
 
 

 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה 

   נטענים  דיגיטליים ומגנטייםלאספקת כרטיסי שי  01/2022מכרז פ'  
 

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל מזמינה בזאת הצעות לאספקת כרטיסי שי  

 לעובדי המכללה.   נטענים  דיגיטליים ומגנטיים

 

 להגשת הצעות סף  תנאי .1

 ים הבאים: ים המצטברעמוד בתנאעל המציעים ל 

  

נטענים בסכום כולל    דיגיטליים ומגנטייםהמציע הינו תאגיד אשר סיפק כרטיסי שי   .1.1

 . בכל אחת מהשנתיים האחרונות₪  450,000שנתי של  

ה .1.2 הכרטיסים  כל  של  התפוגה  ומגנטייםתאריך  הספק    דיגיטליים  שיציע  הנטענים 

יהיה  משנים    5  למזמין  כאמולמכ   מסירתם   מועד לפחות  שללה,  בחוזה  צורף  ר 

 למסמכי המכרז. 

ה .1.3 והכרטיסים  יאפשרו    מגנטייםה דיגיטליים  למזמין  הספק  שיציע  גם  הנטענים 

  25המפעילה  בפריסה ארצית  אחת לפחות  רכישה של מוצרי מזון ברשת מזון גדולה  

בכרמיאל ו/או ביישובים סמוכים    ים מהם נמצא  שניים לפחות  כאשר  ויותר  סניפים  

 לכרמיאל. 

הנטענים שיציע הספק למזמין יאפשרו רכישה    והמגנטיים  ייםיטלדיג היסים  הכרט .1.4

סניפים או    10המפעילות  ברשתות גדולות    לכל הפחות   מוצרי צריכהסוגים של    5  של

ארצית בפריסה  ו/או    5כאשר    יותר  בכרמיאל  סניפים  מפעילות  מתוכן  רשתות 

סמוכים  "כ   1.4  -ו  1.3בסעיפים  .  לכרמיאל  ביישובים  משמהמונח  כל  רמיאל"  עו 

    .ב ברדיוס סביב העיר כרמיאל הכולל את העיר עכויישו

 . 1.4-ו 1.3הכרטיסים יאפשרו רכישה בכל סניפי הרשתות, כאמור בסעיף  .1.5

צריכה .1.6 מוצרי  זה  סוגי  מכרז  כתיבה,  לפי  מכשירי  חשמל,  מוצרי  הנעלה,  הלבשה,   :

 . ופטיקהוא  ספרים, קוסמטיקה, מוצרים לבית, תיירות, ספורט, כלי מטבח

הכרטיסים    וישו .1.7 כלל  על  הנקוב  גם  יהא  הסכום  בכל הרשתות  בתקף  כפל מבצעים 

 על ידי הספק. ושיוצע יםהמכבדות את הכרטיס

ועל   .1.8 שומה  לפקיד  הכנסותיו  על  ומדווח  ורשומות  חשבונות  פנקסי  מנהל  המציע 

ניהול חשבונות   עסקאות למנהל מע"מ על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת 

 . 1976  -ותשל"

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .2

 

בדבר עמידת המציע    על ידי עו"ד  מתומאועל המציע לצרף להצעתו תצהיר מפורט   .2.1

 ., בנוסח המצורף לחוברת המכרזעילבכל אחד מתנאי הסף המפורטים ל

בתנאי הסף  להצעתו  צרף  יהמציע   .2.2 עמידת המציע  רואה חשבון המאשר את  אישור 

 שלעיל.  1בסעיף  יםהמפורט 
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יצרף  המצי .2.3 בישראל,  עת הצלע  בנק  ידי  על  שהוצאה  אוטונומית,  בנקאית,  ערבות  ו 

  24.5.2022עד ליום  המכללה, בתוקף    לפקודת₪    30,000, על סך של  ציעלבקשת המ

 כרז. המוזאת להבטחת קיום תנאי  

הצעה ללא ערבות, או עם ערבות שאינה תקינה, תיפסל מיד. במקרה של חוסר או   .2.4

ו תהיה  אחר,  במסמך  העלליקוי  הרכש  המזמעדת  של  כיונה  בשבתה  ועדת  וינה, 

רשאית   חייבתהמכרזים,  לא  או  אך  תקבע,  אותם  במועדים  השלמתם  את  לבקש   ,

 לחילופין להודיע על פסילת ההצעה.  

המכללה תהא רשאית לחלט סכום הערבות כולו או חלקו, מבלי שתהא צריכה לנמק   .2.5

ו/או לבסס דרישתה, על ידי הצגת כתב הערבות   ר הוציא  בפני הבנק אשהחלטתה 

לעיל,    14ות, באם חזר בו המציע מהצעתו או חלקה, תוך המועד הנקוב בסעיף הערב

 או לאחר שהּודע לו על זכייתו במכרז, הכל לפי המוקדם.

ל  כללה המ .2.6 להורות  רשאית  ל  מציעתהיה  הערבות  תוקף  את  חודשים    3  -להאריך 

 נוספים ללא תשלום 

 

ות המכבדות את  חנויות והרשת ט את רשימת ה נספח המפר  תועל הספק לצרף להצע .2.7

 כרטיס שי הנטען. 

המציע   .2.8 יצרף  המכרז,  מסמכי  ביתר  לאמור  המסמכים  בנוסף  את  גם  להצעתו 

 והאישורים הבאים:  

ורשומות   • חשבונות  פנקסי  ניהול  על  תקף  דיווח  אישור  על  ואישור 

מע"מ   למנהל  עסקאות  ודיווח  שומה  לפקיד  חוק  הכנסות  פי  על 

 . 1976 –ניהול חשבונות( תשל"ו  ת יפאכ ציבוריים  עסקאות גופים

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.    •

רישום התאגיד • לגבי  מורשי החתימה  וכן    אישורים מתאימים  שמות 

 .   במועד הגשת ההצעה למכרז בחתימתם  המציעוסמכותם לחייב את 

 

 אופן הגשת ההצעה  .3

ב .3.1 תשלום  ללא  ולהורידה  המכרז  בחוברת  לעיין  תניתן  המכללה  הכותרת  אתר  חת 

אחר   /https://w3.braude.ac.il/about/tendersבמכללה"    כרזים"מ לעקוב  יש 

 . 04-9086495/04-9901937טל' לבירורים:  עדכונים והודעות באתר.

