד למועד שבו 

 ידי הספק הזוכה. -הודעת הביטול, ובכפוף להצגת אסמכתאות לכך על

 

 ד רב,בכבו

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( 
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 אישור המציע 
 
 

____________, נושא/ת ת.ז.  -אנו הח"מ, _____________, נושא/ת ת.ז. ____________, ו 

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

 מסכימים לכל תנאיו. בו וכי אנו 

 :1מורשה חתימה  

 שם: _____________. 

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

                                             

 :2מורשה חתימה  

 שם: _____________. 

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

 

 אישור רו"ח/עו"ד

אני הח"מ, ___________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו במסמכי המכרז, מאשר כי  

או לפי חוק החברות   1983-המציע היא חברה רשומה לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

, וכי מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על מסמכי מכרז זה על כל נספחיו הם  1999 –תשנ"ט 

_____________ נושא/ת ת.ז.   -ת ת.ז. ____________ ו  _____________נושא/

____________, וכי הנ"ל חתמו בפני בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה  

 בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין. 

 ולראיה באתי על החתום:

 

  ____________________                        תאריך: _______________                                         

 חתימה וחותמת                                                                                                             

במקרה שמדובר בתאגיד אחר שאינו חברה, אלא שותפות או עמותה, יש לשנות בכתב יד   הערה:*** 

 ולחתום.  בהתאמה
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*** מציע שהינו מלכ"ר, אשר מעונין שבעת השוואת ההצעות הצעתו תחושב ללא תוספת מע"מ,  

  רים"מלכ להשתתפותהנחיות רשות המיסים נדרש להגיש לשם כך את המסמכים המתאימים לפי  

   16.8.22  מיום  המדינה ידי על שפורסמו במכרזים

-rep-for-info-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat

organizations.pdf-profit-150822/he/non 

  

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat-info-for-rep-150822/he/non-profit-organizations.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat-info-for-rep-150822/he/non-profit-organizations.pdf
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 מסמך ב' –  נספח  ביטוח
 תאריך הנפקת האישור   לספק ונותן שירותים  אישור קיום ביטוחים

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

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

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש  
  מקס שטרן

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒

רכישה, אחר: ☒
אספקה, הטמעה 

ותחזוקה של מערכות 
Firewall 

 

 משכיר☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

מכללה, מעמידת אחר: ☒
 המקום. 

 

 ת.ז./ח.פ.  520044330ח.פ. חל"צ 

 מען ד.נ עמק יזרעאל

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

לפי גבולות  חלוקה 
 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

גבול האחריות/   תאריך סיום 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

מט  סכום 
 בע 

: ציוד רכוש נייד
ותכולה בבעלות 

ובחזקת המבוטח,  
לרבות רכוש של 
מבקש האישור  

 שחזקת המבוטח. 

 313 ₪  מלא ערכו    
316 
314 
309   
רכוש מבקש  – 324

האישור שבחזקת 
 המבוטח

328 
בבעלות מלאי 

 ובחזקתו המבוטח
 ₪  מלא ערכו     

  –אובדן תוצאתי 
 חודש  12שיפוי 

 
לרבות דמי  

שכירות/זכיינות 
בסכום שנתי  

120,000  ₪ 

דמי   – 324 ₪      
 שכירות/זכיינות 

,  315, 307,  304, 302 ₪  4,000,000     צד ג'
321 ,327  ,328 ,329 

 20,000,000     אחריות מעבידים
לאירוע 

 ולתקופה 
 

 ₪ 302,304  ,319, 322 ,
327 ,328 

 

 חבות מוצר
 

    2,000,000  ₪ 309 
310 
321 
322 
 חודשים  6 332

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 070  קמעונאות )מוצרי נוחות(     ; 041   מזון        096השכרות  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה למבקש   _ יום30_שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה   –מסמך ג' 

 לכבוד:

 )חל"צ( המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ 

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'_________ הנדון: 

לסילוק    "( הננו ערבים בזאת כלפיכםהמבקשע"פ בקשת __________________ )להלן: " .1

בקשר למכרז   "(,סכום הקרן"ש"ח )להלן:    25,000כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של  

 . Firewallאספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכות , רכישה 05/22פומבי מס' 

המרכזית   .2 הלשכה  ידי  על  שמתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הקרן  סכום 

"(. המדדידי כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: " -לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על

  ספטמבר חודש  ל  15  – שפורסם ביום ה    2022  אוגוסט "המדד היסודי" יהיה המדד של חודש  

המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום    .2022

 על ידינו עפ"י כתב ערבות זה.

על ביצוע תשלום  במועד  לעומת המדד  -אם  עלה  כי המדד החדש  יתברר,  זה  ערבות  כתב  פי 

 המדד היסודי. היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת  

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו  

 במקורו ללא כל הפרשי הצמדה.

  2כאמור בסעיף    אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה .3

ידיכם, וזאת ללא כל תנאי  ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על    7לעיל, תוך  

ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים  

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

להימסר לנו לא    פיה צריכה- ערבותנו זו תהא בתוקף עד ליום ___________, וכל דרישה על .4

 המכרז.  יאוחר מהמועד הנ"ל והכל בהתאם למסמכי 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .5

 

 בכבוד רב,                                                                                                

 בנק ______________        

 סניף _____________                                                                                                                      
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה  –'  1מסמך ג

 לכבוד:

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( 

 1930600יזרעאל  ד.נ עמק  

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'_________ הנדון: 

"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק  המבקשע"פ בקשת __________________ )להלן: " .1

בקשר לקיום חוזה    "(,סכום הקרן"₪ )להלן:    50,000כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך  

מערכותרכישה,  ל של  ותחזוקה  הטמעה  צמוד    Firewall   אספקה,  יהיה  הקרן  למדד  סכום 

- ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על-כפי שמתפרסם על  המחירים לצרכן

 "(.המדדידי כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "

  ספטמבר לחודש    15  – שפורסם ביום ה    2022  אוגוסט "המדד היסודי" יהיה המדד של חודש  

2022 . 

ידינו  -המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על

 עפ"י כתב ערבות זה. 

על תשלום  ביצוע  במועד  המדד  -אם  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  זה  ערבות  כתב  פי 

 העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור  

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו  

 במקורו ללא כל הפרשי הצמדה.

  2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף   .2

הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי    ימים מעת קבלת דרישתכם  7לעיל, תוך  

ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים  

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

פיה צריכה להימסר  -ערבותנו זו תהא בתוקף עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על .3

 מהמועד הנ"ל ובהתאם למסמכי המכרז.   לנו לא יאוחר

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .4

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                         

 בנק ______________        

 סניף _____________                                                                                                                         
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 מסמך ד' 

 _____05/22חוזה מס'__

 

 שנערך ונחתם במכללה האקדמית עמק יזרעאל 

 ביום _____ לחודש _____ שנת _______ 

 

 בין:

 520044330המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(  

1930600ד.נ עמק יזרעאל    

 )להלן: "המכללה" ו/או "המזמינה"( 

 מצד אחד 

 לבין:

 

 

 מ_________________ 

 )להלן: "הספק"( 

 מצד שני 

אספקה, הטמעה רכישה, לשם קבלת הצעות  05/22והמכללה פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל 

"(, הכל המכרז)להלן: " במכללה האקדמית עמק יזרעאל Firewallותחזוקה של מערכות  

 ;שירותים"(עבודות/)להלן: "בהתאם למסמכי החוזה, כהגדרתם להלן 

 ; ידי ועדת המכרזים מטעם המכללה- והצעת הספק נבחרה כהצעה הזוכה על והואיל

והספק מצהיר, כי הינו בעל ידע, מומחיות, ניסיון, ציוד, רישיונות, כוח האדם וכל שאר  והואיל  

למכללה את השירותים וקיום כל יתר התחייבויותיו  מנת לספק -האמצעים הדרושים על

 ;שבחוזה זה בהתאם להוראותיו וללוח הזמנים בו

וברצון הצדדים להגדיר את יחסיהם המשפטיים משך כל תקופת ההתקשרות הכל    והואיל

 כמפורט להלן; 

 על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 
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 מבוא .1

 ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא לחוזה זה  1.1

התחייבויות ו/או הצהרות הצדדים במבוא לחוזה זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו, אך יש  1.2

 לקרוא אותן ביחד עם יתר האמור בחוזה זה ובמצורפיו. 

 מסמכי החוזה  .2

בשינויים  2.1 אותם  המשנים  ו/או  המתקנים  אלו  לרבות  להלן,  המפורטים  המסמכים 

מאוחרים ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלה, בין אם צורפו לחוזה זה בעת  

ידי הספק ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד - חתימתו לראשונה עם הגשת ההצעה על

ראו ויפורשו ככל שניתן תוך ראיית המכלול  מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייק

 ובהשלמה זה לזה.  

וינהגו   2.2 ביחס שבין מצורפי החוזה לבין החוזה, כל הוראה בחוזה זה עדיפה, היא תכריע 

לפיה והיא גוברת על כל הוראה במצורפי החוזה, אלא אם ניתן לקרוא או לפרש את האמור  

 כי החוזה": במסמכים בהשלמה זה לזה ובהעדר סתירה. להלן "מסמ 

 

 מסמכים:

 הזמנה להציע הצעות.   –מסמך א' 

 . אישור קיום ביטוח –מסמך ב' 

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה. –מסמך ג' 

 ערבות בנקאית לקיום החוזה.  – 1מסמך ג'

 חוזה זה.   – מסמך ד'

הבהרות, שינויים ו/או תוספות למסמכי המכרז שהתקבלו במהלך ניהול    – מסמך ה'

 המכרז.

 : נספחי המכרז

 הצהרה בדבר עמידה במפרטים הטכניים  – 1נספח 

 הצהרה בדבר איתנות פיננסית  – 2נספח 

 טבלת עמידה בדרישות הניסיון  – 3נספח 

 רשימת ממליצים  – 4נספח 

 החקיקה בתחום העסקת עובדיםהתחייבות לקיום   – 5נספח 

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  -6נספח 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"   –7נספח 

 הצוות של המציע  – 8נספח 

 ריכוז מידע ארגוני  – 9נספח 
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 הדרישות הטכניות והמקצועיות    – 10נספח 

 כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות  – 11נספח 

פי סימון המסמך. כל המסמכים -כל אחד מהמסמכים לעיל ייקרא בשמו, ולחילופין על  2.3

 ".מסמכי החוזה "יחדיו, כולל נספחי המכרז, ייקראו להלן  

 הגדרות ופירושים .3

 בהסכם זה יהיו לביטויים הבאים, המשמעויות המופיעות לצידם:

עלמדד    –  מדד בפעם  פעם  מידי  המתפרסם  לצרכן  המרכזית  - המחירים  הלשכה  ידי 

 לסטטיסטיקה. 

