
 
 

 
 ' סיון תשע"טי    

 2019יוני  13
 

)צ'ילרים( להחלפת מקררי מים   2019/03 פומבי מכרז
)פומנטו( בקמפוס  1בבניין מספר ביעילות אנרגטית גבוהה 

 )להלן: "המכרז"( המכללה האקדמית תל אביב יפו

 :כללי .1

עות הצ להגיש מציעים בזאת מזמינה"( "המכללה :)להלן יפו –תל אביב  האקדמית המכללה
)להלן:   בקמפוס המכללה )פומנטו( 1להחלפת מקריי מים )צ'ילרים( בבניין מספר 

)להלן:  בכלל המכרז במסמכי המפורטים ולהנחיות לדרישות ,לתנאים בהתאם ("עבודות"ה
   .(""ההסכם)להלן:   נספחיו על המצורף ההסכם ( ובהתאם להוראות"מסמכי המכרז"

 תיאור העבודה: .2
טו( )פומנ 1מספר  מבנה)צ'ילרים( נה החלפת מקררי מים היהעבודה המבוקשת  2.1

 שבקמפוס המכללה, ובהתאם למפרט הטכני המצורף למסמכי מכרז זה. 
 

העבודות תבוצענה באחריות הקבלן לפי ההוראות ובהתאם לתוכניות המצורפות למכרז  2.2
 זה; 

 
ם מכללה שמורה הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה המבוקש והכל בהתאל 2.3

 .לצרכיה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי

 
. למכללה שמורה המכללהמראש של העבודות תתבצענה בתיאום ובאישור כלל  2.4

 האפשרות לעדכן את לוחות הזמנים בהתאם לפעילות בקמפוס.
 

 מילוי פרטי ההצעה: 3

להשכלה התקשרויות של מוסה ) המכרז הינו מכרז פומבי בהתאם לתקנות חובת המכרזים 3.1
 . "(תקנות חובת המכרזים)להלן: " 2010-עתש" ,גבוהה(

 
 .הסכם )נספח ח'(ל במבוא פרטיו כל את בכתב להשלים המציע על 3.2

 
"כתב כמויות למסמכי המכרז ' ב בנספח כמפורט העלות פרטי את להשלים המציע על 3.3

 ועלויות".
 

תצהיר המציע" לצרף " – למסמכי המכרז 'גהמציע למלא את הצהרת המציע נספח על  3.4
. יש לצרף אימות חתימת רשימת ממליצים ומכתבי המלצה בהתאםחברה, צר על קפרופיל 

 .המציע באמצעות עורך דין
 

 ההסכם נוסח את יהוו ,לעיל כאמור בהם שיעשו ההשלמות בצירוף, ונספחיו ההסכם 3.5
 או ההסכם בגוף בין שיעשו הסתייגות או/ו תיקון או/ו שינוי וכל, המציע את המחייב
 מנוסח חלק לעיל, לא יהוו כאמור הפרטים השלמת למעט ,פרדנ במסמך ובין ההצעה
ועדת  של הבלעדי דעתה שיקול ילפ,ההצעה לפסילת להביא ועלולים המחייב ההסכם

 "(.המכרזים ועדת)להלן: "המכללההמכרזים של 
 

בסוף ההסכם, במקום המיועד ( חותמת + חתימה) לחתום את חתימתו המלאהמציע על ה 3.6
 ולי הזמנה זו . וכן בהצהרה שבש לכך,
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בנוסח ההסכם וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת  המציעחתימתו של  3.7
 . מציעותאושר על ידי עורך דין, כמחייבת את ה

 
העבודות עפ"י שלבי על הקבלן להגיש יחד עם מסמכי ההצעה לוח זמנים מפורט לביצוע  3.8

להשלמת  שבועות 10ל של לא יעלה על סך כול. לוח הזמנים ת במפרט ובתוכניותהכלולו
במסגרת לוח הזמנים, השבתת המתקן לא  כלל העבודות לשביעות רצונה של המכללה.

 שעות. 24תעלה על 
 

הבנייה מטעם המכללה )להלן: לאחר קבלת הודעת זכייה יגיש הקבלן הזוכה למפקח  3.9
את כל החומר הנדרש לאישור בצורה מרוכזת ומסודרת, אשר יהיה "מפקח הבנייה"( 

 ף לאישור המכללה; כפו
 

 
 קשר: איש 4

 :להלן)  הפרויקט מנהל יהווה אשר המכללה מול מטעמו יחיד קשר איש ימנה הזוכה המציע

 ."(מטעם הקבלן הקשר איש"

 _________________ תפקידשם: ______________________           

 ___________נייד: _______  טלפון מספר: ______________            הטלפון מספר

 : ___________________________________________דואל

  :תנאי סף –תנאים להשתתפות במכרז  5

 
, באופן מצטבר ונכון על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים ואישורים המפורטים להלן

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

 תיפסל. התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 

על המציע לצרף המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראל ;  5.1
 .התאגדותתעודת 

ת בכתב בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות על המציע לצרף להצעתו תצהיר מאומ 5.2
עובדים לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק 

 ;)נספח ד' למסמכי המכרז( לצורך אספקת העבודה או השירותים

המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  5.3
הוא   1976 -ות, תשלום חובת מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו חשבונ

על המציע עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 
 לצרף להצעתו האישורים המעידים על כל הנ"ל;

-ים, תשל"ולחוק עסקאות גופים ציבורי 1ב2תצהיר לפי סעיף על המציע לצרף להצעתו  5.4
 .למסמכי המכרז ו', בנוסח המצורף כנספח 1976

על המציע לצרף העתק תעודת רישום של המציע ואישור רו"ח או עו"ד ביחס לבעלי  5.5
 המניות, הרכב האחזקות ומורשי החתימה במציע; 

 
 נושים הסדר בעריכת נמצא ולא ם,נכסי כונס צו נגדו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע 5.6

 ;למסמכי המכרז( ')נספח ה
 

-על המציע לעמוד, ככל שישנם, בתקנים הרשמיים כמשמעותם בחוק התקנים, התשי"ג 5.7
 בנוגע לנושא ההתקשרות;  1953

 

"מתקני מיזוג אויר "סיווג   170המציע הינו קבלן מורשה הרשום בפנקס הקבלנים בענף   5.8

על המציע . 1969-לפחות לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט  1-ב
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  מרשם הקבלנים על רישום בפנקס  2019לצרף להצעתו רישיון בתוקף לשנת 
 הקבלנים הנ"ל;   

 

  ניסיון המציע: 5.9

למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות נשוא מכרז זה בהיקפים ושירותים הדומים  5.9.1
התקנה של מקררי מים  ,)החלפה אשילשירותים המבוקשים ע"י המכללה כקבלן ר

)שקדמו למועד  האחרונות שניםה (5) במהלך חמש קירור/מיזוג מרכזית( למערכת
 פרויקטים במוסדות שונים לפחות (3שלושה )לפחות, בהגשת ההצעות למכרז( 

 ;לכל פרויקט ח לפחות"ש 800,000פי של סובהיקף כ

' להזמנה, געל המציע למלא במלואו את נספח  להוכחת עמידת המציע בתנאי זה 5.9.2
 שורים הנלווים הנדרשים בנספח זה. לצרף את כל האי

  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת המכללה בהתאם לאמור  5.10

  ' המצורף למסמכי המכרז.גבנוסח נספח ו ןלשלה 7בסעיף    

 כפי שיבוצע על ידי המכללה,  מציעים להשתתף בסיור ה חייביםמציע או נציגו יהיו ה 5.11
 לן. לה 9שמפורט בסעיף   
 

  :אישור קיום ביטוחים 6

 ב' אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח, בנוסח נספח אתלצרף אין חובה  6.1
, בשלב הגשת ההצעות למכרז, ואולם באחריות המציעים לוודא כי יוכלו להעמיד הסכםל

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

במסגרת הליך שאלות ההבהרה. אישור ביטוח שיוגש על ידי הזוכה שלא יכלול שינויים 
ידי , ימציא לתזכה במכרז זההצעתו שהמציע   במהלך הליך שאלות ההברה ייפסל.שאושרו 

אישור ביטוחים חתום על ידי חברת ות, ההתקשר המכללה, במעמד החתימה על הסכם
 ב'ההתקשרות נספח  הסכםברכישת פוליסת ביטוח כמפורט  עלאישור  וכן ביטוח מורשית

 .להסכם

 כתב ערבות  7

 (להלן: "ערבות ראשונה")ו ערבות אוטונומית ובלתי מותנית על המציע לצרף להצעת 7.1
וזאת , ₪  50,000של ך , בסמסמכי המכרזל ז'ק ישראלי לפי הנוסח המצ"ב כנספח בנמ

להבטחת רצינות ההצעה והבטחה לביצוע העבודות הנדרשות, ולשיפוי המזמינה בכל 
הערבות הראשונה  סכום הערבות במידה והמציע יחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא.

 .1.10.2019עד ליום  בתוקףתהא 
 

על המציע  כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות הראשונה בביולה ו/או בגבייתה יחולו
 וישולמו על ידו; 

מובהר בזאת כי לא יהיה בחילוט הערבות הראשונה משום מיצוי הסעדים העומדים  7.2
נה, תוחזר הערבות למזמינה נגד המציע .היה והצעת המציע לא תתקבל על ידי המזמי

 .הראשונה למציע
 

, ימציא הסכםוככל הנדרש ב הסכםמציע תתקבל, יחתום המציע על האם הצעת ה 7.3
 הסכםל 18ובסכום כנדרש בסעיף לה ערבות בנקאית בלתי מותנית, לתקופה למכל

 .ההודעה מהמכללה כי הצעתו נתקבלהימים מיום קבלת  7כערבות ביצוע, וזאת תוך 
 

ו/או לא ימציא  הסכםעל ידי המכללה, לא יחתום על האם המציע, אשר הצעתו נתקבלה  7.4
ד למועד המפורט, תהיה המכללה , כל אלה עבהסכםות ו/או קיום ביטוחים כנדרש ערב

רשאית לחלט את הערבות הראשונה כולה או חלקה ,לפי בחירתה לכיסוי ההפסדים 
שייגרמו לה על ידי אי קיום התחייבויותיו של המציע, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים 
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ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לתבוע את 
 ממשיים ,וזאת בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין. נזקיה ה

 

 

 פרסום ההזמנה 8

להלן  18בהתאם למופיע בטבלת המועדים שבסעיף המכללה תפרסם את  מסמכי המכרז 

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

 

 באתר המכללה עיםימצסיור   9

 הינו תנאי סף להשתתפות במכרז. סיור הקבלנים ההשתתפות המציעים ב 9.1
 

יפו, -, תל אביב10סיור המציעים יתקיים בקמפוס המכללה, רחוב חבר הלאומים  9.2
 שלהלן. 18בהתאם למועד המפורט בטבלת המועדים בסעיף 

 

 . מנטו()פו 1בניין מספר היה בכניסה לתנקודת המפגש ליציאה לסיור הקבלנים  9.3

 

 :שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  10
 
)בלבד( ולשאול כל שאלה באמצעות דואר אלקטרוני למכללה לפנות רשאי כל משתתף  10.1

יש  בקשות להבהרות. מכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיוהבהרה הקשורה ב ולבקש כל 
 במייל:  "(איש הקשר)להלן: " אסי כהןאחראי הרכש במכללה, מר ללהפנות 

asico@mta.ac.il לוודא כי  באחריות המציע, זאת עד למועד הנקוב בטבלת המועדים. בלבד
 .הפניה התקבלה במכללה

 
ו/או כל  עובדי המכללהלמען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפנות אל  10.2

 אחר במכרז למעט איש הקשר.גורם 

המצורפת למסמכי  ועל גבי הטבלה נו אך ורק בכתב באמצעות הדוא"לשאלות הבהרה יופ 10.3
איש הקשר יאשר בדוא"ל חוזר את דבר קבלת הודעת הדוא"ל. באחריות   .'()נספח ט המכרז

שעות, יפעל  24לא ניתן בתוך המציע לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור כאמור 
המכללה אינה ידי איש הקשר. בותן בשלמ תקבלוששאלותיו הלכך אישור טלפוני  תלקבל

 ישלחו לאחר המועד המבוקש. ישאלות מציעים שמחויבת להשיב על 

בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו, מס' העמוד ומס' הסעיף  10.4
 הרלוונטי במכרז אליו השאלה מתייחסת. 

או כמענה /תשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו 10.5
 .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 
להתעדכן מיוזמתם באתר  ועל המשתתפים מוטלת  החובה מהמשתתפים במכרז,

 .האינטרנט
 
לשנות  סרו בע"פ, כדי מלמען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של פרט, נתון או הבהרה שיי 10.6

 יםאת תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו ע"י המכללה מחייב
ף או לגרוע על תנאי המכרז, יעשה זאת את המכללה. רצתה המכללה לשנות, לתקן, להוסי

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוציא בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפים. 
תיקונים והבהרות מטעמה למסמכי המכרז גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, 

בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 

http://www.mta.ac.il/tenders
mailto:asico@mta.ac.il
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
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 עים. המצי
 
ההתקשרות  הסכםהמכללה יצורף לכתב ההזמנה ול מסמך ההבהרות שיפורסם על ידי 10.7

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

 

   :ההצעותהגשת אופן  11
 

 רטים להלן: ובצורה ובאופן המפכל מציע יגיש את הצעתו  11.1
 

ראו אותו כמסכים מראש לדרישות ולהנחיות כל מציע שיחליט להגיש הצעה י 11.1.1
המצורף על נספחיו  הסכםהמכרז בכלל ובהתאם להוראות ה המפורטים במסמכי

 .בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתהבפרט, ולהחלטת המכללה 
 

ההזמנה יגיש את הצעתו למכללה במעטפה סגורה כל מציע המשתתף בהליך  11.1.2
, 3(, קומה 2ניין ווסטון )בניי מס' ההנהלה, בלתיבת המכרזים המוצבת במשרדי 

 .אין לשלוח בדואר. 315חדר 
 

להחלפת מקררי מים )צ'לרים( ביעילות  03/2019"מכרז יש לציין על גבי המעטפה   11.1.3
 )פומנטו( במכללה". 1אנרגטית גבוהה בבנין מס' 

 

על המעטפה להכיל את כל מסמכי המכרז הנדרשים, כולל כלל הנספחים, כשהם  11.1.4
)כמו גם כל  כנדרשחתימה  אי. מקומות הנדרשיםבת וחתימה( חתומים )חותמ

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

 
איזה מן ההשמטות,  ללה אינה מחויבת לקבללמען הסר ספק מובהר בזה כי המכ 11.2

ההשמטות, שינויים או תוספות במקרים של  .שינויים או תוספות למסמכי ההזמנה
להתעלם תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את ההצעה או למסמכי ההזמנה 

ויראו את ההצעה כאילו אינה כוללת כל  השמטות, תוספות ו/או שינויים כאמורהמ
 .ם ו/או תוספותהשמטות, שינויי

והמסמכים המפורטים החתומים יש לצרף את כל האישורים למסמכי ההזמנה  11.3
' ינספח  ובהתאם לטבלת בדיקת קיום מסמכים נדרשים )צ'ק ליסט( במסמכי המכרז
, בצירוף המסמכים שנדרש ההצעה תוגש על גבי מסמכי ההצעה בלבד למסמכי המכרז.