וקדם  להירשם ברישום מ  חייבכל מציע פוטנציאלי השוקל את השתתפותו במכרז ,   .3.2

לתאריך   השעה    15.2.2022עד  דואר   בצהריים  14:00עד  באמצעות 

התקשרות    ac.il braudertal108@o.אלקטרוני: ודרכי  אודותיו  פרטים  ימסור  ובו 

  .לצורך עדכונים אודות המכרז

ידי  המציע  עת  הצ .3.3 על  הנדרשים    ישותתוגש  המסמכים  וכל  בלבד  אחת  משפטית 

 בלבד.   ציעשם המ הבנקאית יהיו על מכרז, כולל הערבותב

גבי  ה .3.4 על  תוגשנה  המכרזהצעות  לחוברת  המצורפים  המחירים    .לבדב   הטפסים 

המחירים לא . ולא יכללו מס ערך מוסףינקבו בשקלים חדשים בטופס הצעת המחיר  

 יהיו צמודים למדד. 

https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
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וההתחייבויות שיש  הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות   .3.5

 המכרז.   לבצע על פי מסמכי

לבצע   .3.6 אין  לכך.  המיועדים  במקומות  הטכניים  המפרטים  את  למלא  להקפיד  יש 

 .  ו/או בכל מסמך אחר מבין מסמכי המכרז  מחיקות ושינויים במפרטים

,  ועל החוזה גופו יש לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך .3.7

 .  מציעבצירוף חותמת ה

      או באמצעות שליח )לא בדואר רגיל או  ידנית במסירהים יש להגיש את המסמכ .3.8

 לוגיסטיקה    בדואר רשום( לתיבת המכרזים, הממוקמת במשרד הרכש, בקרוון     

 בצהרים.    14:00עד השעה   23.2.2022א יאוחר מתאריך ל , LG103בחדר    

לוודא כי המסמכים הגיעו בפועל למשר  באחריות             ועדת הרכש העליהמציע  ונה  די 

הצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים    זה, וקיבלו חותמת "נתקבל".    עד למועד  

 ובשעה הנקובים לעיל, תיפסלנה על הסף ולא תידונה כלל.   במועד 

 

ורך המכרז יהיה רשאי לדחות את מועד הגשת ההצעות, ובלבד שיפרסם הודעה על  ע .3.9

 מכרז. במסמכי הלפני המועד הנקוב שעות  24 -עד לא יאוחר מ –כך 

ולא תובא  עונה על דרישות המכרז    ה בדואר או בכל דרך אחרת אינהצעה שתישלח   .3.10

 .  בחשבון

קיום ההתחייבויות מכוח הצעה זו וכן לצורך  המציע ימנה איש קשר מטעמו לצורך   .3.11

 נוספים בכל הקשור לשירותים הניתנים.   בירורים

 

 פרטי איש הקשר הינם כדלקמן:

 

      :מס' טלפון     :שם

 

 :הצעהתוקף  .4

על פי דרישת המכללה, יאריך המציע את      24.5.2022עד ליום  ההצעה תהא בתוקף   .4.1

ב  לה(,  שצורפה  המכרז  ערבות  את  )וכן  הצעתו  על    90עד  -תוקף  נוספים,  ימים 

 חשבונו.  

 עורך המכרז רשאי לבטל את המכרז.  .4.2

 

 :הוצאות .5

א  ול  ציעעל המ  כנת ההצעה תחולנהל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכ .5.1

 . תוחזרנה לו מכל סיבה שהיא 

  

 :הבהרות ושינויים .6

   14:00בשעה    15.2.2022ניתן להגיש שאלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז עד ליום   .6.1

  : את   ortal108@braude.ac.ilלמייל  תחייבנה  בכתב,  שתינתנה  תשובות    רק 

לעקה באתר המכללה,  התשובות תפורסמנהמכללה.   אלות  שוב אחר עדכונים.  ויש 

המכללה רשאית, בכל    הבהרה שיוגשו למכללה לאחר המועד, כאמור לעיל, לא יענו.

mailto:ortal108@braude.ac.il
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ה להגשת  האחרון  למועד  קודם  במסמכי  הצעותעת,  ותיקונים  שינויים  להכניס   ,

הממכרזה לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  כאמור,    והתיקונים,השינויים    .ציעים, 

   .המציעיםלידיעתם של כל ויובאו, בכתב,  רזהמכתנאי  לק בלתי נפרד מיהוו ח

לא ענה    המכללה תהא רשאית לפנות למציעים בשאלות הבהרה ביחס להצעותיהם. .6.2

מעם   אליו  שנשלחו  ההבהרות  שאלות  על  כך  לצורך  שנקבע  הזמן  תוך  המציע 

 .המכללה, תהא המכללה רשאית לפסול את הצעתו

 

