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  מבוא  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

מינהל סטודנטים באמצעות  ,")האוניברסיטה" להלן:(ע"ר  אילן בר אוניברסיטת .1.1
 דרישותב ומדיםהעמציעים  בזאת מזמינה ,")האוניברסיטה"(להלן:  ארכיב -

 לאספקת מכלול שירותי ארכיב לאוניברסיטה הצעה להגיש ,להלן שיפורטו
 . נספחיווב זה במכרז כמפורט ,)"השירותים"(להלן: 

 . מיום חתימת הסכם ההתקשרות שנים )חמש( 5 -ל היא ההתקשרות תקופת .1.2

, ה הזכותשמור לאוניברסיטה: זכות ברירה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות .1.3
 שנהנוספות בנות  בשתי תקופותיך את תקופת ההתקשרות להאראך לא החובה, 

. סה"כ תקופת ההסכם עם האוניברסיטה , בתנאים זהים או מיטיביםכל אחת
 . שנים )שבע( 7יכולה להיות לתקופה מצטברת של עד 

  למכרז זמנים לוח .2

  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

  תאריך  פעילות

  17/3/2016  מועד פרסום המכרז

  12:00בשעה  30/3/2016  מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון לתשלום ולהגשת הצעות לתיבת 
  המכרזים

  12:00בשעה  10/4/2016

  31/7/2016   וערבות המכרזתוקף ההצעה 

 

 שינויים .3

 לערוך רשאית האוניברסיטהכל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות,  .3.1
, פיו על או במכרז שנקבעו השונים במועדיםהמכרז וכן  בתנאי והתאמות שינויים

 להגשת האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד את לשנות, זה ובכלל
 . ההצעות

תפורסם באופן שפורסם המכרז או באתר  שינויים והתאמות כאמור בדבר הודעה .3.2
  האינטרנט של האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה. 

דף המכרזים של האוניברסיטה בכתובת:  את לעת מעת לבדוק ל מציעכ על

http://logistics.biu.ac.il/michrazim .ואיתור מספר המכרז  

 האינטרנט באתר רק התאמות או/ו שינויים מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פורסמו
שקיבל  גורם לכל, לגביהם בכתב הודעה האוניברסיטה סורתמ - האוניברסיטה של

המכרז,  בהפקת ההשתתפות שובר התשלום בגין דמי את מועד אותו לידיו עד
 ).  להלן 15.3סעיף  ראו( ובלבד שמסר את פרטי ההתקשרות עמו לאוניברסיטה

כלשהי  הודעה אודות ידע לא או קיבל לא כי ותביעה טענה כל תהיה לא למציע .3.3
 . לעיל 3.2מה כאמור בסעיף שפורס
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 באמצעות יחתום המציע .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק תהוונה אלה הודעות .3.4
 ממסמכי כחלק להצעתו אותה ויצרף כאמור הודעה כל מטעמו על החתימה מורשי
 .המכרז

  נספחים .4

 :הם, ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים

 ;השירותים מפרט   –   1 נספח .4.1

 ;על כל נספחיו הסכם התקשרות   –   2 נספח .4.2

 ;על כל נספחיה הצעהה חוברת   –   3 נספח .4.3

 

    הסף תנאי  .ב

  כללי .5

 התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .5.1
 התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים
 .יפסלו –להלן  המפורטים

 סף תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים צריכים עלמצי המתייחסים הסף תנאי .5.2
 ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של בארגון קשור בתאגיד
 .הסף בתנאי כעמידה

 . במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .5.3

   מציעה של המשפטי מעמדו .6

ו תאגיד רשום א רשום על פי דין, יחיד המציע להיות על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי
  בישראל על פי דין.

 ניסיון המציע בביצוע עבודות קודמות .7

 7לפחות מתוך  שנים 5של להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון  כתנאי מוקדם
, באספקת שירותי ארכיבהמסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות  השנים האחרונות
  לפי המפורט להלן:

 לפחות. ותלקוח 3 -ל השירותים סופקו  .7.1

תקופת ההתקשרות המינימלית עם כל אחד מהלקוחות המוצגים במענה לסעיף  .7.2
 לפחות. שנים 3עומדת על  7.1

  .2,000ההיקף המינימלי של המיכלים שאוחסנו במסגרת כל התקשרות עומד על  .7.3

  רישיונות ואישורים נדרשים .8

ים להשתתפות במכרז, על המציע להחזיק בכל האישורים המפורט כתנאי מוקדם .8.1
  להלן:

  (אחסנה). 6.1רישיון עסק תקף בהתאם לענף  .8.1.1

 תקינות מערכות כיבוי וגילוי אש.ים על קיום ואישור .8.1.2
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  ארכיב .9

  .1בנספח  5הארכיב עומד במפרט הדרישות כפי שמופיע בסעיף  .9.1

  ערבות מכרז .10

, או המחאה בנקאית להצעתו המציע לצרף על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי .10.1
 התנאים הבאים: כלהממלא אחר  כתב ערבות

; או על ידי בנק המורשה לפעול בישראלכתב הערבות יונפק על ידי  .10.1.1
(במקרה זה יש לצרף  חברת ביטוח המורשית לעסוק בביטוח בישראל

 ערבויות). בתוקף של חברת הביטוח למתן העתק רישיון

 הערבות מבקש בין מלאה זהות . נדרשתמבקש הערבות הינו המציע .10.1.2
 המציע. לבין

אספקת שירותי ארכיב ל 4/16ה בקשר עם מכרז מספר הערבות תהי .10.1.3
 .לאוניברסיטה

 .אוניברסיטת בר אילן הערבות תהיה לטובת .10.1.4

 ).(כולל 31/7/2016הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .10.1.5

 .אוטונומית ובלתי מותניתהערבות תהיה  .10.1.6

 .צמודה לאשקלית והערבות תהיה  .10.1.7

  ₪. 10,000הערבות יעמוד על  סכום .10.1.8

יתקבל  לאבלבד ( מקור במסמךוניברסיטה כתב הערבות יומצא לא .10.1.9
על ידי הבנק או חברת הביטוח  מקורהעתק צילומי!) כשהוא חתום ב

 יתקבל כתב ערבות החתום על ידי סוכן ביטוח/סוכנות ביטוח!).  לא(

, או שהערבות שצורפה אינה עומדת בכל התנאים ערבות אליה צורפה שלא הצעה .10.2
 כלל. ןתידו ולא הסף על תפסל ,המנויים לעיל

 בנסיבות, חלקה או כולה, הערבות את לחלט רשאית תהיה האוניברסיטה .10.3
 להשכלה מוסד של התקשרויות( המכרזים חובת בתקנות 22 בתקנה המפורטות

 .2010-ע"תש), גבוהה

 המציעים ערבויות את ברשותה להחזיק הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .10.4
י המכרז והחתימה על ההסכם עם ממועד סיום הליכ יום 60עד  במכרז זכו שלא

 ביטול עקב במכרז אחר כזוכה מציע על להכריז צורך שייווצר למקרה הזוכה, זאת
  .זכיית הזוכה

 הזוכה ההצעה בחירת תהליך יתארך ההצעות להגשת האחרון המועד לאחר אם .10.5
 60 –או שתבחר האוניברסיטה לשמור את הערבויות בידיה ל , שהוא טעם מכל

 רשאית האוניברסיטה בר לחתימה על ההסכם עם הזוכה, תהיהיום נוספים מע
 אי. לנכון שתמצא כפי, נוספת לתקופה הערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש

 מההצעה לחזרה שקולה, האוניברסיטה בקשת אף על, הערבות תוקף הארכת
 .לפקיעתה ותוביל

   1976-ים תשל"ו יבוריאישורים על פי חוק עסקאות גופים צ .11

 חוק לפי הנדרשים האישורים להחזיק בכל המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם יכתנא
  . 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות
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 המכרז מסמכי עבור תשלום .12

  של בסך המכרז בהפקת השתתפות דמי לשלם המציע על, במכרז להשתתפות כתנאי מוקדם
   לרוכשים בשום מקרה. יוחזר לא זה תשלום .₪ 500

  הסף:בתנאי להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו  יצרף מציעה

  ההוכחה  תיאור דרישה  סעיף

6  

יחיד או תאגיד 
 רשום בישראל על

  דין. פי
  עוסק מורשה / תעודת התאגדות –תעודת רישום על פי דין 

  מציע שהינו תאגיד
 ניתן( השותפויות/החברות מרשם, המציע בגין עדכני נסח העתק

 לשונית תחת, התאגידים רשות של האינטרנט באתר להפקה
  ").נסח הפקת"