כל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים ה ומסמך ההצע .פי הוראות מכרז זה-לצרפם על
 על ידי מורשה החתימה של המציע. כנדרש

על המציע למלא את מסמכי ההצעה בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות, שינויים  11.4
 או הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה.

 שצורף להצעה וחתימתה על הסכםללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההחליטה המכ 11.5
על והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה  ,הסכםה
דבר מחייב לגבי המכללה לכל הסכם לתוקף, ויהווה  הסכםכאמור יכנס ה הסכםה

על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי חוזרת  הסכםועניין. כל עוד לא נחתם ה
כמפורט לעיל, או עד למועד שבו מצד המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה 

 .תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן

 .המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים כולם או אחדים מהם 11.6

 המציע ימציא למזמין עותקים נוספים מהצעתו, במידה ויידרש לעשות כן. 11.7
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   אומדן 12

 ם המועד האחרון להגשת הצעות. אומדן מחיר ייערך  על ידי המכללה טר 12.1
 

 המכללה תהא רשאית לבחון את ההצעות הכספיות ביחס לאומדן על פי שיקול  12.2
 דעתה הבלעדי.            

 
 ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות אשר סוטות מאומדן המתכנן באופן  12.3

 תה הבלעדי , שיוחלט על ידי המכללה, הן כלפי מעלה והן כלפי מטה ולשיקול דע         
 אף אם זו ההצעה הנמוכה ביותר.          

 

 המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וההכרעה  12.4
 נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה;          

 

 מידה לבחירת ההצעה הזוכה:האמות  13
 
 עלות כספית. 100%הקריטריון לבחינת ההצעה  13.1

 
 ובתנאי המפרט הטכני )נספח א'(  רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסףכי מובהר בזאת,  13.2

 תיבדקנה מבחינת עלות כספית.ורט במסמכי המכרז, כמפ   
 
-על שהצעותיהם ימצאו מתאימות עם המציעיםמשא ומתן המזמינה תהא רשאית לנהל  13.3

רשאית  . כמו כןלתקנות חובת המכרזים 12האמור בסעיף ועדת המכרזים וזאת באופן ידי 
 זו. הלבטל הזמנ ועדת המכרזים להחליט

 

 שונות: 14
 

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

, לקבל הזמנה של מי מהמציעים, אף אם הצעה זו לא ועדת המכרזים תהיה רשאית 14.1
מולאה בהתאם לכל תנאי מסמכי ההזמנה ואף אם ההצעה לא כללה את כל המסמכים 

, בכפוף לכל זמנה, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדיים בכל מסמכי הההנדרש
 .דין

 מציע הבהרות והשלמות.הועדת המכרזים תהיה רשאית לבקש מ 14.2

 רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך בדיקת  ועדת המכרזים 14.3
 ,ורתקבל ועדת המכרזים החלטה כאמההצעות או לפנות לקבלת הצעות בהליך חדש. 

 .במסגרת הליך זה הודעה על כך לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכללהתישלח 

הגשת המועד האחרון לולפני  המכרז פרסום , לאחרלהודיערשאית  ועדת המכרזים  14.4
, יהוו אלו חלק ואם תעשה כן , על תיקונים, הבהרות ושינויים  בתנאי המכרז, ההצעות

ועדת למסמכי הצעתו את הודעת  ייב לצרף יהיה ח המציעובלתי נפרד ממסמכי המכרז 
וכל מסמך שהוסף כאמור, כשהם חתומים בחתימתו, לאישור קבלתם  המכרזים 

 סכמתו לתוכנם.וה

 הסכםזו )קבלת ההצעות והתקשרות ב המכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי הזמנה 14.5
נה זה התקשרות( תוך תקופה מסוימת. בכל מקרה, כל הצעה שתוגש במסגרת הליך הזמ

 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות. 120תהא בתוקף למשך תקופה של 

מכל סיבה שהיא, לא תהיה למציעים זכות לקבל כל תשלום ו/או פיצוי ו/או יבוטל המכרז  14.6
לרבות ומבלי לגרוע, בגין הוצאות השתתפותם במכרז זה   שיפוי כלשהו בכל הקשור עם 

 ויים וכדומה.שהוצאו לשם הגשת ההצעה, הפסד רווחים צפ
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המציע מתחייב שלא לתאם מחירים / הצעות ולא לבוא בהסדרים עם מציעים  14.7
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 
 פסול כאמור.  הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתאום

תהיה המכללה  , זכתההמציע שהצעתו מסיבה כלשהי לא תצא לפועל ההתקשרות עם אם  14.8
שני או קומות הדורגה במלפנות למציע שהצעתו  -לא חייבת אופן אך בשום  –רשאית 

 .פי סדר הדירוג-, עלשלישיה

על נספחיו( מהווים מקשה אחת  הסכםהמסמכי ההזמנה )הזמנה זו, הצעת המציע,  14.9
יגבר האמור במסמך המחמיר עם  ם אלה לבין עצמם מקרה של סתירה בין מסמכיוב

כל המסמכים המצורפים בזאת, הינם רכוש המכללה. המציע מתחייב שלא לעשות  המציע.
 שלא לשם הגשת הצעתו. ,כל שימוש במסמכים

 

 עיון בהצעה זוכה .15

עים הזכות , נתונה בידי המצילתקנות חובת המכרזים )ה(38בהתאם לקבוע בתקנה  15.1
 על הזוכה. ימים ממועד מסירת ההודעה 30לעיין בהצעה הזוכה בתוך 

 

 . של המכללה איש הקשר העיון יבוצע בתיאום מראש מול  15.2

 

 

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים: 16
 

   מציעים נוספים בהליך עשויים לבקש לעיין בהצעתו למכרז.המציע מצהיר, כי ידוע לו ש 16.1

להלן: (מים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים ככל שלדעת המציע קיי 16.2
שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו  ("חלקים סודיים"

 .נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם

האחרים אם מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים  16.3
 .זכה בתהליך

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות  16.4
האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות 

 .של אחרים

ה נתונה יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקש 16.5
 לוועדת המכרזים של המכללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור 

 .בסעיף זה
 

 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק 17
 

ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף מציע שהינו  17.1
 ה,תצהיר של המחזיקה בשליט, יצרף להצעתו אישור ו1992 -בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 

 .ידי רואה חשבון-מאושר על

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת התהליך קיבלו תוצאה משוקללת  17.2
זהה, שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, 

 .ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל
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 ת לוח זמנים מרוכזת:טבל 18
 

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

  
 שלב  תאריך  שעה  הערות 

פרסום באתר 
האינטרנט 
 ובעיתונות 

  המכרזפרסום  13.6.19  

בכניסה לבניין  
)פומנטו(  1מס' 

 בקמפוס.

 מציעיםסיור  19.6.19 13:00 

ועל במייל בלבד  
 גבי הטבלה

המצורפת. למייל 
asico@mta.ac.il 

מועד אחרון  26.6.19  12:00עד השעה 
לשליחת 
שאלות 
 הבהרה 

לתיבת המכרזים 
של המכללה, 

בניין ווסטון )מס' 
, חדר 3(, קומה 2

315. 

מועד אחרון  7.7.19 12:00עד השעה 
 הגשת הצעות  ל

מועד משוער  18.8.19  
לתחילת 

 העבודות בפועל 
 

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

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

 . האינטרנט של המכללה באתר

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

המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות ו/או 

הבטחה של המכללה לארכה כלשהי ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש מהמכללה ארכה 

 כלשהי. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 בברכה,      
       
 המכללה האקדמית של תל אביב יפו      
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 הצהרת המציע

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

 המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.  הסכםה נוסח

 

 

________________             ____________________              _________________ 

 תימת המציעח                      שם מלא של המציע                                   תאריך                

 

 

 אם המציע הוא תאגיד אימות חתימה/ות

 

 אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי

 המצ"ב בשם התאגיד הסכם_________ חתמו על נוסח הה"ה _____________________

 וכי חתימתם מחייבת את התאגיד. ,הנ"ל

 

____________________________                                  ____________________ 

 עו"ד/רו"ח (ושם משפחה שם פרטי)                                                       תאריך                  
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 פרט טכני מ -נספח א' 
 כללי .1

.  כחלק 1לשדרוג מערכת קירור המים של מיתקן מיזוג האוויר במבנה  תהעבודה מתייחס .1.1

מעבודה זו יספק הקבלן מקררי מים ומשאבות חדשות , יפרק ויפנה מקררים קיימים 

 ויתקין את המקררים החדשים . העבודה כוללת : 

 ט"ק  125פוקה נומינלית של אספקה והתקנה של שני מקררי מים חדשים בת

בתנאי העבודה המוגדרים , כולל חיבור לצנרת מים , חיבור למערכת חשמל 

 ובקרה . 

 . הספקה  והתקנת של משאבות 

 . התחברות למערכת מים קיימת 

 . התאמת מערכות הבקרה 

  . פינוי מקרר מים ומשאבות קיימות 

הדרושים להפעלה  ספקת חומרים נלווים: אהעבודה הנכללת במפרט זה כוללת  1.2

לעבודות  ומתן אחריות מקיפה הבדיקת המערכות, הפעל מושלמת של המערכות

 במשך של שנה מיום מסירת המתקן.ההתקנה 

הקבלן במתקן ולמידת המערכות הקיימות בשטח.  לאחר סיוררק העבודות יחלו  1.3

  והמתכנן לפני תחילת העבודות.אישור התוכניות והציוד יעשה ע"י המזמין 

המחיר אותה יגיש הקבלן תתבסס על כתב הכמויות. הצעת המחיר תכלול את  הצעת 1.4

הקבלן לא יהיה זכאי  , כולל אחריות מלאה לשנה. כל העבודות המפורטות במפרט

לבצע במסגרת  ש, הפעלה, או תיקונים כלשהן שיידרלתשלום נוסף בגין עבודות תכנון

 שנת האחריות.

ע"י המזמין אינו מסיר את האחריות  אישור התוכניות לביצוע ואישור הציוד 1.5

 לתפקוד מושלם של המערכות מעל הקבלן.  

העבודות יבוצעו בצורה מקצועית ובהתאם לתקנים המקצועיים המתאימים של  1.6

בהתאם לדרישות המהדורה העדכנית של המפרטים הכלליים , התקן הישראלי

משרד שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון, 

 הבינוי והשיכון ומחלקת עבודות ציבוריות.

 

 

 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות במערכת מיזוג האוויר  2

 מקרר מים  2.2

ט"ק  קירור   125  נומינלית שלבתפוקה יהיה  מסוג קירור בלבד  מקרר  2.2.1

. הקבלן הזוכה יהא TRANE ,Carrier ,YORKכדוגמת תוצרת חברת 
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גמים האמורים ובקשתו רשאי לבקש לספק דגם שווה ערך אחר לד

ידי המפקח, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ככל שיקבע -תוכרע על

ידי הקבלן הזוכה אינו מאושר, יהא חייב -המפקח כי הדגם המוצע על

הקבלן הזוכה לספק את המקרר מאחד הדגמים המנויים בסעיף זה 

 לעיל. 

  C36היחידה תספק את תפוקת הקירור בתנאי סביבה חיצונית של  2.2.2

.  בתנאים אלו 60%( , ולחות יחסית של  DBTטמפרטורה יבשה )

 .C11, חזרה בטמפרטורה של C6טמפרטורת אספקת מים 

 היחידה תתבסס על מדחסים בורגיים ותכלול שני מעגלים נפרדים.  2.2.3

אינוורטר )בקרת היחידה תכלול מערכת פריקת עומס רציפה מסוג  2.2.4

 מהירות מסוג משנה תדר על מדחסי הקירור(. 

מקרר המים יעמוד בדרישות יעילות האנרגיה של משרד האנרגיה. בכל  2.2.5

מיקרה האחריות לנושא אישור המקרר כלפי משרד האנרגיה יהיה 

באחריות הקבלן. למען הסר ספק ללא אישור מקרר המים ע"י 

, עמידה בדרישות משרד הרשויות )לרבות תקינת חשמל , תקינת 

( לא יהיה המזמין מחויב בתשלום עבור תהאנרגיה וכל תקנה רלוונטי

 מקרר המים .  

. תתפוקת הקירור המצוינת במפרט ובכתב הכמויות הינה מינימאלי 2.2.6

במידה והקבלן בחר במכונה בעלת תפוקה גדולה מהנדרש )על מנת 

כונה לעמוד בכל הדרישות המפורטות, או מכל סיבה אחרת והמ

 אושרה( לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום.

 מעבה היחידה יסופק עם ציפוי למניעת קורוזיה מקורי של הספק.  2.2.7

  :לכל מדחס יהיו לפחות ההגנות הבאות 2.2.8

  הגנת לחץ גבוה /לחץ נמוך )כאשר הגנת לחץ גבוה תכלול לחצן

Reset .)ידני 

 .הגנת לחץ שמן 

 עהגנת טמפרטורה על סלילי המנו. 

 תרת זרם למנוע.הגנת י 

 הגנת חוסר והפוך פאזה. 

 

כלול בקרת לחץ ראש אשר תבטיח כי תמערכת הבקרה של מקרר המים  2.2.9

בקרת לחץ . לחץ העיבוי לא ירד גם כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת

עיבוי תתבסס על משנה תדר אשר יפעיל את מפוחי המעבה בצורה 

 רציפה. 

שתנים . המקרר יוכל המקרר יכלול בקרה המאפשרת עבודה בעומסים מ 2.2.10

 מעומס נומינאלי. 20%של  ילעבוד בעומס מינימאל
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מקרר המים יותקן על גבי בולמים . הבולמים יבחרו כך שתתקבל  2.2.11

חיר הבולמים יהיה חלק מעלות מ. 1"-שקיעה סטטית של לא יותר מ

 מקרר המים. 

חומר הקירור יהיה מסוג אשר לא פוגע בשכבת האוזון . חומר הקירור  2.2.12

 .R-134a , F-407, R-410, R-507וגמת יהיה כד

 .כנפי מפוחי המעבה יהיו מוגנות באמצעות רשתות הגנה 2.2.13

מחזור הקירור יכלול ברזי שרות לכל מדחס. ברזי השרות יאפשרו  2.2.14

 החלפת מדחס ללא שחרור של חומר קירור. 