 : בחינת ההצעות .7

בהתאם    100%  בשקלול של  והינת ההצעה הזוכה  בחינת ההצעות ובחירון להקריטרי  .7.1

למ הספק  שיעניק  ההנחה  המחיר    כללהלאחוז  הצעת  הכוללמתוך  במסגרת    הסך 

 ה. האומדן הנקוב בהצעלתשלום לפי 

 המציע ישקלל את הצעתו בהתאם לנקוב בהצעת המחיר. .7.2

  התקשרות בלבד. מהווים אומדן    הצעת המחיר השיעורים הנקובים בטבלה במסמך   .7.3

א  מחויב המכללה  לרכוש  ינה  בהצעת  ת  כאמור  הכרטיסים,  לכמות  השווה  כמות 

 לא תהיינה טענות כלשהן בעניין זה.  ספק ול  ,המחיר

כרטיסים   .7.4 של  הזמנה  לבצע  רשאית  תהא  ומגנטייםהמכללה  נטענים    דיגיטליים 

ה  ספק. כמו כן, תתאפשר טעיננוספים מעבר לכמויות נקובות בטבלה בתאום עם ה 

של ב  מחודשת  הודהכרטיסים  של  והתח דרך  למציע  עה  המכללה  של  כספית  ייבות 

מראש. אלובמקר  ובתאום  במסגרת  ים  הספק  ידי  על  שיוצע  ההנחה  אחוז  יותר   ,

 ו/או על שווי הטעינה המחודשת. שיוזמנו  הצעת המחיר גם על הכרטיסים הנוספים 

רה, תנאיה  מחי  הצעה שהיא בלתי סבירה בשלהמכללה רשאית לא להתחשב כלל ב .7.5

כת ההצעה  י י המכרז באופן שלדעת המכללה מונע ערוסר התייחסות לתנאאו בשל ח

 דבעי.  כ

החורגת   .7.6 בהצעה  כלל  להתחשב  שלא  רשאית  תהא  המכללה  אומדן.  נערך  למכרז 

 אחוז מהאומדן.   25% -חריגה של למעלה מ  –באופן משמעותי מהאומדן 

מתחיב .7.7 אינה  לקבהמכללה  בי  לת  הזולה  ההצעה  שזכתה    ותראת  ההצעה  את  או 

 . או כל הצעה שהיא רלניקוד הגבוה ביות

אמינות   .7.8 את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  תהא  המכללה 

  חרים ופים ציבוריים אגעם    ומוצע ואת ניסיונהלבצע את החוזה    ציעוכושרו של המ

   .ולקבל מגופים אלה המלצות אודות המציע

תוספת    ו/או כל שינוי או   השלמת מקום הטעון מילוי גשת הצעת מחיר ו/או אי  ה   אי .7.9

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת    מכרז שייעשו במסמכי ה

 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.  

 

  :הודעה לזוכה והתקשרות .8

   .זכייהל ה, עאו בפקס ה, במכתב רשוםהמכללה תודיע לזוכ .8.1

לה על החוזה ועד לאחר המצאת ערבות הביצוע,  ת המכללמועד חתימ  יובהר כי עד .8.2

לא ישתכלל החוזה בין הצדדים. זאת, אף אם נמסרה הודעת זכייה למציע, ואף אם  
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החל המציע בביצוע חלקי של החוזה. במקרה כאמור, רשאית המכללה להודיע על  

                   י למציע.              בלי שתהיה חייבת בכל פיצוביטול המכרז מ

 

,  חוזהכנדרש במים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא הזוכה ערבות בנקאית  י  14תוך   .8.3

לחוברת   המצורף  בהתאם  בנוסח  להמציא  שעליו  והאישורים  המסמכים  כל  ואת 

 והודעת המכללה ויחתום על החוזה ועל נספחיו.   החוברתלתנאי  

במכתב .8.4 הודעה,  תיתן  בפקס  רשום  המכללה  המאו  ליתר  רש  ציעים ,  יהיו  אים  והם 

   .מכרזב םלקבל חזרה את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפות

 

 : והדין החל שמירת זכויות .9

לצורך  מסמכי   .9.1 אלא  שימוש  כל  בהם  לעשות  ואין  המכללה  של  רכושה  הם  המכרז 

 הגשת ההצעות.  

 

 ת המכרזים ותקנותיו.  על הליך זה חלים חוק חוב .9.2
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 הצעה הגשת טופס  -הסכם נספח א' ל

 

 ,לכבוד

 )ע"ר(  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

 

 נטענים  דיגיטליים ומגנטייםלאספקת כרטיסי שי  2022/10פ'  הנדון: מכרז

 מכרז הינו לפי המתואר להלן בטבלה. אומדן שווי ההתקשרות ב

פסח:

סה"כסכום בכרטיסמס' עובדיםאוכלוסייה

14055077000סגל מינהלי כולל שעתי והסכם אישי

12042050400סגל אקדמי

17832056960מורים מן החוץ

4442018480סגל עמית

302206600מרצים אפקטיביים ושעתיים מנהלי, חדשים פחות מחודש עובדי מנהל

5428015120פנסיונרים

224560סה"כ

ראש השנה:
סה"כסכום בכרטיסמס' עובדיםאוכלוסייה

14055077000סגל מינהלי כולל שעתי והסכם אישי

12042050400סגל אקדמי

 127400סה"כ
 

 

  אינה  המכללהוכי    רות בלבדאומדן שווי התקשוארת מטה מהווה  הטבלה המתמאשר כי    המציע

 הכרטיסים.כמות מלוא מחויבת ברכישת 

נטענים נוספים   דיגיטליים ומגנטייםתהא רשאית לבצע הזמנה של כרטיסים  כמו כן, המכללה  

לכמויות   בטבלה  המעבר  כן,  מראש  בתאום  ונקובות  כמו  טעינה מחודשת    תתאפשרעם הספק. 

במקרה    אום מראש.לה למציע ובתת כספית של המכלוהתחייבול הודעה  הכרטיסים בדרך ש  של

זה, יותר אחוז ההנחה שיוצע על ידי הספק במסגרת הצעת המחיר גם על הכרטיסים הנוספים 

 ו/או על שווי הטעינה המחודשת.שיוזמנו 

של הכולל  הסך  מתוך  למכללה  שיספק  ההנחה  אחוז  את  תציין  הספק  יסים  הכרט  שווי  הצעת 

 :וכפי שיפורט להלן נטייםדיגיטליים ומגה

 

אומדן    _________    הינה הספקהצעת  של  הכולל  הסך  מתוך  לתשלום(  הנחה  )אחוז 

 שווי ההתקשרות לפי הפירוט מעלה.

