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מחשבים נייחים למכללה לאספקת  2021/05 פומבי מכרז
 )להלן: "המכרז"( האקדמית ת"א יפו

 

 להגיש מציעים בזאת "( מזמינה"המכללה :)להלן יפו –תל אביב  האקדמית המכללה .1
רשימת התוכנות המפורטות התצורות ועל פי , מחשבים נייחים לאספקתמחיר הצעות 

 לדרישות ,לתנאים בהתאם (, בהתאמה"טובין"-"ההזמנה" וה)להלן: א' +ב'  יםבנספח
  (. "מסמכי המכרז")להלן:  ותםבכלל המכרז במסמכי המפורטים ולהנחיות

 
הכנת הצעתו לשם  מציעהינם רכושה של המכללה. המסמכים נמסרים ל מכרז זהכל מסמכי  .2

רשאי להעתיק אותם, כולם או מקצתם ו/או המציע והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי. אין 
  להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 

או במועד אחר  ימים מיום מסירת ההודעה לזוכה במכרז 21הטובין יסופקו למכללה תוך  .3
הדרגתי,  לאתרי המכללה תבוצע על ידי הספק באופן הטובין אספקת . שיימסר לזוכה

במספר מועדים, ככל שיידרש, בהתאם לצרכי המכללה ולוח הזמנים שלה, על פי קביעתה 
 ובתיאום מוקדם עם נציגיה.

 

  תיעוד המערכת: .4
  . טוביןשל ה הספק הזוכה יידרש לספק למכללה תיעוד מלא

 תיעוד יכלול:ה
 הוראות הפעלה לכל מכשיר, או פריט הדורש ידע בהפעלה. .א
 מכשיר המסופק למכללה.ספרי מכשיר לכל  .ב
 אישור ביצוע על פי תקן לכל מוצר שקיים. .ג
 פרטי הספק נותן השירות. .ד
 .כל חומר עזר נוסף הנדרש לצורך תחזוקה וטיפול במערכת .ה

 
 :כללי .5

 הגשת ההצעה למתן השירותים ובחירת ההצעה הזוכה הוא כדלקמן:  תנאי

 נשמט 5.1

 . להלן 7 בסעיףהמפורטות הסף על כל מציע לעמוד בכל הדרישות  5.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול  5.3
ים כלשהם בקשר להצעה, בכל דעתה הבלעדי, להרשות למציע כלשהו להשלים פרט

 מועד. 

קבלת כל המידע הדרוש  לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם מציעעל ה 5.4
ת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת בנלו לה

כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל  המציעההצעה, ייראה 
כל  מציעבדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של ה
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עיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל טענה בדבר טעות ו/או הט
 .ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה

 

 מילוי פרטי ההצעה: .6

 
המכרז הינו מכרז פומבי בהתאם לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסדות  6.1

 "(.המכרזיםתקנות חובת )להלן: " 2010-להשכלה גבוהה(, תש"ע
 

 ' למסמכי המכרז "הצעת המחיר".א בנספח כמפורט העלות פרטי את להשלים המציע על 6.2
 

 נוסח את יהוו ,לעיל כאמור בהם שיעשו ההשלמות בצירוףמסמכי המכרז ונספחיו,  6.3
 ובין הצעהבין אם ב שיעשו הסתייגות או/ו תיקון או/שינוי ו וכל, המציע את המחייב
 ועלולים המחייב מנוסח חלק לעיל, לא יהוו הפרטים כאמור השלמת למעט ,נפרד במסמך
)להלן:  ועדת המכרזים של המכללה של דעתה הבלעדי שיקול לפי,ההצעה לפסילת להביא

 "(.המכרזים ועדת"
 

בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת ותאושר על ידי עורך דין,  המציעחתימתו של  6.4
  . מציעכמחייבת את ה

 

  :תנאי סף –במכרז תנאים להשתתפות  .7

 
, באופן מצטבר ונכון אישורים המפורטים להלןהעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים ו

למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. עמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדם להשתתפות 
תנאי הסף לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל.  כלבמכרז. מציע אשר לא מתקיימים בו 

 ריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.התנאים צ
 

על המציע המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראל ;  7.1
 לצרף תעודת התאגדות.

-בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 7.2
1976: 

מס, או העתק ממנו, המעיד כי המציע אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ  7.2.1

פי פקודת מס הכנסה ]נוסח -מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על

"(, או שהוא פטור חוק המע"מ)להלן: " 1975-חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על 

 מס לפי חוק המע"מ.  עסקאות שמוטל עליהן

 'הלחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף כנספח  1ב2תצהיר לפי סעיף  7.2.1.1

 למסמכי המכרז. 

  על המציע לצרף להצעתו האישורים המעידים על כל הנ"ל;
 בעריכת נמצא ולא ם,נכסי כונס צו נגדו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע   7.3

 ;נושים הסדר

 
בישראל של יצרן  מורשה המחשבים הנייחים המוצעים, או נציגהמציע הוא יצרן  7.4

של יצרן המחשבים המורשה המחשבים הנייחים המוצעים, או מפיץ מורשה של נציגו 
 .נייחים בישראל

 
ככל שהמציע אינו יצרן המחשבים הנייחים המוצעים, עליו לצרף אישור כי הינו נציג 

צעים, או מפיץ מורשה של נציגו מורשה בישראל של יצרן המחשבים הנייחים המו
 המורשה של יצרן המחשבים הנייחים בישראל. 
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לקוחות לפחות, במהלך כל אחת מהשנים ( 3ה )לשלושמחשבים נייחים המציע סיפק  7.5
  .לפחות, לכל לקוחכולל מע"מ ₪  300,000בהיקף שנתי של , 2018-2020

כנספח ג' למסמכי לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף 
 .המכרז

 
, במתן שירותי תחזוקה, (2018-2020במהלך שלוש השנים האחרונות )למציע ניסיון  7.6

לצורכי תיקון והחזרתם  אתרי הלקוחלרבות ניסיון באיסוף של מחשבים נייחים מ
מוגדרת, וזאת מכוח הסכמים  SLA לאחר התיקון לאתרים אלה ותוך עמידה ברמת

בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות ספקי  לקוחותם שנתיים של המציע עם אות
, עבור מלקוחות המציע את שירותי התחזוקה ו/או האיסוף בפועל ואשר ביצע משנה

כנספח ג' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף . המציע
 .למסמכי המכרז

 
 

מציע אשר לא תעמוד  יובהר, תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים, הצעתו של
תהא רשאית לדרוש מהמציעים להוסיף  מכללהה באחד מהתנאים, תיפסל על הסף.

ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים, בקשר להוכחת עמידתם בתנאי הסף הכלליים, 
לרבות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו לאחר הגשת ההצעות למכרז ובלבד שיוכח כי המציע 

 הצעתו למכרז. עמד בתנאי הסף בעת שהגיש את
 

 :פרסום ההזמנה .8

להלן   17בהתאם למופיע בטבלת המועדים שבסעיף המכללה תפרסם את  מסמכי המכרז 

 "(.אתר האינטרנט)להלן " www.mta.ac.il/tendersובאתר האינטרנט של המכללה 

  :שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  .9
 

)בלבד( ולשאול כל שאלה באמצעות דואר אלקטרוני למכללה לפנות רשאי  כל משתתף 9.1
בקשות . הבהרה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו ולבקש כל

גב' רחלי דה ליאו במכללה,  לאחראית מכרזים והתקשרויותיש להפנות  להבהרות
ד הנקוב בלבד, זאת עד למוע racheli@mta.ac.il"(  במייל: הקשר שתא)להלן: "

 .לוודא כי הפניה התקבלה במכללה בטבלת המועדים. באחריות המציע

 
למען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפנות אל עובדי המכללה ו/או  9.2

 הקשר. אשתכל גורם אחר במכרז למעט 

 ת האקסלשאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל ועל גבי הטבל 9.3
אשר בדוא"ל חוזר את דבר קבלת הודעת תהקשר  אשת .מכרזהמצורפת למסמכי ה

ור כאמור ובמקרה שאישור כאמור לא אישהדוא"ל. באחריות המציע לוודא קבלת 
שעות, יפעל לקבלת אישור טלפוני לכך ששאלותיו התקבלו בשלמותן  24ניתן בתוך 

חר הקשר. המכללה אינה מחויבת להשיב על שאלות מציעים שיישלחו לא שת בידי א
 המועד המבוקש. 

בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו, מס' העמוד ומס' הסעיף  9.4
 הרלוונטי במכרז אליו השאלה מתייחסת. 

תשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כמענה  9.5
 .www.mta.ac.il/tenders  לשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת

הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל עניין ודבר כאילו הובא לידיעתו של כל אחד 
ועל המשתתפים מוטלת  החובה להתעדכן מיוזמתם באתר מהמשתתפים במכרז, 

 .האינטרנט
 

ק מובהר כי אין בכוחו של פרט, נתון או הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי  למען הסר ספ 9.6
לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו ע"י 
המכללה מחייבים את המכללה. רצתה המכללה לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע 

http://www.mta.ac.il/tenders
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
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המכללה מסור למשתתפים. תעשה זאת בכתב, בהודעה מפורטת שתתנאי המכרז, מ
שומרת לעצמה את הזכות להוציא תיקונים והבהרות מטעמה למסמכי המכרז גם 
לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, ועד למועד האחרון להגשת ההצעות 

 במכרז, בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות המציעים.

 
 הסכםמסמך ההבהרות שיפורסם על ידי המכללה יצורף לכתב ההזמנה ול 9.7

ות חתום על ידי המציע בחותמת וחתימה לפי העניין ויהווה חלק בלתי ההתקשר
 נפרד ממסכי המכרז.

 

    ההצעות:הגשת אופן  .10
 

 כל מציע יגיש את הצעתו בצורה ובאופן המפורטים להלן:  10.1
 

כל מציע שיחליט להגיש הצעה יראו אותו כמסכים מראש לדרישות ולהנחיות  10.1.1
המצורף על נספחיו  הסכםוראות ההמפורטים במסמכי המכרז בכלל ובהתאם לה

 .בפרט, ולהחלטת המכללה בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה
 

 כל מציע המשתתף בהליך ההזמנה יגיש את הצעתו למכללה במעטפה סגורה 10.1.2
, 3(, קומה 2ההנהלה, בניין ווסטון )בניין מס' לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי 

או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע  בדואר, בפקס ההצעה את לשלוח אין. 390חדר 
    .בסעיף זה לעיל

 
למכללה מחשבים נייחים לאספקת  2021/05מכרז פומבי " תסומן המעטפה  10.1.3

  כל פרט מזהה אחר של המציע.על המעטפה אין לציין  ."האקדמית ת"א יפו

על המעטפה להכיל את כל מסמכי המכרז הנדרשים, כולל כלל הנספחים, כשהם  10.1.4
חתימה( במקומות הנדרשים. אי חתימה כנדרש )כמו גם כל חתומים )חותמת ו

השמטה, שינוי או תוספת למסמכי ההזמנה( עלולה להביא לפסילת ההצעה, וזאת 
 על פי שיקולה הבלעדי והמוחלט של ועדת המכרזים.

 
שצורף להצעה  הסכםהחליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ה 10.1.5

כקיבול של ההצעה. רק ממועד  והיא בלבד, תיחשב הסכם,וחתימתה על ה
הסכם לתוקף, ויהווה הסכם כאמור יכנס ה הסכםחתימתה של המכללה על ה

על ידי המכללה,  הסכםמחייב לגבי המכללה לכל דבר ועניין. כל עוד לא נחתם ה
תחשב ההצעה להצעה בלתי חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י 

שבו תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא  המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד

 .התקבלה, כאמור להלן

 יש לנקוב בשקלים חדשים. הצעת המחיר לא תכלול מע"מ. את הצעות המחיר 10.2

 
פי -ההצעה תוגש על גבי מסמכי ההצעה בלבד ובצירוף המסמכים שנדרש לצרפם על 10.3

כל מסמכי המכרז. מסמך ההצעה וכל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם ב
 העמודים על ידי מורשה החתימה של המציע.

 
על כל סתירה, אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו, אם  בכתבהמציע יודיע לעורך המכרז  10.4

יובהר כי  .9 סעיףיתגלו על ידו עד למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה עפ"י הוראות 
זה ואם נמנע  משתתף לא יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר למסמכי המכרז לאחר מועד

 מלהעלותה במועד.
 
למסמכי ההזמנה החתומים יש לצרף את כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי  10.5

' למסמכי ההליך. זההליך ובהתאם לטבלת בדיקת קיום מסמכים נדרשים )צ'ק ליסט( נספח 
אין בטבלת הצ'ק ליסט משום התחייבות כי כלולים בה כלל המסמכים הנדרשים בהתאם 

 המכרז ועל כל מציע לוודא את שלמות הצעתו. למסמכי
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על המציע למלא את מסמכי ההצעה בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות, שינויים או  10.6
 הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה.