 המדד הידוע ביום עריכת חוזה זה, אלא אם נאמר אחרת בחוזה.  – מדד יסודי

 המדד הידוע ביום אישור החשבון.   – מדד חדש

לבין    –  הפרשי הצמדה  שבין המדד החדש  ההפרש  באחוזים המבטא את  העלייה  שיעור 

 המדד היסודי, מחולק במדד היסודי. 

מספר    – המכרז   פומבי  מערכות  רכישה,  ל  05/22מכרז  של  ותחזוקה  הטמעה  אספקה, 

Firewall   .במכללה האקדמית עמק יזרעאל 

המכרז,    –  עבודות/שירותים למסמכי  בהתאם  הנדרשות  העבודות  רכישה,  לרבות  כלל 

 .  Firewallאספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכות 

החומרה, התוכנה לרבות הרישוי על כל מרכיביהם כנדרש במסמכי    –  Firewallמערכת  

 .המכרז

 מכללה, אשר הינו עובד סגל של המכללה. מערכות מידע במנהל  –המנהל 

 . 1-11ה' ונספחים –מסמכים א'  – מסמכי החוזה

 מי שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז ונחתם עמו חוזה.  –הספק 

 לנספחי המכרז.  10נספח  –הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים 

 

 מהות ההתקשרות  .4

באשכול )קלאסטר( אשר    Check Point firewall 5900במכללה קיימות כיום שתי מכונות   .4.1

 .31.12.22רישוי שלהן וההתקשרות לגביהן מסתיימים ב  ה

ההתקשרות באמצעות מכרז זה הינה התקשרות עם ספק למתן כלל השירותים הנדרשים,  .4.2

אספקה, הטמעה ותחזוקה לשתי  רכישה,  כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם, ותכלול  

וכן    6900מסוג    Check Pointמתוצרת    Firewall  –)קלאסטר( של מערכת ה    יחידות באשכול

רישוי למודולים השונים המבוקשים על ידי המזמינה, הכל על פי הדרישות המופיעות במכרז 

 זה. 

ותמיכה   .4.3 לרישוי  של  הינה  ההתקשרות  תקופה  )סה"כ     60בגין  מ  שנים(  5חודשים    - החל 

1.1.2023   . 
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"הספק"(  הזוכה    -המציע .4.4 את  )להלן:  ויתקין  את  יספק  ויבצע  והרישוי  התוכנה  הציוד, 

תמיכה   שירותי  יספק  וכן  המכרז  במסמכי  המפורטים  התנאים  כל  פי  על  ממנו  הנדרש 

 התקנות ועוד. שוטפים בין השאר לפתרון תקלות, עדכונים,

 תקופת ההתקשרות   .5

בין הצדדים 5.1 בזה  בגין  זה    כי חוזה  ,מוסכם  של רכישה,  הינו  ותחזוקה  אספקה, הטמעה 

   ".תקופת ההתקשרותלהלן: "  .חודשים  60למשך  Firewallמערכות  

להוראות   5.2 יציית  לא  או  התחייבויותיו,  בביצוע  הספק  ויתרשל  במידה  לעיל,  האמור  אף  על 

הכוללת   בכתב  הודעה  המכללה  לו  תמסור  זה,  מהסכם  הנובעים  ועניין  דבר  בכל  המכללה 

התקופה שנקבעה בהודעה שנמסרה  דרישה לתיקון הליקויים. באם לא יעשה כן הספק תוך  

שאית לבטל את ההסכם לפני תומו לאלתר, ללא צורך  תהא המכללה רידי המכללה,  - לו על

ולא תחוב בכל פיצוי או תמורה, למעט התמורה בקשר עם השירותים שסופקו    ,נוספתבהודעה  

 .  עד מועד ההפסקה, בקיזוז כל נזק שנגרם למכללה כתוצאה מהתנהלות הספק

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .6

כי  הס 6.1 מצהיר,  וכן  פק  החוזה  את  והבין  החוזהקרא  מסמכי  את  ומכיר  לו  ו  ,קרא  ידוע 

שהמסמכים המצורפים לחוזה כ"מסמך ה'" נקראים לתוך החוזה על דעתו ובהסכמתו ולאחר  

 שניתנה לו הזדמנות שווה, כיתר משתתפי המכרז, להשפיע על שינויים ו/או תוספות אלו. 

שאינם    התם על החוזה לאחר שבדק כל אחד ממסמכי החוזה, לרבות אל מצהיר, כי חהספק   6.2

התנאים האמורים בכל אחד ממסמכי החוזה ברורים ונהירים לו וכי יוכל  כי  מצורפים לחוזה, ו

 לקיים באופן מושלם וללא סייג את התניות האמורות במסמכים הנ"ל. 

כדי כי    מצהיר,  הספק 6.3 בו  ושיש  שביקש  מידע  כל  המלאה,  רצונו  לשביעות  מהמכללה,  קיבל 

חוזה זה, לרבות ההוצאות שתהיינה לו בביצוע  מושא  ם  שירותי/העבודות  אספקתלהשפיע על  

 ההתחייבויות האמורות, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר לכך. 

, את דרכי הגישה אליו ואת  התקנהלהתבצע ה  הכי בחן את תנאי האתר בו אמור הספק מצהיר,   6.4

ולאחר סיום ביצוע  לפני,  ,  התעוררכל הקשיים למיניהם העלולים ל וכי כל    ההתקנהבמהלך 

הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודה נבחנו על ידו ומוכרים לו ולא תהיינה לו כל טענות  

 ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המכללה בקשר לכך. 

קרא את תנאי החוזה על כל מסמכיו, לרבות ההוראות למשתתפים במכרז  מצהיר, כי  הספק   6.5

כי  ו  ,התנאים והדרישות שבחוזה זה ובמסמכיו  ם לאישורידועים וברורים לו  כי    על נספחיהן, 

למכללה    מתחייב  הוא התנאים  ולהתקין  לספק  לכל  בהתאם  השירותים  ו/או  הציוד  את 

בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות    ,ובמסמכיו  והדרישות הקבועים בחוזה זה

 הכל בהתאם להוראות מסמכי החוזה.  –רצון המכללה ובמועדים אשר ייקבעו על ידה 

יש לו את הידע, היכולת הארגונית והכספית, הכישורים, המיומנות,  הספק מצהיר ומתחייב, כי   6.6

וכל האמצעים האחרימספיק    הציוד, הכלים, מנת לספקעובדים מקצועיים  על    ם הדרושים 

שבחוזה    והתחזוקה ולבצע את כל יתר התחייבויותיו   הציוד, האחריות השירות,  למכללה את  
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האחרים כאמור   זה ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי החוזה, וכי כוח האדם, הידע והאמצעים

 זה.  ימשיכו להיות ברשותו עד לתום ביצוע מלוא התחייבויותיו שבחוזה

ומתחיי 6.7 מצהיר  כי  הספק  כלפי  ב,  אחרות  ו/או  כספיות  תביעות  שום  לבסס  רשאי  יהיה  לא 

ידיעת אי  עקב  הקשורים    המכללה  כלשהם  נסיבה  או  תנאי  הכרת  אי  שירות  ו/או  במתן 

באספקת הציוד ובקיום כל התחייבויותיו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה  ו

 על כל טענה כאמור. 

וך שמירה והקפדה על מילוי הוראות כל דין ו/או תקן ו/או  הספק מתחייב לבצע את העבודה ת 6.8

לרבות עדכונם של כל אחד מהמנויים לעיל,    ,הנחיות מקצועיות מחייבות ו/או נוהגות אחרות

 חוקית אחרת.   הולהשתמש בחומרים הנדרשים על פי כל תקן ו/או דריש

כי   6.9 מצהיר,  ו/או  הספק  זכויות   היצרןהוא  בעלי   הינם 

למוכרם  זכאי  הוא  וכי  בציוד,  הגלומות  האחרות  והזכויות  הפטנטים  זכויות   היוצרים, 

זה,   בחוזה  ולהתקשר  והאישורים ולחילופין  למכללה  הזכויות  כל  את  בידו  יש   כי 

זה,   בחוזה  המכללה  עם  להתקשר  להפיצו,  לשווקו,  בציוד  הזכויות  בעלי  מטעם  הדרושים 

רישיונות שימוש, וכי אין כל מניעה משפטית ו/או  להעביר לה את הבעלות בציוד ולמסור לה  

 חוזית אחרת מכל סוג שהוא להתקשר בחוזה זה. 

זכויות יוצרים, זכויות פטנטים או  בפגיעה  כל  אין בהתקשרות על פי חוזה זה  הספק מצהיר, כי   6.10

 אחרת של צד שלישי כלשהו, ולא הוגשה נגדו תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.  כל זכות

ו/או לשפות את המכללה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהא  הספק מתחייב   6.11 לפצות 

 שתישא בהן, עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה לשלם לצד שלישי כלשהו, וההוצאות    עליה

 לעיל.  6.11- ו 6.10שהמצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בס״ק 

 דרכי ביצוע עבודה ואספקה .7

וייתן שירות   7.1 מיום קבלת    ,כנדרש במכרז זה, בתיאום עם המנהללמכללה  הספק יספק, יתקין 

 מכרז. מסמכי הל 10 המפורטים בנספח םשלבי הפי -הודעת הזכייה ועל

נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בספק, רשאי הספק לפנות למנהל   7.2

- הארכה וכל עוד זו לא אושרה על  משךל יקבע את  המנה   הפרויקט.שלבי  ולבקש ארכה להשלמת  

 ידו, לא תהא לספק זכות להתעכב בביצוע העבודות ו/או השירות. 

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  7.3

למפרט הציוד, שהגיש במצורף לכתב הצעתו, בהתייחס   תאיםידו י-כל הציוד שיסופק על  7.3.1

 ידי המכללה.  -לתצורה/דגם שנבחר/ו על 

תקינים   ו שיסופקהפריטים  כל   7.3.2 חדשים,  יהיו  זה  חוזה  לפי  ידו   על 

לא   גבוהה.  )י ובאיכות  מחודש  או  משומש  כלשהו  בציוד  שימוש  הפריטים  (.  Refurbishedיעשה 

  תוספות שהיצרן מתיר להוסיף על  מעטעל היצרן, ליהיו במצב כפי שיצאו משערי מפ המסופקים  

 אותם פריטים. 