 .שאו הצמדה מכל סוג שהואיולא י  מע"מ יםלא כולל יםמחירה

  

 

           

 חתימה וחותמת הספק                        תאריך            
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 טופס ערבות הצעה -להסכם ב'נספח 

 

                                                       לכבוד  

 אקדמית להנדסה אורט בראודה המכללה ה

 כרמיאל 

 

 נ.,   ג.א.

 כתב ערבות    הנדון:     

בקשת   פי  "המ  _____________  ע.מ./ ח.פ.  ___________על  עציע)להלן:  אנו  ב"(  זה  רבים 

לס כיכלפיכם  סכולוק  של  ל  לסך  עד  עם    ש"ח  30,000ם  בקשר  וזאת  הערבות"(  "סכום  )להלן: 

ולהבטחת     01/2022_ פ'  מס'השתתפותם במכרז  המכרז  תנאי  על  מילוי  חוזה  חתימתנו 

 ההתקשרות.   

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב  

או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,  לבסס    עליכם  ו, מבלי להטילע אלינשתגי

המ מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  לטעון    ציעאו  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.    ציעכלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למ

במספר דרישות,    אחת אובפעם    של הסכום הנ"לשלומו  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את ת

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  

 הכולל הנ"ל.  

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________ ועד בכלל.   

 . א תענה____ לרי __________ינו אחדרישה שתגיע אל 

 לאחר יום __________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  

 

 בנק: __________________     תאריך: __________________ 

 

תתקב הערה:  דוגמה.  מהווה  הערבות  עקר  לנוסח  על  השומרת  דומה  בנוסח  עערבות  זוונות   בכפוף  רבות 

 . לה מראשר המכללאישו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

 ערבות הביצוענוסח  -נספח ג' להסכם

 

 
 תאריך:____________ 

 לכבוד  

 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה )ע"ר( 
 51הסנונית רח' 

 כרמיאל
 

 א.נ.,
 

 ____________ערבות מס' הנדון:

, לסילוק כל סכום עד  נדסה אורט בראודה )ע"ר(קדמית לה מכללה הא ה ים בזה כלפי  ערב  אנו    לבקשת ____________________
, שתדרשו מאת__________________ בקשר למילוי ההתחייבויות  ________ שקלים חדשים(  במילים:________ ₪ )  לסך של 

 עפ"י הסכם ביניכם מיום _____________. 

ששיעורו _______ נקודות.    ,2120ודש ____  נו מדד ח ת זו, היד הבסיס לערבו. מדסכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן
 לסכום הערבות יוספו הפרשי הצמדה לפי שעור השינוי בין מדד החוזה כאמור לעיל לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל. 

  15תוך  ה בכתב,  רישתכם הראשונפי דאנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם את הסכום הנ"ל או כל חלק ממנו ל
 מים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס ו/או לנמק את דרישתכם זאת.י

 מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ___.________יום ____ר בתוקפה עד לתישאערבות זאת 
 
 
 

 כבוד רב,  ב         

           

            ________________ 

 בנק  ה            

 

 

 .ערה: הנוסח הינו דוגמה בלבד, יתכנו שינויים קלים אשר אינם פוגעים במהותה* 
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 הצהרת המציע -להסכם' דנספח 

 

 __  __________: תאריך           כבוד ל

   אודהאורט בר ת להנדסה האקדמיהמכללה  

 כרמיאל 

 

 א.נ., 

 

 01/2022פ' מכרז  –המציע הצהרת      

 

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

 בזה כדלקמן:  

 

והגשנו את הצעתנו   כל האמור במסמכי המכרז  את  הבנו  כי  בזה  אנו  בהתאאנו מצהירים  כי  ם, 

האמסכי לכל  במסמכימים  ה   מור  על  המוטלות  והעלויות  התמורה  לרבות  בחוזה    מציעהמכרז, 

ואנו מוותרים    , כולו ו/או אי הבנה  ידיעה  על אי  תביעות או דרישות המבוססות  כל  נציג  וכי לא 

 בזאת מראש על טענות כאמור.    

 

ה על כל  תנו זו עונכי הצע  ,במכרז  יםיעמצאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מה 

המכרז הד שבמסמכי  למכרז  רישות  הסף  תנאי  בהם    לרבות  עמידתנו  להוכחת  מסמכים  אשר 

להצעתנו למצורפים  עצמנו  על  מקבלים  אנו  וכי  ולתחזקן ,  המכונות  את  לתנאים    הציב  בהתאם 

 שבמסמכי המכרז.   

 

 .  אחרים מציעיםם ום עאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיא

 

הי  הצעתנו או  זו  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  תקפה  א  ותהא  ליולשינוי  ם  עד 

על פי דרישת המכללה, נאריך על חשבוננו את תוקף ההצעה, וערבות ההצעה,      _____________

   ימים. 90לתקופה שתורה המכללה ולא תעלה על 

 

כי   מסכימים  כזוכ אנו  הצעתנו  תוכרז  אם  במאף  התקשרה  תיקשר  לא  מחייבתזיחוות  כרז,    ת 

 ו אלא לאחר חתימת החוזה על ידי מורשי החתימה מטעם המכללה.  נביני 

 .   ₪ 30,000להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בסך 

 

מים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  י  14היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  

 כי המכרז.  הקבוע במסמבנקאית צמודה בנוסח  בות ונפקיד בידכם ער

 

נעמוד בהתחייבויותינו   עיכוב בהליכי המכרז  היה ומסיבה כלשהי לא  ו/או  לנזק  נגרום  אנו  ו/או 

על   מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה 

מראש וקבועים  מוסמכים  כפיצויים  ידכם  על  יחולט  הערבות  וסכום  התר  ידכם  של  לאחר    7אה 

 .  ימים מראש ובכתב
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גשת  בשמו מו  מציעאנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי ה

על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם    המציעההצעה כי אנו זכאים לחתום בשם  

 לחתימתנו על הצעה זו.  