 
המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. המכללה  10.7

עים כולם, או אחדים מהם, לקבל הצעה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המצי
אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו, לא לקבל כל הצעה, לפצל את ההתקשרות 

לפסול מציע שיש לה ניסיון רע עמו ו/או הצעה בלתי סבירה מבחינה בין מספר מציעים, 
  .והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה ובהתאם להוראות כל דיןכלכלית 

 
 מציע ימציא למזמין עותקים נוספים מהצעתו, במידה ויידרש לעשות כן.ה 10.8

 

   קיום ביטוחים: אישור .11
 

, בשלב הגשת ההצעות למכרז אין לצרף את אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח
, ואולם באחריות המציעים לוודא כי יוכלו להעמיד ההתקשרות להסכם 1בנוסח נספח ד' + ד

על המציעים להגיש שאלות הבהרה בכל  כנדרש באישור, ככל ויזכו במכרז.את הביטוחים 
הקשור לנושא הביטוח במלואם לרבות לסעיפי הביטוח ולאישור עריכת הביטוח במסגרת 

אישור ביטוח שיוגש על ידי הזוכה שיכלול שינויים שלא אושרו  הליך שאלות ההבהרה.
יע  שהצעתו תזכה במכרז זה, ימציא המצ רק במהלך הליך שאלות ההבהרה עלול להיפסל.

לידי המכללה, במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור ביטוחים חתום על ידי חברת 
ביטוח מורשית וכן אישור על רכישת פוליסת ביטוח כמפורט בהסכם ההתקשרות נספח ד' 

 .ההתקשרות להסכם
 

   הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .12
   שלב ראשון 12.1

ות המציעים תיפתחנה, ותיערך בדיקה האם צורפו כל המסמכים כנדרש מעטפ 12.1.1
 והאם ההצעה עומדת בתנאי הסף. 

המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא  12.1.2
יהיה בכך מתן אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל 

 . דיןבכפוף ל

 הסף יעברו לשלב הבא.  רק הצעות שעמדו בכל תנאי 12.1.3
  

   שלב שני 12.2

ההצעה בעלת ההצעה הזוכה תהא כאשר  יבדקו הצעות המחיר של המציעיםי 12.2.1
  . המחיר הנמוך ביותר

 

בעלת ל את ההצעה המכללה שומרת על זכותה שלא לקב על אף האמור לעיל, 12.2.2
   תר, בכפוף לדין. ובי המחיר הנמוך

 

  שוויון בהצעות 12.3
נתן עדיפות להצעת "עסק בשליטת אישה", במידה במקרה של שוויון בהצעות תי 12.3.1

ב' לחוק חובת המכרזים, ושצורפו לה  אישור 2שמתקיים בה האמור בסעיף 
 רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י החוק . 

הליך  ייערךולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה",  כאמור וככל במקרה 12.3.2
ם הן המיטביות בין המציעים שהצעותיה (Best&Final ( התמחרות נוסף

 . והזהות

 ועדת המכרזים של המכללה תודיע למציעים את החלטותיה.  12.3.3
 

   תנאים נוספים 13
 אספקת הטובין: 13.1
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, יפו על פי 2, רחוב רבנו ירוחם (2)בניין מס'  הטובין יסופקו לבניין מדעי המחשב 13.1.1
 הנחיות המכללה ובתיאום מוקדם עם נציגיה. 

צע רק על פי הזמנה מאושרת שתצא תבו -עורין יהעשויה להיות לש –האספקה  13.1.2
 לספק הזוכה בהתאם לנהלי המכללה.

 הובלת הטובין ופריקתם באתר המכללה תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו. 13.1.3

הטובין שיסופקו למכללה יהיו בהתאם לכל הדרישות והמפרטים הקבועים  13.1.4
במסמכי המכרז לעיל ולהלן ויסופקו כשהם חדשים ולא ממוחזרים, באריזתם 

רית כשהיא שלמה וכשהטובין תקינים, מתאימים לתיאורם, ראויים המקו
 לשימוש ובהתאם לתקן הישראלי, ככל וקיים תקן ישראלי לגביהם.

 מועדי ושיטות אספקה: 13.2

ימים מהמועד בו  21הטובין למכללה תוך על הספק הזוכה להיות ערוך לספק את  13.2.1
 תימסר לזוכה הודעה כי זכה במכרז. 

ההתקנה המדויקים יתואמו בין המכללה לבין הזוכה ופרטי האספקה ומועדי  13.2.2
 .וייכללו בכתב ההזמנה

   קנסות ופיגורים: 13.3
איחור באספקת הטובין מעבר לתאריך הנקוב בהזמנה, יחייב את הזוכה בתשלום פיצוי 

מהסך הכולל של ההזמנה בגין כל יום של איחור, וזאת מבלי לפגוע בזכותה  0.25%בסך 
 .אחר המגיע לה עפ"י דין של המכללה לתבוע כל סעד

 אחריות למוצר: 13.4

 )לרבות ציוד נלווה כגון סוללות, מטען וכו'( הספק יישא באחריות לטיב המוצרים
אלא אם צוין ממועד האספקה של הטובין למכללה, חודשים  36ותקינותם וזאת משך 

לכל מקרה של בלאי או  של המוצר אחרת במפרט הטכני. האחריות תחול מיום האספקה
 .לה שייגרמו שלא עקב נזק חיצוני או שימוש לא נכון במכללהתק

למען הסר ספק מובהר, כי האחריות תיוותר בתוקפה למשך מלוא תקופת האחריות 
 כהגדרתה לעיל, אף אם מסיבה כלשהי יובא הסכם זה לידי סיום. 

 
 שירות תיקונים למוצר:  13.5

 הלקוח(.השירות יינתן על ידי המציע במקום בו נמצא הציוד )אתרי  13.5.1

 לציוד יהיה כמבואר בנספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ןהשרות שיינת 13.5.2
 .יעוהינו כלול בהצעת המחיר מטעם המצ

הספק מתחייב כי במשך כל תקופת האחריות על פי הסכם זה יחזיק מלאי חלקים  13.5.3
 בכמות מספקת.

ה אף אם יאושר לספק להתקשר עם קבלן משנה לצורך ביצוע שירותי התחזוק 13.5.4
ו/או האחריות, תיוותר האחריות הבלעדית לאספקת השירותים נשוא מכרז זה 

 של המציע הזוכה. 
 