 מקרר המים יכלול לוח חשמל אינטגראלי אשר יכלול את כל האביזרים 2.2.15

למת של היחידה. בין השאר יכלול הלוח אביזרי להפעלה מוש הדרושים

, מפסק ראשי)לרבות בקרת עומס להפעלה מדורגת של העומס(, בקרה 

מתאם תקשורת מבקר, מפסקי הגנה , בקר ייעודי כולל תצוגה וכל 

 האביזרים הדרושים לעבודה מושלמת של היחידה.

לוח החשמל יהיה מתאים  לדרישות תקן ישראלי . לוח החשמל וכל  2.2.16

עבודות החשמל יעשו לפי המפורט בדרישות מפרט החשמל )ראה פרק 

 מפרט חשמל(.

עבודה  סעל תקלות וסטאטו תמחשב היחידה יאפשר קבלת אינדיקציו 2.2.17

של המקרר.  המקרר יכלול לפחות את האינדיקציות הבאות: לחצי 

עבודה בכל מעגל ורמת העמסה לכל מעגל , זרמי עבודה לכל מעגל , 

 לל תקלות היסטוריות(.רשימת תקלות )כו

היחידה תכלול מתאם תקשורת אשר יחובר לבקרת מבנה לצורך קבלת  2.2.18

נתונים למחשב . פרוטוקול התקשורת יהיה סטנדרטי )יתואם במועד 

 הספקת היחידה(. 

 המדחסים יותקנו בתוך תא אקוסטיהיחידה תהיה מסוג שקט במיוחד.  2.2.19

 מקורי המסופק ע"י היצרן.

 התפשטות אלקטרוניים.היחידה תצויד בשסתומי  2.2.20

 מקררי המים יסופקו עם קבלים לשיפור מקדם ההספק.  2.2.21

הזנת חשמל למקרר המים תעשה ע"י הקבלן. חיבור המקרר יעשה ע"י  2.2.22

הקבלן )במקום חיבור המקררים הקיימים(. הקבלן יחליף במידת 

 הצורך את כבל החשמל בין הלוח למקרר. 

התקנת ברזי ניתוק ,  ההתקנה כוללת חיבור מקרר מים לצנרת , כולל 2.2.23

התקנת ברז ויסות , חיבורים גמישים , חיבור לחשמל וכל הדרוש 

כל עבודות ההתקנה יעשו בתיאום ולפי מפרט לעבודה מושלמת. 

 הדרישות של ספק מקרר המים. 

אחריות להתקנה ולמתן שרות על מקרר המים תהיה על הקבלן ולא על  2.2.24

רך מתן שרות בזמן ספק הציוד )למען הסר ספק כל ההתקשרות לצו

האחריות תעשה דרך הקבלן(. במידה והקבלן לא יספק את השרות 
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בצורה סבירה , יהיה רשאי המזמין לפנות ישירות לספק הציוד . פניה 

לספק הציוד תעשה לאחר הודעה בכתב לקבלן והתראה מוקדמת של 

שעות . בכל מקרה לא יהיה רשאי הקבלן להתנער מאחריות לגבי  48

 ו ההתקנה . הציוד או/

מועד האחריות הינו לפחות שנה ממועד הפעלת מקרר המים אלא אם כן  2.2.25

 סוכם אחרת במעמד חתימת הסכם ההתקשרות. 

 

 משאבות מים  2.3

)כדוגמת המשאבות הקיימות ( , מונו בלוק יהיו מסוג משאבות המים  2.3.1

או ,  GRUNDFOSהמחדש , המניע ,  תוצרתהמשאבות יהיו כדוגמת 

 .ושר אשווה ערך מ

משאבות מים קרים יהיו בספיקה ובלחץ כפי שמופיע בתוכניות, בכתב  2.3.2

 הכמויות ובטבלאות הציוד. 

 . RPM 1450המשאבות יספקו את נקודת העבודה במהירות סיבוב של  2.3.3

 .70%המשאבות יבחרו לנצילות בנקודת העבודה של לפחות  2.3.4

 על גבי מסגרת פלדה , עם בולמים למניעת רעידות .המשאבות יותקנו  2.3.5

 .למסגרת הפלדה שאבה תעוגן באמצעות בורגי עיגון המ 2.3.6

על מנת למנוע מצב בו גשם ישיר עם כיסוי נגד גשם  המשאבות יותקנו 2.3.7

 . יותך על המשאבות

המשאבות יהיו מתאימות לספק ספיקה ולחץ המתאימים לתפוקת  2.3.8

הקירור )לפני הזמנת המשאבות יציג הקבלן חישובי בחירת משאבות 

שאבות אותם הוא מעוניין להזמין. המנועים ונתונים טכניים של המ

 החשמליים יהיו בהספק מתאים להניע את המשאבות(.

בחירת המשאבות תעשה כך שנקודת העבודה המתוכננת )לחץ וספיקה(  2.3.9

 לא תהיה נקודת קיצון בעקום העבודה של המשאבה. 

המנועים החשמליים המניעים את המשאבות יותקנו עם מגן יתרת זרם,  2.3.10

 .הזרם יהיה מסוג המאפשר כיוון של הגבלת הזרםמגן יתרת 

, אושפיז  ABB ,SIEMENSהמנועים החשמליים יהיו כדוגמת תוצרת  2.3.11

 או שווה ערך מאשר. 

-המנועים החשמליים יבחרו כך שההספק הנומינלי שלהם יהיה גבוה ב 2.3.12

 מהספק הנומינלי של המשאבה. 50%

 

 צנרת מים 2.4

 אשית קיימת . העבודות כוללות חיבור מקררי מים לצנרת ר 2.4.1

 (. 40)סקדיול  40צנרת המים תהיה צנרת פלדה שחורה ללא תפר דרג  2.4.2
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כל עבודות הצנרת יעשו בהתאם למפרט הכללי בפרק המתאים אלא אם  2.4.3

 ן אחרת בפרק זה.ויצ

 םאת המוטות יש לנקות לפני ההתקנה על מנת למנוע חדירת זיהומי 2.4.4

. כל זמן למערכת. המוטות יגיעו לאתר כאשר הם נקיים ופקוקים

אחסון הצנרת באתר יש להקפיד על אטימת הצנרת )כולל הצנרת 

 המורכבת והמוטות המשמשים את הקבלן(.  

חיבור בין המוטות יעשה באמצעות רתך מוסמך לעבודות ריתוך פלדה .  2.4.5

המזמין רשאי לדרוש בדיקת רנטגן לאיכות הריתוך. במידה ותוצאות 

את עלות הבדיקה ועלויות  על עצמו הקבלן אהבדיקה לא יתאימו, ייש

 התיקון.

לפני בידוד הצנרת , תעבור הצנרת צביעה בצבע יסוד, אין להתחיל את  2.4.6

עבודות הבידוד ללא אישור כי הניקוי והצביעה בוצעו כהלכה. במידה 

ובוצעו עבודות בידוד לפני קבלת אישור יהיה המזמין רשאי לדרוש את 

בהסרת הבידוד  הסרת הבידוד, במצב זה כל ההוצאות הכרוכות

 והתקנתו המחודשת יפלו על הקבלן.  

 המים לא תעבור מעל ציוד חשמל.צנרת  2.4.7

יש להתקין את אביזרי הצנרת המשמשים להפעלת המערכת או דורשים  2.4.8

טיפול )הכוונה למגופים מסננים מדידים וכדומה(  בצורה נוחה 

 , לצורך הפעלה ושרות. המאפשרת גישה

מים "כיסים" אשר יאפשרו את החדרת בצנרת הנו מדידות יותקלצורך  2.4.9

המדיד. "הכיס" יהיה באורך מתאים המאפשר מדידה נכונה, בצנרת 

ומטה יותקן עם בקבוק חיצוני על מנת להקטין את  1.5בקוטר של "

ההתנגדות לזרימה.  עבור "כיסים" המשמשים למדידת טמפרטורה, 

 ימולאו ה"כיסים" בגריז לשיפור המוליכות התרמית.

ומות הגבוהים של הצנרת יש להתקין שסתומי שחרור אוויר. המקבכל  2.4.10

השסתומים   .0.5השסתומים יהיו מטיפוס אוטומטי בקוטר מנמלי של "

 יותקנו עם ברז סגירה כדורי אשר ישמש לצורכי שרות.

המקומות הנמוכים של הצנרת לפני אביזרים יורכבו ברזי ניקוז בכל  2.4.11

 .3/4כדורים בקוטר של "

 

 אביזרי צנרת  2.5

כל אביזרי הצנרת כגון ברזים, שסתומים, אל חוזרים, מסננים וכדומה  2.5.1

 50%יהיו עשויים מיציקת ברזל ויתאימו לעבודה בלחץ הגבוה בלפחות 

מלחץ המערכת. בכל מקרה לחץ הבדיקה לא יהיה נמוך מלחץ של 

PSI125. 
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החיבור בין צנרת המים וציוד המותקן על גבי בולמי רעידות יהיה  2.5.2

ר גמיש. החיבורים הגמישים יהיו עשויים מניאופרין באמצעות חיבו

 .מעלות פרנהייט 250ובטמפרטורה של  250psiעמידים בלחץ של 

בחיבור צנרת המים ומשאבות ולמקררי יש להתקין חיבורים גמישים  2.5.3

 המים. 

 יש להתקין חיבור הארקה, חיבור הארקה יעשה בצורה תקנית .   2.5.4

 ברזים: 2.5.5

 " ולל יהיו הברזים מטיפוס כדורי, הברזים כ 2עבור צנרת בקוטר של עד

 יהיו מסוג "פתוח מלא".

 " 3עבור צנרת בקוטר של ( ויותר יהיו מטיפוס "פרפר" דגםB-9.) 

  עבור צנרת מבודדת יהיו הברזים מטיפוס "פרפר" כדוגמת צורת

 ."רפאל"

התקנת הברזים בסמוך לציוד תעשה בצורה כזו אשר תמנע טרבולנציה  2.5.6

ורך כך יותקנו הברזים במרחק של לפחות חצי מטר לצ .בנקודת החיבור

 .מהציוד )רצוי על קטע ישר של הצינור(

 ברזים כדוריים יהיו כדוגמת תוצרת שגיב או שווה ערך מאושר.  2.5.7

רשת הסינון תהיה מסוג הניתן לפרוק  .Yמסנני המים יהיו מטיפוס  2.5.8

 3. עבור מסננים בקוטר "MESH 40עשויה מברונזה  בצפיפות של 

 .1.5ה יותקן ברז שטיפה בקוטר של "ומעל

 

 בידוד צנרת 2.6

בידוד הצנרת יעשה באמצעות פוליאריטן יצוק בתוך תבנית פח מגולוון  2.6.1

 מ"מ.  0.6בעובי של 

 , לצנרת ואביזריםעובי הבידוד 2.6.2

 

 קוטר צינור

[Inch] 

 עובי בידוד

[Inch] 

 2 3עד 

 3 3מעל 

 

 צנרת מים  תליות 2.6.3

מטר בין כל תליה עבור צנרת בקוטר  2תליות הצנרת יהיו במרחקים של  2.6.4

מטר בין תליות עבור צנרת בקוטר של  3ק של , ובמרח1.25"-קטן מ

 .ומעלה 1.5"
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בו נדרש לתמוך את הצנרת מלמטה יונחו הצינורות על גבי במקרה  2.6.5

"אוכפים". אורך "האוכף" יהיה לפחות שלוש פעמים הקוטר החיצוני 

 .של הצינור, והוא יתמוך בחצי היקף הצינור

 .יורכבו בצורה אשר תאפשר התפשטות חופשית של הצנרתהתליות  2.6.6

בהם יידרש לרתך לצנרת אלמנט תליה )"אוזן "( יבודד אלמנט במקומות  2.6.7

 . התליה על מנת למנוע עיבוי

 

 

 

 בקרה 2.7

מערכת הבקרה תשתלב במערכת הבקרה הקיימת של המבנה , העבודה  2.7.1

אות , חיווט כוללת התאמת לוח חשמל קיים  , הוספת כניסות ויצי

חשמלי , חיבור מתאמי תקשורת ,חיווט חשמלי לאביזרי הקצה , עדכון 

 וכל הדרוש לעבודה מושלמת.   HMIתוכנת 

 מערכת הבקרה תכלול לפחות את נקודות הבקרה הבאות  2.7.2

 

           ריכוז נקודות בקרה דרושות 

 הערות  AI AO DI DO תאור 

  3       פיקוד  משאבת מים )הפעל /הפסק(

    3     תקלת משאבה

    3     מצב עבודה  משאבת מים )עובד לא עובד(

 לכל מקרר כניסה ויציאה        4 טמפרטורת מים כניסה יציאה מקרר מים 

  אופצינלי        2  ספיקת מים קרים 

     2     זרימת מים 

     פיקוד מקרר מים 
 

2   

   2     תקלה מקרר מים 
 יאה תקלת קפ 

  
2 

     2     מצב עבודה מקרר מים   

    12 מדידת הספק חשמלי 
לכל מקרר ולכל משאבת 

 אופצינלי  –מים 

  18 0 14 5   

 

 .נקודות בקרה פנויות מכל סוג 40%מערכת הבקרה תכלול לפחות  2.7.3

 תכלול לפחות :  HMI -תוספת לתוכנת ה 2.7.4

 
 שות(. עדכון מסך למקרר מים חדש )כולל מקרר משאבות חד 

  .עדכון מסך תיקון סכמת מים כוללת 

  עדכון מסך פרמטרים )כולל מסך הפעלה חדש המאפשר לקבוע דרגות

 הפעלה למקרר המים(. 
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  חישובCOP  וחישוב תפוקת קירור לפי מדידת הפרש טמפרטורה של

 –הספק חשמלי  תמקרר המים , תפוקת קירור ומדידת צריכ

 אופציונלי.  