 כל הציוד יסופק כשהוא ניתן להפעלה באורח רציף ותקין.  7.3.3

העבודה תבוצע בהתאם לתקנים הקשורים בעבודה זו וכן בהתאם להוראות המנהל ולשביעות   7.3.4

 הנדרשים.  . הספק מתחייב שכל הציוד יעמוד בתקניםורצונ
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הספק מתחייב לדאוג, על אחריותו ועל חשבונו, לאחסון נאות של הציוד שיוזמן על ידי המכללה,   7.3.5

הספק   אחרת.  פגיעה  כל  או  רטיבות  אובדן,  שריפה,  גניבה,  מפני  באחריות    א יישולשמירתו 

במלוא  לציוד,  שייגרמו  אובדן  ו/או  נזק  לכל  בחלק   והמלאה  היות ואו  במהלך  עד    ו,  בחזקתו 

 . במכללה ולהתקנת 

הספק מתחייב להוביל ולהתקין, על אחריותו ועל חשבונו, את הציוד למקומות עליהם תורה   7.3.6

ולאחר    יהבהתאם להוראות   תיעשה  הציוד למכללהאספקת  בתוך קמפוס המכללה.    כללההמ

מסמכי  ל  10 כמפורט בנספח  מה,מטעהמנהל  על ידי  ואושרות/שירותים מושא מכרז זה עבודש

 .המכרז

ינקה הספק את מקום ביצוע העבודות מכל פסולת ו/או חומר מיותר    ,ביצוע העבודותעם גמר   7.3.7

הזכות לעכב אישור תשלום  ,  מנהלבידי הוידאג למסור את מקום ביצוע העבודות כשהוא נקי.  

של    ההמלא  נו האתר או מקום ביצוע העבודות נקי לשביעות רצו  למסירתשל חשבון לספק עד  

 המנהל. 

   ווהתקנת הציוד  בחתימתו על חוזה זה מאשר הספק, שידוע לו שעמידה בלוח הזמנים לאספקת   7.3.8

לפיכך, הספק מתחייב לשלם למכללה בגין כל איחור העולה    קבלת השירות, הינה הכרחית.כן לו

הציוד בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו בנספח    של )שלושה( ימי עבודה, באספקה והתקנה    3על  

₪   500כם ומוערך מראש בגין הנזק שאיחור כאמור עלול לגרום למכללה, בסך  , פיצוי מוס10

רוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על  ישקלים חדשים( לכל יום איחור, בצ  חמש מאות)

לפני תשלום   זה, מחושבים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד החדש שפורסם לאחרונה  סכום 

לעומת המדד הבסיסי. האמור בסעיף זה    ,מכללהידי הספק ל-הפיצויים האמורים בפועל על

 פי כל דין ו/או חוזה זה.-אינו בא למעט מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים למכללה על 

בהתאם   7.3.9 מהספק  לה  שיגיעו  המוסכמים  הפיצויים  סכומי  את  לנכות  זכאית  תהיה  המכללה 

 רך חוקית אחרת.להוראות סעיף זה לעיל, מכל סכום שיגיע ממנה לספק, או לגבותם בכל ד

הספק מתחייב למסור למנהל, לפי בקשתו, כל פרט לגבי כל עובד מטעמו, אשר יגיע לקמפוס   7.3.10

אספקת   לצורך  מתן  ו/או    ו והתקנתהציוד  המכללה  בביצוע    ,השירותלצורך  הקשור  בכל 

לקמפוס המכללה, לפי    ההתחייבויות הספק לפי חוזה זה. המכללה תהיה רשאית למנוע כניס

המלא והמוחלט, של כל עובד מטעם הספק, מבלי שלספק תהיה תלונה כלשהי  שיקול דעתה  

 , והספק יחליפו בעובד אחר.ןבעניי

 איכות ל אחריות לטיב ו .8

יהיה אחראי לטיב הציוד, העבודה   ויצטרך    ההתקשרותמשך כל תקופת    והשירותיםהספק  לפחות 

לתקן כל פגם שיתגלה בעבודות על חשבונו. אחריות הספק תהא גם מעבר לתקופת הזמן האמורה אם  

בניגוד   גרועה של החומרים בהם השתמש הספק  נבע מרשלנות בביצוע העבודות או מאיכות  הפגם 

 כן. לדרישות החוזיות או המפרטים הטכניים והייתה סיבה טובה לכך שהפגם לא נתגלה קודם ל
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 החוזה  תמורת .9

לרבות אספק    9.1 זה,  כל התחייבויות הספק שבחוזה  של  ומדויק  למילוי מלא, מושלם    ה בתמורה 

ובכפוף לזכויות  ההתקשרותוקיום התחייבויותיו של הספק בתקופת    השירותיםשל  והתקנה    ,

המחירים   מכפלות  יסוד  על  שתקבע  תמורה  לספק  המכללה  תשלם  זה,  שבחוזה  המכללה 

  היד -שסופקו למכללה בפועל ואושרו על  פריטיםבכמויות ה להצעת הספק 11בנספח המפורטים 

 ״(. התמורה״  –)להלן 

והיא     9.2 שהיא,  סיבה  מכל  תשתנה  ולא  וסופית,  קבועה  כוללת,  הינה   מהווה התמורה 

התחייבויותיו  בקיום  בהן  שעמד  ההוצאות  כל  ועבור  הספק  רווח  עבור  מלאה   תמורה 

זכויות  בגין  כלשהו  שלישי  לצד  ותשלום  סוג  מכל  חובה  תשלומי  לרבות  זה,   שבחוזה 

השימוש בציוד על כל מרכיביו. להסרת ספק מובהר ומוסכם, שהתמורה לא תהיה צמודה למדד  

 כלשהו או למטבע כלשהו. 

לעיל,     9.1לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו, מעבר לתשלום התמורה כאמור בס״ק    הספק   9.3

לרבות בגין עליות מחירים, עליות שכר, הוצאות בלתי צפויות או כל עלות ו/או הוצאה, ישירה או  

 עקיפה, משתנה או קבועה, בין שקיימת במועד חתימת חוזה זה ובין שתיכנס לתוקף בעתיד. 

יתווסף     9.4 כנגדלתמורה  המס,  חשבונית  הוצאת  במועד  בתוקף  שיהיה  בשיעור   מע״מ 

 ידי הספק למכללה. -המצאת חשבונית מס כדין על

עלות סך השירותים והציוד  של    המלאה והכוללתהתמורה  עבור  לספק    תשלוםהסכום לאישור     9.5

תקינותה  אישור  בכפוף ל ו  רלאחר עליית המערכת לאווי  ןיינת פי הזמנת הרכש ,- שהוזמן בפועל על

 .ידי המנהל מטעם המכללה-על

תשלם     9.6 המכונות,  רכש  המלאה,  תמורת  התמורה  את  לספק  הסכום  המכללה  לאישור  בכפוף 

לזכויותיה ובכפוף  המכללה  ע״י  בתום    לתשלום  המכללה,  הקלנדרי    יום  45של  החודש  מתום 

 ״(. 45שבגינו היא משולמת )״שוטף + 

עד     9.7 של  לא   30איחור  לעיל,  זה  בסעיף  כאמור  מהתשלומים  איזה  בביצוע  יום   )שלושים( 

 ייחשב כהפרה מצד המכללה ולא יזכה את הספק בתשלום ריבית ו/או פיצוי כלשהו. 

  אם לא הומצא האישור על קיום הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז  תמורה  כלשולם  תלא     9.8

 לא נחתם החוזה. או  /לא נמסרה ערבות ביצוע ו  ו/או

בנק שעותעל סמך    ויינתנ תמיכה  השרותי    9.9 לצרכי  תתבצע    ההזמנה  . הזמנת  המכללה,    בהתאם 

שעות שנוצלו  , אך החיוב לתשלום ייעשה רק בגין  שעות  50  כל הזמנה תהא במכפלות שלכאשר  

 .  ידי המכללה- על  בפועל

ידו מתוך בנק  -שניתנו עלשעות שירותים  מספר  דו"ח חודשי המפרט את    יגיש למכללה  ספקה 9.10

"  השעות, )להלן:  החולף  החודש  החודשי במהלך  תאריכי  הדו"ח  את  יפרט  החודשי  הדו"ח   .)"

וכן פירוט סביר נוסף אודות השירותים שניתנו בהתאם    מבנק השעותושעות ביצוע השירותים  

   .המכללהלבקשת 

ידה, ורישומיה יהיו ראיה  -המכללה תנהל רישומי מעקב אחר שימושי בנק השעות שאושרו על 9.11

 מכרעת לנכונותם. 

 המידע.  הדו"ח יאושר לתשלום ע"י מנהל מערכות 9.12



 
 

 

 

 

 

 

32 

 

  ישולמו מתוך בנק השעות לפי התעריף מנהל מערכות המידע  על ידי    ואושרישעות השירותים ש  9.13

 . השעתי כנקוב בהצעת המחיר של הספק, בניכוי כל הנחה או הטבה נוספת שהציע הספק למכללה

בכפוף לאישור הסכום לתשלום  תשלם המכללה לספק את התמורה המלאה,  תמורת בנק השעות   9.14

מתום החודש הקלנדרי שבגינו היא    יום  45של המכללה, בתום    המכללה ובכפוף לזכויותיהע״י  

 ״(. 45משולמת )״שוטף + 

ביצוע התשלום לפיה,   9.15 ו/או  אישורה של חשבונית מס שיגיש הספק או פרט כלשהו הכלול בה 

יחשב לא  בחלקו,  או  פריטי  ובמלואו  לטיב  המכללה  מטעם  כאישור  ו/או   כראיה 

או  החשבונית  לנכונות  הזמנים,  בלוח  הספק  לעמידת  לאיכותם,  שסופקו,   הציוד 

 הפרטים הכלולים בה, להיעדר טענות כלפי הספק או לכל ענין אחר.

 מפרעות מהמכללה.או   הספק לא יהיה זכאי לכל עזרה כספית, לרבות מקדמות 9.16

ומוסכם 9.17 המכל  ,מובהר  לרכ כי  מתחייבת  לא  אי  את  ש  ולה  המחיר.  הצעת  בכתב  הפריטים  כל 

  תשלום הווה עילה לבקשת תוספת  יפי הנדרש בכתב ההצעה לא  -דרישת העבודה באופן מלא על

 . ההשפעה על מחיר היחידלכך ידי הספק וכן לא תהא -על

מהספקל  רשאיתהמכללה   9.18 המצוינים    רכוש  מהפריטים  אחד  כל  של  יותר  גדולה  בכתב  כמות 

 מחיר היחידה.  את  יקרמבלי שהדבר י, וזאת הכמויות

 תקופת האחריות  .10

  60המציע מתחייב כי האחריות בגין המכונות הנרכשות הינה אחריות של היצרן לתקופה של  10.1

 . חודשים

בסעיף   10.2 המפורטת  האחריות  תקופת  כי  עליית    10.1מוסכם  מיום  להימנות  תתחיל  לעיל 

 . המערכת לאוויר

מתחייב   10.3 האחריות  כל  בתקופת  את  אחריותו,  ועל  חשבונו  על  לתקן,  המכללה  כלפי  הספק 

בציוד    הפגמים,  שייווצרו  או  שיתגלו  והתקלות  תקופת  ובהתקנה  הליקויים  במהלך 

זה  ה במכרז  לתנהתקשרות  היצרן  איבהתאם  זה ו ,  אחריות  פרק  להוראות  ובכפוף  בהתאם 

 למסמכי המכרז.  10לנספח ו

ככל    , ולרבות חלקי חילוףה אחריות כוללת לציוד על כל רכיביו ולהתקנהאחריות הספק הינ 10.4

את שילוב כל רכיבי הציוד לכדי מערכת אינטגרטיבית אחת, העונה   . האחריות תכלול וידרשו

 זה ומסמכיו.  על תנאי חוזה

 
 שירות ותחזוקה   .11

  .תקופת ההתקשרות  ותחזוקה שוטפת לאורך כל תמיכהשירותי  מכללההספק יספק ל .11.1

יום בשנה לצורך פתיחת תקלות, מתן    365,  24/7 שירות תמיכה והפעיל מוקד ל הספק מתחייב  .11.2

 תמיכה טלפונית ומתן תמיכה באמצעות גישה מרחוק. 