 :טובין פגומים 13.6

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז לעיל ולהלן,  13.6.1
 ידי על סופק כיכללה מסירת הטובין לידי המ ממועד ימים חודש עד, וימצא היה

לקבל בחזרה את המוצר  הספק מתחייב, כלשהו ליקוי בעל או פגום מוצר הספק
 ולא תלות באם היצרןכל תמורה  ללא וחדש תקיןמוצר זהה, ב פולהחליהפגום ו

 מכיר באחריותו על פגם זה.  

, יהיה והמכרז התאמה בין הציוד המסופק לדרישות המפרט-היה ותמצא אי 13.6.2
ת ממועד הדיווח ע"י שעו 24 -הספק חייב להגיע באופן מידי ולא יאוחר מ

, לאסוף את הציוד הלקוי ולהחליפו במידת הצורך, באחריותו הבלעדית מכללהה
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ימי  3ועל חשבונו בתוך עד זמין ולספקם בעצמו למ מכללהוללא כל תמורה מצד ה
 עבודה. 

לדרוש החלפת  תרשאיהמכללה היה תבמקרה של תקלות חוזרות בטובין מסוים,  13.6.3
 חדש מאותו דגם. אותו מוצר בשלמותו, במוצר 

 :בעלות בטובין 13.7

הבעלות בטובין שהספק יספק תעבור למכללה מיד לאחר קבלת הטובין במכללה, ולספק לא 
 תהא בהם כל זכות. 

 

 שונות: .13
 

 תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מסכימים מראש כי:

זו לא  ועדת המכרזים תהיה רשאית לקבל הזמנה של מי מהמציעים, אף אם הצעה 13.1
מולאה בהתאם לכל תנאי מסמכי ההזמנה ואף אם ההצעה לא כללה את כל 
המסמכים הנדרשים בכל מסמכי ההזמנה, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט 

 והבלעדי, בכפוף לכל דין.

או לפנות המכרז ועדת המכרזים רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  13.2
מכרזים החלטה כאמור, תישלח הודעה על לקבלת הצעות בהליך חדש. תקבל ועדת ה

  זה.מכרז כך לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכללה במסגרת 

)קבלת ההצעות והתקשרות  המכרזהמכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי  13.3
בהסכם התקשרות( תוך תקופה מסוימת. בכל מקרה, כל הצעה שתוגש במסגרת 

 יום האחרון להגשת ההצעות.יום מה 90תהא בתוקף למשך תקופה של המכרז 

יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה למציעים זכות לקבל כל תשלום ו/או פיצוי  13.4
ו/או שיפוי כלשהו בכל הקשור עם השתתפותם במכרז זה   לרבות ומבלי לגרוע, בגין 

 הוצאות שהוצאו לשם הגשת ההצעה, הפסד רווחים צפויים וכדומה.

ם / הצעות ולא לבוא בהסדרים עם מציעים המציע מתחייב שלא לתאם מחירי 13.5
פוטנציאליים אחרים. המציע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד לאמור 
לעיל עלולה להוות עבירה פלילית. המכללה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה 

 המוחלט לפסול הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתאום  פסול כאמור.

ל ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתה, תהיה אם מסיבה כלשהי לא תצא לפוע 13.6
לפנות למציע שהצעתו דורגה  -אך בשום אופן לא חייבת  –המכללה  רשאית 

 פי סדר הדירוג.-במקומות השני או השלישי, על

מסמכי ההזמנה )הזמנה זו, הצעת המציע, ההסכם על נספחיו( מהווים מקשה אחת  13.7
יגבר האמור במסמך המחמיר עם ובמקרה של סתירה בין מסמכים אלה לבין עצמם  

 המציע. 

המציע הזוכה לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או  13.8
לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו הקשורים ו/או 
הנובעים מן ההתקשרות בינו לבין המזמין, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת 

 מזמין. ה

 עיון בהצעה זוכה 14

, נתונה בידי המציעים הזכות לתקנות חובת המכרזים )ה(38בהתאם לקבוע בתקנה  14.1
 על הזוכה. ימים ממועד מסירת ההודעה 30לעיין בהצעה הזוכה בתוך 

 . של המכללה הקשר אשת העיון יבוצע בתיאום מראש מול  14.2

 



8 
 

 

  הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים: 15
 

 ידוע לו שמציעים נוספים בהליך עשויים לבקש לעיין בהצעתו למכרז.   המציע מצהיר, כי 15.1

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים  15.2
שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע  ("חלקים סודייםלהלן: "(

 .איסור העיון בהםלהצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים ל

המציע מסכים לכך שבכל מקרה הצעת המחיר המלאה מטעמו כמו גם המידע והנתונים  15.3
 הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף במכרז לא יהוו חלקים סודיים בהצעתו. 

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים  15.4
 .אם זכה בתהליך

חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים  ציון של 15.5
בהצעות האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים 

 .אלו בהצעות של אחרים

יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקשה נתונה  15.6
 ללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור לוועדת המכרזים של המכ

 .בסעיף זה

  :הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק 16
 
ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף מציע שהינו  16.1

 ה,, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליט1992 -בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 

 .ידי רואה חשבון-שר עלמאו

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת התהליך קיבלו תוצאה  16.2
משוקללת זהה, שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת 

 .אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל

 :ת ביצוע ערבו – אספקת השירותיםערבות לקיום  17
', ועפ"י נוסח נספח ערבות אוטונומית בלתי מותנית מכללה הספק הזוכה ימציא ל 17.1

 "(.ערבות הביצוע)להלן: "  המכרזלהבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי תנאי 

ערבות הביצוע תתקבל מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק  17.2
 .1981 –ירותים פיננסיים, התשמ"א בביטוח, על פי חוק הפיקוח על ש

ימים ממועד קבלת הודעה על  7הערבות לביצוע תומצא למזמין עד לא יאוחר מאשר תוך  17.3
 זכייה במכרז, או במועד אחר, מאוחר יותר, הנקוב בהודעת הזכייה.