 

ליות התכנות , לרבות עלויות תוכנת הבקרה , מחיר הבקר כולל את ע 2.7.5

 וכל הדרוש לפעולה מושלמת. HMI -תוכנת ה

חדש מים  למקררמדידת תפוקת קירור כאמור מערכת הבקרה תכלול  2.7.6

מדידת תפוקת הקירור תתבסס על מדידת ספיקת מים והפרש 

עשה לפי יהחישוב י .הטמפרטורה בין כניסה ליציאת מים למקרר

 2.1משוואה 

 

2.1                           
 

outwinwe TTmQ __16.1  
 

 

   eQ
תפוקת קירור ביחידות  kw 

     m  ספיקת מים ביחידות









hr

m3

 

   inwT _
טמפרטורת מים כניסה למקרר ביחידות  C 

   outwT _
טמפרטורת מים יציאה מהמקרר ביחידות  C 

 

צריכת ההספק החשמלי )באמצעות את המערכת תמדוד לכל מקרר מים  2.7.7

יחושב לפי  יעילות, מקדם היעילותמערך מדידת הספק( ויחושב מקדם ה

 2.2משוואה 

 

2.2                           in

e

P

Q
COP 

 

 

   eQ
תפוקת קירור ביחידות  kw 

     inP
הספק חשמלי נמדד ביחידות  kw 

  COPשל מקרר מים )ללא יחידות(. יעילותמקדם ה 

 

 

 עבודות החשמל יעשו בהתאם: 2.8
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הכללי למתקני חשמל פרק בהוצאת הועדה הבין משרדית מפרט ל 2.8.1

 .המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון

"חוק ותקנות בנושא חשמל" במהדורתו המעודכנת ולתיקונים ל 2.8.2

 .והעדכונים שפורסמו

 .לתקן הישראלי 2.8.3

 IEC 947עבור לוחות עם ציוד ובקרה למתח נמוך, ותקן   IEC 439תקן  2.8.4

 .ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך עבור

 ., לוחות חשמל15מפרט כללי למערכות מ"א פרק ל 2.8.5

בכל מקרה של סתירה בין המסמכים הנ"ל למסמך זה, יקבע הרשום  2.8.6

 .במסמך זה. כמו כן בכל מקרה של סתירה יש לידע  המזמין
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 כתב כמויות –נספח ב' 
  הוראות כלליות 1

תיאור הסעיפים השונים ברשימת הכמויות הינם תמציתיים בלבד. מחירי הסעיפים  .1.1

סיכום מחירי הסעיפים בעמודה השונים כוללים את כל הדרוש להשלמת העבודות. 

"סה"כ" יהווה את המחיר של המתקן המושלם, כשהוא מוכן למסירה סופית, ואת 

  מחיר ההצעה הסופי לצורך דירוג ההצעות.

יר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הצעות המח .1.2

 הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

" או להותיר מקום ריק, כמו כן, אין לכלול את עלותה של 0אין לרשום "כלול" או " .1.3

, למחוק או להוסיף סעיפים מעבר לפצלאין בעלות של מערכת אחרת.  מסוימתמערכת 

 מפורט להלן.  ל

הקבלן להתריע לפני ביצוע העבודות,  שבכל מקרה של עבודות נוספות או שינויים יידר .1.4

על עבודות אשר לא להגיש אומדן עלות ולקבל אישור בכתב מהמכללה על ביצוע עבודות. 

 התקבל עליהן אשור בכתב לא תאושר תוספת תשלום.  

מויות. החשבון יעשה לפי מדידה המזמין רשאי להוסיף או/ו לגרוע סעיפים מכתב הכ .1.5

 בפועל של הכמויות. מחיר היחידה יהווה את המחיר לצורך חישוב התשלום בפועל.

ובמהלך העבודות ידרשו עבודות נוספות שלא נכללו במפרט ו/או בכתב הכמויות,  במידה .1.6

 הפרויקט מנהל יחתום עליהעל הקבלן להציע בכתב הצעת מחיר לפני תחילת הפעילות, 

 לבצע לקבלן להורות או הקבלןרשאית לאשר את הצעת המחיר של  המכללה. ןוהמתכנ

"מחירון )להלן :  10% בהפחתת דלק מחירון לפי תחושב והתמורה הנוספות העבודות את

המזמין  (. במקרה של הפחתת העבודות, תזוכה המכללה בשיעור האמור..שינויים"

 הנוספות העבודות ביצוע, מקרה לבכרשאי לבחור קבלן אחר לביצוע העבודות הנוספות. 

 לכך בכתב ומראש.  המכללה לאישור כפוף הקבלןידי -על

 המזמין לא מחויב לבחור את ההצעה הזולה ביותר.  .1.7

במידה וקיימת חריגה בכמויות אותם נדרש הקבלן לספק ביחס לכתוב בכתב הכמויות  .1.8

ריגות אשר לא יעדכן הקבלן בכתב את המפקח. לא יאושרו תשלומים עבודות/כמויות ח

 אושרו מראש ובכתב . 

 
 הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת עבור בלאי בחומר גלם או ציוד אשר הורכב לא כהלכה.  .1.9
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 :  כתב כמויות

 

 מחיר כמות יחידה רתיאו סעיף

 יחידה

לא ]₪[ 

כולל 

 מע"מ

סה"כ 

)מחיר 

יחידה 

בש"ח 

)לא כולל 

מע:מ( * 

)כפול( 

 כמות(

של מקרר מים בתפוקה של אספקה והתקנה  15.0.010

 תט"ק עיבוי אוויר מתאים לטמפרטור 125

מבוקר בעזרת משנה תדר   C36סביבה של 

, טמפרטורת הספקת מים  )מקרר אינוורטר(

C6  מים חוזריםC11  כדוגמת תוצרת ,

 TRANE ,CARRIER  ,YORKחברת 

או שווה ערך מאושר כולל הובלה הנפה , 

 הצבה על גבי בולמים )לרבות מחיר

הבולמים(, חיבור לצנרת מים , חיבור 

לחשמל )במקום מקררים קיימים במידת 

הצורך החלפה של כבל החשמל בין המקרר 

ללוח החשמל( , חיבור למערכת הבקרה 

)לרבות מתאם תקשורת, הרשאה הפעלה 

ממערכת הבקרה , קבלת התראות וכל 

הדרוש(, הפעלה הרצה ואחריות לשנה )כולל 

חזקה במהלך מועד כל עלויות השרות והה

 האחריות( .

 

יש לשים לב ביצוע העבודות יעשה בתיאום 

עם המכללה. במידת הצורך תעשה העבודה 

בצורה מדורגת על מנת לא לפגוע בפעילות 

 השוטפת של המיתקן .  

 

   1 קומפ'
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מחיר עלות ההתקנה כולל את ההתקשרות 

עם היבואן , לרבות תיאום הפעלה , אישור 

צרן(, קריאה ההפעלה )התקנה לפי מפרט הי

לשרות במידת הצורך. כל התאומים בין 

היבואן למפעל יעשו דרך הקבלן .הקבלן לא 

יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין הפעלת 

היבואן )להפעלה ולשרות( למרות שמקרר 

 המים נרכש ישירות ע"י המפעל.  

כנ"ל מקרר מים ללא משנה מבוקר ללא  15.0.020

 משנה תדר 

 ום לא לסיכ   

אספקה והתקנה של משאבת מים בספיקה של  15.0.030

מטר עומד מים  32מק"ש לחץ סטטי של   75

,  GRUNDFOS, כדוגמת תוצרת המחדש, 

המניע, המחדש או שווה ערך מאושר , כולל 

, ABBמנוע חשמלי כדוגמת תוצרת 

SIEMENS  או שווה ערך , בסיסים

)מסגרת פלדה(, בולמים )כולל מחיר 

,  חיבור לצנרת חיבור למקור מתח הבולמים(

)לרבות מחיר כבל הזנה , מפסק מנתק ליד 

המשאבה( , חיבור למערכת הבקרה )כולל 

 חיווי  וכל הדרוש לעבודה מושלמת. 

 

משאבות מעגל ראשוני מקרר חדש , מקרר 

 קיים ומשאבת גיבוי . 

   3 יח'

אספקה והתקנה של צנרת מים עשויה פלדה  15.0.040

( מבודדת 40)סקדיול  40רג ללא תפר ד

, כולל תמיכות צביעה וכל 6תרמית  בקוטר "

 הדרוש להתקנה תקנית. 

   40 מ"א 

אספקה והתקנה של אביזרי צנרת כדוגמת  15.0.050

כולל  6מעברים בקוטר "  Tקשתות חיבורי 

 בידוד תרמי .

   20 יח'

  6אספקה והתקנה של ברז מים בקוטר " 15.0.060

צוואר ארוך כולל עוגנים  מטיפוס "פרפר"

   12 יח' 
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,אטמים וכל הדרוש כדוגמת תוצרת הבונים , 

 רפאל או שווה ערך . 

 2אספקה והתקנה של ברז כדורי בקוטר " 15.0.070

 כדוגמת תוצרת חברת שגיב 

   5 יח'

אספקה והתקנה של שסתום חד כיווני בקוטר  15.0.080

"6 

   3 יח'

כולל  6בקוטר " Yסנן אספקה והתקנה של מ 15.0.090

 ברז ניקוז 

   3 יח' 

אספקה והתקנה של חיבור גמיש בקוטר של  15.0.100

"6 . 

   12 יח'

אספקה והתקנה של מדידי טמפרטורה מסוג  15.0.110

 מדידי כספית כולל "כיסים" בצינור. 

   8 יח'

אספקה והתקנה של שעוני לחץ )על כל  15.0.120

לל ברז מחלק ועל כל משאבת מים( כו

ביקורת לשחרור אוויר כולל חיבור לצנרת 

מים בשלוש נקודות )כולל מחיר הצינור , 

מחיר הברזים מחיר ההתחברות ( וכל הדרוש 

 להתקנה תקנית מושלמת.

   6 יח

אספקה והתקנה של ברז ויסות לצנרת מים  15.0.130

או שווה  TAכדוגמת תוצרת  6בקוטר של "

 ערך מאושר 

   2 יח'

אספקה והתקנה של מיכל התפשטות בנפח  15.0.140

ליטר , כולל חיבור לצנרת מי  200של 

תוספת, ווסת לחץ , ברזי ניתוק , אל חוזר 

כפול וכל הדרוש להתקנת מערך התפשטות 

 ופיצוי מים לצנרת .  

 לא לסיכום  1 קומפ'

ההתחברות לצנרת קיימת כולל ניתוקים ,  15.0.150

 . התחברות , שטיפות וכל הדרוש

 

הערה מחיר סעיף זה כולל את כל עלויות  

. תההתחברות גם אם בוצעו מספר התחברויו

לא ישולם כל תשלום על חיבור הצנרת 

 לצנרת קיימת מעבר לתשלום על סעיף זה.  

   1 קומפ'
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אספקה והתקנה של מפסק זרימת מים ,כולל  15.0.160

אטום למים    יחיבור לצנרת , מארז תעשיית

לי ללוח החשמל )כולל מחיר , חיווט חשמ

הכבל(, חיבור ללוח החשמל  וכל הדרוש 

 לעבודה מושלמת .

   2 יח'

אספקה והתקנה של רגש טמפרטורה מסוג  15.0.170

PT-100  להתקנה בצנרת מים , מבנה

( ,  4-20תעשייתי אטום למים , כולל מתמר )

חיווט חשמלי )לרבות מחיר הכבל(, וכל 

  הדרוש לעבודה מושלמת . 

   6 יח'

אספקה והתקנה של מד ספיקה מגנטי מתאים  15.0.180

כולל תצוגה )במידה  6לצנרת בקוטר של "

ויותקן במקום גבוה, נפרדת ממכשיר 

יווט ( , כולל ח4-20המדידה( כולל מתמר )

 חשמלי )לרבות מחיר הכבל(.

 לא לסיכום   2 קומפ'

אספקה והתקנה של מד הספק חשמלי  15.0.190

ספק נצרך של מקרר מים למדידת ה

ערוצי מדידה( כולל מדידת  12ומשאבות )עד 

הספק , חיבור למערכת הבקרה באמצעות 

תקשורת כדוגמת תוצרת סאטק או שווה ערך 

 מאושר. 

 לא לסיכום   1 קומפ'

שינויים בלוח חשמל קיים , לצורך הזנה  15.0.200

משאבות מים ופיקוד מקררים ומשאבות , 

תוכנת בדומה לקיים כולל התאמת בקר מ

)פיקוד על משאבות מים ומקרר מים חדש  , 

כולל הפעלה מדורגת של המקררים מדידת 

טמפרטורת כניסה ויציאה של המים מקרר 

חדש, וטמפרטורת אספקה וחזרה של 

המפעל(, כולל הוספת כניסות ויציאות, 

מפסקים ממסרים , מנורות חיווי )תקלת 

יד/אוטו עבודה לכל משאבה ומקרר(  , ברר 

לכל משאבה , מהדקים וכל הדרוש לעבודה 

 מושלמת. 

   1 קומפ'
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הערה סעיף זה  כולל את מחיר התכנות 

)כולל תכנות תצוגת הבקר כפי שנדרש ע"י 

המזמין ויאושר ע"י היועץ(. מחיר החיווט 

החשמלי )כולל הסולמות , התמיכות ( הינו 

 חלק ממחיר האביזרים . 

 

ל  תוספת נקודות הבקרה סופק כך שיתקב

 נקודות בקרה פנויות מכל סוג.  40%

של מערכת קירור מים  HMIהתאמת  תוכנת  15.0.200

מרכזית. כולל מתאמי תקשורת , תוכנת 

HMI  תכנות רישוי וכל הדרוש להפעלה ,

 COPמושלמת )שים לב יש להוסיף מדידת 

לתוכנת הבקרה כפי שנידרש במפרט 

 הבקרה(  

   1 קומפ'

רוק ופינוי מקרר מים ומשאבת מים קיימת, פ 15.0.200

כולל ניתוק מצנרת המים , ניתוק מחשמל 

פינוי מגג המפעל )לרבות הנפה( , וכל 

 הדרוש . 

 

הציוד יפונה לחצר המפעל למקום עליו 

 יורה המזמין . 

    

זיכוי עבור הציוד המפורק , במידה והקבלן  15.0.210

  מעונין לזכות את המזמין עבור הציוד .

 

 סעיף זה יסומן כשלילי . 

    

 

  סה"כ מחיר מוצע בש"ח ללא מע"מ
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 תצהיר המציע –' גנספח 

 

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

 ן:ה בזה בכתב כדלקמ/מצהיר ן,כ

: להלן) ר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת ___________________________תצהי  .1
)פומנטו(  1להחלפת מקררי מים )צ'לרים( בבניין מס  המוגשת במסגרת מכרז ("מציע"

 "(. זהמכרלהלן: ") שבקמפוס המכללה

 .ן תצהיר זה בשמו_ במציע ומוסמך/ת לית__הנני משמש/ת בתפקיד _________________ .2

בשוק החל  תפועלחברה שעוסקת ומתמחה בתחום נושא מכרז זה והנני מצהיר כי המציע הוא  .3
 .משנת ________

שנים האחרונות לפחות ה( 5, בחמש )וסדות / ארגונים בהם סיפקה החברהמת מצורפת רשימ .4
גודל של בסדר שכל אחד מהם ( פרויקטים  להתקנת/החלפת מקררי מים )צ'לרים( 3שלושה )

 (:תנאי סףמכרז זה לכל הפחות )

 

היקף הפרויקט  משנה עד שנה שם המוסד
טלפון זמין  איש קשר ותפקיד )בש"ח(

 להתקשרות

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 י המלצהביש לצרף מכת. 