  ניסיון המציע.  7
 ותצהיר 3 סעיף  3בנספח פירוט ניסיון בנוסח התואם לנדרש 

  עורך הדין מטעם המציע. המציע בפני 

8  
רישיונות 
  ואישורים

 צילומים נאמנים למקור של רישיונות ואישורים כמפורט
  8.1בסעיף 

  ם והפרמטרים המתקיימים באתר המציע.פירוט האמצעי  מפרט  9

10  
/  ערבות מכרז

  .המחאה בנקאית
, 10.3כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים המפורטים בסעיף 

   ₪. 10,000בסך 

11  

אישורים לפי חוק 
עסקאות גופים 

ציבוריים, 
  .1976- התשל"ו

 אישור תקף על ניהול ספרים כדין.   .א

  אישור ניכוי מס במקור.  .ב

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2יף תצהיר בהתאם לסע  .ג
  ב'. 3, בנוסח תואם לנדרש בנספח 1976- התשל"ו

12  
תשלום עבור 

  מסמכי המכרז.
  העתק קבלה על תשלום עבור המכרז.
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   במכרז ההכרעה  .ג

  ההצעות דירוג .13

 : כדלקמן מידה אמות הסף לפי בתנאי את ההצעות העומדות תדרג האוניברסיטה .13.1

 נקודות 50 במשקל – האיכות סעיפי .13.1.1

הטבלאות המופיעות בחוברת ההצעה משמשות לבחינת יכולות המציע גם 
  מעבר לנדרש בתנאי הסף. 

על המציע להציג את מירב היכולות העומדות לרשותו בהתאם לדרישות 
  המכרז, שכן ישמשו לבחינת ניקוד האיכות.

 משקל סעיף  הסעיף תיאור  #

1.

    ניסיון המציע

ח שיוצג, מעבר לנדרש בתנאי עבור כל לקו – מספר לקוחות
  .נקודות 5 –, ועד ל נקודה 1הסף יקבל המציע 

20  
עבור התקשרות עם לקוח מסויים,  –מספר שנות ניסיון 

לכל  נקודה 1שנמשכת מעבר לנדרש בתנאי הסף יקבל המציע 
  .נקודות 10 –שנה, ועד ל 

 6,000 –מעבר ל  מיכלים 2,000עבור כל  – מספר מיכלים
  .נקודות 5 –, ועד ל נקודה 1ציע יקבל המ

2.

    אתר הארכיב

יקבל  מ"ר 100 –מעבר ל  אחסוןעבור שטח  – גודל האתר
  .נקודות 5 –, ועד ל מ"ר 100לכל  נקודה 1המציע 

עבור אמצעים תפעוליים ואחרים יקבל  – אמצעים באתר  10
, בהתאם להצגת האמצעים (מידוף, נקודות 5 –המציע עד ל 
  ות עזר ואחרות)שינוע, מערכ

3.

    שיטות עבודה

אופן ההיערכות לביצוע הפרוייקט (הצטיידות, בניית  .1
  תכנית פרוייקט, הקצאת כ"א וכו').

10  

על המציע להציג תכנית  –תכנית לביצוע הפרוייקט  .2
בסיסית למימוש הפרוייקט להעברה, רישום, קליטה 

  ואחסון של החומרים הקיימים, כולל לוחות זמנים.

הצגת המערכת, יכולותיה,  –אור מערכת המידע תי .3
  אבטחת מידע וכו'.

תיאור אופן ביצוע העברת החומרים מהאתר הנוכחי  .4
לאתר המציע, כולל זיהוי, תיוג, רישום וקליטת 

  החומרים וכו'.

תיאור תהליך איסוף חומר מהדורש, רישומו וקליטתו  .5
  באתר המציע.

ב לדורש והשבתו תיאור תהליך איחזור חומר מהארכי .6
  לאתר.

  או מקבילים ISO9001:2000עמידה בתקני  .7
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 משקל סעיף  הסעיף תיאור  #

4.

  חוות דעת
לקוח אחד של  הרצון שביעות את תבדוק האוניברסיטה

 שפירט הלקוחות רשימת ללקוחות מתוך פנייה ידי , עללפחות
 מופיעים שאינם אחרים ללקוחות או, אקראי באופן, המציע

, המציע של וחותיומלק היא שהאוניברסיטה במקרה. ברשימה
  .את דעתה האוניברסיטה תחווה

 ,100% יהיה הדעת חוות משקל אחד לקוח של במקרה
 - 50% יהיו הדעת חוות משקלי, לקוחות שני של ובמקרה

במקרה בו האוניברסיטה תהיה אחד מנותני חוות  .50%
הדעת, שיקלול ציוני חוות הדעת יתבצע על פי משקל של 

לציון  40% –האוניברסיטה, ו לציון חוות הדעת של  60%
  חוות הדעת הנוספת.