 אלף שקלים חדשים(.חמישה עשר  :)במילים₪  15,000ערבות הביצוע תהיה בסכום של  17.4

 ה צמודה למדד המחירים לצרכן.ערבות הביצוע תהי 17.5

( יום לאחר 90ערבות הביצוע תהיה בתוקף ממועד מסירתה למזמין ועד לפחות תשעים  ) 17.6
 .מועד האספקה האחרון הקבוע בהזמנה
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  טבלת מועדים מרוכזת: 18
 

 הליך ההזמנה להציע הצעות יערך בהתאם לשלבים, לתנאים ולמועדים המפורטים להלן:  18.1

 ב של תאריך  שעה  הערות 

  המכרזפרסום  3.8.21   פרסום באתר האינטרנט ובעיתונות 

 ת האקסל במייל בלבד ועל גבי טבל 

 racheli@mta.ac.ilהמצורפת   למייל 

עד השעה 
12:00  

מועד אחרון לשליחת  12.8.21
  שאלות הבהרה 

אחריות המציעים לוודא קבלת המענה 
כשהוא  המכרזלמסמכי  ולשאלות ולצרפ

 םחתו

מועד משוער למתן  19.8.21 
 מענה לשאלות הבהרה

לתיבת המכרזים של המכללה, בניין 
 .390, חדר 3(, קומה 2ווסטון )מס' 

עד השעה 
12:00 

הגשת מועד אחרון ל 25.8.21
 הצעות  

מועד להתחלת אספקת    לעיל 13.2כאמור בסעיף 
 הטובין

 

חלט, לדחות את המועדים המכללה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמו 18.2

הודעות על דחייה כאמור  בתקופה קצובה נוספת או יותר. בטבלת המועדיםהנקובים 

 . יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה

הוראות אשר חלו ההמועדים החדשים שיקבעו על ידי המכללה, אם וככל שיקבעו, יחולו על  18.3

סעיף זה לעיל משום על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר שאין באמור ב

התחייבות ו/או הבטחה של המכללה לארכה כלשהי ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות 

 לדרוש מהמכללה ארכה כלשהי. 

 
            
 בברכה,      
       
 המכללה האקדמית של תל אביב יפו      

 
 הצהרת המציע

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

 ההסכם המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל. נוסח

 

 

_________________              ________________             ____________________ 

 חתימת המציע                      שם מלא של המציע                                   תאריך                

 

 

  אימות חתימה/ות

 

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

 גיד.וכי חתימתם מחייבת את התא הנ"ל,

 

____________________________                                  ____________________ 

 עו"ד/רו"ח (שם פרטי ושם משפחה)                                                       תאריך                  
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 הצעת מחיר - נספח א'

  כללי .1

עפ"י   מחשבים נייחיםעבור ת לקבל הצעות מחיר מבקש תל אביב יפוהמכללה האקדמית  .1.1
 המפרט שלהלן. 

 לפני מע"מ.₪  255,000סך תקציב המכללה עומד על  .1.2

 
 MTמחשב בתצורת  .1.3

 ומעלה 10דור  Intel i7  מעבד 1.3.1
 פנוי נוסף לשדרוגים עתידיים. SLOTלפחות   .16GB DDR4לפחות  –זיכרון  1.3.2

 NVME 500GB לפחות  –דיסק  1.3.3

 ומעלה +BRONZE 80ומעלה  250Wספק  1.3.4

1.3.5 WINDOWS – לא משנה איזה 

 שנים שירות ואחריות באתר המכללה 3 1.3.6
 

 
 .לפני מע"מ₪ הצעת מחיר: ______________ 

 
 הרחבת אחריות: .1.4

 
שנות האחריות הראשונות  3-מעבר ל הצעת מחיר לכל שנת שירות ואחריות נוספת

 שנים:  6עד ו ררהכלולות במחי
 

 לפני מע"מ.________________ ₪ 
 

לא כולל הצעת המחיר ובהר ומודגש כי המכללה תשווה בין הצעות המחיר מ

 להרחבת אחריות. 

 
  הצעת מחיר: .2

את התמורה הכוללת המלאה והסופית בגין כל הנדרש במסמכי  תכלולהמחיר הצעת  2.1
המכרז ובנספחיהם בגין השירותים, לרבות, אך לא רק: העבודה ו/או השירותים ו/או 

ו/או התפוקות ו/או העזרים ו/או התוכנות ו/או החומרות המוצרים ו/או המוצרים 
שניתנו ו/או יסופקו ו/או ימכרו וכן כל שכר עבודה ו/או סוציאליות ו/או פיקוח ו/או ציוד 
ו/או אמצעים ו/או ביטוח ו/או האחריות, ביגוד וכן המיסים המכסים, האגרות 

ת ההצעות למכרז, וההיטלים הישירים והעקיפים אשר בתוקף במועד האחרון להגש
חומרים, חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה או עקיפה הקשורה  ,אספקהבנוסף 

להספקת השירותים נשוא המכרז וכן בנוסף, כל מס, אגרה, היטל, או תשלום אשר יחולו 
על הספק, על פי דין, אף אם הוטלו במועד מאוחר למועד עריכת המכרז ו/או ההתקשרות 

 ין במפורש ובכתב אחרת.  מכוחו והכל אלא אם צו

המחיר המוצע יהיה מחיר כולל קבוע וסופי ולא תהיה למציע זכות לשנותם בכל תקופת  2.2
 החוזה, מכל סיבה שהיא לרבות הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב.  

 ללא הצמדה כלשהי. שקליםהמחירים שבהצעה יהיו סופיים ב. 3

מכללה בדבר קבלת הועם אישור  ס כדיןכנגד קבלת חשבונית מ   30תנאי תשלום: שוטף +  .4
 . הטובין
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 מתן שירותים ותיקונים בתקופת האחריות לטובין –נספח ב' 

 כללי: .1

מסמך זה מגדיר את אחריות הספק למתן השירות והתיקונים, בתקופת האחריות,  1.1
 .לציוד שהמכללה רכשה באמצעותו

)ככל האפשר( משך תקופת האחריות מתחייב הספק לשלוח טכנאי מיומן וקבוע  1.2
 לביצוע כל תיקון, וזאת על מנת למנוע קריאות חוזרות.

 באחריות הספק לאבחן ולאתר כל תקלה בציוד ולהביאו למצב פעולה כנדרש. 1.3

עם מסירת הציוד, ירשום הספק על גבי הציוד את מספר הטלפון ושם איש הקשר  1.4
 לצורך העברת הקריאה לקבלת שירות.

 תקופת האחריות: .2

 חודשים מיום קבלת הציוד במכללה. 36היא למשך תקופת האחריות  2.1

  המכללה רשאית לרכוש הרחבת אחריות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 2.2

מפרט הספק אחראי להתקנת הציוד, באתר המכללה בו הוא מיועד לפעול, בהתאם ל 2.3
 בנספח א'.