 .הנני מצהיר/ה כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת .5
 

 אישור 
 _________________________ בעלי תפקיד/ים ____________________אנו הח"מ, ____

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

 
 

___________________                                                  _______________ 
 ה וחותמת החברהחתימ                                                 תאריך                           
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 אישור עו"ד / רו"ח 

 ,______________אני הח"מ, עו"ד / רו"ח ____________, מ.ר. ______________ מרחוב

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

וכי חתימתו/ה  (,"המציעלהלן: ")  ________________ ______________________מטעם 

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

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

 .נכונות הצהרתו וחתם עליה

 
_______________________________                                                  ___ 

 ד וחותמתת עו"תאריך                                                                    חתימ        
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 אישור רו"ח לעניין חוקי עבודה –' דנספח 
 
 

את ______________  המבקר ______________מרחוב ח_______________"רו, מ"הח אני

 שילם המציע כי בזאת מאשר"(, המציעת.ז מס' _____________)להלן: " נושאאו  פ.ח שמספרו

, ההרחבה צוויה, העבוד מחוקי כמתחייב עובדיו לכלונה, בשנת ______, האחר בשנה בקביעות

 לא מקרה ובכלו, עלי שחלים במידה, עליו החלים האישיים ההסכמיםו הקיבוציים ההסכמים

 .כנדרש סוציאליים ותשלומים כחוק מינימום משכר פחות

 

_______________        ____________________             ________________ 
 אריךת                   שם רו"ח                                  חותמת וחתימה                     
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 'נספח ה
 

 פשיטת רגל והעדר תביעותאי תצהיר 

אני הח"מ __________ ת.ז. _________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
  צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

להתקשר עם  תהמבקש החברהא יתצהיר זה בשם ________________ שההנני נותן  .1
(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת "המציע)להלן:  מכרז זההמזמין במסגרת 

  לתת תצהיר זה בשם המציע. 
 

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה __________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע  .2

נמצא בהליכי פשיטת רגל  וא אינווהודה ככל שהצעתה תזכה במכרז שעלולות לפגוע בתפק

 ככל שהצעתו תזכה.  ובתפקודו/או פירוק שעלולים לפגוע 

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

              _______________      

 המצהיר 

 

 אישור 

אני הח"מ, _______________ , עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני 

במשרדי ברחוב ________________ בישוב/עיר __________ מר/גב' ____________  

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

י ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכ

 בפני על התצהיר דלעיל. 

________________  _______________________        

 חתימה וחותמת                תאריך            
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  9761-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2תצהיר לפי סעיף  - 'ו_נספח 
 

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

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

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

 מצהיר כדלקמן:

  חוק )להלן: " 9981-ון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שווי 9הוראות סעיף

 ;המציע חלות על לא"( שוויון זכויות

 או

  יויד-מקוימות עלו המציע לחוק שוויון זכויות חלות על 9הוראות סעיף . 

 ]***מחק את המיותר[: ובנוסף

 מתחייב לפנותעובדים ו 100עובדים/ המציע מעסיק מעל  100המציע אינו מעסיק מעל 

למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לפי סעיף  וחובותי

ליישומן; ואולם, לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי, כהגדרתו 

 )ה( לחוק שוויון זכויות. 8בסעיף 

 ]***מחק את המיותר[: וסףבנו

המציע לא התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים כאמור לעיל/ המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים כאמור לעיל ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייבת 

לי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והריני מצהיר כי לפנות למנהל הכל

לחוק  9המציע פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של ההנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 שוויון זכויות, ככל שקיבלתי הנחיות כאמור. 

 ובנוסף

 המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה

 ימים ממועד ההתקשרות מכוח מכרז 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 

 לעיל וחתם/מה עליו בפני.בתצהירו/ה ד

 

___________________________________________________ 

 חתימה + חותמת     תאריך
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 נספח ז' 
 

 נוסח ערבות בנקאית מכרז
  

  

 לכבוד 

  ___________ 

  

 לבקשת _______________________________אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום עד לסך של

 

ם: חמישים אלף שקלים חדשים(, שתדרשו מאת _____________________ )במילי 50,000

 בקשר למכרז להחלפה של מקררי מים )צ'ילרים( בקמפוס המכללה האקדמית תל אביב יפו. 

  

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

  ין המדד שפורסם עבור חודש  "( בשיעור ההתייקרות בהמדדלצרכן )להלן:" 

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם 

-נת הגנה שיכולה לעמוד לומבלי לטעון כלפיכם כל טע

 בקשר לחיובים כלפיכם.   ________________________________

  

 ועד בכלל.  1.10.19בתוקפה עד ליום    ערבות זו תישאר 

  

 .   חילה לדרוש את קיום החוב מאת _________________אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים ת

  

  

  

         חתימה              תאריך 
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 נספח ח'
 

 הסכם 
  

  2019שנערך ונחתם בתל אביב  ביום ____ בחודש ________ תשע"ט, 
 

 ן: ב י    
 

 (580-233-252המכללה האקדמית תל אביב יפו )ע"ר                       
 פוי-, תל אביב2רח' רבנו ירוחם             

 
 "( המכללה)להלן "               

 
  -מצד אחד                

 
 
 לבין:                

 
                          ____________________ 

 
 ח.פ______________________                 

 
 

           ____________              באמצעות מורשה החתימה    
                 

 ת.ז_________________ .                     
 

 טלפון_____________________                     
 

 "(החברה" ו/או "הקבלן)להלן " 
 

 –מצד שני -                          
 

  
(, להחלפת מקררי מים )צ'ילרים( "המכרז" )להלן: 130/17והמכללה פרסמה מכרז פומבי הואיל   

 ביעילות אנרגטית גבוהה במכללה, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה; 
  

"הצעת  והקבלן הגיש הצעה למכרז, המהווה חלק בלתי ניפרד מהסכם זה )להלן:והואיל  
 בצע עבור המכללה את העבודה הנדרשת ע"פ תכניות מצורפות למסמכי המכרז; (, להקבלן"

  
והקבלן, מעוניין לבצע את עבודות עבור המכללה, לאחר שביקר במקום באור יום, ראה  והואיל 

 את מצבו והבין את כל הנדרש ממנו לביצוע העבודות בתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו; 
  

אר ש, כי הינו בעל ידע, מומחיות, ניסיון, ציוד, רישיונות, כוח אדם, וכל והקבלן  מצהירוהואיל 
האמצעים הדרושים על מנת לבצע עבור המכללה את העבודה הנדרשת בצורתה כפי שפורטה 

במסמכי המכרז ועל מנת לקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם להוראותיו וללוח 
 הזמנים הקבוע בו; 

  
יסוד הצעת הקבלן כולל לוחות הזמנים שהוצגו על ידו במסגרתה, הצהרותיו ומצגיו  ועל והואיל

החליטה המכללה לקבל את הצעתו, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם, בכפוף לתנאים ובעבור 
 התמורה המפורטים בהסכם זה, בנספחיו וביתר מסמכי המכרז; 

  
ת מקררי מים )צ'ילרים( ביעילות והמכללה מעוניינת להזמין אצל הקבלן את החלפוהואיל 

 אנרגטית גבוהה 

 (כאמור בהסכם זה ובנספחים המצורפים לו; "העבודות")להלן: 
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 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

  הגדרות .2

סמכי המכרז רות במקבלן מיזוג אוויר, חימום אוורור של העבודות המתוא -"הקבלן" .2.1

צוע ובהסכם זה ,לרבות עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל פועל ו/או עובד עבורו ו/או מטעמו בבי

 העבודה. 

לרים( כל העבודות הכרוכות באספקה, פירוק והתקנה של מקררי מים )צ'י  -"העבודות" .2.2

 ביעילות אנרגטית גבוהה במכללה ממועד תחילת העבודה ועד לסיום העבודה ומסירתה

 למכללה לשביעות רצונה. 

מתכנן הפרויקט שמשמש גם כנציג, איש קשר ובר סמכה מטעם המכללה  -"מפקח" .2.3

 להתנהלות, אחריות, מתן אישורים ופיקוח על עבודות הקבלן. 

מראש לביצוע  העבודות על פי התוכניות ומפרט. אתר  מקום שהוגדר -""אתר העבודה .2.4

העבודות ולרבות השטח המוביל למבנה, שטח העבודה יכלול את כל השטח הנחוץ לביצוע 

 לאחסון הציוד, חומרים. 

 כי המכרז.מפרט טכני )נספח א'( וכתב כמויות )מספח ב'( המצורפים למסמ -"מפרט" .2.5

  

  הצהרות והתחייבויות הקבלן .3

 הקבלן מאשר, מצהיר ומתחייב כלפי המכללה כדלקמן:        

ואין כל מניעה חוקית, מקצועית ו/או י כל דין להתקשר בהסכם זה פ-הקבלן רשאי על 3.1

 אחרת לספק את הכלים ו/או להתקשר בהסכם זה.

כי הוא מאשר כי פרטי ההסכם ודרישות המכרז ברורים לו והוא בחן את כל התנאים  3.2

והנסיבות הקשורים בביצוע ההסכם ו/או הנובעים מהם, כי ראה ובחן את המקום 

תנאים לפיהם יצטרך לבצע את באור יום ואת הסכם זה וכי הוא בדק את כל ה

העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם וכי הוא מתחייב לבצע את 

העבודה בהתאם לתוכניות, למפרט, להצעת הקבלן לביצוע העבודה ,להוראות הסכם 

זה ולשביעות רצונה של המכללה, וזאת במיומנות מקצועית, תוך שימוש באביזרים 

ם ובהתאם למפרט, בהתאם ללוחות הזמנים והשלמת ,בציוד ובחומרים תקניי

העבודות במועד ובהתאם להוראות כל דין; הקבלן מצהיר כי הינו בעל הכישורים, 

 המיומנות, העובדים, הציוד והאמצעים לצורך ביצוע כלל העבודות; 

בכפוף לסעיפים הנ"ל הקבלן מתחייב לבצע את העבודה לפי דרישת ו/או הוראות  3.3

 המפקח. 

 

  עובד מעביד יחסי .4

למען הסר ספק, מצהירים בזאת הצדדים כי התקשרות הקבלן עם המכללה עפ"י הסכם  .4.1

זה הינה התקשרות של קבלן עצמאי, וכי עובדיו של הקבלן וכל אדם אחר העושה עבודה 

כל שהיא עבורו ו/או בשמו ו/או מטעמו אינם ולא יחשבו בשום מקרה שהוא כעובדי 

וכן בין הקבלן ובין המכללה אין ולא יהיו כל יחסי עובד  המכללה, ובינם לבין המכללה

ומעביד או יחסים משפטיים אחרים המטילים אחריות כלשהיא על המכללה וכל חובות 

 שהן, למעט התחייבותה לשלם לקבלן תמורת העבודות כפי הקבוע בהסכם זה; 
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משום  הצדדים מצהירים ומאשרים כי הקבלן הינו עצמאי ואין בזכות הפיקוח הנ"ל .4.2

יצירת יחסי עובד מעביד בין הקבלן למכללה, אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יבצע את 

 העבודה בהתאם להסכם ובשום מקרה לא יראה ולא יחשב הקבלן כעובד המכללה; 

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה במלוא הסכום אשר תדרוש המכללה  .4.3

ות משפטיות ומנהליות כתוצאה מכל דרישה לשלם ו/או להוציא בכל דרך שהיא כולל עלוי

ו/או תביעה ו/או טענה שיעלה או יפנה מי מעובדי הקבלן ו/או משמשיו הנובעות מהעבודות 

 נשוא הסכם זה. 

  

  -הקבלן מתחייב עובדים .5

לספק על אחריותו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה ולסיומה במועד  .5.1

על עובדיו,  לספק להם אמצעי תחבורה וכל דבר אחר  שנקבע מראש, לפקח ולהשגיח

 5הכרוך בהעסקתם; 

להעסיק עובדים מקצועיים, מיומנים, בעלי כישורים, רישיונות והיתרים מתאימים  .5.2

לביצוע העבודה, לשלם לעובדיו שכר ותנאים נלווים, כולל הפרשות לתנאים סוציאליים, 

יים החלים, ולשאת בכל ההוצאות על פי כל דין לרבות צווי הרחבה והסכמים קיבוצ

 הכרוכות בהעסקתם , לרבות תשלומי שכר, הפרשות סוציאליות וניכוי מס על פי כל דין; 

 להעסיק אך ורק עובדים שהינם אזרחי מדינת ישראל ובגירים, כהגדרתם בחוק;  .5.3

להבטיח את תנאי הבטיחות וכל הנדרש לשמירת בטיחותם ובריאותם של עובדיו  .5.4

 כדרוש בחוק; 

אם המכללה או מפקח מטעמה יהיו סבורים שעובד המועסק על ידי הקבלן אינו  .5.5

מתאים לתפקידו לנוכח התנהגות בלתי הולמת או מכל סיבה שהיא, תהא המכללה 

רשאית לדרוש את החלפתו של העובד ועל החברה לבצע באופן מידי עם  קבלת 

 ההתראה; 

שב כהפרה יסודית של הפרת התחייבויותיו של הקבלן הכלולות בסעיף זה תח .5.6

 ההסכם. 

  

  היתרים ורישיונות .6

הקבלן מתחייב להשיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או  .6.1

האישורים הנדרשים מעת לעת עפ"י כל דין לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה 

הוראות כל חיקוק  ולנהוג בהתאם לתנאי והוראות ההיתרים והרישיונות הנ"ל ועפ"י

 הנוגע בדבר; 

 לעיל;  6.1הקבלן יישא באחריות בלעדית לכל התוצאות שתנבענה מהפרת סעיף  .6.2

הקבלן  מתחייב לבצע ולמלא אחר כל הוראות הבטיחות לפי כל דין ו/או הוראות משרד  .6.3

העבודה ו/או כל הוראות של כל גוף מוסמך אחר ובהתאם למקובל ולנקוט בכל אמצעי 

 בטיחות הדרושים והמקובלים בביצוע העבודה במתחם המכללה; הזהירות וה

 הפרת סעיף זה, על כל תנאיו, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.  .6.4

  

  עבודות הקבלן .7

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ובכפוף לדרישות המפרט הטכני, אשר צורף  7.1

 למכרז. 

רה למנוע על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הגורמים הקשורים לעבודה במט 7.2

העבודות מבוצעות במתקן פעיל ועל הקבלן הפרעות מיותרות לשגרת הפעילות. 
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לבצע את העבודות בצורה כזו אשר תאפשר את המשך הפעילות של המיתקן, 

הקבלן לא יהיה לרבות עבודה בשעות הלילה, עבודה בסופי שבוע וכל אשר יידרש. 

בתיאום  עם המפקח  עליו  זכאי לתוספת תשלום בגין האמור לעיל. הקבלן יעבוד

 יורה המזמין . 

