
 
 

 המכללה האקדמית להנדסה

 בראודה )ע"ר(

 

 

 

 

 03 /2220מכרז פ' 

 

 

 

 שרתים מרכזיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

 

 תיאור מסמך 

 הזמנה להציע הצעות והוראות למציע מסמך א' 

 נוסח הצעה מסמך ב' 

 נוסח ערבויות  מסמך ג'

 הסכם  מסמך ד'

 מסמך אפיון דרישות  מסמך ה' 

 הצעת מחיר מסמך ו

 ביטוח אישור  מסמך ז 

 

 

 ממנו.  נפרד בלתי חלק והינם   מכרזה מסמכי את יחד מהווים  ל"הנ מסמכים ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

 הזמנה להציע הצעות והוראות למציע  –סמך א' מ

 

 לאספקהמזמינה בזאת הצעות  (  "המכללה"בראודה )ע"ר( )בכרמיאל  המכללה האקדמית להנדסה   .1

 )"השירותים"(.  ומסמכי המכרז שרתים על פי נספח אפיון דרישות המצ"ב להזמנה זו 8של 

 

  בנספח האפיון ו  בהיקף הנקוב בכתב הכמויות  את השירותיםמובהר כי המכללה אינה מתחייבת לרכוש   .2

לא תהיה למציע כל טענה כלפי המכללה במקרה כי  בלבד ו  ערכההבגדר  כי ההיקפים הנקובים הינם  ו

 תרכוש את מלוא הציוד המפורט בכתב הכמויות. בו לא 

 

 : הצעת המחיר תכלול .3

 . נספח האפיוןשיונות והאחריות המפורטים בי, הר, הכולל את כל הדרישותמרכיבלכל בשקלים מחיר סופי  •

הצעת המחיר תכלול  .ורישום המכללה ברישומי היצרן למכללה ,כאמור בנספח האפיון ,הרכיביםכל אספקת  •

 .ומסירת הציוד במשרדי המכללה המשלוחאת עלות 

יצרני  האחריות תינתן על ידי    .לפחות שנים 5של לתקופה  הציוד כאמור בנספח האפיוןכל חלקי מתן אחריות ל •

 תוך יום עסקים אחד. לפעול לתיקון כל תקלה  וחייב הרלוונטיים לכל רכיב ואלו ית הציוד

   רכיב לפי נספח האפיון.בגין כל  מתאימה לטובת המזמין במישריןבאחריות המציע לדאוג להנפיק אחריות  •

 .   45שוטף +  : תנאי תשלום של המכללה  •

 . הדרישות פיוןבנספח או המוגדרים במסמכי המכרזהשירותים יסופקו בתנאים  •

 ,VMWare, vCenter, vSan ) ואינו חלק ממכרז זה יסופק על ידי המכללהוהתקנתן הרישוי לתוכנות  •

vSphre) . 

 

  הצעה קבלנים העומדים בתנאים המצטברים הבאים:להגיש  שאיםר .4

 DELLאם הספק מציע שרתי  •

 .לנושא שרתים Preferred Partner (direct or non-direct)  ישראל  מסוג: DELLאישור ספק של  

 : HPEהספק מציע שרתי  אם •

 . רכש ישירות מהיצרןנהציוד אישור ש. ישראל HPEמול  Back to back נרכששהשירות אישור 

 .בשלוש השנים האחרונות מיליון ₪ לשנה 2.5מחזור הפעילות השנתי של המציע בתחום הוא לפחות  •

 .1976-הספק מחזיק בכל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו •

  .הספק מחזיק בכל הרישיונות להפעלת עסקיו על פי כל דין •

עבירות על חוק העסקת עובדים זרים )איסור  2-החודשים האחרונים למעלה מ 12קופה של הספק לא עבר בת •

 .1987-ו/או על חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991- העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
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 : מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  .5

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות  •

   הבנקאית יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 המציע ימציא אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע.   •

ים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, המציע ימציא את כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבורי  •

 . 1976-התשל"ו

 המציע יצרף אישור תקף על ניכוי מס במקור.   •

על המציע לצרף להצעתו תצהיר מפורט ומאושר על ידי עו"ד בדבר עמידתו בכל אחד מתנאי הסף המפורטים  •

עבירות על חוק   2-עלה מהחודשים האחרונים למ 12לעיל ולהלן ובכלל זאת הצהרה כי לא עבר בתקופה של 

ו/או על חוק שכר  1991-העסקת עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 . 1987מינימום התשמ"ז 

 

 הגשת ההצעה  אופן .6

 .הצעת המחיר נספחהמציע ימלא את פרטי הצעתו ע"ג  •

ביתר מסמכי המכרז תיקונים ושינויים כלשהם. מקום בו סבור המציע   , בהצעת המחירבנספח האפיוןאין לערוך  •

 כי נפלה אי בהירות כלשהי, יש לפנות בשאלות הבהרה, בהתאם להנחיות המפורטות להלן.   

 . (DELLאו  HPEעבור יצרן אחד בלבד )את אחת משתי הטבלאות לא מבהצעת המחיר יש ל •

 ם חלק מהצעת המחיר הכוללת לכל יצרן מוגדרים כבלים וגי'בקים שונים שהינ
 

 ערבות הצעה  – ערבות בנקאית .7

יצורף כתב ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, להבטחת ערך התחייבות המציע על  להצעה •

הצעתו בנוסח המצורף במסמך ג' או בנוסח דומה השומר על עקרונות הנוסח המצורף )ערבות זו אינה   פי

שקלים חדשים( )ללא  עשרים וחמישה אלף₪ )במילים: ש"ח   25,000, בסכום של חייבת להיות צמודה למדד( 

עות למכרז,  נדחה המועד האחרון להגשת ההצ ערבות הצעה(. –)להלן  15.11.22מע"מ( התקפה עד ליום 

 ידחו תוקף הערבות במספר הימים בו נדחה המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז.

הצעה ללא ערבות, או עם ערבות שאינה תקינה, תיפסל מיד. במקרה של חוסר או ליקוי במסמך אחר, תהיה  •

  עדת המכרזים, רשאית אך לא חייבת, לבקש את השלמתםוועדת הרכש העליונה של המזמינה, בשבתה כו

 במועדים אותם תקבע, או לחילופין להודיע על פסילת ההצעה. 