 אישור קבלת ציוד:  .3

 .אישור קבלת הציוד על ידי המקבל יינתן רק לאחר אספקת הציוד 3.1

 האישור יינתן על גבי החשבונית, תעודת המשלוח או כל מסמך מקובל אחר. 3.2

הספק אחראי להעביר את החשבונית למשרדי המכללה האקדמית בצירוף אישור  3.3
 הקבלה כאמור לעיל, כדי שהחשבונית תועבר לטיפול הנהלת החשבונות של המכללה.

 מקום ביצוע התיקונים: .4

 וד )באתרי המכללה(.תיקונים יבוצעו במקום פעולתו של הצי 4.1

רק במקרה שלדעת הספק לא ניתן לבצע את התיקון במקום, יבוצע התיקון במעבדת  4.2
 החברה, או בכל מקום אחר לפי החלטת הספק.

במקרה כאמור יהיה על ספק לבדוק את תקינות הציוד המוצא, ולציין, על גבי טופס  4.3
צוין המצאות מיוחד, אם נמצאו בו פגמים כלשהם טרם הוצאתו. מקום בו לא י

פגמים כלשהם בציוד, ייחשב הוא כתקין וכל פגם שיימצא בו לאחר מכן יהיה 
 באחריות הספק.

הובלת הציוד לתיקון מחוץ לאתרי המכללה והחזרתו למקום פעולתו יבוצעו על ידי  4.4
. כל נזק או חוסר 4.3הספק ובאחריותו ללא כל תמורה נוספת בכפוף לאמור בסעיף 

 ת היותו בתיקון כנ"ל, יהיו באחריות הספק.שייגרמו בציוד בתקופ

 ציוד חלופי: .5
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שעות  12במידה ויידרשו לתיקון, באתרי המכללה או מחוץ לאתרי המכללה, יותר מאשר 
שעות משעת קבלת קריאה לתיקון, ציוד חלופי  12משעת הקריאה, יתקין הספק, תוך 

 זהה, שיוותר בשימוש המכללה עד להשלמת התיקון.

 ת לקוח לתיקונים:היענות לקריאו .6

במקרה של תקלה חמורה במחשב, הספק מתחייב להתחלת טיפול בקריאה באותו  6.1
בצהריים. הספק  12:00ר עד יום למחרת בשעה וחאו לכל המא 16:00יום עד השעה 

שעות ולמן פתרון  24מתחייב למתן פתרון זמני, לרבות אספקת מחשב חלופי, תוך 
 ימי עבודה. 5קבוע תוך 

 לה רגילה במחשב, הספק מתחייב למתן פתרון לכל המאוחר עד השעה במקרה של תק 6.2
  .שלמחרת פתיחת התקלה ביום 14:00

 סיווג התקלות לדרגת חומרה יקבעו על ידי המכללה. 6.3

ביום העבודה   14:00שבת או חג, תטופלנה עד השעה -קריאות שתתקבלנה בימי שישי 6.4
 הקרוב לאחר השבת או החג.

 החלפת חלקים בציוד: .7

ה ולדעת הספק יש להחליף חלקים בציוד שבו מתבצע התיקון, יכלול התיקון גם במיד 7.1
את החלפת החלקים ללא כל תמורה נוספת, אלא אם יוכח על ידי הספק, מעל לכל 
ספק, שהנזק לחלקים נגרם כתוצאה מנזק חיצוני או שימוש בציוד שלא בהתאם 

ר מראש של המנהלת להוראות היצרן. החלפת חלקים המחייבת תשלום טעונה אישו
 האדמיניסטרטיבית של המכללה.

החלקים שיוחלפו לצורך ביצוע התיקונים בציוד יהיו חלקים מתוצרת מקורית זהים  7.2
לחלקים המוחלפים, אלא אם כן סוכם אחרת מראש, בכתב, על ידי בעל הסמכות 

 ביחידה המפעילה את הציוד.

נדרש לקבל אישור המכללה בכל מקרה שבו תידרש החלפה או שינוי בתצורת הציוד,  7.3
 לשינוי זה. בכל מקרה, על הספק לדאוג לגיבוי התצורה ולתעד בהתאם.

לא תתבצע כל עבודת תחזוקה, תיקון או שינוי כלשהו בתצורת הציוד ללא תיאום  7.4
 מוקדם ובנוכחות נציג אנשי המחשוב של המכללה.

 ביטוח: .8

, מתחייב הספק לערוך ולקיים, מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין 
על חשבונו למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית הנערך על בסיס 

את הביטוחים המפורטים באישור   שנים נוספות מסיומו, 4מועד הגשת התביעה, למשך 
)להלן:  1'ד כנספחעריכת הביטוח המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 

", בהתאמה( אצל חברת ביטוח מורשית כדין אישור עריכת הביטוח" -" וספקחי הביטו"
 בישראל.
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 תצהיר המציע  –' גנספח 

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

 ן:מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמ ן,כ

: להלן) תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת ___________________________  .1
לאספקת מחשבים נייחים למכללה   05/2021פומבי המוגשת במסגרת מכרז  ("מציע"

 "(. זהמכרלהלן: "האקדמית ת"א יפו )

 .ך/ת ליתן תצהיר זה בשמוהנני משמש/ת בתפקיד ____________________ במציע ומוסמ .2

בישראל של מורשה המציע הוא יצרן המחשבים הנייחים המוצעים, או נציג כי הנני מצהיר  .3
של יצרן המחשבים המורשה יצרן המחשבים הנייחים המוצעים, או מפיץ מורשה של נציגו 

 .נייחים בישראלה

המציע ככל שהצעתו  שעלולות לפגוע בתפקודלא מתנהלות תביעות הנני מצהיר כי נגד המציע  .4
 םנכסי כונס צו נגדו הופעל או/ו פירוק נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או וא אינווהתזכה במכרז 

 .ככל שהצעתו תזכה ושעלולים לפגוע בתפקודולא נמצא בעריכת הסדר נושים 

, במהלך כל אחת מחשבים נייחיםלקוחות לפחות, ( 3ה )המציע סיפק לשלושהנני מצהיר כי  .5
ל אחד מהלקוחות לפחות, לככולל מע"מ ₪  300,000בהיקף שנתי של , 2018-2020מהשנים 

 המפרטים בטבלה שלהלן:

שם הגוף/  
 ארגון

היקף שנתי 
של הטובין 

 בש"ח 

השנים בהן 
 סופק הטובין

איש קשר 
 ותפקיד

טלפון זמין 
 להתקשרות

1      

2      

3      

4      

5      

, במתן שירותי (2018-2020הלך שלוש השנים האחרונות )במלמציע ניסיון הנני מצהיר כי  .6
לצורכי תיקון והחזרתם  אתרי הלקוחתחזוקה, לרבות ניסיון באיסוף של מחשבים נייחים מ