הקבלן  מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ולהצעת הקבלן לביצוע  7.3

 העבודה המצורפות להסכם זה ובתאם להסכם זה, אך מוסכם במפורש כי: 

כל הכלים, חומרי הגלם, חומרי עזר, פיגומים, גידור השטח, כלי עבודה, פינוי 7.3.1

צוע מושלם של כל העבודות, יסופקו על ידי הקבלן אשפה וכול הדרוש לבי

 ועל חשבונו, אלא אם צוין במפורש אחרת; 

מוסכם על הצדדים שאספקת החומרים כוללת גם את רכישתם, העמסת 7.3.2

 החומרים, הובלתם, פירוקם ואחסנתם;

על הקבלן לקבל אישור מראש ובכתב  מהמפקח על טיב החומרים והציוד 7.3.3

 וע העבודות; המשמשים אותו לצורך ביצ

המזמין / המפקח יהיה רשאי לפסול חומר במידה והוא אינו עונה לדרישות, 7.3.4

 וזאת אף אם אושר.

יגיש הקבלן   לאחר אישור תכניות הקבלן לביצועעם קבלת צו התחלת עבודה 7.3.5

לאישור המפקח את השרטוטים והמפרטים הטכניים של הציוד ואת כל 

לפני תחילת העבודות. הקבלן לא  הנתונים הרלוונטיים לגבי רכיבי הציוד,

יזמין או יתקין כל ציוד לפני קבלת אישור המכללה.  אישור זה אינו מסיר 

את האחריות על טיב החומרים מהקבלן. יאושרו לשימוש רק פרטי ציוד 

העונים במלואם על הדרישות המופיעות  במפרט בטבלאות הציוד 

 ובתוכניות.

ות )נספח ב'(, המצורפים למסמכי המכרז, המפרט הטכני )נספח א'( וכתב הכמוי7.3.6

הינן מסמכים משלימים. אין הכרח כי כל הפרטים יופיעו בשני המסמכים 

 ויתכן מצב בו חלק מהפרטים יצוין רק באחד מהמסמכים.  

 

  תקופת העבודה ומשכה 8

ימי עבודה מיום קבלת ההודעה  10הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח, בתוך    8.1

ן המבצע של העבודות עבור המכללה, תכניות עבודה מפורטת על בחירתו כקבל

הכוללת רשימת ציוד, דפי קטלוגים ,וכן את לוח זמנים המפורט לביצוע העבודות 

 כפי שהוגש על ידו במסגרת הצעתו; 

באחריות הקבלן, עובר להכנת התוכניות, לאמת את נתוני האתר הרלוונטיים   8.2

ע התאמה למפרט ותוכניות, לכתב הכמויות לעבודתו, בדיקת תכניות המתכנן, ביצו

 ולכל דרישה הקיימת לטובת כתיבת התוכנית וביצוע העבודות; 

, את כל הסכםימי עבודה מיום חתימת ה 10הקבלן יגיש לאישור המפקח, בתוך  8.3

 החומר הנדרש לאישור, כל החומר יוגש בפעם אחת בצורה מרוכזת ומסודרת; 

בות התלויות במכללה, יידחה יום סיום העבודה חל עיכוב בסיום העבודות בגין נסי 8.4

 כמניין ימי העיכוב; 

הקבלן מתחייב לעבוד מיום תחילת העבודה ולבצעה בשקידה ובקצב התקדמות  8.5

 ראוי ובכפוף לתקופת העבודה המפורטת בסעיף בלוח הזמנים; 

אם לא השלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה, או תוך הארכה  8.6

להשלמת העבודות על ידי המכללה, ישלם הקבלן למכללה את הסכום  שניתנה לו

להסכם, על כל יום  17.9שצוין כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש כמפורט בס.ק 
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איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה ועד לסיום העבודה בפועל 

 ומסירתה למכללה; 

יים הנ"ל מכל סכום שיגיע המכללה תהא רשאית לנכות ו/או לקזז את סכום הפיצו 8.7

 לקבלן. 

  

  בטיחות ונהלי עבודה 9

ביצוע הקבלן או מנהל העבודה מטעמו יהיו נוכחים באתר העבודות בכל שעות  9.1

 העבודה;

באחריות הקבלן למנות אחראי בטיחות הממונה על כל נושא הבטיחות בעת ביצוע  9.2

 העבודות והנלווים לו; 

בגדר ו/או בחיץ אחר מתאים על מנת הקבלן יהא אחראי לתחום את אתר העבודה  9.3

למנוע גישה ממי שאינו מורשה ו/או עובד הקבלן ועל מנת לשמור על בטיחות 

 העוברים והשבים במקום והסטודנטים הנמצאים באתר העבודה ובסביבתו; 

מובהר למען הסר כל ספק, כי הקבלן לבדו הנו האחראי על הסדרת אמצעי  9.4

הנוגע לבטיחות בעבודה ולטיב הביצוע, ויראו  הבטיחות וקיום הוראות כל דין בכל

ורך עניני בטיחות את הקבלן כ"אחראי על ביצוע העבודות" לכל דבר, לרבות לצ

 וניהול העבודה.

העתק מהסכם זה על נספחיו ולרבות התוכניות יוחזקו דרך קבע באתר, בין השאר  9.5

 לשימושו ועיונו של המפקח בשעות העבודה באתר; 

ח מטעמה רשאים לבדוק את עבודות הקבלן ולהשגיח על המכללה ו/או המפק 9.6

ביצוען וכן לדרוש בכל עת בדיקת טיב וסוג החומרים ו/או האביזרים ו/או העבודה 

והקבלן מתחייב לבצע את הבדיקה מיד עם קבלת הדרישה ולסלק ו/או לתקן ו/או 

די להחליף כל חומר ו/או אביזר ו/או לבצע את העבודה מחדש, כפי שיידרש על י

 המכללה ו/או המפקח והכול על חשבונו של הקבלן בלבד; 

המכללה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את עבודות הקבלן בכל  9.7

מקרה של אי קים של תנאי הבטיחות. הפסקת הפעילות תימשך כל עוד לא 

יינקטו כל האמצעים לשיפור החריגות מנהלי הבטיחות כפי שיורה המזמין. 

קבלן לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו, מבחינה כספית הפסקת עבודות ה

 ומבחינת לוח הזמנים שעליו התחייב.

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח להיכנס בכל עת לאתר העבודות ולבצע את  9.8

 עבודתו. 

  

  פינוי פסולת/חומרים 10

הקבלן יאסוף את כל פסולת הבניה במכולה ייעודית שתפונה בכל פעם שתתמלא לאתר  10.1

 ה; הטמנה מורש

באחריות הקבלן ועל חשבונו לפנות את כל פסולת העבודה מהאתר למקום מורשה  10.2

  להטמנת אשפה. פינוי האשפה ופסולת העבודות תפונה בפרק זמן סביר;

יובהר כי היטל ההטמנה וכל עלות נוספת הכרוכה באיסוף ו/או פינוי ו/או הטמנת  10.3

 הפסולת תחול על הקבלן . 

צעו לשביעות רצונה של המכללה, רשאית המכללה, בהתאם היה ופעולות הניקיון לא יבו 10.4

לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות אלו באמצעות עובדים אחרים ולחייב את הקבלן על 

 ההוצאות שיגרמו כתוצאה מכך.  
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  שינויים בעבודה 11

המכללה תהיה רשאית בכל עת שתמצא לנכון להורות על שינויי בעבודות הקבלן על פי  11.1

 תוך כדי ביצוע העבודה; הסכם זה ,

הוראות בדבר השינויים יעשו באמצעות המפקח אשר ידאג שההוראות לשינויים יעשו  11.2

 במסמך בכתב ויימסרו לקבלן; 

המכללה לא תורה על שינויים בעבודות הכלולות בפרק מתוך הצעת הקבלן לביצוע  11.3

 העבודה אשר כבר הושלם על ידו; 

, 8חייבות ארכה בלוח הזמנים הקבוע בסעיף היה והקבלן סבור שהוראות השינויים מ 11.4

שעות ממועד הגשת הבקשה   24יגיש למפקח בקשה בכתב לקבלת ארכה, וזאת  בתוך 

סמכות לאשר את הארכה בלוח הזמנים נתונה לשיקול דעתו של ידי המפקח. ה-לשינויים על

 המפקח וכפופה למתן אישורו בכתב לארכה המבוקשת לידי הקבלן; 

, על הקבלן להציע בכתב הצעת 11.1לה לנצל את זכותה כאמור בסעיף באם בחרה המכל 11.5

מחיר לפני תחילת הפעילות, עליה יחתום מנהל הפרויקט והמתכנן. המכללה רשאית לאשר 

את הצעת המחיר של הקבלן או להורות לקבלן לבצע את העבודות הנוספות והתמורה 

(. במקרה של הפחתת "מחירון שינויים")להלן :  10%לפי מחירון דלק בהפחתת  תחושב

העבודות, תזוכה המכללה בשיעור האמור. המזמין רשאי לבחור קבלן אחר לביצוע 

ידי הקבלן כפוף לאישור -העבודות הנוספות. בכל מקרה, ביצוע העבודות הנוספות על

 המכללה לכך בכתב ומראש. 

ניס שינוי בעבודתו אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מטעם הקבלן אינו רשאי להכ 11.6

 המכללה. 

  

  מסירת המתקן 12

עם סיום העבודה על הקבלן להודיע על כך למפקח ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של   12.1

ימי המבחן ידריך הקבלן  10ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת. במהלך  10

רבות התגברות על תקלות, טיפול ואחזקה וכל את המזמין על אופן פעולת המערכת ל

  הנדרש להפעלה נכונה של המערכת.

לעיל, יימסר המתקן  12.112.1לאחר סיום תקופות הניסיון והמבחן כאמור בסעיף   12.2

  לידי המפקח.

הציוד בהם הוא בגמר העבודה יגיש הקבלן סט תכניות, מפרטים טכניים של פרטי  12.3

השתמש, תכניות חשמל ובקרה אשר יכללו את כל השינויים שנעשו בלוחות החשמל, 

( עותקים 3במערכות הבקרה וכל המידע הרלוונטי לפרויקט . התוכניות יוגשו בשלושה )

 תיק הפרויקט.  –בתיק מסירה מסודר 

מערכות )כפי שבוצע( של כל ה As Madeבנוסף לאמור תיק המסירה יכלול תכניות  12.4

תכניות צנרת, ניקוז  החדשות והשינויים שנעשו במערכות הקיימות. בין השאר יוגשו

 וחשמל. התוכניות יוגשו בצורה מסודרת ויהיו חלק מתיק המסירה של המערכת. 

   

  אחריות לטיב העבודה 13

 נה, שתחילתם ביום סיום העבודה;  ש –חודשים  12תקופה בת  "תקופת הבדק" 13.1
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הוו התאמה אשר ית-לבצע על חשבונו תיקון של כל פגם או איהקבלן יהא אחראי  13.2

בתקופת הבדק וכן יהא אחראי בגין כל נזק אשר ייגרם בשל קיומו של הפגם או אי 

 "(; האחריותההתאמה )להלן: "

זק אחר שייגרם, ההתאמה וכל נ-מותנה בכך, כי התהוות הפגם, אי  2.13האמור בסעיף  13.3

 ידיו; -ת ההסכם עלנובעים מעבודת הקבלן ו/או מהפר

האחריות כוללת מתן שירותי תחזוקה, שירותי מונע לכל חלקי המתקן, כולל שימון  13.4

 וגירוז, ניקוי או החלפת מסננים, מתיחות רצועות, חיזוק ברגים וכד', והכול לפי הוראות

 היצרן; 

הקבלן יחזיק ברשותו מלאי חלפים למתן שירותי האחריות ואחזקה שוטפת לשני מקררי  13.5

 ם המבוקשים;  המי

בתום תקופת הבדק ולפי דו"ח שיגיש המפקח, יבצע הקבלן את התיקונים הנדרשים בתוך  13.6

 ימי עבודה מיום המצאת הדו"ח;  5

תם השבתת המערכת או חלקה, תוך התאמה שמשמעו-במקרה של התהוות ליקוי ו/או אי 13.7

ל התקלה שעות ממועד קבלת ההודעה ע 24תקופת הבדק, יבצע הקבלן את התיקון בתוך 

ורמים גהתאמה שאינם -מהמכללה ו/או המפקח. במקרה של התהוות ליקוי ו/או אי

להשבתת המערכת או חלקה, יבצע הקבלן את התיקון מוקדם ובסמוך ככל האפשר לפניית 

שעות. למכללה ו/או למפקח שיקול הדעת  96המכללה ו/או המפקח ולכל היותר בתוך 

תאמה שמשמעותם השבתת המערכת או ה-או איהבלעדי להכריע האם מדובר בליקוי ו/

 חלקה; 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן בגין כל ליקוי ו/או אי התאמה שיתגלו  13.8

לאחר תקופת הבדק והנובעים מרשלנות הקבלן בביצוע העבודה ו/או משימוש בחומרים 

 דיו;י-באיכות שאינם מסוג מעולה ו/או מתוך הפרת ההסכם על

בזאת כי מועד סיום העבודה יקבע רק לאחר מתן אישור בכתב על ידי מפקח ו/או מובהר  13.9

 אחראי מטעם המכללה. 

  

  נזקים 14

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק גוף ו/או לרכוש העלול להיגרם למכללה ו/או לעובדיה  14.1

ו/או לאורחיה ו/או לבאים בשעריה ו/או לתלמידיה ו/או לכל צד ג', ואשר קשור לביצוע 

 העבודות; 

במידה ותידרש המכללה לשלם לצד ג' כלשהו בגין עילה הנובעת מביצוע העבודות ו/או  14.2

בקשר אליהן, מתחייב הקבלן לשפות את המכללה בגין כל דרישה כאמור וזאת מיד עם 

קבלת הדרישה, בצירוף ריבית כחוק מיום התשלום ועד להחזרתו בפועל, ולרבות הוצאות 

 ושכ"ט עו"ד; 

תבע המכללה לדין בתביעה אזרחית ו/או פלילית, בגין מעשה ו/או מחדל של במידה ותי 14.3

הקבלן בגין הסכם זה, תהא רשאית המכללה לצרף את הקבלן כצד ג' להליכים אלה וכל 

ההוצאות ,הקנסות, והנזקים הכרוכים בהליכים אלה יחולו על הקבלן בלבד וישולמו על ידו 

 למכללה מיד עם דרישה ראשונה. 

  

 ביטוח 15

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לערוך  15.1

ולקיים על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד 

הגשת התביעה, גם למשך שבע שנים נוספות מסיומו, את הביטוחים הבאים )להלן: 

 -"ביטוחי הקבלן"(:
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ות למשך כל תקופת ביצוע העבודות ולמשך תקופת תחזוקה ביטוח עבודות קבלני 15.1.1

לאישור עריכת הביטוח  1חודשים לפחות, והכל כמפורט בסעיף  12מורחבת של 

המצורף להסכם זה כנספח ב, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור 

 עריכת ביטוחי הקבלן"(.

מכללה ולמבטחים. במקרה של נזק לעבודות, על הקבלן להודיע על כך מידית ל

על הקבלן לעשות כל שיידרש לתיקון הנזק ולמימוש זכויותיו ו/או זכויות 

 המכללה כלפי המבטחים בגינו.