 .ויתר מסמכי המכרז, כמבואר לעיל הנספח המקצועיהערבות הבנקאית תוכנס למעטפה הכוללת את  •

  .הצעה שתוגש ללא ערבות, או עם ערבות שאינה תקינה, תיפסל מיד •
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צריכה לנמק החלטתה ו/או לבסס  המכללה תהא רשאית לחלט סכום הערבות כולו או חלקו, מבלי שתהא  •

דרישתה, על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק אשר הוציא הערבות, באם חזר בו המציע מהצעתו או חלקה, 

 , או לאחר שהּודע לו על זכייתו במכרז, הכל לפי המוקדם. דלעילתוך המועד הנקוב בסעיף  

 חודשים נוספים ללא תשלום. 3 -ות להמכללה תהיה רשאית להורות למציע להאריך את תוקף הערב •

המציע מצהיר ומתחייב כי לא יפעל לעיכוב חילוט הערבות באמצעים כלשהם, לרבות באמצעות פניה לערכאות,   •

וכי באם תהא לו טענה ו/או דרישה כנגד חילוט הערבות, יוכל להעלותה במסגרת כל הליך, ובלבד שלא יהא 

 וט הערבות.כרוך בו צו המונע זמנית ו/או באופן קבוע חיל

 
 ושאלות הבהרה , הגשת ההצעהעיון במסמכי המכרז .8

 :  כתובתוכללה מסמכי המכרז ניתנים לצפייה באתר האינטרנט של המ •

https://w3.braude.ac.il/about/tenders/ (פעיליםמכרזים   -מכרזים   –אודותינו  -תחת הלשונית .) 

המעוניינים להגיש הצעתם במכרז ידפיסו את חוברת המכרז שפורסמה וכל הנספחים לה המופיעים מציעים 

באתר האינטרנט. מציע אשר החליט להגיש הצעתו מתחייב להגישם בצורה נאותה ולכרוך את חוברת המכרז 

 .ונספחיה

עד   7.8.22ישום מוקדם עד לתאריך כל מציע פוטנציאלי השוקל את השתתפותו במכרז , חייב להירשם בר •

 /https://w3.braude.ac.il/tender     הקישרהמצורףבאמצעות    14:00השעה 

 : ובו ימסור פרטים אודותיו ודרכי התקשרות לצורך עדכונים אודות המכרז, טל' לבירורים       

       04-9086495/04-9901937 . 

 שאלות תוגשנה בכתב בלבד, למייל , 14:00עד השעה  8.229. לתאריך  עדשאלות הבהרה ניתן להגיש  •

ortal108@braude.ac.il.  . פורסמו באתר המכרזים של המכללה, יש לעקוב  תשובות לשאלות ההבהרה י

   אחר העדכונים. 

 כשהוא חתום על ידו, למסמכי ההצעה. . על המציע לצרף העתק מתשובת הועדה לשאלות ההבהרה, •

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.  90הצעת המציע תעמוד בתוקפה במשך  •

דואר רגיל או בדואר רשום( לתיבת המכרזים,  את המסמכים יש להגיש במסירה ידנית או באמצעות שליח )לא ב •

באחריות המציע    .13:00עד השעה  8.2271. מתאריך   לא יאוחר, 103LGמשרד   במשרד הרכשהממוקמת 

לוודא כי המסמכים הגיעו בפועל למשרדי ועדת הרכש העליונה עד למועד זה, וקיבלו חותמת "נתקבל". הצעות 

 שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל, תיפסלנה על הסף ולא תידונה כלל.   

 
   :שקלול ההצעות .9

 : ההצעות המציעים ישוקללו וינוקדו בהתאם לחלוקה הבא

 100% -השירותים כאמור בהצעת המחירעלות 

 

https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
https://w3.braude.ac.il/tender/
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המכללה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי   .10

 המכרז באופן שלדעת המכללה מונע הערכת ההצעה כדבעי.  

 אין המכללה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. ▪

 

המכללה, תשקול את ההצעות אשר הוגשו במכרז ו/או    עדת המכרזים שלועדת הרכש העליונה, בשבתה כוולאחר שו .11

 ויתר המידע הרלוונטי, תודיע הועדה על זהות הזוכה במכרז ועל אופן ביצוע ההסכם.  את הבהרות המציעים

 

 , על הזכייה במכרז. במכתב רשוםהמכללה תודיע לזוכה,  .12

 

 המכללה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה. .13

 

ימים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא הזוכה ערבות ביצוע ואת כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם    7תוך   .14

 לתנאי המכרז והודעת המכללה ויחתום על החוזה ועל נספחיו.  

 

 ית המכללה לפסול את הזוכה ולבחור זוכה חדש.אימים רש  7אם לא סיפק הזוכה את כל המסמכים הדרושים תוך  .15

 
ללה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות שהומצאה המכ  .16

 על ידם בקשר עם השתתפות במכרז. 

 

יה ייובהר כי עד למועד חתימת המכללה על החוזה לא ישתכלל החוזה בין הצדדים. זאת, אף אם נמסרה הודעת זכ .17

למציע, ואף אם החל המציע בביצוע חלקי של החוזה. במקרה כאמור, רשאית המכללה להודיע על ביטול המכרז מבלי 

 שתהיה חייבת בכל פיצוי למציע.    

                            

המכרז   .18 במסמכי  ותוספות  שינויים  על  להודיע  עת,  בכל  המכללה,  רשאית  ההצעות  הגשת  למועד  ובדרישות  עד 

להשתתפות במכרז. בנוסף, רשאית הועדה להודיע על דחייה במועדי ההגשה מכל סיבה שהיא, עד למועד פתיחת  

 תיבת המכרזים.