 הטיפול בכל תקלה ימשך ברציפות עד למתן פתרון מלא והחזרת המערכת לכשירות מלאה.   .11.3

 קלה:הגדרת דרגות ת .11.4

 תקלה שמונעת את פעילות המערכת. –תקלה משביתה  .11.4.1

המערכת ומשפיעה באופן שולי    תקלה שמאפשרת את המשך העבודה של  –תקלה רגילה   .11.4.2

 על תפקודה . 
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מדובר בבקשות של הלקוח שאינן תקלות. כגון שאלות כלליות , תאום עדכון    –בקשות   .11.4.3

 . שדרוגאו 

 . על התקלהדקות ממועד הדיווח   30עד   –זמן התחלת טיפול בתקלה משביתה  .11.5

ממועד הדיווח על    זמן התחלת טיפול בתקלה שאינה משביתה הוא תחילת יום העסקים העוקב  .11.6

 . התקלה

 ע"פ תאום בין הספק למכללה.  –זמן התחלה לטיפול בבקשה   .11.7

המכללה   .11.8 ע"י  יירכש  אשר  שעות  בנק  באמצעות  יהיה  ויידרש,  במידה  השירות,  על  התשלום 

 לטובת התמיכה והתחזוקה.

יהיה במצב עבודה תקין, שלם וראוי לתפעול ושימוש יום  אשר יסופק הספק מתחייב, כי הציוד   .11.9

 התאמה.- י מכל פגם, תקלה או איוכי יהיה חופש   ,יומי שוטף

 

 בנק שעות לשרותי תמיכה:  .12

ההצעה תכלול תמחור שעת עבודה בגין שירותי תמיכה שוטפים עבור, בין השאר, פתרון תקלות,   .12.1

 עדכונים, התקנות, שינויים ועוד. 

-שעות, כאשר התשלום על  50הזמנת בנק השעות תתבצע לפי צרכי המכללה וזאת במכפלות של   .12.2

 המכללה יתבצע רק בגין שעות שנוצלו בפועל.די י

ידי המנהל, יוגש למכללה בסוף כל חודש קלנדארי  -חיוב המכללה בגין השעות שנוצלו ואושרו על .12.3

 להסכם. 9בו ניתנו השירותים, כל זאת בהתאם להוראות סעיף 

 בנק השעות יכלול שני סוגים של שעות עבודה:  .12.4

 מיועד לתקלות משביתות בלבד. –( SLAשירות )תמחור שעת עבודה כולל הגדרת רמת  .12.4.1

 מיועד לתקלות רגילות ולבקשות.  -(SLAתמחור שעת עבודה ללא הגדרת רמת שירות ) .12.4.2

 

 יחסי הצדדים  .13

הספק יהיה אחראי לעובדיו בכל הקשור בביצוע חוזה זה. עובדי הספק יימצאו תחת פיקוחו,   .13.1

 השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד. 

בלבד   .13.2 עלי הספק  בהתחייבויותיו  והקשורות  הכרוכות  ההוצאות  בכל  מסמכי-ישא   פי 

זכויות   שכרם,  תשלום  לרבות  מטעמו,  שבא  מי  וכל  מועסקיו  ו/או  לעובדיו  בקשר  החוזה 

 כנדרש לפי כל דין וכמקובל בתחום זה.  ,סוציאליות, תשלומים והפרשות

העבודה, .13.3 חוקי  כל  ואחר  הדין  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב   הספק 

 טיחות, הגהות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו ותשלום שכרם.הב

עובדיו .13.4 ו/או  הספק  לבין  המכללה  שבין  היחסים  למערכת  הקשור  הספקי  ,בכל   יחשב 

בין המכללה לבין הספק ו/או עובדיו. הספק מתחייב    סיקכספק עצמאי ולא יהיו יחסי עובד ומע

ראשונה,   דרישה  עם  מיד  המכללה,  את  לשפות  ו/או  לשלם  לפצות  עליה  שיהא  סכום  בכל 

וההוצאות שתישא בהן עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה שהמצב העובדתי ו/או המשפטי שונה  

 מהמוצהר בפסקה זו לעיל. 
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 איסור הסבת זכויות .14

הספק מתחייב לא להסב, לא להמחות ולא להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה, כולן או  

ו/או לשעבד את זכויותיו  -הנאה עלחלקן, או כל טובת   פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 

שבחוזה זה על כל נספחיו, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמתה של המכללה לכך, מראש ובכתב. 

ניתנה הסכמת המכללה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבויות ואחריות או חובה  

 ין ו/או לפי מסמכי החוזה. פי כל ד -כלשהי על

 אחריות בנזיקין .15

הספק יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין   .15.1

נזקי רכוש, שייגרמו למכללה ו/או לעובדיה ו/או לכל הפועל בשמה או מטעמה ו/או לתלמידיה  

כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של    ,אחר ו/או למבקרים בקמפוס המכללה ו/או לכל צד שלישי  

ידו ו/או פועל בשמו בביצוע התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה,  -הספק ושל כל המועסק על 

והוצאה   נזק, אבדן  והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה,  ינקוט בכל הצעדים  והספק 

 כאמור. 

בדיה, שלוחיה וכל הפועל  הספק לחלוטין ומראש את המכללה, עומשחרר    ,בחתימתו על חוזה זה .15.2

בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה  

 כאמור בדרישת סעיף זה לעיל.

בביצוע   איישהספק   .15.3 מטעמו  ו/או  בשמו  הפועל  כל  ו/או  עובדיו  כלפי  המלאה   באחריות 

חבלה ו/או  תאונה  כל  בגין  זה,  שבחוזה  הספק  של  אבדן  התחייבויותיו  ו/או  נזק   ו/או 

כתוצאה ו/או  במהלך  מהם  למי  שייגרמו  רכוש,  נזקי  ובין  גוף  נזקי  בין  הוצאה,   ו/או 

 מביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה. 

עם   .15.4 מיד  לשפותם,  ו/או  העניין,  לפי  הניזוק/ים,  ו/או את  המכללה  לפצות את  הספק מתחייב 

  14.3ו/או    14.1חראי להם, כאמור בס״ק  דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק א

לעיל, ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן  

מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי   -או הוצאה שהספק אחראי להם כאמור 

 קשר לכך.הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן ב

הספק יבטח את עצמו וכן את עובדיו וציודו ו/או כל נציג מטעמו באתר. הביטוח יכלול את כל   .15.5

הנובעת   ו/או  הקשורה  למכללה  מחוץ  פעילות  וכן  המכללה  בקמפוס  ונציגיו  הספק  פעילות 

מהסכם זה, לרבות פגיעה בצד שלישי כתוצאה משימוש בנשק ו/או תאונת דרכים ו/או כתוצאה  

 פעילות אחרת. מכל 

 – ביטוח .15.6

פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם יהיה אחראי  -מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .15.6.1

דין-על כל  בחוזה ,  פי  כמפורט  ביטוחים  לעשות  מתחייב  הביטוח  זה  הספק  עלות   .

 . על הספק  בלבד נה לוח תוההשתתפויות העצמיות 

ה .15.6.2 הביטוח  דרישות  זה    מצוינותכל  של   נהירשמת ו  נהיושמ תבחוזה  הביטוח  בפוליסות 

 בהתאם למועד הקבוע במסמכי המכרז.  כללהימסרו למ יהן הספק והעתק 
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פי החוזה, הנם מזעריים ואין  -ביטוחים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים על  .15.6.3

המ של  אישור  משום  מטעמ   כללהבהם  מי  על    האו  לביטוח.  העומד  הסיכון  וגודל  להיקף 

- ים, גבולות האחריות וסכומי ביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון עלהספק יהיה לקבוע ביטוח

 .ולצד שלישי כללהמנת למנוע הפסד לו, למ

הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.  .15.6.4

בגין    כללההספק מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המ

לרבות    ,אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוגכל נזק או  

 .תביעות תחלוף מחברות ביטוח שמבטחות אותו

ובהתאם למועד לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים,   .15.6.5

המכללה בהודעת  למשייקבע  הספק  ימציא  כשההפוליסות    תא  כללה,    ותמתוארכ  ןשוב, 

 .תקופת ביטוח נוספתל

הספק ועל חשבונו ובאופן רצוף    ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר יחודשו ע"י   .15.6.6

שנים מתום מועד הסכם זה. פוליסות חבות   3 - ולא פחות מ  ,כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין

 .יםחודש  12 -מוצר ואחריות מקצועית תכלולנה תקופת גילוי שלא תפחת מ

מוסכם בזאת כי בהמצאת הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום מתן   .15.6.7

ל כלשהו  על  ספקפטור  על- מאחריותו  ו/או  זה  חוזה  חברת  -פי  אם  בין  דין,  הביטוח  פי 

אחריות כלשהי לגבי היקפו    כללההתחייבה לשפות ובין אם לאו, ואין בכך כדי להטיל על המ 

 .וטיבו של הביטוח

לבדוק את הפוליסות ואישור קיום   ת רשאי  תהא   כללה כי המ  , מוצהר ומוסכם בין הצדדים .15.6.8

ידי  -בדיקתם על-. למען הסר ספק, בדיקתם או איןלעשות כ  תחייב   תהאאך לא    ,ביטוחים

פי חוזה  -פי דין או אחריות על-את הספק מאחריות על  יםפוטרם  אינ  האו מי מטעמ  כללהמה

 .זה

המצאת -מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע החוזה עקב אי  .15.6.9

 .העיכוב כאמור  בשל   מוגרי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק בכל הוצאה או נזק שי- או אי

יהיה    הספק .15.6.10 על לבדו  לנזקים בלתי מבוטחים על-אחראי  דין  פוליסה מכל סיבה, - פי  פי 