כל תגמולי הביטוח שישולמו מכוח פוליסה זו לביטוח העבודות, בגין נזקים 

למכללה, ישולמו ישירות למכללה, או למי שהמכללה יורה, והמכללה תשתמש 

דעתה המוחלט. הקבלן יישא בתשלומי ההשתתפות העצמית,  בהם על פי שיקול

 הנקובים בפוליסת העבודות.

ביטוח "אש מורחב" המכסה על בסיס ערך כינון את כל הרכוש, ציוד  15.1.2

ומתקנים המובאים על ידי הקבלן לאתר ו/או המשמשים לצורך ביצוע 

העבודות )אשר אינם כלולים בפוליסת העבודות, באשר אינם מהווים חלק 

 לאישור עריכת ביטוחי הקבלן. 2מהעבודות(, והכל כמפורט בסעיף 

ביטוח ציוד מכני הנדסי לכל הציוד המכני ההנדסי המובא לאתר ו/או  15.1.3

לאישור עריכת ביטוחי  3המשמש לצורך ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף 

 הקבלן.

לאישור עריכת ביטוחי הקבלן.  4ביטוח אחריות מקצועית, כמפורט בסעיף  15.1.4

ח זה יהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ולמשך שבע שנים ביטו

 נוספות מתום ביצוע העבודות ומסירתן למכללה. 

לאישור עריכת ביטוחי הקבלן.  5ביטוח אחריות המוצר, כמפורט בסעיף  15.1.5

ביטוח זה יהיה בתוקף החל ממועד מסירת העבודות למכללה ו/או כל חלק 

 ר. מהן ולמשך שבע שנים ממועד המסירה כאמו

כן מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו, את שאר הביטוחים  15.1.6

וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי, וביטוח חובה לכל 

כלי הרכב המובאים לאתר ו/או המשמשים לביצוע העבודות. כן מתחייב 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי הרכב כאמור. הקבלן לערוך

 

 ביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או לטובתה.

 

למרות האמור, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוחים כאמור בס"ק 

, יחול הפטור כאמור דלעיל, במלואם או בחלקם ואולם, במקרה כזה 15.1.3 –ו  15.1.2

 להלן כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם. 15.8בסעיף 

 

מובהר כי גבולות האחריות/תנאי הכיסוי במסגרת ביטוחי הקבלן, כמפורט באישור  15.2

עריכת ביטוחי הקבלן, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן 

המכללה ו/או מי מטעמה בכל מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד 

הנוגע לדרישה כאמור. כן מתחייב הקבלן לכונן את גבולות האחריות בכל מקרה 

 שימוצו עקב אובדן ו/או נזק.

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, מתחייב הקבלן להמציא לידי המכללה, לפני   15.3

שלום תחילת ביצוע העבודות על פי הסכם זה וכתנאי מוקדם לביצוען ו/או לכל ת

על חשבון התמורה, את אישור עריכת ביטוחי הקבלן, כשהוא חתום בידי מבטחיו. 

כן מתחייב הקבלן לגרום לכל שינוי שיידרש על ידי המכללה באישור עריכת 
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הביטוח, על מנת להתאימו להתחייבויותיו על פי הסכם זה. ואולם, מובהר בזאת כי 

הנתונה למכללה ביחס לאישור  אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בזכות הביקורת

עריכת ביטוחי הקבלן ו/או לפוליסות הביטוח, טיבם, היקפם, תוקפם או היעדרם, 

כדי לגרוע ו/או להפחית מאחריות הקבלן ו/או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או 

 על פי דין.

 -פי הצורך ל –הקבלן מתחייב לוודא כי ביטוחי הקבלן יוארכו/יחודשו מעת לעת  15.4

היה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ו/או לתקופות הנוספות כנדרש על פי וי

  הסכם זה. 

בתום תקופת ביטוחי הקבלן, ימציא הקבלן לידי המכללה אישור עריכת ביטוח  15.5

מעודכן בגין הארכת/חידוש ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ומידי תקופת 

, ובכל הנוגע לביטוח ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור

הללו  –האחריות המקצועית וביטוח אחריות המוצר לעריכתם התחייב הקבלן 

במועדים  –יוחזקו בתוקף והקבלן מתחייב להציג אישורי עריכת ביטוח בגינם 

 כאמור ולמשך שבע שנים נוספות ממועד תום ביצוע העבודות ו/או מסירתן.

יטוחי הקבלן ולמלא אחר כל תנאי הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין ב 15.6

 הפוליסות. 

אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחים דלעיל,  15.7

מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח 

רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות 

 כלפי המכללה ו/או מי מטעמה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. התחלוף

ללה ו/או הבאים פוטר את המכ -בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו  –הקבלן  15.8

מטעמה וכן את יתר הקבלנים ו/או היועצים ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע 

ם העבודות )להלן: "הגורמים האחרים"( אשר בהסכמיהם של הגורמים האחרים ע

המכללה נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכושו 

המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות לרבות במפורש כלי רכב, ולא 

תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק 

ה ו/או הבאים מטעמה וכן כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן פוטר את המכלל

את הגורמים האחרים אשר בביטוחיהם של הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל 

כלפי הקבלן, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי 

כת ביטוחי הקבלן )או שהיה זכאי לאישור ערי 3-ו 2, 1הביטוחים כאמור בסעיפים 

עצמית ו/או הפרת תנאי הפוליסות ו/או ביטוח חסר(, לשיפוי אלמלא ההשתתפות ה

 ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק

 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

או קבלנים תחייב, כי בהסכמי ההתקשרות שלו עם מתכננים ו/או יועצים ו/מ  הקבלן 15.9

ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )ככל  ו/או קבלני משנה במסגרת

שיתקשר עם גורמים כאמור ורק אם הדבר מותר לו על פי ההסכם(, יופיעו דרישות 

לדרישות הביטוח על פי הסכם זה. למען הסר ספק  BACK TO BACKביטוח 

כללה ביחס לעבודות מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המ

הפרויקט במלואן, לרבות במפורש עבודות שנמסרו לביצועם של קבלני המשנה 

והוא יהיה אחראי לשפות את המכללה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין 

או בעקיפין, עקב עבודות אלה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה 

   או.במי מהפוליסות דלעיל ובין אם ל

 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.  15.10
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  המחאת/ הסבת זכויות 16

הקבלן אינו רשאי להמחות, להעביר, להסב או לשעבד את זכויותיו ו/או התחייבויותיו  16.1

תן, לאחר, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם קיבל מראש כולן או מקצ פי הסכם זה, -על

 ת של נציג המכללה המורשה לכך; ובכתב הסכמה מפורש

 הפרת סעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.  16.2

  

  התמורה 17

מוסכם בין הצדדים כי התמורה לביצוע העבודות תהיה ע"פ הצעת הקבלן, המצורפת  17.1

כנספח ב' לכתב ההזמנה להציע הצעות ומהווה את מלוא התמורה המגיעה לקבלן עבור 

ל כל נספחיו והיא אינה צמודה למדד כלשהו. מחירי ביצוע העבודה בהתאם להסכם זה ע

היחידה של הקבלן קבועים וסופיים, ולא תחול עליהם התייקרות ו/או הצמדה כלשהי והם 

לא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות בגין שינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ ובמדדי 

נויים בשיעורי הריבית, המחירים השונים, שינויים במחירי חומרים ,מלאכות ושכר, שי

הטלת מיסים, היטלים, מכסים וכיוצ"ב .מובהר בזאת כי מחירי היחידה כוללים את כל 

 המיסים למיניהם, למעט מע"מ; 

מובהר בזאת כי הצעת הקבלן הינה הצעה סופית ולקבלן לא תהייה כל דרישה ו/או כל  17.2

 תביעה ו/או טענה כספית כלפי המכללה; 

ידרשו עבודות נוספות שלא נכללו במפרט ו/או בכתב הכמויות, במידה ובמהלך העבודות  17.3

על הקבלן להציע בכתב הצעת מחיר לפני תחילת הפעילות, עליה יחתום מנהל הפרויקט 

והמתכנן. המכללה רשאית לאשר את הצעת המחיר של הקבלן או להורות לקבלן לבצע את 

"מחירון )להלן :  10%העבודות הנוספות והתמורה תחושב לפי מחירון דלק בהפחתת 

(. במקרה של הפחתת העבודות, תזוכה המכללה בשיעור האמור. המזמין רשאי שינויים"

ידי -לבחור קבלן אחר לביצוע העבודות הנוספות. בכל מקרה, ביצוע העבודות הנוספות על

 הקבלן כפוף לאישור המכללה לכך בכתב ומראש. 

ראותיו, יבוצעו אך ורק אם סיום כל התשלומים שיבוצעו לפי הסכם זה ובהתאמה להו 17.4

  העבודות ובכפוף לאישור המפקח לגבי השלמת העבודה ולשביעות רצון המכללה;

ויהא  30חשבון זה יימסר למפקח מטעם המכללה ולאישורו. התשלום יבוצע שוטף+  17.5

 מערכו;  80% -מותנה באישור המפקח, וישולם ב

לא של המכללה וקבלת האישורים בתמורה לביצוע העבודות במלואן לשביעות רצונה המ 17.6

הנדרשים כמפורט בהסכם זה והשלמת המסירה למכללה, בכפוף לאישור העבודות על ידי 

המפקח יהא הקבלן זכאי לקבל סך כנקוב בתוספת להסכם אשר נחתמה בין הצדדים 

ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה וזאת, כנגד המצאת חשבונית מס של הקבלן והמצאת 

 להלן;  18המכללה ערבות בנקאית אוטונומית לתקופת הבדק כמפורט בסעיף הקבלן לידי 

הסופיים מסכום כלל העבודה ישולם לקבלן לאחר תום תקופת הבדק, בתנאים של  20%  17.7

 ;18.3ובסעיף  17.4בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף קטן  30שוטף+

הסכומים ששולמו לקבלן מובהר בזאת כי מסך החשבון הסופי המגיע לקבלן יופחתו כל  17.8

וכן כל סכום המגיע למכללה מהקבלן אם בהתאם להוראות הסכם זה ואם בהתאם 

  להוראות כל דין;

  -פיצוי מוסכם 17.9

בגין כל יום קלנדארי של איחור בהשלמת העבודות מהמועד שנקבע  17.9.1

₪(.  ₪000,5 )מראש, ישלם הקבלן למכללה סכום של חמשת אלפים 

 ואינו צמוד למדד כלשהו;  סכום זה כולל מס ערך מוסף
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 המכללה תהא רשאית לקזז סכום זה מהחשבון הסופי המגיע לקבלן.  17.9.2

  

 

 

  ערבויות ובטחונות 18

עם חתימת ההסכם ימציא הקבלן למכללה ערבות בנקאית אוטונומית ועצמאית בהתאם  18.1

לנוסח המצ"ב כנספח א' להסכם, בלתי תלויה ובלתי מסויגת, צמודה למדד המחירים 

(, העומדת לפירעון עם דרישה ראשונה בלא צורך לדרוש "ערבות ביצוע"הלן: לצרכן )ל

פירעונה מאת הנערב תחילה, ובלא שפירעונה יגרע מכל סעד אחר המוקנה למכללה לפי 

הסכם זה ו/או לפי כל דין, אשר תשמש להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם 

 ( חודשים; 6למשך תקופה של שישה )מהתמורה )כולל מע"מ(  10זה בשיעור של %

עם סיום העבודה, ימציא הקבלן למכללה ערבות בנקאית אוטונומית ועצמאית, בלתי  18.2

 ,("ערבות בדק"תלויה ובלתי מסויגת, צמודה למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים )להלן: 

העומדת לפירעון עם דרישה ראשונה בלא לדרוש פירעונה מאת הנערב תחילה, ובלא 

ירעונה יגרע מכל סעד אחר המוקנה למכללה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ,בשיעור של שפ

מהתמורה הסופית )כולל מע"מ(, כערבות לטיב הביצוע ולביצוע תיקונים. הערבות  %5

חודשים  12והיא תעמוד בתוקפה למשך תקופה של  הסכםתהיה בנוסח המצ"ב כנספח א' ל

 ממועד סיום העבודה; 

את ערבות הבדק לטובת המכללה, תשולם ייתרת התשלום לקבלן ובהתאם רק לאחר המצ 18.3

 להסכם זה;  17לסעיף התמורה המופיע בסעיף 

ערבות הביצוע תוחזר לקבלן במידה ולא תמומש ע"י המכללה בעת קבלת ערבות בדק  18.4

לטובתה. ערבות הבדק תוחזר לקבלן במידה ולא תמומש ע"י המכללה לאחר סיום שנת 

 הבדק .  

 סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.  הפרת 18.5

  

  הפרות וסעדים 19

הפר הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה ולרבות אלה שנקבעו  19.1

כהפרות יסודיות ,יהא הקבלן מחויב לפצות את המכללה בעד כל ההוצאות, הנזקים 

צאות מנהליות ומשפטיות שנגרמו לה וההפסדים וכן בגין כל העלויות, הפרשי המחירים והו

 כתוצאה מההפרה ו/או הפסקת העבודה ; 

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכות המכללה לקבלת כל סעד אחר בהתאם להוראות  19.2

הדין ולהוראות הסכם זה, לרבות הסכמת הצדדים בדבר פיצוי מוסכם, ושיקול דעתה של 

 המכללה; 

חראית לשום נזק כספי, אם ייגרם כזה, לקבלן מוסכם במפורש כי המכללה לא תהיה א 19.3

 כתוצאה מהפסקת ההסכם; 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא המכללה זכאית לבטל מיד את ההסכם בהודעה  19.4

 בכתב לקבלן חתומה על ידי נציג מורשה מטעם המכללה בכל אחד מהמקרים דלהלן: 

פרה הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו ולא תיקן את הה 19.4.1

לאחר שקיבל על כך התראה מאת המפקח, תוך הזמן שנקבע 

בהתראה. זמן זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה, בהתחשב 

 בסוג ההפרה ואופייה; 
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מפקח מטעם המכללה התרה בקבלן שאין הוא מבצע את עבודתו  19.4.2

לשביעות רצונה של המכללה והקבלן לא נקט באמצעים לתיקון 

ב לקדמותו באופן מיידי, בהתאם למהות המצב  ו/או החזרת המצ

 ההתראה; 

 הוגש כנגד הקבלן ו/או מתנהל כנגדו ו/ או ניתן כנגדו צו ולרבות הליך 19.4.3

 ימים:  10כדלקמן שלא בוטל בתוך 

אם הוטל על הקבלן עיקול לרבות עיקול זמני מטעם רשות שופטת  19.4.3.1

 ו/או הוצאה לפועל. 

לט על פירוק החברה אם הקבלן  החל בהליכי חדלות פרעון ו/או הוח 19.4.3.2

 ו/או ניתן כנגדו צו פירוק  . 