מהמציע  שלהם הרצון שביעות למידת יישאלו הלקוחות
בהתאם להתאמת המענה לדרישותיהם, עמידה בלוחות 
זמנים, זמינות וגמישות לשינויים, רמת ספקי השירות בפועל 

  וכדומה.

10  

  

 נקודות 50 במשקל – מחיר הצעת .13.1.2

  כמות  יחידת ספירה  תיאור  #

1.

הובלת כלל המיכלים מהאתר הנוכחי 
לאתר המציע, קליטת החומר, הזנת 
  נתוני התיקים ובניית אינדקס ממוחשב

  1  קומפלט

  3,500  מיכל / שנה  אחסון מיכלים.2

  1,500  תיק / מיכל  שעות עבודה 24שליפת חומר תוך .3

  10  תיק / מיכל  שעות מהזמנה 4שליפה דחופה בתוך .4

  13.1.2  הערות להצעת המחיר בסעיף

 הצעות השוואת לצורךההיקפים המצוינים לעיל הינם   .א
בלבד, ואינם מהווים התחייבות כלשהי של  המחיר

 האוניברסיטה להיקפי פעילות.  

המציע יחשיב בהצעתו כל הוצאה שתידרש ממנו לשם   .ב
ביצוע העבודות המוגדרות במכרז, לרבות עלות העסקת 

והכשרת  העובדים והוצאות סוציאליות נדרשות, גיוס
ידרש, רישיונות, רכישת ציוד והפעלתו, יעובדים ככל ש

מיסים (למעט מע"מ) וכל הוצאה אחרת. המחיר שישולם 
הינו סופי והאוניברסיטה לא תוסיף על הסכום  ספקל

  מעבר למוגדר בהצעתו. ספקשישולם ל
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  ההצעות בדיקת ביצוע אופן .13.2

 .הסף בתנאי ההצעות עמידת תיבחן הראשון בשלב .13.2.1

שני תיבחנה ההצעות בהתאם למבחני האיכות המוגדרים בשלב ה .13.2.2

 .13.1.1 בסעיף 

נקודות במצטבר  40מינימאלי של לפחות  בציון שיעמדו רק הצעות .13.2.3
 הצעות המחיר.  הבדיקה שליעברו לשלב , בסעיפי האיכות

בתנאים הצעת המחיר של המציעים שעמדו  תיבחןבשלב השלישי  .13.2.4
  . 12.2.3המוגדרים בסעיף 

בכל התנאים המפורטים בסעיפים לעיל  העומדות ההצעות רק .13.2.5
 .12.1.2 בסעיף המוגדרים המחיר בהיבטי ייבחנו

 12.2.3שעומדות בתנאי בסעיף  הצעות 3במקרה שלא תתקבלנה  .13.2.6
 3תהיה האוניברסיטה רשאית לפתוח את הצעות המחיר של 

 .בעלות הציונים המיטביים ההצעות

 :המחיר הצעות בחינת .13.2.7

  ציון ההצעה יתבצע על פי המשוואה הבאה:

X50 
  מינימאלי סה"כ מחיר

 =ציון
  מוצע סה"כ מחיר

הציון הסופי יהיה חיבור הציון שקיבל המציע בשלב האיכות (מקסימום  .13.2.8

 50(מקסימום  ) והציון שקיבל המציע בשלב המחירנקודות 50
  ).נקודות

 ואחת), 1 מקום( מיטבי ציון בעלת משוקללת צאהתו יותר או הצעות שתי קיבלו .13.3
, המכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף כמשמעותו אישה בשליטת עסק של היא מהן
 ב2 בסעיף כנדרש ותצהיר אשור ההצעה הגשת בעת כך על והומצאו, 1992-  ב"תשנ

 .במכרז כזוכה האמורה ההצעה תיבחר, ל"הנ
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  המכרז התנהלות אופן  .ד

  המכרז מסמכי רכישת או/ו עיון .14

אתר האינטרנט של מאת מסמכי המכרז  להורידבאפשרות המציעים  .14.1
 למכרז.  המענההאוניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת 

, גן רמת, אילן בר אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת המכרז במסמכי חינם עיון
מראש  (בתאום 09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 210 חדר, 408 בבניין

  ).03-7384557בטלפון: 