מוגדרת, וזאת מכוח הסכמים שנתיים  SLA לאחר התיקון לאתרים אלה ותוך עמידה ברמת
 לקוחות. של המציע עם אותם 

 .תימתי ותוכן תצהירי לעיל אמתהנני מצהיר/ה כי זה שמי, זו ח .7
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 אישור
 _____________________אנו הח"מ, ____________________________ בעלי תפקיד/ים 

ולראיה  .במציע ומורשה/י החתימה מטעמו, מצהירים בזאת על נכונות המפורט בנספח זה לעיל
 :באתי על החתום

 
 

                          _______________                        ___________________ 
 תאריך                                                                    חתימה וחותמת החברה        

 

 

 

 

 אישור עו"ד / רו"ח

 ,______________. ______________ מרחובמראני הח"מ, עו"ד / רו"ח ____________, 

ה"ה _______________ ת.ז_______________, הינו/ה מורשה לחתום מאשר/ת בזה כי 

וכי חתימתו/ה  (,להלן: "המציע")  ________________ ______________________מטעם 

כן הנני לאשר שהזהרתיו כי עליו  .בצירוף חותמת החברה, מחייבת את המציע, על נספח זה

ים בחוק אם לא יעשה כן. הנ"ל אישר את להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבוע

 .נכונות הצהרתו וחתם עליה

 
___________________                                                  _______________ 

 תאריך                                                                    חתימת עו"ד וחותמת        
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 ביטוח -' דנספח 

 
מבלי לגרוע מאחריות המציע על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב המציע לערוך  .1

ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת 
"(, את התקופה הנוספתהתביעה, גם למשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו )להלן: "

 ומים כמפורט להלן:הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכ
 

העבודות נשוא , המכסה את כל רכוש המציע המשמש לצורך ביצוע ביטוח רכוש .1.1
, על בסיס ערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב נספח זה

 כנגד הסיכונים הבאים: לרבות
 קוד הסעיף 

 316 כיסוי רעידת אדמה
 313 כיסוי בגין נזקי טבע 

 314 ה ושודכיסוי גניבה, פריצ
 

 (. 309סעיף קוד הביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת המכללה )כן יכלול 
שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל,  הזכותספק ללמרות האמור, מוסכם כי 

להלן כאילו  4במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף 
 נערך הביטוח במלואו. 

 
למקרה ₪  4,000,000, בגבול אחריות בסך של צד ג'ביטוח אחריות כלפי  .1.2

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 
 את הכיסויים / ההרחבות הבאות:  , בין היתר,הביטוח יכלול

 קוד הסעיף 
 321 המכללה -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 

 322 המכללה כצד ג'הגדרת 
 302 אחריות צולבת

 307 קבלנים וקבלני משנה
 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

 305 1כלי ירייה
 

לעובד, למקרה ₪  20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .1.3
את המכללה כמבוטח נוסף ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול 

 (.319סעיף קוד ) היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המציע
 

למקרה ובמצטבר ₪  1,000,000, בגבול אחריות של אחריות המוצר ביטוח .1.4
 לתקופת ביטוח שנתית. 

 את הכיסויים / ההרחבות הבאות:  , בין היתר,הביטוח יכלול
 קוד הסעיף 

הנובעת  המכללה הרחב שיפוי לטובת המכללה, בגין אחריות
 מאחריות המציע עקב המוצרים

304 

 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 
  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –אריך רטרואקטיבי ת

 
למקרה ובמצטבר ₪  000,0001,, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מקצועית .1.5

 לתקופת ביטוח שנתית. 
 את הכיסויים / ההרחבות הבאות:  , בין היתר,הביטוח יכלול

 קוד הסעיף 
 301 אובדן מסמכים

 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח
 303 , השמצה והוצאת לשון הרעדיבה

 326 פגיעה בפרטיות
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 325 מרמה ואי יושר עובדים
הרחב שיפוי לטובת המכללה, בגין אחריותו למעשי ו/או 

 מחדלי המציע
304 

 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 
  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

 
 כללי

 
ויכללו סעיף לפיו  לביטוחי המכללהקודמים וכל ביטוחי המציע יהיו ראשוניים  .1.6

קוד ) מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה
 (.328סעיף 

ככל והשירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו בחו"ל, יכללו הביטוחים  .1.7
 (. 306סעיף קוד הנ"ל הרחבה בגין נזק בעת שהות זמנית בחו"ל )

קיים בביטוח המציע לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע כל חריג אם  .1.8
 מחובת הזהירות של המציע ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.

המציע להמציא לידי המכללה, לפני  עלללא צורך בכל דרישה מצד המכללה,  .1.9
טוח, תחילת ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הבי

תום תקופת מיד ב, כשהוא חתום בידי מבטחי המציע. 1ד'המצורף כנספח 
המציע להמציא לידי המכללה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין  עלהביטוח, 

חידוש תוקף ביטוחי המציע לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד 
וחים הנערכים על הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביט

בסיס מועד הגשת התביעה, על המציע להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך 
 התקופה הנוספת.

המציע לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  עלכן  .1.10
וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי 

ביטוח חובה ככל שרלוונטי, לאומי ו לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח
לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי המציע 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש . כן מתחייב המציע לערוך לחצרי המכללה
 למקרה.₪  600,000לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 
יות הנדרשים במסגרת ביטוחי המציע כמפורט באישור עריכת מובהר כי גבולות האחר .2

שאינה פוטרת את המציע ממלוא  הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המציע
מנוע מלהעלות כל טענה כלפי מצהיר ומאשר כי יהיה החבות על פי הסכם זה. המציע 

 ור.בכל הקשור לגבולות האחריות כאמ ם המכללההמכללה ו/או מי מטע

 
תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי  למכללה .3

המציע כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים 
תנאי לתחילת  ההינבהתאם להוראות ההסכם אישור עריכת הביטוח המצאת המפורטים בו. 

לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת ביצוע השירותים ועל המציע 
 להתאים את הביטוחים להתחייבויות המציע על פי הסכם זה.

 
מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש  עם המכללההמציע פוטר את המכללה ו/או מי מט .4

ל אובדן תוצאתי כהמובא לחצרי המכללה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, וכן בגין 
יגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או שי

בגין אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר  ם המכללהתביעה כלפי המכללה ו/או מי מטע
 פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
סכם, ובמקרה בו השירותים מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת הה .5

נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם המציע, מתחייב המציע 
 לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף ההתקשרות.  