 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף. המכללה לא  .19

 ולו במקרה של העדר זכייה ו/או ביטול ההליך מכל סיבה. תחויב בכל מקרה בתשלום ו/או החזר הוצאות אלו  

 

דעתה הבלעדי   .20 פי שיקול  על  פי חלוקה שתיקבע  על  זוכים  בין מספר  לפצל את המכרז  זכאית  ל שהמכללה תהיה 

   .המכללה. הקבלן הזוכה )או הקבלנים הזוכים( לא יהיה זכאי לכל פיצוי  
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 א נספח    
 נספח הצעת מחיר   –הצעת המציע        

 
 לכבוד

 המכללה האקדמית להנדסה בראודה )ע"ר( 
 

 ,.א.ג.נ
 03/2022הצעה במכרז מס' פ' הנדון: 

 נספח הצעת מחיר – שרתים 8אספקת 

  .שרתים 8אספקת ,  03/2022מוגשת בזאת הצעתנו לביצוע מכרז מס' פ'  .1

המחירים  )  הינה כדלקמן  ומסמך האפיון   ההסכם  מסמכי המכרז,הצעתנו לביצוע מלוא התחייבויותינו שעל פי   .2

 : (כוללים מע"משקלים ב

 ( DELLאו  HPE)יש למלא רק אחת משתי הטבלאות 

 HPEהצעה עבור שרתי 

 מע"מ  כולל   ₪  סה"כ כמות כולל מע"מ ₪ עלות  פריט 

  HPE  8שרת 

  80  מטר   DAC  3כבל  

    

  הצעת מחיר כולל מע"מ סה"כ 

 DELLצעה עבור שרתי ה

  ש"ח   עלות פריט  

 כולל מע"מ 

 כולל מע"מ  ₪ סה"כ  כמות

  DELL  8שרת 

Dell Networking 

Cable, OM4 

LC/LC Fiber 

Cable 3 מטר 

 80  

Dell SFP+ SR 

Optic 10GbE  

 80  

HPE X130 10G 

SFP+ LC SR 

Transceiver 

 80  

  מע"מ סה"כ הצעת מחיר כולל 
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 .__________ הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד לתאריך .3

אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל,  ולמשתתפים אחרים במכרז  .4

 .נשוא הצעתנו זו בפרט

הצהרתנו זו הינה הצהרה  אנו מצהירים כי אנו עומדים במלוא תנאי הסף ובמלוא דרישות המכרז. ידוע לנו כי   .5

מהותית ויסודית, וכי אם יימצא כי הצהרה זו אינה נכונה ו/או אינה מדויקת, רשאית תהיה המכללה לפי שיקול 

  .דעתה ובכפוף לכל דין להודיע על פסילת ההצעה

 
 ,בכבוד רב

 
 

     _______________                                                                 _________________ 
 חתימה וחותמת המציע       תאריך               

 
 

 אישור 
 

ת.ז.   ,________________ ידי  על  נחתמה  זו  הצעה  כי  מאשר  עו"ד,   ,____________ הח"מ  אני 
_________________, וכן _________________, ת.ז._____________, וכי חתימתם בצירוף חותמת 

 .המציע, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין
 

 ________________ ____________ היום: 
 עו"ד  ,               
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 הצהרת המציע 

 

מורשה    ,____________ ת.ז.   ,____________ הח"מ,  מטעם  אני  חתימה 

 :(, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן"המציע"________________ )

 

ציבוריים   .1 גופים  פי הוראות חוק עסקאות  ורשומות על  המציע מנהל פנקסי חשבונות 

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

  .המציע עומד בכל תנאי הסף ובכל יתר תנאי המכרז .2

לוא מסמכי המכרז, הבין את תוכנם ואת משמעותם, והתייעץ  המציע עיין בקפדנות במ .3

מסמכי  על  חתימתו  ובטרם  למכרז  הגשת ההצעה  מטעמו בטרם  מקצועיים  ביועצים 

  .המכרז

המציע ביצע את כל הבדיקות הנחוצות שיש בהן כדי להשפיע על הגשת הצעתו ו/או   .4

עץ עם יועצים  על התקשרותו בהסכם למתן השירותים נשוא המכרז, ובכלל זאת התיי

  .מקצועיים מטעמו, ככל הנדרש

 

          _______________ 

 אישור           

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני  

בכתובת ___________________ מר ____________________ המוכר לי אישית  

_______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר    שזיהיתיו ע"פ תעודת זהות מס'  /

את האמת וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אשר את נכונות ההצהרה 

  .דלעיל וחתם עליה בפני. כן אני מאשר כי החותם הינו מורשה חתימה מטעם המציע

 

 

 _______________________ חתימה:   תאריך: ______________ 
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 הצהרה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א             

 

(  ________________ ת.ז.   _________________ הח"מ  של לתאגידאני  החתימה  מורשה   ):

 התאגיד )שם ___________________ מספר התאגיד: __________________  

"((, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  הקבלן)להלן:" 

 לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 לאספקת שרתים מרכזיים.    03/2022 אני נותן תצהירי זה במסגרת הגשת הצעה למכרז מס' פ' .1

  

 אני מצהיר כי:  .2

] [ הקבלן ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה 

 שקדמה למועד חתימת תצהיר זה.

] [ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  

 זרים, אך ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה.  

 לעניין סעיף זה:  

ו גם בעל השליטה בו א – מי שנשלט על ידי הקבלן, ואם הקבלן הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה" 

 חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

זרים"   עובדים  הוגנים(,   -"חוק  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק 

 .1991-התשנ"א

 .  1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה"  

 אני מצהיר כי התקיים בקבלן אחד מאלה: .3

 ו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. ] [ הקבלן ובעל הזיקה אליו לא הורשע 

] [ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  

 התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

] [ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  חתימת התצהיר חלפו שלוש

   – לעניין סעיף זה  

 .  1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה" -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו 

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן.        (1)
 אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (2)

 השליטה בו. בעל  )א( 

כאמור של הקבלן,   )ב( דומה במהותו להרכב  העניין,  לפי  שותפיו,  או  מניותיו  בעלי  אדם שהרכב  בני  חבר 

 ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן. 

 מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.  )ג(
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חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית    –טה מהותית  אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שלי (2)

          בידי מי ששולט בקבלן.

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום    –"הורשע"  

 (.  31.10.02כ"ה בחשוון התשס"ג )

 .  1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 

 

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.  –מהותית" "שליטה 

 

 

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   . 4

 

 

 ________________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 

 אישור 

 

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני  

  / אישית  לי  המוכר   ____________________ מר   ___________________ בכתובת 

 שזיהיתיו ע"פ תעודת  

זהות מס' _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן  

 יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אשר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.  

 

 חתימה:____________________                           __________תאריך:______  
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 פרטי המציע 

 

  שם המציע  א.

  מס' זיהוי ב.

  תאריך הקמת העסק/ החברה  ג.