 .לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

מצהיר .15.6.11 המ  ,הספק  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  לא  ו/או    כללהכי 

הנ"ל וביטוח    נזק  עפ"י הביטוחים אותו  גין  של כך שהיא זכאית לשיפוי בב  ההבאים מטעמ

מכל אחריות לנזק    את המכללה ו/או הבאים מטעמהפוטר בזאת  ספק  , וההאחר שהסדיר 

 .כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון כלפי הספק

" או נוסח 2019הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי תהיה בנוסח הידוע בשם "ביט  .15.6.12

 . יסוי הביטוחיאחר הדומה לו בכ

כמבוטח נוסף בכפוף   המכללה ( את  1הביטוחים שיסדיר הספק או הבאים מטעמו יכללו: ) .15.6.13

( סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק  2להרחבי השיפוי. )

( המ3בלבד.  כלפי  לתחלוף  זכותו  על  המבטח  מוותר  לפיו  סעיף  מטעמ  כללה(  ,  הוהבאים 

( סעיף לפיו המבטח לא  4א יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. )הוויתור כאמור ל

והביטוח של הספק הינו ראשוני וקודם לכל    כללה יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המ

( סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך 5. )כללהידי המ-ביטוח שנערך על
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כללה  ובה על כך באמצעות דואר רשום לידי המתקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כת 

( סעיף לפיו  6יום מראש )ביטול פוליסה אפשרי רק על פי תנאי הפוליסה והחוק(. ) 60פחות ל

המ בזכויות  יפגע  לא  לב,  בתום  הספק  של  מחדל  או  על  כללהמעשה  שיפוי  פי  -לקבלת 

 .הפוליסה

יושר של עובדים; -ין: אי בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים וסייגים בג .15.6.14

חריגה מסמכות בתום לב; אובדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסה; אחריות בגין  

קבלני משנה )קבלני המשנה עצמם לא מבוטחים(; אובדן מידע ומסמכים; הוצאת דיבה,  

 . השמצה והוצאת לשון הרע; פגיעה בצנעת הפרט, רשלנות רבתי

)  בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .15.6.15 ( סעיף "תקופת  1ובפוליסת חבות המוצר ירשמו: 

בין   ההתקשרות  מיום  יחול  הרטרואקטיבי  הכיסוי  תחילת  מועד  רטרואקטיבית".  ביטוח 

)  כללההמ הספק.  של  2לבין  גילוי  לתקופת  מאורכת"  ביטוח  "תקופת  סעיף  חודשים   12( 

תשלום, ובתנאי שאין  -למעט עקב מעשה מרמה או אי  ,חידוש הביטוח-לאחר ביטול או אי 

( הרחבה  3ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. )

 .  (Personal Injury)"( סעיף "פגיעה אישית 4של "הגנה בהליכים פליליים". )

שה או מחדל  בגין מע  כללה ( ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. אחריות המ1הרחבי השיפוי: )  .15.6.16

של הספק ובכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם  

בגין מעשה    כללה( ביטוח אחריות מקצועית. אחריות המ2כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. )

או מחדל מקצועי של הספק, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה  

שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד, הפוליסה אינה מכסה תביעות הספק כלפי    הפוליסה על

 .בפוליסת צד ג' ובחבות מעבידים Personal Injury (3כללה. ) המ

נם לתובע ולתקופת הביטוח, ולא יפחתו מהסכומים י גבולות האחריות בביטוחי חבויות ה .15.6.17

אחריות מקצועית בסך של    ₪; ביטוח   2,000,000כדלקמן: ביטוח סיכוני צד שלישי בסך של  

 .₪ ₪20,000,000; וביטוח חבות מעבידים בסך של  2,000,000

ביטוחים  .15.6.18 לערוך  ו/או  הספק  ביטוחי  היקף  להרחיב את  צורך  קיים  ככל שלדעת הספק 

הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו    נוספים ו/או משלימים, יערוך

 .לעילהוא, ובכפוף לכל ההרחבות והאמור 

יהיו רשאים לשנות את תנאי והסדרי הביטוח    מטעם המכללה ו/או יועץ הביטוח    כללה המ .15.6.19

 .ספקיום מראש ל  30הנדרשים בחוזה זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 

 . הוראות סעיף הביטוח הינן מעיקרי החוזה, והפרתן תהווה הפרה יסודית .15.6.20

 

 ערבות לקיום חוזה  .16

במועד  פי חוזה זה, וכל אחת מהן, מתחייב הספק למסור,   -התחייבויות הספק עללהבטחת קיום   .16.1

  אלף   חמישים)במילים:    ₪   50,000סך  - ערבות בנקאית לקיום החוזה עלהקבוע במסמכי המכרז,  

 "(.ערבות לקיום חוזה" - )להלן  (₪

והספק יישא בעלויות    ,1הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ובנוסח המפורט במסמך ג .16.2

 הוצאתה. 

ההתקשרות .16.3 תקופת  כל  למשך  בתוקפה  תעמוד  לאחר    3ד  ווע  הערבות  תקופת  חודשים  סיום 

 .  ההתקשרות



 
 

 

 

 

 

 

37 

 

במהלך תקופת החוזה, במידת הצורך, תוארך הערבות לפני מועד פקיעתה, שאם לא כן תחולט   .16.4

 ללא הודעה מוקדמת. 

 הפרת החוזה וסעדים .17

 ייחשב הספק כמי שהפר את החוזה בהפרה יסודית:   ,מהמקרים הבאיםבקרות אחד או יותר  .17.1

 . 14, 13,  12,  11, 10, 7, 6הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים:  (א)

תיקונה בתוך  -הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה מנויה בפסקה )א(, ואי (ב)

 או חזרה על אותה הפרה.  ,ידי המכללה-פרק הזמן שנדרש לכך בכתב על

קדם מפרק ו/או מפרק זמני  מינוי  ו/או  כנגד הספק  צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים    מתן (ג)

פעולה    ביצוע, או  נגד הספק  צו הקפאת הליכים מתן  או  לספק ו/ו/או כונס נכסים זמני  

לפועל   הוצאה  של  הספק  כלשהי  לביצוע נגד  הקשורים  ו/או  הדרושים  נכסיו  לגבי 

ו שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך התחייבויותי 

 )שלושים( יום ממועד ביצועם.  30

דור עם יידי הספק החלטה על פירוק מרצון או שהוא הגיע לפשרה או ס -נתקבלה על (ד)

ארכה או פשרה למען הסדר    ת נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל

 איתם.

 להנחת דעתה של המכללה שהספק הסתלק מביצוע החוזה.הוכח   (ה)

כשיש בידי המכללה הוכחות, להנחת דעתה, שהספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  (ו)

 שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר למכרז ו/או לחוזה זה או ביצועו. 

שניתנה   (ז) הספק  של  מהותית  שהצהרה  המכללה  של  דעתה  להנחת  או הוכח  במכרז 

עובדה מהותית גילה  אשר היה בה כדי   ,במסמכי החוזה אינה נכונה או שהספק לא 

 להשפיע על ההתקשרות עמו. 

כי בכל מקרה של הפרה יסודית של אחת או יותר מהתניות החוזה, ישלם   ,מוסכם בין הצדדים .17.2

בשיעור   נזק  הוכחת  ללא  מוסכם,  פיצוי  למכללה  ף  אלחמישים  )במילים:    ₪  50,000הספק 

ישלם הספק    , חוזהבמסמכי ה   ים הזמנים הקבוע  ות לוח ב עמידה  -במקרה של אי  שקלים חדשים(

באספקה איחור  יום  כל  בעבור  של    ,למכללה  בטיפול    ,₪  500סכום  איחור  יום  כל  ובעבור 

 לעיל.   11.5מפורט בסעיף ישלם בהתאם ל  ,בתקלות

   17.117.2  הוראות סעיפים הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את   .17.3

בז מוותר  והוא  כנגד  את לעיל,  טענה  כל  על  מסויג  ובלתי  מוחלט  סופי,   ויתור 

 האמור בהן, לרבות סבירות סכומי הפיצויים הקבועים, המוסכמים והמוערכים מראש.

בר  הספק סכומים נוספים כלשהם מעהמכללה לתבוע מ מאין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע   .17.4

-פי חוזה זה ו/או על- לכל סעד על לעיל, אם יגיעו לה, ו/או לגרוע מזכותההמפורטים  לסכומים 

 פי כל דין. 

מהספק .17.5 לה  שיגיעו  המוסכמים  הפיצויים  סכומי  את  לנכות  זכאית  תהיה   המכללה 

באמצעות חילוט הערבות לקיום  בהתאם להוראות חוזה זה מכל סכום שיגיע לספק, או להיפרע  

את    וים כאמור לא ישחרריהחוזה או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. תשלום הפיצויים או ניכו 

 פי חוזה זה. -הספק מהתחייבויותיו על
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 תנאים כלליים  .18

בעניינים טכניים/מקצועיים בהוראות מסמך כלשהו ממסמכי החוזה   .18.1 בכל מקרה של סתירה 

ה השונים, יפנה הספק בכתב למחלקת רכש ומכרזים במכללה  ו/או בין הוראות מסמכי החוז

 מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. -על

אי .18.2 או  ויתור  או  הנחה  של  -שום ארכה,  מזכויותיה  זכות  של  במועד  ובין  בכלל  בין  הפעלתה 

בזכויות המכללה, ולא    גיעהלא ייחשבו כוויתור או כפ  ,המכללה עפ״י החוזה ו/או עפ״י דין

 המכללה.מורשי החתימה של ידי  - אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ,יהיה להם תוקף

הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו   .18.3

 ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

אלא אם נעשו   ,יהיו בתוקףכל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המכללה לא  .18.4

 המכללה. מורשי החתימה של  בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי  

פי דין, תהיה המכללה  -פי חוזה זה ו/או על-מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על  .18.5

זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים שיגיעו ממנה  

או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת הספק, לפי חוזה זה או מכל מקור אחר,   לספק כל סכום, קצוב

 לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי. 

ו/או   .18.6 הנובעת  תביעה  בכל  השיפוט  יישומו,  הסמכות  בפרשנותו,  לרבות  זה,  בחוזה  קשורה 

 . צפון )נוף הגליל(אכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

ספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא מוותר  ה .18.7

 בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.

ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה  -שלחנה בדואר רשום עליהודעות שת .18.8

שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה    )שבעים ושתיים(  72כאילו הגיעו לנמען בתום  

תחשב כאילו הגיעה    -ונתקבל על כך אישור טלפוני    -אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה  

 לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור. 