 

 

 ____ _________ _____________________ : ציעשם המ

 

 מספר ח.פ. / ע.מ.: ___________________________________ 

 

   _______________ ____________________  כתובת:

 

 פקס': ________________ ייד: _________________ נטל':_________________ 

 

 הקשר: ________________________________________________________   איש

 

 ת: _____________________________________________________  וחותמ  ימהחת

 

 תאריך: _________________  

 

 אישור:

 

_____________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום _____________ הופיע/ו בפני ה"ה  אני הח"מ  

ו  __________________ ת.ז.  ת.ז.    -________________   ________________

_____ ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את האמת וכי יהיה/יהיו  _________ _______

יעשה/ו בחוק אם לא  וחתם/מו    צפוי/ים לעונשים הקבועים  נכונות הצהרתו/ם דלעיל  כן, אשר/ו 

 עליה בפני. 

 

 חתימה וחותמת: __________________    תאריך: _________________ 
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 נטענים  יים ומגנטייםדיגיטלשי לאספקת כרטיסי הסכם 

 

 2220 בשנת   , ביוםבכרמיאלשנערך ונחתם 

 

 ב י ן

 

 ____________ .ר. ע  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

 מצד אחד       "(  המכללה" :)להלן   

 

 ו ב י ן

 

 ____________   ח.פ./ע.מ.______________ ספקשם ה

      "(  ספק"ה :)להלן   

 מצד שני  

 

 להשכלה גבוהה.  כללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הינה מוסד אקדמיוהמ     ילהוא

 

דיגיטליים  לאספקת כרטיסי שי    01/2022פ'  שמספרו  הואיל והמכללה פרסמה מכרז   ו והואיל

 לעובדי המכללה.  ומגנטיים

 

במכללה   אשר הוכרזה על ידי ועדת הרכש  הגיש הצעת מחיר במסגרת המכרז  ספקהו והואיל

 . "( הצעת המחיר)להלן: "  'כנספח אזה להסכם פת כהצעה הזוכה והמצור 

 

 .וברצון הצדדים להסדיר אופן ביצוע השירותים נשוא המכרז והואיל

 
 

 :ן הצדדים כדלקמןהוסכם והותנה בי

 

 :מסמכים בין המבוא ועדיפות  .1

 

חלק בלתי נפרד   ונספחיו מהוויםהעובדות וההצהרות המפורטות במבוא להסכם זה   .א

 ם.בגוף ההסכנכללו  ממנו כאילו 

 

סתירהצ ב. שיש  מקום  בכל  אולם  ממנו,  כחלק  להסכם  בזה  מצורפת  המחיר  בין  ה  עת 

    להסכם  תינתן עדיפות להסכם.     הצעת המחיר
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 מהות ההתקשרות 

 

  נטענים למכללה   דיגיטליים ומגנטייםכוללים אספקת כרטיסי שי    לפי הסכם זה  השירותים .2

הוראות הסכםלפי     והמחירים הנקוביםבהתאם לכמויות  ו  י המכרז , בהתאם למסמכ כלל 

 בהצעת המחיר. 

 

שי   .3 כרטיסי  של  הזמנה  תבצע  ומגנטייםהמכללה  מעת  דיגיטליים  ובהתאם    נטענים,  לעת, 

 ות בהסכם לזה.  להוראות המפורט 

 

ה .4 והמגנטייםהכרטיסים  של    דיגיטליים  רכישה  יאפשרו  למזמין  הספק  שיציע  הנטענים 

גדולה מזון  ברשת  מזון  לפחו  מוצרי  המפעילה  אחת  ארצית  בפריסה  ויותר    25ת  סניפים 

לכרמיאל. סמוכים  ביישובים  ו/או  בכרמיאל  נמצאים  מהם  שניים  לפחות  מונח  ה  כאשר 

    ."כרמיאל" משמעו כל יישוב ברדיוס סביב העיר כרמיאל הכולל את העיר עכו

 

ה .5 ומגנטייםהכרטיסים  רכיש  דיגיטליים  יאפשרו  למזמין  הספק  שיציע  שלהנטענים    5  ה 

צריכהסו מוצרי  של  הפחות  גים  גדולות    לכל  יותר    10המפעילות  ברשתות  או  סניפים 

  לות סניפים בכרמיאל ו/או ביישובים סמוכים רשתות מתוכן מפעי  5כאשר    בפריסה ארצית

עיר כרמיאל הכולל את העיר  המונח "כרמיאל" משמעו כל יישוב ברדיוס סביב ה   . לכרמיאל

   עכו.

 
צריכה מוצרי  ה  :סוגי  קוסמטיקה,  הלבשה,  ספרים,  כתיבה,  מכשירי  חשמל,  מוצרי  נעלה, 

 מוצרים לבית, תיירות, ספורט, כלי מטבח, אופטיקה וכיוצ"ב.

 

 לעיל.   5-ו  4כאמור בסעיף  כרטיסים יאפשרו רכישה בכל סניפי הרשתות,ה .6

 

 שנים לפחות ממועד מסירתם למכללה.  5תוקפם של הכרטיסים יהא לתקופה של  .7

 

המכבדות   כפל מבצעים בכל הרשתות בתקף גם יהא    כלל הכרטיסים הנקוב על  שווי הסכום .8

 על ידי הספק.  ויוצע את הכרטיסים כפי ש

 

פגם .9 של  הספק    במקרה  מתחייב  אחר,  טכני  פגם  כל  או  שגוי  טעינה  ערך  לרבות  בכרטיס, 

ימים מהמועד שבו נודע לו    7להחליף את הכרטיס המגנטי הפגום בכרטיס תקין אחר תוך  

 ור. הפגם, כאמעל 

 

מובהר כי הסך הנקוב בהצעת המחיר מהווה אומדן התקשרות בלבד וכי המכללה לא תהא  .10

ה כרטיסים  כמות  ברכישת  ול חייבת  המחיר  בהצעת  הנקובה  לזו  תהיינה    ספק שווה  לא 

 טענות כלשהן בעניין זה. 