 בנק בבנק (למעט לתשלום שובר באמצעות יבוצע תשלום עבור השתתפות במכרז .14.2
 לתאום. 210חדר  ,408בבניין  המכרזים יחידת במשרדי לקבל ניתן אותו הדואר)
ר בדוא או 03-7384557בטלפון  המכרז לעורך לפנות יש השתתפות דמי תשלום

     .michrazim.log@mail.biu.ac.il אלקטרוני

, המציע שם( הרוכש/המציע אודות פרטים להשאיר יש המכרז מסמכי רכישת בעת .14.3
 דואר וכתובת' פקס מספר, טלפון מספר, כתובת, המציע מטעם קשר איש שם

 ). אלקטרוני

   הבהרותה הליך .15

  .הטיפול במכרזכל מציע יידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשר ירכז את  .15.1

 לפנות מציע כל רשאי 12:00בשעה  30/3/2016 ליום ועד המכרז פרסום מיום החל .15.2
 אלקטרוני בדואר או 03-7384557 פקס באמצעות בכתב לאוניברסיטה

michrazim.log@mail.biu.ac.il או הסתייגות, להבהרה בקשה כל ולהעלות 

לאחר תאריך זה לא  .בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או במכרז הקשורה שאלה
   ניתן להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות. 

בכל פניה כאמור, על המציע לציין פרטיו, את שם ומספר המכרז, את פרטי הסעיף  .15.3
 ומהות ההסתייגות. 

במסמכי  יובהר, שאין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות .15.4
שעלול לגרום לפסילת  דברהמכרז ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה, 

 ההצעה.

 .התשובות מלא במתן דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .15.5

 את ירכז אשר, מסכם מסמך יוכן ההבהרות הליך בעקבות – הבהרות מסמך .15.6
  .למציעים ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות, השאלות, הפניות

 מסמכי את שרכש מי לכל אלקטרוני בדואר ו/או בפקס שלחמסמך ההבהרות יי .15.7
 את לחשוף מבלי וכן יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה וזאת המכרז

 .הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה. הפונה זהות

 לוודא את קבלת מסמך ההבהרות. יםבאחריות המציע .15.8

מציע, לרבות  כלמסמכי המכרז, ועל מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד מ .15.9
, כשהוא חתום על ידי למסמכי המכרזמציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות, 

 .המציע לאות אישור קריאתו

 חתם באמצעות אם במסמך ההבהרות, בין באמור מחויב המציע כי אולם, מובהר

 אם להצעתו, ובין וצירפו כאמור מסמך ההבהרות על מטעמו החתימה מורשי
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ולצרפו  מסמך ההבהרות על לחתום רשוולד רשאית תהיה והאוניברסיטה  –אול

 .בהצעתו כן עשה שלא הצעות, ככל להגשת האחרון המועד לאחר להצעתו, אף

  הוראות לגבי הכנת ההצעה .16

את כתב המכרז (ההזמנה להציע הצעות),  כוללתלמען הסר ספק, "ההצעה"  .16.1
), 2נספח סכם ההתקשרות () לרבות הצעת המחיר, ה3 נספחחוברת ההצעה (

), הנספחים והצרופות לכל אלה, ההבהרות שנשלחות 1 נספחמפרט השירותים (
מעת לעת למציעים על ידי האוניברסיטה, וכן כל מסמך נוסף שעל המציע 
להמציא, להגיש ולמסור לפי כל אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשם 

 ודו בשלבי בחינת ההצעה והציון.הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף או לשם ניק

, כאשר הם חתומים על 16.1במבנה המפורט בסעיף  עותקים זהים 2המציע יכין  .16.2
 .16.6ידי המציע בהתאם לאמור בסעיף 

ההצעה והעותק ייכרכו באופן שימנע את התפרקותם, וההצעה המקורית תסומן  .16.3
פת הערבות "מקור", ואליה תצורף הערבות בתוך מעטפה, באופן שיאפשר את שלי

  בלא פגיעה.