שמות בעלי העסק/ חברה/   ד. 

 בעלי המניות 

 

  שם המנכ"ל  ה.

  מען המציע  ו. 

  טלפונים ז.

  פקסימיליה ח.

  דוא"ל  ט.
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 ג' מסמך 

 ת וסח ערבונ

 

 

03/2022מכרז פ' 
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 ערבות המכרז )ערבות ההצעה(

 תאריך:___________ 

 לכבוד  

 המכללה האקדמית להנדסה  בראודה )ע"ר( 

 51רח' הסנונית 

 כרמיאל 

 

 ערבות בנקאית הנדון:  

בראודה   להנדסה  האקדמית  המכללה  כלפי  בזה  ערבים  אנו   _______________________________ לבקשת 
של לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  )במילים:    25,000  )ע"ר(,  אלףש"ח  וחמישה  מאת    עשרים  שתדרשו  חדשים(  שקלים 

 ם. שרתים מרכזיי 8לאספקת   03/2022בקשר עם השתתפות במכרז מס' פ'    _______________

אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם את הסכום הנ"ל או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  
 ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת.  15תוך 

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

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

 ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום ________. 

 

 בכבוד רב,           

           

            ________________ 

 הבנק              

 

 

 * הערה: הנוסח הינו דוגמה בלבד, יתכנו שינויים קלים אשר אינם פוגעים במהות. 
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 מסמך ד' 

 

 

 נוסח הסכם  

 

 

 03/2022מכרז פ' 
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 הסכם 

 

 2022שנערך ונחתם ביום ____ לחודש ________  
 

 

 ב י ן:

 
 

 המכללה האקדמית להנדסה בראודה )ע"ר(  
 580264877עמותה מס'  
 מצד אחד ( "המכללה" ו/או "המזמין" ו/או "המזמינה" )להלן:  

 

 

 ל ב י ן: 

 
 

 __________________  ח.פ. ________  
 מ __________________  
 מצד שני ( "המציע" ו/או  : "הקבלן")להלן 

 
   

 

 שרתים  8 לאספקת 03/2022פ והמכללה פרסמה מכרז מס'  הואיל: 
 

 והקבלן הגיש הצעה במכרז, אשר הוכרזה על ידי ועדת הרכש של המכללה כהצעה הזוכה.    והואיל:
 

 וברצון הצדדים להסדיר אופן ביצוע השירותים נשוא המכרז.  והואיל:
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
 

 כללי   .1

 :זה  מחוזה נפרד בלתי חלק  יהוו דלהלן המסמכים  .1.1

 .לרבות מסמך האיפיון ונספחיו   מכרזה תנאי •

 בשלבי המכללה י"ע  ניתנו אשר תשובותמציעים והבהרה מטעם השאלות   •

 ., ככל שניתנוהמכרז

 .המציע של הצעתו •

 

 מהות השירות   .2

 

הינם   .2.1 זה  בהסכם  הנכללים  שרתים  אספקההשירותים  שמונה  )להלן:   של 

 ומסמכי המכרז ובכלל זאת גם: על פי נספח אפיון דרישות (."השירותים" 
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רישום המכללה כבעלת השרתים אצל היצרן והמצאת אסמכתא למכללה בדבר  .2.2

 הרישום.

 

מ .2.3 תפחת  שלא  לתקופה  אחריות  בנספח    חמשמתן  כאמור  הציוד,  לכל  שנים 

ידי יצרני  .  ובמסמכי המכרז  האפיון המצורף להסכם זה האחריות תינתן על 

יום   תוך  כל תקלה  לתיקון  לפעול  יתחייבו  ואלו  רכיב  לכל  הציוד הרלוונטיים 

באחריות המציע לדאוג להנפיק אחריות מתאימה לטובת המזמין  עסקים אחד.  

 במישרין. 

 
 
 

 הצהרות הקבלן:  .3

 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו בעל מומחיות, ידע, ניסיון, כוח אדם וכישורים   .3.1

מקצועיים בתחומי המכרז, וכי הוא בעל המומחיות, הידע, הניסיון, כוח האדם  

 תיו על פי הסכם זה.ווהכישורים המקצועיים הנחוצים לעמוד במלוא התחייבוי

 

ו היתר נדרש על פי כל דין  שיון ו/איהקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מחזיק בכל ר .3.2

 לביצוע העבודות על פי הוראות המכרז. 

 

מתחייב   .3.3 הוא  וכי  במכרז  הקבועים  הסף  בתנאי  עומד  הוא  כי  מצהיר  הקבלן 

להמשיך ולעמוד בתנאים אלו לכל אורך תקופת מתן השירותים על פי הסכם 

  זה.

 

 אספקת המוצרים תהא לקמפוס המכללה על חשבון הקבלן ובאחריותו.  .3.4

 

ימים שלאחר אספקתו יוחלף    45הקבלן מתחייב שציוד שיימצא בו פגם במהלך   .3.5

, אלא אם המכללה, על פי שיקול דעתה מאותו הסוג  בציוד חדש על ידי הקבלן  

 הבלעדי, תיתן הסכמתה לתיקונו בהתאם לתנאי האחריות. 

 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לבצע את   .3.6

 העבודות נשוא הסכם זה בשלמותן ובמועדן, לשביעות רצונה של המכללה.  
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הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא ניתן בעניינו צו פירוק )לרבות פירוק מרצון ולרבות   .3.7

כינוס צו  ו/או  צו הקפאת הליכים  ו/או  פירוק(  צו  צו    בקשה למתן  ו/או  נכסים 

פשיטת רגל, ולא מונה בעניינו מפרק זמני ו/או קבוע ו/או נאמן ו/או כונס נכסים 

ו/או  ההצעה  הגשת  במועד  כי  ומתחייב  מצהיר  הקבלן  מיוחד.  מנהל  ו/או 

חתימת הסכם זה לא תלויה ועומדת בפני בתי המשפט בקשה למתן צו בעניינו  

 כאמור לעיל.

 

ה על פי כל דין להתקשרותו עם המכללה בהסכם הקבלן מצהיר כי אין כל מניע .3.8

 זה.

 

הקבלן מצהיר ומאשר כי בדק את כל ההיבטים של חוזה זה על נספחיו, וכי הוא   .3.9

 מעוניין לבצע את העבודות על פי הסכם זה.   