 
ו/או  המכללהמובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא  .6

 . למזמין ות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורהחברות בנ



18 
 

 

 '1ד נספח
הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים

(___/___/______) 

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

 התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה בקש האישורמ

 שם:
המכללה האקדמית תל 

 אביב יפו

  שם:

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

מכרז אספקת אחר: ☐
  מחשבים נייחים

 
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 ת.ז./ח.פ. 580233252ת.ז./ח.פ. 

 מען: , יפו2מען: רבנו ירוחם 

 
 סוג הביטוח

 
 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 
 ביטוח

 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

 רכוש 
 

 כיסוי רעידת אדמה 316      
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
כיסוי גניבה, פריצה  314

 ושוד
ויתור על תחלוף  309
 בת מבקש האישורלטו
 ראשוניות 328

       
       
       

 קבלנים וקבלני משנה 307 ₪  4,000,000     צד ג'
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור
כיסוי לתביעות  315

 המל"ל 
מבוטח נוסף בגין  321

מעשי ו/או מחדלי 
 מבקש האישור –המבוטח 

מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג' 

 חריות צולבתא 302
 ראשוניות 328

ויתור על תחלוף  309 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  319
וייחשב כמעבידם של מי 

מבקש  –מעובדי המבוטח 
 האישור

 ראשוניות 328
 הרחב שיפוי  304 ₪  1,000,000     אחריות המוצר

 אחריות צולבת 302
לוף ויתור על תח 309

 לטובת מבקש האישור
 ראשוניות 328
 12 –תקופת גילוי  332

 חודשים
תאריך רטרואקטיבי: 

____________ 
 אובדן מסמכים 301 ₪ 1,000,000     אחריות מקצועית

עיכוב / שיהוי עקב  327
 מקרה ביטוח

דיבה, השמצה  303
 והוצאת לשון הרע

מרמה ואי יושר  325
 עובדים

 פגיעה בפרטיות 326
 רחב שיפוי ה 304
 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
 12 –תקופת גילוי  332

 חודשים
תאריך רטרואקטיבי: 

____________ 
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 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:
100,46,88 43 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא לטובת מבקש האישור,, למעט שינוי ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 
 חתימת האישור

 המבטח:

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 1976-לחוק עסקאות גופים  ציבוריים, תשל"ו 1ב2תצהיר לפי סעיף -' הנספח 
 

ת.ז. ______________, המשמש אני הח"מ _________________________ נושא 

"(, לאחר המציע" –כ__________________ ב _________________________ )להלן 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 מצהיר כדלקמן:

  חוק שוויון הלן: ")ל 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

 חלות עליי; לא"( זכויות

 או

  לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיים אותן.  9הוראות סעיף 

 

 ]***מחק את המיותר[: ובנוסף

עובדים ומתחייב לפנות למנהל הכללי של  100עובדים/ אני מעסיק מעל  100אינני מעסיק מעל 

לחוק  9בחינת יישום חובותיי לפי סעיף  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם, לא תינתן הנחיה  –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

 )ה( לחוק שוויון זכויות. 8כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי, כהגדרתו בסעיף 

 ]***מחק את המיותר[: ובנוסף

של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  לא התחייבתי בעבר לפנות למנהל הכללי

כאמור לעיל/ התחייבתי בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים כאמור לעיל ונעשתה עימי התקשרות שלגביה התחייבתי לפנות למנהל הכללי של 

תי כנדרש ממני ופעלתי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והריני מצהיר כי פני

לחוק שוויון זכויות, ככל שקיבלתי הנחיות  9ליישומן של ההנחיות ליישום חובותיי לפי סעיף 

 כאמור. 

 ובנוסף

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהירי זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות מכוח הליך זה .  30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 

 אישור עו"ד

הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________ , וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה 

לומר את האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה האמור 

 בתצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

___________________________________________________ 

 חתימה + חותמת     תאריך
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 ערבות ביצוע -' נספח ו

 
 

 לכבוד  

 המכללה האקדמית של תל אביב יפו

  

 לבקשת _______________________________אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום עד לסך של

 

(, שתדרשו מאת ________________ _______________ )במילים: ___________₪   

 יפו.-למכללה אקדמית של תל אביב למכרז לאספקת מחשבים נייחיםבקשר "( החייב)להלן: "

  

אנו מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, צמוד למדד המחירים 

לבין המדד  "( בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש   המדדלצרכן )להלן:" 

ורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם ומבלי לטעון שפ

 בקשר לחיובים כלפיכם.   חייבכלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד ל

  

 ועד בכלל.  _________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   

  

 . החייבמאנו מוותרים על כך שתהיו חייבים תחילה לדרוש את קיום החוב 

  

  

  

         חתימה              תאריך 
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 טבלת הימצאות מסמכים )צ'ק ליסט( - 'זנספח 

סעיף  מס"ד

במסמכי 

 המכרז

 אישור  המסמך הנדרש תיאור

 המצאות 

 המסמך

מסמכי המכרז כולל כל   1

 הנספחים

 

חתימה מלאה על ההצהרה בשולי 

הזמנה זו ומילוי כל הפרטים בכל 

ם במסמכי המכרז, המקומות הנדרשי

 על נספחיו

 

אישור על התאגדות ורישום  7.1 2

במרשם כדין )תאגיד(, כולל 

רשימת בעלי מניות/שותפים, 

הרכב אחזקות ומורשי חתימה 

 שלו.

 תעודת התאגדות 

 רשימת בעלי מניות/שותפים

 הרכב אחזקות

 אישור מורשי חתימה

 

אישורים תקפים לפי חוק  7.2.1 3

ריים, עסקאות גופים ציבו

 לרבות אישורי ניהול ספרים

  

לחוק  1ב2תצהיר לפי סעיף  7.2.1.1 4

עסקאות גופים ציבוריים, 

 1976-תשל"ו

  ' הנספח  

מסמך שאלות הבהרה  9.7 5

חתום על  והתייחסות מכללה

 ידי המציע

  

נספח ביטוח+ אישור קיום  11 6

 ביטוחים

חתום בשולי הנספח )לא  1נספח ד+ד'

 מלא(

 

  נספח א' מחיר הצעת  7

  נספח ג' תצהיר מציע  8

  ככל שרלוונטי הצהרה על סודות מסחריים 15 9

הצהרה בדבר אישה המחזיקה  16 10

 בשליטה בעסק 

  ככל שרלוונטי

 