על המציע לצרף עותק צרוב של ההצעה וכל צרופותיה  ,16.2בנוסף לאמור בסעיף  .16.4
 על גבי תקליטור. החתומות

  .תמולא בשפה העברית או האנגלית בלבד ההצעה .16.5

בחתימה מלאה או בראשי תיבות  בכל עמוד ועמודההצעה תחתם על ידי המציע,  .16.6
 ).חותמת התאגידבצירוף המציע  (ובתאגיד: על ידי מורשי החתימה של

המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז, תוך מתן דגש  .16.7
) זה ולמילוי הצעת 3כנספח מיוחד למילוי חוברת ההצעה המצורפת למכרז (

    המחיר, במלואן.
יפורשו המסמכים באופן , המכרז גוף לבין ההצעה חוברת בין סתירה של במקרה

  טרת המכרז.המקיים את מ

העדר נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות,  .16.8
עלולים   –שינויים, תוספות ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו 

  .לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה

מכל מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור,  .16.9
אזי יחייב   -אוניברסיטה תחליט על פי שיקול דעתה שלא לפסול את ההצעה  וה

את הצדדים רק אשר התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות, הסתייגויות, 
 חריגות ושינויים. 

 . הנדרשים על פי המכרז והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע .16.10
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  ההצעה הגשת .17

 סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .17.1
 בתיבת ולהניחה 12:00 בשעה 10/04/2016יאוחר מיום  ולא ההבהרות הליך

 .209 חדר, 408 מס' בבניין המוצבת מכרזים

 .שמו ואת המכרז מספר את לציין יש המעטפה על .17.2

 שתוגש הצעה. המציעים אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .17.3
 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא יותר מאוחר במועד

הצעה שלא תימצא  .בפקס או אלקטרוני בדואר הצעות להגיש אין מקרה בשום .17.4
 בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות תיפסל ולא תיבחן.

, המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע לכך, ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .17.5
 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי  .17.6
הקשור לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו, לרבות הדינים הרלוונטיים, ובהגשת 
הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או 

 אי התאמה.

י חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, ולא ניתן יהיה כל הצעה שתוגש תהא סופית, בלת .17.7
לשנותה ו/או לתקנה, אלא אם נכתב אחרת במסמכי המכרז ו/או אם 
האוניברסיטה אישרה כי נפלה טעות משמעותית במסמכים, והיא תחייב את 

 המציע לתקופה כמפורט בהצעה.

 חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים / הצעות עם מציעים אחרים .17.8
ו/או מי מהם, ו/או לבוא בהסדרים עם מציע או מציעים פוטנציאלים כאמור 
בנוגע למניעת הצעת הגשה על ידם וכל כיו"ב. יודגש שכל פעולה בניגוד לאמור 
לעיל עלולה להוות עברה פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל. 

ה קיים האוניברסיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל הצע
  לדעתה חשש לתאום פסול כאמור. 

  ההצעה תוקף .18

 בחרה המכרזים ועדת אם גם ,כולל 31/07/2016 עד ליום  בתוקפה תעמוד ההצעה .18.1
 בו יחזור במכרז שזכה מציעה שבו למקרה וזאת, הזוכה כהצעה אחרת בהצעה

 או שהיא סיבה מכל לתוקף תכנס לא איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו
    . שהיא סיבה מכל מנהז טרם תסתיים
 המיטבית הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות

 במציע להתקיים ממשיכים ההכרזה שבמועד ובלבד, במכרז בתור כזוכה אחריה
כל תנאי המכרז  .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו הכשירות הבא בתור תנאי

על ההצעה המיטבית הבאה יחולו על בעל ההצעה הבאה. לא עמד המציע ב
בתנאים הנדרשים או לא רצה להתקשר בהסכם על פי מכרז זה, תהיה ועדת 

 המכרזים רשאית לפנות למציע הבא אחריו וכן הלאה. 

תקופה להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור ב רשאית המכרזים ועדת .18.2
 קול דעתה. ילפי ש נוספת,
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 הסכםה על חתימה .19

 ימים 5 תוך למכרז המצורף ההסכם על לחתום הזוכה את תזמין האוניברסיטה .19.1
 שייקבע אחר זמן תוך או, כך על האוניברסיטה הודעת מיום), עבודה ימי חמישה(

 .ידה על

 להמציא הזוכה יידרש ,האוניברסיטה ידי על ההסכם לחתימת כתנאי .19.2
, המסמכים כל את, הדרישה בהודעת שייקבע המועד בתוך, לאוניברסיטה
 תקף ואישור ביצוע ערבות לרבות, בהסכם המפורטים האישוריםו ההתחייבויות

  .ביטוחים קיום על

 לכך שהוקצב המועד בתוך הסכםה על חתימה אי או/ו המסמכים המצאת אי .19.3
 להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה

 המציע ידי על פהשצור הערבות את לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על
 האוניברסיטה של מזכותה לגרוע מבלי זאת כל. (ככל שנדרשה ערבות כזו) להצעה
 .מההפרה כתוצאה לה שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע

 

 כללי  .ה

  הבהרות או נוסף למידע דרישה .20

 או בכתב הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .20.1
 המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע השלמת או ,להצעה פה בעל

 וכן, המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות
 לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד ההצעה לבחינת הדרושה אחרת פעולה כל לבצע

. אחרים מציעים על הוגן בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות למציע
 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות

, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .20.2
 משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם
 .זה מכרז של תכליתו את

 מותנית או מסויגת הצעה .21

. המכרז דרישות עם אחד בקנה עולה נושאי באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע
 או מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאית תהיה האוניברסיטה

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי

  תכסיסנית הצעה .22

 היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה
   .תיפסל – להסבירו שניתן ומוצק ברור כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית

  פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב .23

במהלך חמש השנים שקדמו האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר עבד 
הנדרש או  השירות או ולא עמד בסטנדרטים של הציוד ספקעם האוניברסיטה כלמכרז זה  

סיון רע ישהיה לאוניברסיטה נאו  שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו
. במקרה מעין זה תינתן למציע זכות  איתו (לרבות הפרות הסכמים) או שנחשד בפלילים

פה לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית בעניין. -טיעון בכתב או בעל
   האוניברסיטה רואה בהגשת הצעה על ידי המציע, הסכמה לתנאי זה.
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 במסמכים סיטההאוניבר קניין .24

הן של , המצורפים להסכם למכרז זה המסמכים הזכויות הקנייניות במכרז זה ובכל
אחרת מלבד עריכת  מטרה לשום במסמכים אלו להשתמש רשאי האוניברסיטה. המציע אינו

 .הצעה למכרז זה

  במסמכי המכרז עיון  .25

 ומציע במידהלכן,  .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכותלמציעים  יש ,לדין בהתאם .25.1

 עיון כל יתאפשר לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי סבור

עליו לפרטם במסגרת מסמכי ההצעה, וועדת המכרזים תשקול את בקשתו,  -  בהם
בחשבון כי במידה ויציין סעיפים חסויים להביא על המציע ואינה חייבת לקבלה. 

סעיפים המקבילים בהצעות בהצעתו, יימנע ממנו, במסגרת זכות העיון לעיין ב
  המתחרות.

  .חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעתלעיל,  25.1למרות האמור בסעיף  .25.2

  שיפוט סמכות .26

 המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעלתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות
 . אביב תל במחוז
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  ספקתיאור הפעילות הנדרשת מה – 1נספח 

 כללי .1

ארכיב מרכזי בשטחה, המרכז חומרים מכלל יחידות ומחלקות  האוניברסיטה מפעילה
האוניברסיטה לצורך טיפול ברישומו, תיוקו והעברתו לארכיב חיצוני, בהתאם להוראות 

  החוק ולצרכי האוניברסיטה.

הארכיב באוניברסיטה מטפל בכל הקשור באירכוב חומרים, וכן בהזמנתו מספק שירותי 
  השירות נקודת קשר מרכזית עם הלקוחות באוניברסיטה.האירכוב, ומהווה, מבחינת ספק 

הארכיב באוניברסיטה מבצע שימוש בכלים ממוחשבים לרישום ומעקב אחרי הפריטים 
באיתור ושליפת  המועברים מיחידות האוניברסיטה לארכיב, ומספק שירות ללקוחות

  חומרים מהארכיב.

  השירותים הנדרשים מהספק .2

  ירותים הנוכחי לאתר הספק.העברת כל התיבות מאתר ספק הש .2.1

  .וביצוע טיוב של נתוני האיתור קליטת כל התיבות במערכת המידע של הספק .2.2

  חסון החומרים באתר הספק בהתאם להנחיות המפורטות במסמך זה.א .2.3

  הובלת תיבות חדשות מאתר הלקוח לאתר הספק, קליטתן, ואחסנתן. .2.4

חזרת החומרים לאחר ביצוע פעולות בתיקים / תיבות (שליפה והעברה למזמין וה .2.5
  )., ביעור תיקיםסיום טיפול המזמין

 ניהול ותפעול מערכת מידע מקוונת לשירות הלקוח. .2.6

 העברת התיבות לאתר הספק .3

  הספק הזוכה יעביר, על חשבונו ועל אחריותו את כל החומרים מהאתר של הספק הנוכחי.