 

הקבלן מצהיר כי ללא כל הסתמכות על כל מצג שהוצג בפניו עובר לחתימתו   .3.10

קה נחוצה להתקשרותו עם המכללה  על הסכם זה, ערך באופן עצמאי כל בדי

הכדאיות  של  וכוללת  מקיפה  בדיקה  ערך  זאת  ובכלל  זה,  הסכם  פי  על 

לאחר   זה  הסכם  על  חתם  זה,  הסכם  פי  על  העבודות  מתן  של  הכלכלית 

שתוצאות הבדיקות כאמור היו לשביעות רצונו, ולא יעלה כל טענה ו/או דרישה 

 ו/או תביעה בגין ובקשר עם כך.  

 

את השירותים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, בהתאם ובכפוף    הקבלן יספק .3.11

ינתנו  למסמכי המכרז על נספחיהם, להוראות המכללה ו/או מי מטעמה, כפי שי

 .  מפעם לפעם

 

מחויבת לרכוש את כל הציוד  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המכללה אינה  .3.12

וכי ההיקף הנקוב בכתב הכמויות הינו בגדר השערה  המפורט בהצעה

  בלבד.

 

 תשלום  ותנאי התמורה .4

 תשלם ,לשביעות רצון המכללהשעל פי הסכם זה    אספקת השרתים   תמורת .4.1

 .את התמורה, בהתאם להצעתו הסופית במכרזהמכללה לקבלן 

. חשבונית תונפק לאחר אישור המכללה  45בשיטת שוטף +  התשלום ייעשה   .4.2

סיום   ועל  רצונההציוד  התקנת  אספקת  התקנת  לשביעות  אינה  .  התוכנות 

 כלולה במכרז זה ותתבצע על ידי המכללה.
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הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ערך את מלוא הבדיקות הכלכליות בגין ובקשר   .4.3

והוגנת   כי מצא את התמורה למכללה סבירה  עם תשלום התמורה כאמור, 

וכי לא  בנסיבות העניין, כי יש בהצעת המחיר כדי להותיר בידו רווח סביר, 

ה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה כלפי המכללה, לרבות כל יעלה כל טענ

 טענה בנוגע לכדאיות כלכלית. 

 

 ביטוח  .5

ו/או   .5.1 גוף  יישא באחריות המלאה בגין נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק  הקבלן 

ייגרם לו ו/או למי למטעמו ו/או לכל אדם ו/או גוף כשלהו )לרבות   רכוש אשר 

מטעמה ו/או מכוחה וכל צד ג' שהוא( בקשר ו/או למכללה, עובדיה וכל הבאים  

ו/או של  הקבלן  מחדל של  או  למעשה  בקשר  ו/או  השירותים  ממתן  כתוצאה 

הבאים מטעמו ו/או מכוחו ו/או קבלני המשנה שלו בקשר עם מתן השירותים.  

כמו כן מתחייב הקבלן כי אם ייגרמו נזקים בשל מחדל ו/או רשלנות שלו יישא 

 .  דרש )נזקים שנגרמו למכללה ו/או לכל צד ג' ו/או תשתיות(בעלות התיקון שיי

ההתקשרות,  .5.2 השירותים/הסכם  הזמנת  פי  על  המכללה  מזכויות  לגרוע  מבלי 

באם ינוהלו הליכים כנגד המכללה בשל מחדל ו/או רשלנות של הקבלן ו/או מי 

תשלום, מטעמו, מתחייב הקבלן לפצות את המכללה בגין כל סכום, הוצאה וכל  

שיהיה עליה לשלם בשל הליכים כאמור )לרבות הליכי בוררות וגישור ופשרה(.  

כן ישפה הקבלן את המכללה בגין ההוצאות אשר המכללה נשאה בהן לשם  

ההתגוננות מפני התביעה כאמור לרבות שכ"ט עו"ד ובתנאי והכל בכפוף לכך  

כאמור, ו/או תביעה  דרישה  כל  הקבלן  לידיעת  העבירה  ובתנאי   שהמכללה 

שנתנו לקבלן הזדמנות להתגונן, ושנקבע על ידי בית המשפט המוסמך ו/או 

כל רשות מוסמכת כי הנזק שנגרם היה באחריותו ו/או עקב מחדל ו/או רשלנות 

 של הקבלן ו/או מי מטעמו. 

  מעשה   בשל  שנגרמו  לנזקים  גם  תחול  לעיל  כאמור  קבלןה  אחריותכי    מובהר .5.3

  השירותים  מתן לצורך  קבלןה ידי על נשכרו אשר משנה  קבלני של מחדלאו /ו

  לקיום   לדאוג  מתחייב  קבלןוה,  קבלןה  מטעם   שירות  נותני או  /ו  חלקםאו  /ו

  14  -לא יאוחר מ  כאמור  שירות  נותניאו  /ו  משנה  קבלן  אצל  מתאימים   ביטוחים

יום לפני תום תוקף ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי המכללה את  

ה עריכת  הקבלן אישור  נוספת.  ביטוח  לתקופת  תוקפו  הארכת  בגין  ביטוח 

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי  

  8.1תקופת ביטוח וכל עוד חלה עליה חובת עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  

 לעיל.

  ה כללמצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המקבלן  ה .5.4

לרכוש  להיגרם  אובדן העלול  ו/או  סוג שהוא  נזק מכל  בגין  מי מטעמה  ו/או 

ו/או מי מטעמו  קבלן  כלשהו בבעלות ו/או באחריות ו/או אשר הובא על ידי ה
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  קבלן ו/או עבורו לאתרים במסגרת מתן השירותים, וכן לכל ציוד המשמש את ה

השירותים   מתן  במסגרת  שלו  קבלני המשנה  ו/או  מטעמו  מי    בכלאו  /וו/או 

 וזאת כללההמ עם  ההתקשרות במסגרת שייגרם  תוצאתי אובדן לנזק הקשור

  פוטר   הוא  וכי,  לאו  אם  ובין   תוצאתי  אובדן או  /ו  רכוש  ביטוח  קבלןה  ערך   אם   בין

 לנזק  שגרם  מי  למעט  כאמור   לנזק  אחריות  מכל  מטעמה  מיאו  /ו   המכללה  את

בכל פעם שמבטחו של   בסעיף  כאמור  ביטוחים  קבלןה  יערוך  בו  במקרה.  בזדון

הקבלן יודיע למכללה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול  

בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הקבלן לערוך  

ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,   יום לפני    30את אותו הביטוח מחדש 

 ח כאמור.  מועד הביטול או השינוי לרעה בביטו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה הקבלן אחראי לכל נזק רכוש ו/או נזק  .5.5

כתוצאה  בשירותו  שנמצא  אחר  אדם  לכל  או  לשלוחיו  לעובדיו,  שייגרם  גוף, 

ביצוע   כדי  תוך  שייגרם  אחר,  נזק  כל  או  כלשהי  גופנית  מפגיעה  או  מתאונה 

מטע מי  ו/או  את המכללה  ישפה  והוא  זה  הסכם  עליה  שירותי  תוטל  אם  מה 

אחריות כלשהי או תיגרם לה הוצאה כלשהי כתוצאה מנזק האמור בסעיף משנה  

 זה.