 

 

 

 

 

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 

                                   הספק                                                 המזמינה                                          
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יזרעאל  עמק האקדמית המכללה  

 
 (צ"חל)בע"מ  שטרן  מקס ש"ע

 

 

   05/22מכרז פומבי 

 אספקה, הטמעה ותחזוקה  רכישה,  

 Firewallשל מערכות  

 

 נספחים 
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 נספח 1  - הצהרה בדבר עמידה במפרטים הטכניים של המכרז 
 

 לכבוד:

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( 

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 א.ג.נ.,

 

צ(  "מקס שטרן בע"מ )חלש "הריני/ו להצהיר בזאת, לבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

 "(, כי:המזמינה" או/ו "המכללה )להלן: "

 

 . 10נספח ידוע לי/לנו כי "הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים" של המכרז הם  .1

הריני/ו להצהיר בזאת, כי יש ביכולתנו לבצע את העבודה מושא המכרז לפי כל המפרטים  .2

הטכניות ו/או המקצועיות, לרבות אלה  הטכניים של המכרז ולעמוד בכל הדרישות 

 המופיעות במפרטים הטכניים הנ"ל. 

ידוע לי/לנו שאם הצהרתי/נו זו תתברר ככוזבת, תהא רשאית המכללה לחלט את הערבות   .3

הבנקאית שנמשכה על ידי/נו לטובתה ו/או לדרוש את ביטול החוזה בגין הפרה יסודית 

לה לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה  שלו וכן כל תרופה ו/או סעדים אחרים המוקנים

 של הפרה יסודית.  

 

 __________ 

 המצהיר 
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 הצהרה בדבר איתנות פיננסית  –  2נספח 

 

 שם המציע __________ 

 תאריך _____________ 

)אבטחת  זה  הנדרשים במכרז  המחזור הכספי של המציע, הנובע מפעילות בתחום השירותים   .1

  שנים כל אחת מה, בלשנה  ₪ )מיליון שקלים חדשים( )ללא מע"מ(  1,000,000הינו לפחות    (מידע

2019   ,2020  ,2021   . 

 המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים.  .2

ידוע לי שאם הצהרתי זו תתברר ככוזבת, תהא המכללה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית   .3

ידי המציע לטובת המכללה ו/או לדרוש כל תרופה ו/או סעדים אחר המוקנים לה  -שנמשכה על

 לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של הפרה יסודית.  

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ___________   _______________      ___________  _____________ 

 חתימה וחותמת   תפקיד    שם    תאריך 

 

 :לזיהוי בלבד –חתימת רו"ח 

 

 _______________________ 
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 נספח 3-  טבלת ניסיון 
 
 
טופס זה משמש לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף וכן לבחינת ניסיונו של הספק בכלל לצורך  

 מתן ניקוד בקריטריון האיכות. 

 : הלקוחשם 

 

 

 

 

 :הלקוחאיש קשר מטעם  

 )שם + תפקיד( 

 

 

 

פרטי ההתקשרות עם איש  

הקשר )טלפון, נייד וכתובת  

 מייל( אי

 

 

 תיאור הפרויקט:  

וכמות  סוג אופן ביצועו, 

, סוג וכמות הרישוי, המכונות

מספרי אתרים, זמן עליה  

לאוויר, כל מידע הכרחי  

   לבחינת הפרויקט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היקף כספי: 

 

 

  תחילת הפרויקט: 

  סיום הפרויקט:  

ההתקשרות חובה לצרף העתק חוזה / הזמנת עבודה / חשבונית / כל אסמכתא  ** להוכחת 

 .שתאשר את היקף ההתקשרות

יותר מפרויקט אחד, יש לצרף נספח זה    ה של*** בהתאם לסעיפי המכרז, במקרה שנדרשת הצג

 מספר פעמים בהתאם לנדרש.
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 רשימת ממליצים –  4נספח 

 
 הפרויקט תיאור   מייל -איי טלפון  איש קשר ותפקידו  שם הלקוח 
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  –  5נספח 

 

החתימה    ית/ת.ז. מס' ___________, מורשה  ת/, נושא _______________ אני הח"מ  

 ת/ "(, מתחייב המציע)להלן: " ___________________ מטעם__________________ שמספרו  

כי המציע יקיים בכל תקופת ההתקשרות עם המכללה, ככל שיזכה במכרז, את חובותיו בעניין  

שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע  

 כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים. 

 

   
בשם המציע  ת/שם מלא של החותם תאריך  וחותמת המציע חתימת    
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 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול תצהיר בהתאם –  6 נספח

 

   החתימה מטעם  ית/, מורשה ______________ ת.ז. מס'   ת/, נושא _____________ אני הח"מ  

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  המציע)להלן: " _____________שמספרו 

 בזאת, בכתב, כדלקמן: ה/לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ה /צפוי

אספקה,  רכישה,  05/22תצהיר זה בשם המציע, בקשר להגשת הצעה במכרז פומבי מס'  ת/אני נותן  .1

 , ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  Firewallהטמעה ותחזוקה של מערכות 

 מאלה: הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד   .2

דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  -המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו בפסק .2.1

- או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

1987 . 

בדים זרים  דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עו-אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק .2.2

- או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 , הרי שבמועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1987

 כי מתקיים במציע אחד מאלה:  ה/ עוד הנני מצהיר .3

 , אינן חלות על המציע. 1998  -אנשים עם מוגבלות, תשנ"חלחוק שוויון זכויות ל 9הוראות סעיף  .3.1

מקיים    , חלות עליו והוא1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף  .3.2

 אותן.  

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה    ת/עובדים לפחות, אני מתחייב  100ככל שהמציע מעסיק 

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

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ככל שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של   –הצורך 

תו התקשרות שלגביה התחייב כאמור  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור ונעשתה א

לחוק שוויון    9כי נעשתה פניה כנדרש, וככל שהתקבלו הנחיות ליישום חובות לפי סעיף  ה/הנני מצהיר –

 זכויות, פעלתי ליישומן;  

להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה   ת/אני מתחייב 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30 והשירותים החברתיים, בתוך
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כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,   -" בעבירה, ויתר המונחים "הורשע", בעל זיקה "

 . 1976- תשל"ו

 , כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי  ___________ כי שמי הוא   ה/הנני מצהיר 

 אמת.  -תוכן תצהירי  

   

 חתימה וחותמת המציע  בשם המציע  ת/שם מלא של החותם תאריך 

 

 

 אישור

 

 מרחוב ______________   ______ , עו"ד/רו"ח, בעל/ת מ.ר. _____________ אני הח"מ,  

 הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'____________ שזיהה/תה  ________ מאשר/ת כי ביום  

המוכר/ת לי אישית, וחתם/ה על תצהיר זה   / ידי הצגת ת.ז. מס'______________ -עצמו/ה על

שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי ת/יהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים  לאחר 

 בחוק, אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי. 

 
   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו״ד/רו״ח תאריך 
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 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" –  7נספח 

, אנו  1977  -בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז .1

 הח"מ ________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת, כדלקמן: 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל   1.1

דבר בעל ערך, במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של  

"( ו/או  המכללה"  –)להלן  ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(  המכללה האקדמית עמק יזרעאל  

או של עובד המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר של נושא משרה במכללה ו/ 

 למכרז זה ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במכללה ו/או עובד   1.2

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליכי  

 ז ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. המכר

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במכללה ו/או עובד   1.3

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או  

 לא תחרותית. 

התקשרות עם המכללה ו/או כל    לעיל במסגרת הליכי  1.3-  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק   1.4

 חוזה/הזמנה שנובעים מהם. 

בניגוד לאמור בסעיף   .2 פעלנו  כי  ויתעורר חשד סביר  כי המכללה שומרת    1היה  לנו  ידוע  לעיל, 

לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליכי המכרז לגביהם קיים חשד  

לא לקבל הצעתנו במכרז ו/או לבטל בכל זמן    כי נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר ו/או

 שהוא את זכייתנו במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהמכרז.

אנו מתחייבים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי   .3

המכללה   של  המכרז  בהליכי  שהיא  דרך  בכל  המעורבים  הנובעים  מטעמנו  חוזה/הזמנה  ו/או 

 ממנו. 

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 שם: ______________        חתימה: _____________    חותמת )חברה(: ____________ 
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 הצוות של המציע    –  8נספח 

  . המציעידי - על  מושא מכרז זה,   עבודות/שירותיםלביצוע יש למלא בטבלה זו את פרטי הצוות המיועד  

לביצוע מי שקשור  וכל  מנהל הפרויקט, הטכנאים  יכלול את  לציין את  עבודות/שירותים  הצוות  יש   .

ככל שהמציע יציג מספר גדול יותר של  מכרז זה.  מושא  לעבודות/שירותים    דומיםניסיונם בפרויקטים  

,  דומים  תיםושירעבודות/ וכן ככל שלצוות המוצע יש ניסיון רב יותר בבעלי הניסיון הנדרש  אנשי צוות  

 אמת מידה זו. ניקוד שיינתן בהדבר יבוא לידי ביטוי ב 

 פרויקטים לדוגמא  הסמכות )סוג ויצרן(  שנות ותק בתפקיד  שם מלא של העובד 
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 ריכוז מידע ארגוני -  9נספח 

 

 ____________________________________________________שם המציע:  .1

 _________________  :מספר רישום במרשם המתנהל על פי דין )כדוגמת רשם החברות( .2

 כתובת: _______________________________________________________ .3

 כתובת משרד רשום:  _____________________________________________ .4

 רי טלפון: __________________________________________________מספ .5

 טלפון נייד: _________________________________________________  פרמס .6

 מספר פקסימיליה:  ______________________________________________ .7

 עיסוק עיקרי: __________________________________________________  .8

 המציע  אצל אנשי המפתח  .9

 

שנות  שם
ון ותק/ניסי  תחום התמחות 

   
   
   
   

 

 :בכל הנוגע למכרז המציע םאיש הקשר מטע .10

 שם מלא: ______________________________ 

 המציע: _____________________________   אצלתפקיד 

 _________________________________ מספר טלפון נייד: 

 פקס: _____________________________________ 

 כתובת דוא"ל: ______________________________

 

ידוע לנו שכל פניה/מענה של המכללה אלינו בנוגע למכרז זה, יעשו לפי הנתונים שנמסרו לעיל  

 אותנו לכל דבר ועניין. וכי הצהרתנו בדבר דרכי יצירת הקשר עמנו תחייב 
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 הדרישות הטכניות והמקצועיות   -  10נספח 

 בקלאסטר.  Check Point firewall 5900במכללה קיימות כיום שתי מכונות  .1

וכן רישוי     Check Point firewall 6900שתי מכונות  של  אספקה והתקנה  רכישה,  המכרז כולל   .2

 למודולים השונים המבוקשים על ידי המזמינה הכל על פי הדרישות המופיעות בנספח זה.