אם כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו הוגש כתב אישום ו/או הורשע  19.4.3.3

 הקבלן ו/או מי מנהליו בגין עבירה שיש עמה קלון. 

 הרשעה על עבירה לפי פקודת מס הכנסה או מס ערך מוסף.  19.4.3.4

למניעת ספק נקבע כי האמור לעיל מקנה למכללה זכות לביטול  19.4.4

כם כולו או חלקו בלבד וזאת מבלי לגרוע מהאמור ביתר ההס

 סעיפי ההסכם; 

מבלי לפגוע בזכויות המכללה על פי הוראות הסכם זה ו/או  19.4.5

הוראות הסכמים אחרים שבין הצדדים ו/או כל דין, תהא 

המכללה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לקבלן, הן על פי הוראות 

ים שבין הצדדים ו/או הסכם זה ו/או על פי הוראות הסכמים אחר

בדרך אחרת כלשהי, כל סכום המגיע למכללה מהקבלן על פי 

הוראות הסכם זה ו/או על פי הוראות הסכמים אחרים ו/או בדרך 

 אחרת כלשהי. 

  

למען הסר כל ספק יובהר כי הקבלן אינו רשאי לקזז לעכב תחת ידו מיטלטלין ו/או נכסים  20

 השייכים למכללה. זכויות ו/או זכויות ו/או כספים ו/או 

הסכם זה על נספחיו מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים  21

הנדונים בהם, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זכרון דברים, הצעות, 

סיכומי דיון ומסמכים ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל פה( בנושאים ובעניינים 

 רים, בין הצדדים, קודם לחתימתו של הסכם זה. האמו

תיקון, שינוי או תוספת להסכם זה יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי כל  22

 הצדדים להסכם זה.

לא אכף צד להסכם זה זכות מזכויותיו על פיו, לא יראה הדבר כוויתור על אותה זכות או  23

ה הדבר במפורש ובכתב. ויתור שנעשה כוויתור על זכויות אחרות כלשהן אלא אם נעש

 במפורש ובכתב בעניין מסוים לא יפורש כחל על ענין אחר, אלא אם נאמר הדבר במפורש.

 כתובות הצדדים יהיו כמופיעות בראש ההסכם.  24

ימים מתאריך  7כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו, בדואר רשום תחשב כמתקבלת כעבור  25

 המשלוח. 

 ה בין הסכם זה ולבין הנספחים, יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה. בכל מקום שתהא סתיר 26
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  
  

 __________________               ______________________ 
 בלן חותמת וחתימות הק                                                        חותמת וחתימות המכללה  
  
  
  

 . שם חותם:__________ 1        שם החותם:__________ .1
  

 תפקידו:_____________                                             תפקידו: ____________    
  
  
  

 . שם החותם:_________ 2        שם החותם:__________ .2
  

 תפקידו:____________                      תפקידו:   _____________     
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  נספח א'

 
  נוסח ערבות בנקאית ביצוע/בדק

  

  

 לכבוד 

  ___________ 

  

 לבקשת _______________________________אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום עד לסך של

 

 ______________(,_________________________________ )במילים: _____________

התקשרות להחלפה של מקררי  הסכםשתדרשו מאת __________________________בקשר ל
 מים )צ'ילרים( בקמפוס המכללה האקדמית תל אביב יפו. 

  

אנו מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, צמוד למדד המחירים 
לבין   בין המדד שפורסם עבור חודש  "( בשיעור ההתייקרות המדדלצרכן )להלן:" 

המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם ומבלי 
         -לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד ל

 בקשר לחיובים כלפיכם.   
  

 ועד בכלל.   תישאר בתוקפה עד ליום    ערבות זו 

  

    אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים תחילה לדרוש את קיום החוב מאת 
   . 

  

  

  

         חתימה              תאריך 
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  נספח ב'

 אישור עריכת ביטוח
  

 ____________ תאריך: ____

  

 לכבוד 

ית תל אביב המכללה האקדמ

 יפו 

, תל 2רח' רבנו ירוחם 

 יפו-אביב

 ("המכללה"להלן: )

  

 א.ג.נ,. 

  

 ("הקבלן"להלן: )הנדון: מבוטחנו: _____________________ 

 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר לתנאי הסכם מיום_________   

ווית במכללה וכל עבודה נל( ומשאבות מים צ'ילרים)מקררי מים  בין המכללה לבין הקבלן להחלפה של 

 (, לפי העניין"ההסכם"ו/או "אתר העבודה "ו/או "העבודות" להלן: ),בחצרי החברה  

  

ת על הננו מאשרים בזאת כי לבקשת הקבלן ,ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין העבודות המבוצעו

  -ידו עבור המכללה

  

  - ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות, פוליסה מס' __________________פוליסה ל  .1

 .המכללה ו/או הקבלן ו/או קבלני המשנהזה, כולל בנוסף לקבלן את שם המבוטח בביטוח 

  

  -הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאים

  

   – פרק א'  א. 

ם או ציוד ו/או מתקנים המשמשיביטוח העבודות עצמן  במלוא ערכן לרבות חומרים וכל רכוש ו/

 לביצוע העבודות ולרבות רכוש שסופק על ידי המכללה. 
 

 סכום הביטוח: _______________________ ש"ח.
 

  -פרק זה כולל, בין היתר, הרחבות לכיסוי ,כדלקמן

  

 ₪. 1,000,000 –רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים  .1

 .ש"ח 4,000,000 מהנזק, אך לא יותר מסך 10% –הריסות  פינוי .2

 .ש"ח 40,000 –, מקסימום לפריט ש"ח 1,000,000 –וציוד עזר  מתקנים .3

 1,000,000זק, אך לא פחות מסך של מהנ 10% –מהנדסים ואדריכלים, לרבות אגרות  הוצאות .4

 .ש"ח

 ש"ח. 1,000,000מהנזק, אך לא פחות מסך של  20%עד  –הוצאות מיוחדות / נוספות  .5

 ש"ח. 1,000,000 –מחוץ לאתר ו/או אחסנה יבשתית  העברה .6

 .ונזקי טבע אחרים אדמה רעידת .7
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 וגניבה. פריצהשביתות, פרעות, נזק בזדון,  .8

 נזק עקיף מתכנון לקוי ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה. .9

 – לקויהמחומרים לקויים ו/או מעבודה  ו/או ישיר מתכנון לקוי נזק .10
 ₪. 500,000מסכום הביטוח מינימום  20%

הפרויקט המבוטח כנגד /מהעבודהלציוד ומערכות המהווים חלק  יכיסו .11
 בעתאובדן ו/או נזק כתוצאה משבר מכני ו/או קלקול חשמלי 

 הרצה.
   

תגמולי הביטוח שישולמו במסגרת פרק זה ישולמו ישירות למכללה או למי שהמכללה תורה בכתב 

 לשלמם.

 

או /צים וו מי מטעמה ו/או יתר הקבלנים ו/או היועפרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/א

( אשר בביטוחיהם נכלל ויתור "הגורמים האחרים"כל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות )להלן: 

 ון. מקביל כלפי הקבלן, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזד

 

 

  

   –פרק ב'   ב. 

ולים צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העל ביטוח אחריות כלפי

קרה למ₪   6,000,000להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בגבולות אחריות של 

 ובמצטבר לתקופת הביטוח . 

  

רמה הבהלה, מכשירי  הביטוח על פי פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות,

או /שיר ויו/או הנפה, פריקה וטעינה, הרעלה, נזק ליסודות, רעד והחלשת משען, פרעות ונזק בזדון, נזק 

מוגבל הכיסוי עד לסך של  –עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים )כאשר לעניין הנזק העקיף 

אין שהינו בגדר "רכב מנועי" אך ש (, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בציוד מכני הנדסי500,000$

 חובה חוקית לבטחו, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

 הביטוח על פי פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת.. 

 

 

ייחשבו לצורך פרק זה כרכוש צד שלישי. –מעבר לסכומים המכוסים על פי פרק א'  – המכללהרכוש 

   

 

   –'פרק ג   ג.

 ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים

יות בסך של כלפי כל המועסקים על ידם בביצוע העבודות, בגבולות אחר 1980-פגומים, התש"ם

 (חמישה מיליון דולר ארה"ב) לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח .  $000,000,5

ר, ת נוערק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, פתיונות ורעלים ,העסקהביטוח על פי פ

 שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם . 

  

  

 יום __________ ועד ליום_________ _. מ -: תקופת ביצוע תקופת הביטוח             

 הביצוע. חודשים מתום תקופת  12בתוספת תקופת תחזוקה מורחבת של 

  

 

  

ביטוח "אש מורחב" המכסה על בסיס ערך כינון את כל הרכוש המובא לאתר ו/או המשמש  .2

לצורך ביצוע העבודות )אשר אינו מהווה חלק מהעבודות( וכן כל ציוד ו/או מתקנים כנגד הסיכונים 
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, נזקי מים, המכוסים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון

וכן  הו/או הבאים מטעמ המכללההתנגשות, פריצה ונזק בזדון. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי 

כלפי הגורמים האחרים אשר בביטוחי הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, ובלבד 

 שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 פת הביטוח: החל מיום __________ ועד ליום __________.תקו

 

 

ביטוח ציוד מכני הנדסי לכל ציוד מכני ההנדסי המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע  .3

ו ן ו/אהעבודות, כולל כיסוי להוצאות גרירה והעברה. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמי

אחרים אשר בביטוחי הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הבאים מטעמו וכן כלפי הגורמים ה

 הקבלן, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 תקופת הביטוח: החל מיום __________ ועד ליום __________.

 

דן ו/או נזק שייגרמו לכל ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אוב .4

 (, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/אוהמכללהאדם ו/או גוף כלשהו )לרבות במפורש 

של  עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם ביצוע העבודות, בגבולות אחריות בסך

ו נזק כולל כל סייג בדבר אובדן ו/א למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו₪  4,000,000

ר י יושלגוף ו/או לרכוש, אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, הפרת סודיות וא

 של עובדים. 

 

 תאריך רטרואקטיבי: _____________ )שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות(.

 ת.ה על ידי הקבלן פוליסה אחרת המכסה אותה חבוחודשים, שתחול כל עוד לא נרכש 12תקופת גילוי: 

 

ת למעשי ו/או מחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריו הלעניין אחריות המכללהאת  לשפותהביטוח מורחב 

ה פוליסצולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ואולם, מובהר כי ה

 כלפי הקבלן. המכללה המקצועית שלה אינה מכסה את אחריות

 

 תקופת הביטוח: החל מיום __________ ועד ליום __________.

 

 

ביטוח אחריות המוצר לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו  .5

ופקו ( עקב מוצרים שסהמכללהלהיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו )לרבות במפורש 

, בגבולות אחריות בסך של למכללהלרבות במפורש העבודות לאחר מסירתן ו/או חלק מהן  להלמכל

 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ₪  4,000,000

 

תאריך רטרואקטיבי: _____________ )שאינו מאוחר ממועד מסירת העבודות או כל חלק מהן 

 למזמין(.

 

 ת.נרכשה על ידי הקבלן פוליסה אחרת המכסה אותה חבוחודשים, שתחול כל עוד לא  12תקופת גילוי: 

 

 הנובעת מאחריות הקבלן עקב המוצרים/העבודות, הלעניין אחריות המכללהאת  לשפותהביטוח מורחב 

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 

 תקופת הביטוח: החל מיום __________ ועד ליום __________.
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   – כללי לכל הפוליסות

  

סוי , בכפוף לאמור לעיל, אינו נופל מהכי(למעט אחריות מקצועית)פי הפוליסות היקף הכיסוי על  •

. זאת מבלי לגרוע מכל הרחבה ו/או הוראה 2013הניתן על פי נוסח הפוליסות הידועות כביט 

שת מפורשת ו/או ספציפית המפורטת לעיל. מובהר ,למען הסר ספק, כי כל הרחבה ו/או הוראה מפור

 גוברת. ו/או ספציפית כזאת, 

 

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הקבלן  •

 בלבד ,ובשום מקרה לא על המכללה. 

  

 הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המכללה על פי הפוליסות.  •

  

ו ה ו/אדמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללהננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקו •

 לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה. 

  

 הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה •

 , בכתב ,בדואר רשום. למכללהיום  60מראש של 

  

  

רנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי אישו

  האמור באישור זה.

  

 

 

 

 

 

  

  ______________  ______________  _______________  ______________ 

 החותםפקיד ת                 שם החותם                 חתימת המבטח                 חותמת המבטח               
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 'נספח ט

 

 טבלה מרכזת –שאלות הבהרה 

 

סעיף במסמכי  מס"ד
 ההליך

 פירוט השאלה
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 'ינספח 

 טבלת הימצאות מסמכים )צ'ק ליסט(

סעיף  מס"ד

במסמכי 

 המכרז

 אישור  המסמך הנדרש תיאור

 המצאות 

 המסמך

 כולל כל הנספחים המכרזמסמכי  3.6 1

 

חתימה מלאה על ההצהרה בשולי הזמנה 

כל המקומות זו ומילוי כל הפרטים ב

 הנדרשים במסמכי המכרז, על נספחיו

 

יש למלא את הפרטים במבוא  –נספח ח'  הסכם התקשרות 3.2 2

 להסכם 

 

אישור על התאגדות ורישום  5.1+5.5 3

 במרשם כדין )תאגיד(, כולל

שותפים, /רשימת בעלי מניות

מורשי חתימה הרכב אחזקות ו

 שלו.

  

  נספח ד' תצהיר על העסקת עובדים כדין 5.2 4

אישורים תקפים לפי חוק  5.3 5

עסקאות גופים ציבוריים, לרבות 

 אישורי ניהול ספרים

  

לחוק  1ב2תצהיר לפי סעיף  5.4 6

עסקאות גופים ציבוריים, 

 1976-תשל"ו

  נספח  ו' 

 בהליכי אינו תצהיר כי המציע  5.6 7

 כונס צו נגדו הופעל או/ו פירוק

 הסדר בעריכת נמצא ולא ם,נכסי

 נושים

  נספח ה'

 2019רישיון בתוקף לשנת  5.8 8

מרשם הקבלנים על רישום 

 בפנקס הקבלנים

  

תצהיר החברה כולל מכתבי  5.9.2 9

 המלצה

  נספח ג'

  נספח ז' ערבות מכרז 7.1 10

  מסמך שאלות ההבהרה  10.7 11
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והתייחסות המכללה חתום ע"י 

 המציע

  רלוונטיככל ש הצהרה על סודות מסחריים 16 12

הצהרה בדבר אישה המחזיקה  17 13

 בשליטה בעסק 

  רלוונטיככל ש

  הסכםנספח ב למסמכי ה נספח ביטוח )חתום ע"י המציע( 6 14

 