היה ובמהלך מתן שירותי הסכם זה יגרום הקבלן בשל רשלנות ו/או מחדל ו/או  .5.6

של  רכוש  ו/או  לציוד  נזק  מטעמו  מי  ו/או  מעובדיו  מי  מצד  ו/או  מצדו  מעשה 

ו/או צד שלישי   ו/או מי מטעמה  הוא מתחייב לשאת בעלות הנזקים המכללה 

 כאמור.

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב הקבלן   5.7

תקופה  כל  )לרבות  ההסכם  תקופת  כל  במשך  חשבונו,  על  ולקיים,  לערוך 

מוארכת(, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, את הביטוחים  

כנספח ט'  המפורטים מטה ובאישור עריכת הביטוח, המצורף כנספח להסכם זה  

"אישור עריכת    -ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על כל תנאיו )בהתאמה להלן: 

ו בסעיף  -הביטוח"  האמור  הביטוח  ולעניין  הקבלן"(,  עריכת    3"ביטוחי  לאישור 

משולב   חבויות  )ביטוח  מתחייב    –הביטוח  המוצר(,  וחבות  מקצועית  אחריות 

תק למשך  גם  כאמור  הביטוח  את  ולקיים  להמשיך  של  הקבלן  נוספת   60ופה 

 חודשים ממועד סיום פעילותו על פי ההסכם. 

  בין ,  מתחייב  והוא,  מטה  הנזכרים   ביטוחה  תנאי  כל  אחר  למלא  מתחייב  קבלןה 5.8

 ההשתתפויות  בסכומי  ולשאת  ובמועדם  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם,  היתר

 תחודשנה   קבלןה  ביטוחי  פוליסות   כי  ולוודא  לדאוג,  בביטוחיו  הנקובים  העצמיות

  עם   ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  ותהיינה,  הצורך   לפי,  לעת  מעת

  תוקף   את  להפקיעאו  /ו  לצמצם  כדי  בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  לא,  הכללהמ

  לשם ,  שיידרש  ככל ,  הכללהמ   עם  פעולה  לשתף  קבלןה  מתחייב  כן.  הביטוחים
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 להודיע  זה  ובכלל,  קבלןה   ביטוחי  "יעפ  הכללהמ  זכויות  של  ומימוש  שמירה

 .  קבלןה ביטוחי"י עפ לתביעה בסיס לשמש העשוי אירוע היוודע עם מיד למבטח

 על  קבלןעל פי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב ה קבלןמבלי לגרוע מאחריות ה 5.9

יחד )שכולם   מכללה חשבונו הוא לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים להלן לטובתו ולטובת ה

  ביצוע   תקופת  כל  ובמשך  השרותים  מתן  תחילת"( וזאת מיום  קבלן: "ביטוחי ה להלןיחד יקראו  

 :  העבודות

  גבול/ביטוח סכום פוליסה

 אחריות

 והרחבות   מיוחדים תנאים

 פוליסת

  ביטוח

  אחריות

 מקצועית 

  למקרה ₪   4,000,000

 ולתקופה

 חריגה מסמכות 
 אובדן מסמכים
 אחריות צולבת
 דיבה, השמצה

 כנגד המכללה ו/או מי מטעמה ויתור על תחלוף 
 הרחב שיפוי 

 מבוטח נוסף בגין מעשי / מחדלי המבוטח 
 

 מרמה ואיש יושר עובדים 
 פגיעה בפרטיות  
 עיכוב / שיהוי  
 ראשוניות 
 חודשים   12גילוי   

 
  המאוחר לכל יהיה בביטוח  הרטרואקטיבי התאריך*  

 קבלןה של  העבודה תחילת תאריך
 
ימשיך ויציג בפני המזמין את אישור   הקבלן*  

שנים לאחר מועד  5הביטוח ואת הפוליסות במשך 
או עד למועד בו תפוג  כללהמסירת הפרויקט למ

תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי הסיכונים 
 המבוטחים בפוליסה זו

 

  חבות ביטוח

 מוצר

  למקרה ₪   4,000,000

 ולתקופה
 צולבת אחריות

 כנגד המכללה /ואו מי מטעמה תחלוף  על ויתור
 שיפוי  הרחב

 המבוטח  מחדלי/   מעשי בגין נוסף מבוטח
 ראשוניות

 חודשים   12  גילוי תקופת
 
ימשיך ויציג בפני המזמין את אישור   הקבלן*  

שנים לאחר מועד  5הביטוח ואת הפוליסות במשך 
מסירת הפרויקט למזמין או עד למועד בו תפוג 

תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי הסיכונים 
 המבוטחים בפוליסה זו
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היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם   5.10

 לביטוחי  

  צד פוליסת

 'ג

  למקרה ₪   4,000,000

 ולתקופה

 אחריות צולבת.  
 הרחב שיפוי  

 נגד המכללה  כיסוי לתביעות מל"ל
 קבלנים וקבלני משנה -הרחב צד ג

ו/או עובדיה ו/או   את המכללהשם המבוטח יכלול  
 מנהליה 

 כנגד המכללה  על תחלוף ויתור 
היה מבוטח נוסף למעשי או מחדלי  ת  מכללההמ

 הקבלן
 ראשוניות הפוליסה

 יחשב לצד ג' מכללהרכוש ה
 
 