 ע"פ מקטי היצרן המפורטים להלן.  Standardשנים ברמת  5אחריות ושירות היצרן הן ל   .3

 להלן מפרט המכונות המבוקשות ורישוי למודולים המבוקשים: .4

 

SKU (5Y) Qty Details 

CPAP-SG6900-PLUS-SNBT 2 
6900 Plus appliance with SandBlast 

subscription package for 1 year 

CPSB-SNBT-6900-PLUS-
3Y 2 

Next Generation Threat Prevention and 
Sandblast for additional 3 years for 6900 

PLUS Appliance 

CPSB-SNBT-6900-PLUS-
1Y 2 

Next Generation Threat Prevention and 
Sandblast for additional 1 year for 6900 PLUS 

Appliance 

CPSM-NGSM5-EVNT 1 

Next Generation Security Management 
SmartEvent dedicated Server for 5 gateways 

(perpetual) 

CPSM-NGSM5 1 

Next Generation Security Management 
Software for 5 gateways (SmartEvent & 

Compliance 1 year) 

CPCES-CO-STANDARD-
ADD 1 

Collaborative Enterprise Support - Standard 
Add-on for Products 

CPCES-CO-STANDARD 1 Collaborative Enterprise Support - Standard 
 

 התקנה: .5

 . כללההמההתקנה תתבצע ע"י הספק הזוכה בשיתוף   .5.1

 באחריות הספק,  לספק את כל המרכיבים הנדרשים להתקנה הפיזית.  .5.2

באחריות הספק לבצע את כל הנדרש להתקנה הפיזית והלוגית וביצוע כל הגדרה שתידרש    .5.3

ו המלצות  ובעקבות  ההתקנה  של    Best Practice  -במהלך  תקינה  להפעלה  עד   , היצרן  של 

 . המכללההמערכות והכל לשביעות רצון 

עבוד .5.4 ונדרשת השבתה העבודה תכלול   במידה  ללא השבתה,  לבצע את העבודה  ץ  מחו  היש 

 .לשעות העבודה על מנת להפחית את ההפרעה למשתמשים

 עלות ההתקנה תהיה במסגרת בנק שעות אשר תרכוש המכללה.  .5.5

 את הנושאים הבאים: בין השארההתקנה תכלול  .5.6

זמן    Export/Importביצוע   .5.6.1 לחסוך  בכדי  הפיזיות  המכונות  של  לקונפיגורציה  מרחוק 

 התקנה בשטח. 
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 .המכללהבאתר    6900התקנת קלאסטר  .5.6.2

 קישור הקלאסטר החדש מול מערכת הניהול קיימת.  .5.6.3

וירטואליות קיימות   .5.6.4 מכונות   Smart Managementו     Smart Event  – שימוש בשתי 

Console שדרוגן במידת הצורך בהתאם לגרסת המכונות הפיזיות ה,- Gatewayes  . 

אחרונות  .5.6.5 שרות  חבילות  של  התקנה  כולל  הספק  ע"י  מומלצת  עדכנית  לגרסה  שדרוג 

(HFA,Take  .בהתאם להמלצות היצרן  ) 

 .Https Inspectionהגדרה והפעלה של   .5.6.6

 ACTIVE DIRECTORYקישור מול  .5.6.7

במהלך   .5.6.8 שתידרש  הגדרה  כל  וביצוע  המלצות  ובעקבות  של   Best Practice  -ההתקנה 

ו/או שינויים והתאמות למצב הרשת הנוכחי של   DHCP Relayהיצרן, כגון: הגדרות  

 -היום ואינה עוברת ב  המכללהו/או כל הגדרה אחרת שקיימת בקלאסטר של    המכללה

Import/Export  הגדרות כגון:  החדשות,  למכונות  הישנות  מהמכונות   לקונפיגורציה 

Radius . 

 לתקינות המערכות.  המכללהביצוע בדיקות יחד עם  .5.6.9

 .  למכללההעברת הדרכה  .5.6.10

 

 שירות ותחזוקה: .6

  .תקופת ההתקשרות  ותחזוקה שוטפת לאורך כל תמיכהשירותי  מכללההספק יספק ל .6.1

יום בשנה לצורך פתיחת תקלות,    365,    24/7  שירות  תמיכה והפעיל מוקד  להספק מתחייב   .6.2

 מתן תמיכה טלפונית  ומתן תמיכה באמצעות גישה מרחוק.

 הטיפול בכל תקלה ימשך ברציפות עד למתן פתרון מלא והחזרת המערכת לכשירות מלאה.   .6.3

 הגדרת דרגות תקלה: .6.4

 תקלה שמונעת את פעילות המערכת. –תקלה משביתה  .6.4.1

המערכת ומשפיעה באופן שולי   המשך העבודה של  תקלה שמאפשרת את  – תקלה רגילה   .6.4.2

 על תפקודה . 

מדובר בבקשות של הלקוח שאינן תקלות. כגון שאלות כלליות , תאום עדכון    –בקשות    .6.4.3

 . שדרוגאו 

 . על התקלהדקות ממועד הדיווח   30עד   –זמן התחלת טיפול בתקלה משביתה  .6.5

ממועד הדיווח    קים העוקבזמן התחלת טיפול בתקלה שאינה משביתה הוא תחילת יום העס .6.6

 . על התקלה

 ע"פ תאום בין הספק למכללה.  –זמן התחלה לטיפול בבקשה   .6.7
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ע"י המכללה   .6.8 יירכש  בנק שעות אשר  יהיה באמצעות  ויידרש,  התשלום על השירות, במידה 

 לטובת התמיכה והתחזוקה.

מוש  יהיה במצב עבודה תקין, שלם וראוי לתפעול ושיאשר יסופק  הספק מתחייב, כי הציוד   .6.9

 התאמה. - וכי יהיה חופשי מכל פגם, תקלה או אי  ,יום יומי שוטף

 
 
 

 בנק שעות לשרותי תמיכה:  .7

תכלול   .7.1 עבודה  תמחור  ההצעה  שוטפים  בגין  שעת  תמיכה  השאר עבור,  שירותי  פתרון    ,בין 

 . ועודם, התקנות, שינויים תקלות, עדכוני

, כאשר התשלום  שעות  50וזאת במכפלות של  המכללה  לפי צרכי  הזמנת בנק השעות תתבצע   .7.2

 . ידי המכללה יתבצע רק בגין שעות שנוצלו בפועל-על

עלחיוב   .7.3 ואושרו  שנוצלו  השעות  בגין  המנהל,- המכללה  חודש  למכללה  יוגש    ידי  כל  בסוף 

 . להסכם 9בהתאם להוראות סעיף כל זאת , ניתנו השירותים בו  קלנדארי 

 ת עבודה: סוגים של שעושני  ולבנק השעות יכל .7.4

 תקלות משביתות בלבד.ל  מיועד –( SLA) שעת עבודה כולל הגדרת רמת שירות תמחור .7.4.1

 בקשות. לתקלות רגילות ולמיועד  -(SLA) שעת עבודה ללא הגדרת רמת שירות  תמחור .7.4.2

 שלבים לביצוע העבודות/שירותים מושא מכרז זה:  .8

 
 אחריות  תיאור שלב 

  ם יימ(  לו״ז

 *)קלנדרים

  מכללה  במכרז.  תוהמכללה תודיע לספק על זכיי זכייה  על הודעה  1

ת  הוצאת הזמנה  3 תוך  המכללה  לספק  הזמנה    ימים   7וציא 

הספק   זכיית  על  ההודעה  משלוח  ממועד 

 במכרז.

 T מכללה 

  התנעה  ישיבת 4

 ואפיון מפורט 

הזוכהה קבלת  עם הספק   את יארגן  זמנה, 

העבודה  הצוות  לביצוע  מנהל   לאחר .וימנה 

 הגורמים עם התנעה ישיבת  תתקיים מכן

במכללה  תהליכי להגדרת הרלוונטיים 

הזוכה  .הצדדים בין העבודה יקיים    הספק 

 ישיבות לסגירת האפיון המפורט.

 T+7 + מכללה ספק

חוזים   5 הגשת 

ומסמכים  

 . חתומים

המסמכים הדרושים לפי    את כל מציא  י  ספקה

   מסמכי המכרז.

 

ם  ימי  14תוך   ספק 

מתן  מיום  

הודעת  

 הזכייה 
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  7הכוונה היא שהשלב יסתיים עד    T+7כל שלב יסתיים עד המועד הנקוב, כלומר, אם נכתב   •

 ממועד הוצאת ההזמנה.  ם קלנדריםימי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגשת אפיון מפורט   6

ותוכנית  לביצוע  

 עבודה מפורטת 

לביצוע  ספקה מפורט  אפיון  ותוכנית    יגיש 

 עבודה למימוש הפתרון. 

 T+14 ספק 

אפיון   7 אישור 

 מפורט 

הרשתו המכללה   מנמ״ר  את יאשרו מנהל 

 . לתיקון הערות ציון תוך האפיון

 T+17 מכללה 

 כלל התקנת 8

 והפעלה הרכיבים

 בדיקות  ,מלאה

 לאוויר  ועליה

ביצוע    ירכיב כלל התקנת והרישוי.  החומרה 

 בהתאם הכל  הגדרות מערכת ואבטחת מידע

 .  בתקלות טיפול  ,ולפירוט במכרז  לאפיון

זה   שלב  סיום    המנהל אשר  יבסיום  את 

 ההתקנה ותקינות. 

 T+45 מכללה  +ספק
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 נספח 11 –  כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות 
 

 לכבוד: 

 "( המכללהצ( )להלן: ""ש מקס שטרן בע"מ )חל"המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 א.ג.נ.,

 .Firewallאספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכות רכישה,   – 05/22הנדון:  מכרז פומבי מס' 

 

 אנו, הח"מ, מתכבדים בזאת להגיש למכללה את הצעתנו למכרז הפומבי שבנדון.  .1

 :אנו מצהירים בזה כי .2

העבודות  בחנו בקפדנות ובעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות נוסח הסכם ההתקשרות לביצוע   .2.1

המפרטים   הביטוח,  נספח  הערבויות,  נספחי  הצעות,  להציע  ההזמנה  מסמך  המכרז,  מושא 

 הטכניים של המכרז, כתב הכמויות וכל מסמך רלוונטי אחר שצורף למסמכי המכרז. 

 

המחירים המוצעים על ידנו, כפי המפורט בכתב הכמויות המצורף למסמך זה, והמהווה חלק   .2.2

ממנו,   נפרד  ובדיקה  בלתי  בחינה  בסיס  על  נקבעו  בנפרד,  מרכיביו  אחד  לכל  וביחס  בכלל, 

 מקצועית, וכי יש בהם כדי להוות תמורה מלאה וראויה לביצוע העבודה על כל מרכיביה. 