 

ההסכם   .11 כרטיסים  בתקופת  של  הזמנה  לבצע  רשאית  תהא  ומגנטיים המכללה    דיגיטליים 

עם הספק. כמו כן,  מראש  בתאום  ו   כאמור בהצעת המחיר,  ,ים מעבר לכמויותענים נוספנט

והתחייבות כספית    מראש לספק  ודעהטעינה מחודשת של הכרטיסים בדרך של ה  תתאפשר
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, יותר אחוז ההנחה שיוצע על ידי הספק במסגרת הצעת המחיר  במקרים אלו  של המכללה.

 הטעינה המחודשת. על שווי  גם על הכרטיסים הנוספים שיוזמנו ו/או

 

מערכת דיגיטלית שתהווה כלי לניהול חלוקת תווי  שימוש ב הספק יאפשר למכללה גישה ל .12

אתפשר  תא  המערכת  .השי לעובדים    לחלק  הדיגיטלי  ולהתו  מקוונים  את  באמצעים  תעד 

 מימוש ההטבה. 

  

שי   .13 תווי  להמיר  למכללה  יאפשר  ומגנטייםהספק  מגנטיים    דיגיטליים  שי  פיזיים  לתווי 

 חריגים, ללא כל עלות מצד המכללה.  קריםבמ

 

 תקופת ההסכם

    14.3.2023ביום    ןוסיומ  .202215.3  שתחילתן ביום   חודשים    12 של  הסכם זה הינו לתקופה  .14

. במהלך תקופת ההתקשרות המקורית יסופקו על  )להלן: "תקופת ההתקשרות המקורית"(

שי   כרטיסי  הספק  ומגנטייםידי  הפסח נטענים    דיגיטליים  השנה    לחג  ולראש  תשע"ח 

 תשע"ט. 

 

, שכל אחת מהן בת שנה  תקופותשלוש  עד  זה    הסכםרשאית להאריך תוקפו של  המכללה   .15

ל כשהו  אחת, תינתן  ההסכם  של  תוקפו  על הארכת  של    30  ספקדעה  תוקפו  לפני תום  יום 

לא   .תו הנוספ  ותעל התקופגם    יחולו  ,לרבות סעיפי התמורה  ,זה ההסכם. כל תנאי הסכם  

 ה על הארכה, תופסק ההתקשרות במועד המקורי. תנה הודעני

 

עות רצון  בשל חוסר שבי תהא זכאית להפסיק את מתן השרות ולבטל את ההסכם    המכללה .16

המכללה  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  של    בהודעה   על  של  30מוקדמת  מבלי    ספקיום, 

 תהיינה כל טענות או תביעות בקשר עם ביטול ההסכם. 

 
 

 התמורה

 

הלאספקת    בתמורה  .17 זכאי  יהא  הנטענים,  השי  ב  ספק כרטיסי  שווי  לתמורה  כלל   סך 

המכללה  יםהכרטיס ידי  על  בפועל  הה  שיוזמנו  אחוז  כאמור  במכפלת    בהצעתו,נחה, 

 ומספר הכרטיסים שיוזמנו על ידי המכללה מעת לעת, קרי:   , שוויובהתאם לסוג

 

 ולל ן הסך הכאחוז ההנחה בגי*  שווי כרטיס * מספר כרטיסים לפי קבוצות
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 ספק צהרות והתחייבות הה

 

 מתחייב לבצע את השירותים במקצועיות ויעילות וכפי מיטב יכולתו.  ספקה .18

 

כ מ  ספקה .19 הנ צהיר  הכלים,  הידע,  בעל  הוא  כיי  האדם  ו סיון,  מתן  ח  לצורך  הנדרש  והציוד 

 השירותים.

 

כחוק   ספקה .20 ספרים  בניהול  מותנה  זה  הסכם  של  שתוקפו  לו  הודע  כי  בזה  הוא  ו  מצהיר 

לבזה  מתחייב   לעתמכללה  להמציא  ולוודא    מעת  כאמור,  כחוק,  ספרים  ניהול  על  אישור 

יפוג תוקפו של האישור המקורי, עד תום תקופת  מקרה ש כנ"ל בכל    חידוש והמצאת אישור

 פיו.  ההסכם וסיום כל התשלומים על

 

כנדרש,   ימציא הספק אישור  ביטוללא  על  להודיע  זכאית  תר  אלל ההסכם    תהא המכללה 

 והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום על פיו. 

 

ש .21 להזמנות  בהתאם  הכרטיסים,  את  למכללה  לספק  מתחייב  אליו  הספק  בכתב תישלחנה 

 . כמפורט במכרז זה מכללהעת לעת מטעם המ

 

ימסור  .22 הכרטיסים   למכללה   הספק  בכשהם    המגנטיים  את  פי   מעטפותממוינים  שווים    על 

 ולפי דרישת המכללה מעת לעת.

 

עלון  יצהספק   .23 מגנטי  כרטיס  לכל  רשימת  רף  רכישות ניתן    בהןשחנויות  הכולל    לבצע 

  .מתאים  באריזה ו/או בניילון העלון ואתיכרוך את הכרטיס  באמצעות הכרטיס. המציע  

 

לוגו   .24 עם  ממותגים  כשהם  המגנטיים  הכרטיסים  את  למכללה  לספק  מתחייב  הספק 

 המכללה. 