 וי מכשירי הרמה, טעינה ופריקה כיס
 המכללה כיסוי אחריות שילוחית של 

 יחשב לצד ג' קבלןכל מי שאינו מקבל שכר מה
 כיסוי לפגיעה אישית 

 חבות

 מעבידים 

  למקרה ₪  20,000,000

 ולתקופה

 אחריות צולבת.  
 הרחב שיפוי 

ו/או עובדיה  את הכללה שם המבוטח יכלול   
 ו/או מנהליה 

 כנגד המכללה  ויתור על תחלוף 
 ראשוניות הפוליסה

חשב למעביד עובדי  תהיה ו המכללהכיסוי 
 הקבלן

 כצד ג' תמוגדר כללהמה
 כיסוי עבודת נוער על פי חוק

 כיסוי לפגיעה אישית 
 

 נגד המכללה  תחלוף  על ויתור הסך  במלוא רכוש  ביטוח
 טבע לנזקי כיסוי
 אדמה  רעידת לנזקי כיסוי
 ראשוניות סעיף

 

 תנאים
 לכל כלליים

 הפוליסות

 הקבלןלא יפגעו מחמת אי הודעת  המכללה*זכויות  
 על אירוע נזק, איחור בהגשת הודעה.

 
לא  הקבלן*אי קיום תנאי הפוליסה בתום לב ע"י 

 .המכללהיפגע בזכויות 
למעט נזק בזדון  המכללה* ויתור על שיבוב כנגד 

 של המבקש. 
 

*שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט  
, לא יכנס לתוקף אלא  המכללהשינוי לטובת 

אישור  כללה יום לאחר משלוח הודעה למ 60
 בדבר השינוי או הביטול 
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הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף  

ויתור על   כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר 

יתור כאמור לא יחול זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או הבאים מטעמה אולם ו

 לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. 

תוך    5.11 להמציא,  הקבלן  מתחייב  המכללה  מצד  דרישה  כל  מיום    14ללא  יום 

החתימה על הסכם זה או טרם מועד תחילת מתן השירותים הניתנים על ידו  

ידי מבטחו.  -)המוקדם מביניהם(, את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על

בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו    מוסכם כי אין

בכדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן  

פי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על המכללה -פי הסכם זה ו/או על-על

 ו/או על מי מטעמה. 

הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד    יום לפני תום תוקף ביטוחי   14  -לא יאוחר מ . 5.12

בידי המכללה את אישור עריכת הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח  

במועדים   הביטוח  עריכת  אישור  את  ולהפקיד  לחזור  הקבלן מתחייב  נוספת. 

הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד חלה עליה חובת עריכת ביטוחים כאמור  

 לעיל.  8.1בסעיף 

מפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או  מוסכם בזה ב . 5.13

באי בדיקתו כדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או כדי לגרוע מאחריות  

על   כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  ו/או  דין  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  הקבלן 

 המכללה ו/או על מי מהבאים מטעמה.

למכ 5.14 יודיע  הקבלן  של  פעם שמבטחו  עומד  בכל  הקבלן  מביטוחי  מי  כי  ללה, 

עריכת   לאישור  בסיפא  כאמור  לרעה,  שינוי  בו  לחול  עומד  או  מבוטל  להיות 

הביטוח, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת  

 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.   60ביטוח חדש,  

גבולות האחריות המתחייבים מן האמור   5.15 כי  למען הסר ספק, מובהר בזאת 

הקבלן.  על  המוטלת  מזערית  דרישה  בבחינת  הינם  הביטוח,  עריכת  באישור 

הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  

 המכללה ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

היר בזאת כי הוא פוטר את המכללה ואת הבאים מטעמה, מאחריות  הקבלן מצ 5.16

לאבדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש ו/או ציוד מכל מין וסוג שהוא, אשר הובא  

על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לחצרי המכללה ו/או לסביבתם ו/או המשמש 

, כלי הרמה,  את הקבלן לצורך מתן השירותים הניתנים על ידו )לרבות כלי רכב
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הנפה  ושינוע מכל סוג(, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם  

 לנזק בזדון.

על פי סעיף זה הינן מהותיות והפרתן תהווה הפרה    קבלןהשל    והתחייבויותי  5.17

 יסודית של ההסכם.

 

 פרות וסעדים ה .6

מוסכם בין הצדדים כי האירועים המפורטים להלן יחשבו כהפרה יסודית של   .6.1

החוזה ויזכו את המכללה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה  

 זה ועל פי כל דין: 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי   .6.1.1

האמורה לא הופסקו או הוסרו נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה  

 יום ממועד ביצועם.   30לחלוטין תוך  

 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים או מפרק זמני או קבוע.   .6.1.2

הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או  .6.1.3

 שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או  

לקם, או שפנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר אתם  ח .6.1.4

 . 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  350על פי סעיף  

ו דיווח כלשהם של הקבלן אינם נכונים או כי לא גילה אם יתברר כי הצהרה א .6.1.5

למכללה לפני חתימת החוזה או במהלכו עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על 

 החלטת המכללה לחתום על החוזה או להמשיך את ההתקשרות עימו.

 הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.  .6.1.6

בלן או אדם אחר מטעמו נתן או הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הק .6.1.7

הציע שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז  בקשר לחוזה  

 זה או ביצועו, ו/או תאם את הצעתו למכרז, במישרין או בעקיפין, עם אחרים.  

 הקבלן לא מבצע את העבודות בהתאם לדרישות המכללה.  .6.1.8

ו/או היתרים כנדרש ו/או   תרישיונוהקבלן מבצע את העבודות או חלקן ללא   .6.1.9

 בניגוד לכל חוק או דין.  

החליטה המכללה לבטל את החוזה תיתן המכללה לקבלן הודעה על כך בכתב  .6.2

 )להלן: "הודעת ביטול"(.  

למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה של הפרה יסודית כאמור תהיה זכאית  .6.3

חלט את  המכללה, מבלי לפגוע בכל סעד אחר השמור לה בדין או בהסכם, ל

 ערבות הקבלן.
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 כללי   .7

הקבלן לא רשאי יהיה להסב זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה לצד שלישי  .7.1

כלשהו, לרבות חברות הקשורות בו, מבלי שניתנה לכך הסכמתה המפורשת  

 של המכללה בכתב ומראש.