קראנו בעיון את נוסח ההזמנה להציע הצעות, הבנו את כל האמור בה ואנו  מסכימים לאמור   .2.3

 בות המוטלת עלינו על פיה. בה ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחיי

 קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין המכרז ומסמכיו.  .2.4

מנת   2.5 על  הנחוצות  והבדיקות  הפעולות  כל  את  ועשינו  הפרויקט  לביצוע  המידע  כל  את  קיבלנו 

 להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה, לצורך הגשת הצעתנו. 

ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות המבוססות  אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז   2.6

 הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. -ידיעה ו/או אי- על אי

פי מסמכי המכרז, ביכולתנו לעמוד בעת ביצוע העבודה  -אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים על  2.7

העבודה  בפועל בכל הוראות המפרטים הטכניים של המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את  

מושא המכרז ולבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז, החוזה ונספחיו  

 ולבצע את העבודה בכלל, וכל אחד ממרכיביה, תמורת המחירים הכלולים בהצעתנו.

מנת לספק באופן מקצועי את  -ברשותנו או בכוחנו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על 2.8

 במכרז ולבצע העבודות מושא המכרז. השירותים הנדרשים
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ידינו כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין  -המחירים הכלולים בהצעתנו כפי שנרשמו על 2.9

על וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודה והשירות  פי תנאי המכרז, לרבות: -כלליות, מכל מין 

 רווח, מיסים, ביטוחים, שירות, היטלים וכל הוצאה אחרת. 

זכות    ו זו ובקיומה על ידנו )אם תתקבל על ידכם(, אין משום הפרה של כל זכות יוצרים,  בהצעתנ 2.10

זו   הצעתנו  את  להגיש  רשאים  אנו  וכי  ג',  צד  של  אחרת  זכות  כל  או  קניינית  זכות  מוסרית, 

זו   כי הצהרתנו  לנו  ידוע  ידכם(.  על  )ככל שהצעתנו תיבחר  זה  ולהתקשר בהסכם מושא מכרז 

 ובסיסי להתקשרות בינינו לבין המכללה. מהווה תנאי יסודי  

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים. 2.11

  , לא עומדות כנגדנו ו/או כנגד מי מבעלי השליטה בתאגיד, ככל שאנו תאגיד ו/או כנגד התאגיד  2.12

 תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

לפעול   2.13 ומתחייבים  לכם  שניתן  לשירותים  והחוקים המתייחסים  הדינים  כל  אנו מכירים את 

 לפיהם, לרבות לפי השינויים שיחולו מעת לעת. 

ימים מאותו מועד,    14-יאוחר מ  כי עם קבלת הודעה על זכייתנו במכרז ולא  ,אנו מתחייבים 2.14

מציא את כל המסמכים הנדרשים, ביניהם אישור הביטוח, הערבות הבנקאית לקיום החוזה  נ

   .וכן לחתום על החוזה על כל נספחיו והשינויים שבוצעו בו אם בוצעו ,ו/או כל מסמך נדרש אחר

הזמן האמור,  ק  פרככל שלא נמלא את התחייבותנו האמורה בס"ק זה, כולה או מקצתה, תוך  

ושא  מ המכללה תהא פטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא רשאית למסור את ביצוע השירות  

המכרז למציע אחר, ובנוסף המכללה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לקיום ההצעה,  

 וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

לשינוי ותהא תקפה 2.15 ניתנת לביטול או  ואינה  היא בלתי חוזרת  במשך ששה חודשים    הצעתנו 

 .מבניהםלפי המאוחר  –מהמועד האחרון להגשת הצעות או עד להכרזת הזוכה במכרז 

על 2.16 ובקבלתה  בהצעתנו  לראות  חייבת,  לא  אך  זכאית,  תהא  המכללה  כי  מסכימים  ידה  - אנו 

 התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין המכללה.

ם בזאת ערבות בנקאית שניתנה לבקשתנו  להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו, אנו מוסרי 2.17

)חל"צ(, צמודה למדד  בע"מ  ללא תנאי לטובת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  

במועד   הידוע  לצרכן  המחירים  למדד  יחסית  הערבות  מימוש  ביום  הידוע  לצרכן,  המחירים 

אלף שקלים חדשים( כנדרש    עשרים וחמישה)  ₪  25,000"ס  האחרון להגשת ההצעות למכרז, ע

ליום    במסמכי המכרז. הערבות תהא בתוקף  )ברור לנו שיש לעקוב אחר שינויים     7.2.23עד 

 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו.   במועד זה(
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אם הצעתנו לא תתקבל, המכללה תשחרר את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה   2.18

, המכללה תשחרר את הערבות במועד חתימת החוזה,  על דחיית הצעתנו. אם הצעתנו תתקבל

המצאה   אי  של  במקרה  כי  לנו  ברור  החוזה.  לקיום  מתאימה  בנקאית  ערבות  שנמציא  לאחר 

לקיום החוזה, תהא המ הבנקאית  של הערבות  לבטל  כללבמועד כאמור  החוזה  את  ה רשאית 

 פי דין. -פי הסכם זה ועל -מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד שהוא על ,לאלתר

חוזה מחייב בינינו,    ה יד-לראות בהצעתנו זו וקבלתה על   תזכאי  אתה  המכללהכי    ,אנו מסכימים 2.19

מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה האחרות של המכללה כאמור במסמכי המכרז, ובייחוד מזכותה  

למסור את מתן השירות לכל אחד אחר, במקרה בו לא המצאנו את כל המסמכים הנדרשים  

ללה תהא זכאית במקרה כאמור לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים  לאחר הזכייה, וכן המכ 

 מהערבות הבנקאית לקיום ההצעה. 

כמו כן, היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על   2.20

וזאת  - ידינו עם הצעתנו במכרז, תחולט על וקבועים מראש,  כפיצויים מוסכמים  ידי המכללה 

 לגרוע מזכותה של המכללה לפרוע את נזקיה ו/או הוצאותיה בגין ההפרה. מבלי 

ן 2.21 ואמיתי בטבלת הניסיון של המכרז ובכל    הננו מצהירים כי אנו מודעים לחשיבות מתן מענה כֵּ

ו, וברור לנו כי במקרה בו יתברר כי המענה  נמסמך אחר המפרט מידע לגבי כישורינו או ניסיונ 

זבת" או כלל מצג שווא, המכללה תהא רשאית לפסול הצעתנו או  שניתן הוא בגדר "הצהרה כו 

 לבטל ההתקשרות עמנו, ככל שהדבר התגלה למכללה לאחר ביצוע ההתקשרות. 

ידוע לנו כי באם תוגש תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או   2.22

הא עלינו לטפל בתביעה ולשלם כל  ושא מכרז זה, יממי שבא מטעמה, בקשר עם ביצוע הפרויקט  

ידי  -על  ,סכום שייפסק לחובת המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה כאמור

בית משפט. אנו מתחייבים כי מיד עם הגשת תביעה כאמור, אנו נודיע לבית המשפט על כך שאנו  

שייפסק אף לחובת  נוטלים את מלוא האחריות על הטיפול בה וכן מתחייבים לשלם כל סכום  

להתגונן   לנו  לאפשר  מנת  על  כאמור,  דרישות,  ו/או  תביעות  על  לנו  תודיע  המכללה  המכללה. 

 מפניהן.  

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו וכי הננו זכאים לחתום כדין על ההצעה הנ"ל.   2.23

אנשים או גופים  לב וללא כל הסכם או קשר עם  -כמו כן, הננו מצהירים כי הצעתנו מוגשת בתום

 אחרים המגישים הצעות במכרז זה.  
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 ההצעה

 "מ מע  כולללא   הכמויות בכתב הכלול הסופי  שהמחיר  לנו ידוע
 

 

 _____________________ תיאורו:  _______________________ שם המציע:  

 )אדם, חברה, שותפות או אחר(                                                        

 נא לפרט.                                                                                            

 ___________________   / ___________________ ת.ז./ח.פ:  

 ____________  פקס: ___________ טלפון:    _________________  כתובת: 

 ________________ טל' נייד:  _________________________איש קשר: 

 

 ** יש לצרף למסמך זה את טופס הצעת המחיר ולהגישם במעטפה נפרדת, כמפורט במסמכי המכרז. 

 _________________________ חתימת המציע + חותמת  
 

 אישור 

 כתב ההצעה והצהרת המציע 

"(,  מאשר בזה כי ביום  המציעאני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח של __________________ )להלן: "

_______________ת.ז.  חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה    __________

וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות   ,_____________ ת.ז. _________ בשם המציע  -_____________ו

על  ועל-וכל האישורים הדרושים  על ההצעה למכרז-פי מסמכי ההתאגדות שלו  דין לחתימת המציע  כל  וכי   ,פי 

 חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

 

                                                                                    ____________________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                  
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 ההצעה הכספית:ו כתב הכמויות

 

   .10כמפורט בנספח   רכישת שתי המכונות חלק א':

 . (הנקודות בניקוד המחיר  60נקודות מתוך   50לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימלי של  )

 $    -סה"כ מחיר ב    אורית

 לא כולל מע"מ( )

 הערות 

 ע"פ מפרט    6900מכונות  2

 בהתקשרות  10בנספח   

 חודשים. 60 -כולל אחריות יצרן ל 

 . לא כוללים מע"מ( ו$ דולרי )הינם מחירים במטבע בחלק זה המחירים 

המע"מ יתווסף    על פי שער יציג של בנק ישראל ביום הנפקת החשבונית.חדשים  התשלום יבוצע בשקלים  

   *כחוק.

 
 .  10כמפורט בנספח  בנק שעותבמסגרת שעת עבודה תמחור  חלק ב':

 
של  ) מקסימלי  ניקוד  יינתן  זה  מתוך    10לסעיף  המחיר  60נקודות  בניקוד  החלוקה    הנקודות  פי  על 

 . (במסמכי המכרז 13.3.2המפורטת בסעיף 

לא כולל ) בש"חהצעת הספק 
 (*מ"מע

לא  )  בש"ח מחיר מקסימלי 
 (*מ"כולל מע

 אור ית

 שעת עבודה ללא הגדרת רמת 320 
 שירות 

 SLAשעת עבודה כולל  400 
 

 . לא כוללים מע"משקלי ) ₪ ( והינם מחירים במטבע בחלק זה המחירים 

 .בחלק ב' לעיל, תפסל על הסף המצוינים םהמקסימלייהצעה כספית שתחרוג מהמחירים 

   **המע"מ יתווסף כחוק.* ביום הנפקת החשבונית.חדשים התשלום יבוצע בשקלים 

 
 
 

*** מציע שהינו מלכ"ר, אשר מעונין שבעת השוואת ההצעות הצעתו תחושב ללא תוספת מע"מ, נדרש  

  במכרזים  רים"מלכ  להשתתפותהנחיות רשות המיסים  להגיש לשם כך את המסמכים המתאימים לפי  

   .16.8.22 מיום המדינה ידי  על  שפורסמו
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