 
 אספקת הכרטיסים 

 

 . בכתב מנות כרטיסים שתימסרנה לספקהז המכללה תערוך מעת לעת  .25

 

בפני הגורם המוסמך במכללה   .26 יפרט הספק בכתב  סך התמורה    אתלאחר קבלת ההזמנה, 

בכתב פירוט  יישלח  לפי קבוצות שווי ו  נה בהתאם לחלוקת הכרטיסיםהזמ כל  בגין  נדרשת  ה

ם טעמבכתב  ממועד קבלת ההזמנה    ,לכל היותר  ,ימי עבודה  5לגורם המוסמך במכללה תוך  

 המכללה. 

 

תשלח המכללה לספק אישור בכתב לאחר קבלת הפירוט ואישור הגורם המוסמך במכללה,   .27

 לצורך אספקת הכרטיסים. 

 

ממועד  48תוך   .28 הכרטיסיםהאישור,    שעות  את  לשלוח  הספק  אל    מתחייב  הדיגיטליים 

מקוון  המכללה פיזית  באופן  במסירה  המגנטיים  הכרטיסים  נציג    ואת  עם  בתיאום 

 . כללההמ
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מקרה,  ה .29 בכל  מידי.  באופן  לשימוש  וניתנים  טעונים  כשהם  למכללה  יסופקו  כרטיסים 

שימו לעשות  ניתן  יהיה  כי  הספק  בכרט מתחייב  הש  ומגנטיים יסים  לכל דיגיטליים   ,

 מסירתם למכללה. מועדשעות מ 48המאוחר, תוך 

 

 למכללה.  שנים לפחות ממועד מסירתם 5תוקפם של הכרטיסים יהא לתקופה של  .30

 

 .באופן בלעדי יהא אחראי על משלוח הכרטיסים למכללה ויישא בעלות המשלוחהספק  .31

 

אספקת   .32 מראש  מגנטיים  כרטיסיםתיאום  של ויתב  ייעשה  הרגילות  הפעילות  בשעות  צע 

 )לא כולל ימי שישי(  15:00-8:30המכללה בין השעות 

 

בדיקת  .33 שסופקו   כמות   לאחר  ו  למכללה   הכרטיסים  הגורםא  קבלת בפועל  ידי  על    ישור 

חשבון   למס'  ההזמנה  בגין  התמורה  סך  של  בנקאית  העברה  המכללה  תבצע  המוסמך, 

   .ור בדבר ביצוע התשלוםק אישותמציא לספ על ידי הספק שיימסר למכללה 

 
 ערבות ביצוע

 

להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה יפקיד הקבלן ערבות בנקאית   .34

 "ערבות ביצוע"(. –ש"ח )להלן   30,000בסך של תנית, צמודת מדד, אוטונומית, בלתי מו

 הערבות תהא בנוסח שצורף למסמכי ההליך או נוסח דומה לו )נספח ג'(. 

 

כתנאי   המכללה לאחר ההודעה על זכייתו של הספק במכרז,   הביצוע תימסר לידי  ערבות .35

  קספ הה בו לא יעמיד . במקר הסכםוכתנאי לכניסתו לתוקף של ה הסכםעל ה המכללהלחתימת  

ובמשך חודש אחריו, יהווה הדבר   הסכםערבות זו במועד, או לא יקיים את תוקפה במהלך כל ה 

בנוסף לכל סעד  המכללה רשאית, מכרז. במקרה כזה תהיה וה כםהס הפרה יסודית של תנאי ה

ספק  האו הדין, לחלט את ערבות המכרז אשר העמיד  הסכםהשמור לה על פי תנאי המכרז, ה

 . ותו מציע במכרזבהי

רעונם של  יבעיכוב פ כללהאי המצאת ערבות כאמור ו/או אי הארכתה, תזכה את המ .36

 ורן נועדה הערבות. ות עב חשבונות ובשימוש בכספים המעוכבים למטר 

הנובעות מעצם הפרת ההסכם ו/או הנובעות   כללהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המ .37

העיכוב הנזכרת לעיל כדי לפגוע  רכתה. אין בזכות מסירת הערבות כאמור ו/או מאי הא -מאי

של  לעכב ו/או לקזז ו/או להפחית סכומים אחרים על פי הוראותיו האחרות  כללהבזכויות המ

 סכם. הה

הופרה על ידי   במקרים שבהםכאמור  ערבות הביצועלחלט את  תהא רשאית  כללההמ .38

השתמש בכספים ל  תהא רשאית כללה הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה. המ  ספקה

חילוט הערבות יבוצע לאחר   עקב הפרת ההסכם.  הקבלןמ הולטים לכיסוי כל המגיע להמח

 ימים ממועד ההודעה.   7תוקנה תוך  רה לאשניתנה לקבלן התראה בדבר ההפרה וההפ

על מנת להסיר ספקות מוצהר בזאת כי כל הערבויות הבנקאיות, לרבות שינויין והארכתן  

 ינה על ידו ועל חשבונו. ורך הסכם זה, תעש לצ הקבלןהנעשות עבור  
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 הפרות וסעדים

 

,  12,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2  בסעיפים   הספק  תהפרת התחייבויומבלי לגרוע מן האמור בכלי דין,   .39

 . תהווה הפרה יסודית של הסכם זה 16-22, 13

 

שבו  לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים המפורטים להלן יח  29בלי לגרוע מהאמור בסעיף  מ .40

וזה זה  חבכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי    מכללה ת של החוזה ויזכו את ההפרה יסודיכ

 ועל פי כל דין: 

, כולם או  ספקהו נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  קבוע א וטל עיקול זמני או  ה •

 מועד ביצועם.  יום מ  30חלוטין תוך לחלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 ו קבוע.  א , כולם או חלקם, כונס נכסים או מפרק זמני הספקונה לנכסי מ •

הוצא נגדו צו פירוק  שקשה לפירוק או  נגדו בקיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כ  הספק •