לצד   .7.2 זה  הסכם  פי  על  חובותיה  ו/או  זכויותיה  להסב  תהיה  רשאית  המכללה 

כלשהו לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע    שלישי

 ו/או לגרוע מזכויותיו של הקבלן על פי ההסכם.  

 כתובות הצדדים לשם קבלת הודעות בהתאם להסכם זה הינן כדלקמן: .7.3

 , כרמיאל51רח' הסנונית  –המכללה 

 הקבלן:__________________________________ 

ר .7.4 בדואר  שתשלח  הודעה  כאילו  כל  תחשב  דלעיל  מהכתובות  אחת  לפי  גיל 

( ארבעה  תוך  הממוען  הצד  של  ולרשותו  לידיעתו  מתאריך  4הגיעה  ימים   )

  – מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל; אם נמסרה ביד או בדואר רשום  

ביום    –בעת מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל עם אישור מסירה  

 ה.  העסקים הראשון לאחר אישור שיגור

תפורש  .7.5 נקבה(  או  )זכר  המינים  באחד  הנוקטת  החוזה  בלשון  הוראה  כל 

 כמופנית לשני המינים.  

מכללה תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי הסכם זה כל  ה .7.6

חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה מקבלן על פי הסכם זה או על פי  

 כל הסכם אחר שביניהם או על פי כל דין.  

כל שינוי בהוראה מהוראות הסכם זה לא יהא לו תוקף אם לא נעשה בכתב  .7.7

 . ונחתם על ידי שני הצדדים

הסכם זה, בצירוף מסמכי ההליך, משקף את מלוא הסכמות הצדדים ולא יהא  .7.8

נעשו בין הצדדים, אם נעשו,  תוקף לכל מסמך, מצג, אמירה, התחייבות וכד' ש

 כלולים בהסכם זה.  שאינם 

לא מימשה המכללה אחת מהזכויות ו/או הסעדים המגיעים לה בהסכם זה או   .7.9

 מילוי חובה מחובותיו של הקבלן. ע"פ דין, לא ייחשב הדבר כוויתור על

תהיה  לא  מסוים  במקרה  זה  הסכם  מתנאי  לסטות  המכללה  מצד  הסכמה 

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

כל ויתור וארכה לתנאי ההסכם או להוראות שניתנו על פיו על ידי המכללה לא 

ב הגנה  או  צידוק  לקבל  ישמשו  ולא  בזכויותיה של המכללה  עם יפגעו  קשר 
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זכות   על  כויתור מצד המכללה  ייחשבו  ולא  הקבלן,  מצד  קיום  אי  או  הפרה 

 מזכויותיה. 

סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט  .7.10

 המוסמכים בחיפה בלבד.   

כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מן הכתובות הנ"ל תחשב כאילו  .7.11

בתו השני  הצד  ידי  על  ואם התקבלה  הישלחה  מעת  עסקים  ימי  שלושה  ך 

 בעת מסירתה. –נמסרה ביד 

 

 

 - ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 __________________       __________________ 

  הקבלן    המכללה                           
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 ז' נספח
 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

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

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 * האישור מבקש   מעמד * העסקה  אופי מבוטח ה * מבקש האישור

  שם
המכללה האקדמית להנדסה  

 בראודה 
ו/או התאגידים בהם ניתנים  

ו/או     השירותים על ידי המבוטח
חברות בנות ו/או חברת האם ו/או  

 מנהליהם של הנ"ל עובדיהם ו/או 
 

  שם 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☐ 

מתן שירותי התקנה  :  אחר☒ 
והטמעה של מתגי תקשורת,  

שרתים מרכזיים, מערכת  
וירטואליזציה, תכנת ניהול  
אחסון מרכזית וכן שירותי  

 תמיכה ושירותים נלווים 
 03/2022 פ'מכרז 

 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 משנה קבלני  ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים☒ 

 ______ אחר: ☐ 
 

 ת.ז./ח.פ. 
580264877 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 

 51רחוב סנונית 

 21982כרמיאל, 

 

 מען 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת
 הפוליסה 

  וביטול  בתוקף  נוספים  כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  תאריך סיום  תאריך תחילה 
   חריגים

 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע  סכום 

 רכוש  
 

ויתור על תחלוף כנגד    309 ₪      2016ביט  
 מבקש האישור 

 כיסוי נזקי טבע   313
 כיסוי לרעידת אדמה   316
 ראשוניות  328
 רכוש מבקש האישור  329

 
  

       
       
       

 אחריות צולבת  -302 ₪   4,000,000   2016ביט   צד ג' 
 הרחב שיפוי  -304
 ויתור על תחלוף  -309
 כיסוי לתביעות המלל   -315
מבוטח נוסף בגין מעשי   -321

 מחדלי המבוטח /
מבקש האישור מוגדר   -322

 כצד ג' בפרק זה 
 ראשוניות  -328

רכוש מבקש האישור   - 329
 ייחשב כצד ג' 

אחריות  
 מעבידים 

  20,000,000   2016ביט  
למקרה  

 ולתקופה 

 הרחב שיפוי  -304 ₪  
 ויתור על תחלוף  -309
  היה  - נוסף  מבוטח  -319

  מי של כמעבידם וייחשב 
 המבוטח  מעובדי 

 אשוניות ר -328
אחריות  

 מקצועית 
    

 
 
 
 

4,000,000   ₪ 
 

 אובדן מסמכים  – 301
 אחריות צולבת  -302
 דיבה, השמצה  -303
 הרחב שיפוי  -304
 ויתור על תחלוף  -309
 מבוטח נוסף בגין מעשי  -321
מרמה ואיש יושר   -325

 עובדים 
 פגיעה בפרטיות  -326
 עיכוב / שיהוי  -327
 ראשוניות  -328
 חודשים  12גילוי  -332

 אחריות צולבת  -302 ₪   4,000,000   2016ביט   חבות מוצר 
 הרחב שיפוי  -304
 מבוטח נוסף בגין מעשי  -321
 ראשוניות  -328
 חודשים  12גילוי  – 332
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 : *(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת   )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 השכרת ציוד  -046
 

 רת וחשמל ותקשתחזוקת ציוד ורשתות  -098

 מחשוב  -043 שרותי תחזוקת מערכות  – 089

 

         

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור  למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום_ 60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שינוי 

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 
 

 כיסויים 

        אחר 
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