לקם, או שפנה לנושיו למען יקבל אורכה  ח הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או    הספק או ש

 . 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  350ל פי סעיף עלמען הסדר אתם  או פשרה או

של  א • כלשהם  דיווח  או  הצהרה  כי  יתברר  גי  הספקם  לא  כי  או  נכונים  ל אינם  לפני    ללהמכלה 

ה ח החלטת  על  להשפיע  כדי  בה  היה  אשר  עובדה  במהלכו  או  החוזה  על    מכללה תימת  לחתום 

 מו.ך את ההתקשרות עהחוזה או להמשי

 הסתלק מביצוע החוזה.  הספק י כ מכללהעתה של הוכח להנחת דה •

נתן או הציע    הספק כי    מכללה וכח להנחת דעתה של הה • וחד, מענק, או  ש או אדם אחר מטעמו 

ה או ביצועו, ו/או תאם את הצעתו  זאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז  בקשר לחוזה  ובת הנ ט

 למכרז, במישרין או בעקיפין, עם אחרים.  

את    הספק • מבצע  ל  שירותיםהלא  הבהתאם  תוך    מכללהדרישות  ההפרה  את  תיקן  ימים    7ולא 

 .  מהמועד שקיבל הודעה בכתב מהמכללה בדבר ההפרה

שיונות ו/או היתרים כנדרש ו/או בניגוד לכל חוק או  יחלקן ללא ר ות או  מבצע את העבוד   הספק •

 דין.  

ל .41 המכללה  תיתן  החוזה  את  לבטל  המכללה  )ל  ספקהחליטה  בכתב  כך  על  "הודעת הלן:  הודעה 

 (. ול"ביט

, מבלי לפגוע  המכללהמקרה של הפרה יסודית כאמור תהיה זכאית  למען הסר ספק יובהר, כי בכל   .42

 .ימים מראש  7בהתראה של  ספק דין או בהסכם, לחלט את ערבות הר לה בבכל סעד אחר השמו

 

 

 

 

 

 

 



 - 17 - 

 כללי  

 

לצד של .43 זה  פי הסכם  על  חובותיו  ו/או  זכויותיו  להסב  יהיה  רשאי  לא  כלשהוהספק  לרבות  ישי   ,

 חברות הקשורות בו, מבלי שניתנה לכך הסכמתה המפורשת של המכללה בכתב ומראש.

 

זכו .44 להסב  תהיה  רשאית  ח המכללה  ו/או  לפי  יותיה  כלשהו  שלישי  לצד  זה  הסכם  פי  על  ובותיה 

פי   על  של הספק  מזכויותיו  לגרוע  ו/או  לפגוע  כדי  בכך  יהיה  ובלבד שלא  דעתה המוחלט,  שיקול 

 .  ההסכם

 

 ת הצדדים לשם קבלת הודעות בהתאם להסכם זה הינן כדלקמן:כתובו .45

 , כרמיאל 51רח' הסנונית  –המכללה 

 ______ ____________ הספק:________________

 

כל הודעה שתשלח בדואר רגיל לפי אחת מהכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו   .46

( ארבעה  תוך  הממוען  הצד  מתאריך4של  ימים  ל  (  אם מסירתה  בישראל;  דואר  בבית  משלוח 

רשום   בדואר  או  ביד  אישור    –נמסרה  עם  בדוא"ל  או  בפקסימיליה  נשלחה  ואם  מסירתה,  בעת 

 העסקים הראשון לאחר אישור שיגורה.  ביום  –סירה מ

 

הספק אינו רשאי להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה לצד שלישי כלשהו, אלא לאחר   .47

 המכללה בכתב ומראש.  לת הסכמת ובכפוף לקב

 

 כל הוראה בלשון החוזה הנוקטת באחד המינים )זכר או נקבה( תפורש כמופנית לשני המינים.   .48

 
ובין  ללה תהא רשאימכ .49 קצוב  בין  חוב,  כל  זה  פי הסכם  על  לספק  המגיע  כל סכום  כנגד  לקזז  ת 

 על פי כל דין.   ביניהם אושאינו קצוב, המגיע לה מספק על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר ש

 
ידי שני   .50 על  ונחתם  נעשה בכתב  לו תוקף אם לא  יהא  זה לא  כל שינוי בהוראה מהוראות הסכם 

 הצדדים.  

 
ירוף מסמכי ההליך, משקף את מלוא הסכמות הצדדים ולא יהא תוקף לכל מסמך,  הסכם זה, בצ  .51

 ם זה. ולים בהסכמצג, אמירה, התחייבות וכד' שנעשו בין הצדדים, אם נעשו, שאינם כל

52.  

לא מימשה המכללה אחת מהזכויות ו/או הסעדים המגיעים לה בהסכם זה או ע"פ דין, לא ייחשב  

 חובותיו של הספק. מילוי חובה מהדבר כוויתור על 

 

הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים ולא ילמדו ממנה   .53

 גזרה שווה למקרה אחר.  

 

י ההסכם או להוראות שניתנו על פיו על ידי המכללה לא יפגעו בזכויותיה  ארכה לתנאכל ויתור ו .54

ב הגנה  או  צידוק  לקבל  ישמשו  ולא  המכללה  הפרה  של  עם  ולא  קשר  הספק,  מצד  קיום  אי  או 

 ויתור מצד המכללה על זכות מזכויותיה. ו ייחשבו כ
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לבתי   .55 תהא  זה  מחוזה  הנובעים  ועניין  דבר  כל  לגבי  השיפוט  המוסמכות  בחיפה  המשפט  סמכים 

 בלבד.   

 

כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מן הכתובות הנ"ל תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד   .56

 בעת מסירתה.  –שלחה ואם נמסרה ביד י עסקים מעת התוך שלושה ימ השני ב

 
 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

__________________     __________________ 
  הספק        מכללה ה            

 

 