  פרטי הספק הנוכחי:

   בית גנזים  : החבר

  כה, יד בנימיןדרך מי  : כתובת אתר הארכוב

הספק יעביר את התיבות כשהן סגורות ומאובטחות למניעת נפילה והתפרקות מאתר הספק 
  הנוכחי למתקן שלו.

  .במועד שיקבע בתיאום עם המזמיןהספק יבצע את ההעברה 

  לצורך ביצוע הפעילות יפעיל הספק צוות מיומן ורכבים התואמים את דרישת העבודה.

 קליטת התיבות  .4

והתיבות לתוך מערכת המידע שלו  התיקיםכל ת הנתונים המפורטים על גבי הספק יזין א
  ממועד העברת התיבות לאחריותו. עסקים ימי 3בתוך 

במסגרת הזנת הנתונים יבצע ביקורת וטיוב של הנתונים, ויתריע בפני נציגי האוניברסיטה 
  צמם.על ליקויים ו/או אי התאמות בין טפסי הרישום והרשימות ובין החומרים ע

הספק יאחסן את התיבות על גבי מדפים ייעודיים, תקניים, ותקינים ויתייגן באופן יעיל 
  לאיתור ולשליפת החומרים על פי הצורך.
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  מאפיינים של אתר האחסון .5

  סוג ומפרטי המדפים יהיה תואם לצרכי אחסון תיבות האחסון. .5.1

ים ישראליים האתר יהיה מוגן על ידי מערכות גילוי וכיבוי אש העומדות בתקנ .5.2
  ו/או בינלאומיים המאושרים בישראל.

  האתר יהיה מאובטח באמצעות מערכת אזעקה תקנית ותקינה. .5.3

  אתר האחסון לא יהיה צמוד / מתחת לצנרת מים כלשהי. .5.4

 אתר האחסון יהיה מבוקר לחות / טמפרטורה. .5.5

הספק יבצע ביקורות שוטפות ותחזוקה שוטפת לכל המערכות המשמשות למתן  .5.6
 השירות.

 גישות גבוהה לרכב כבד.נ .5.7

 מרכיבי המבנה והציוד .5.8

 מבנה .5.8.1

הקירות, התקרה, הרצפה והמחיצות יהיו עשויים מחומרים בלי 
דליקים, שאינם פולטים גזים רעילים, שאינם מאפשרים התעבות ועם 
בידוד טרמי. הגג ייבנה באופן שלא יצטברו בו מים ותהיה לו מערכת 

  ניקוז.

 רצפה .5.8.2

ש במשך שעתיים. רצפת בטון חשופה עשויה מחומרים שיעמדו בא
תיצבע בשתי שכבות. שכבה למניעת אבק ושריטות ושכבה למניעת 

  חשמל סטטי.

  עומס .5.8.3

הרצפה תעמוד בעומס המדפים המלאים והציוד וכן בעומס הכפול 
  ממשקל החומר המאוחסן למקרה שתופעל מערכת המתזים.

    ק"ג/מ"ר 1,200  –לכונניות נייחות  –עומס שימוש נדרש 

  ק"ג/מ"ר 2,400  –כונניות נעות ל

 חשמל ותאורה .5.8.4

החיווט ושאר המרכיבים של מערכת החשמל יהיו בטיחותיים יהיה 
  מפסק ראשי לאתר.

. מיקום גופי לוקס 300בטיחותית בעוצמה שלא תעלה על  –התאורה 
  מהחומר. ס"מ 40התאורה במעברים ובמרחק של לפחות 

 מערכות ניקוז .5.8.5

  ת מים או ביוב (לבד ממערכת הכיבוי).בחלל המבנה לא יעברו צינורו

צנרת חשמל ותקשורת תעבור באולמות האיחסון רחוק ממיקום חומר. 
 יש להימנע מהכנסת ציוד חשמלי לאולמות האיחסון.
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 תקרה .5.8.6

 לרבות תקרה הנוצרת מהתקנת גלריה. מ' 2.60 -גובה תקרה לא ירד מ

 פתחים .5.8.7

בטחון עמידות בכניסה לאתר ובין האולמות יותקנו דלתות –דלתות 
דלתות במידות  2בפני אש למשך שעה וחצי. בכל אולם איחסון תהיינה 

2.00 x 1.2 .מ' כאשר אחת מהן משמשת כיציאת חירום  

אם יש חלונות עליהם להיות מוגנים נגד קרינה ישירה  – חלונות
משטח  10%ועמידים בפני אש למשך שעה. שטח החלונות לא יעלה על 

  הקירות. 

  רור עשן ופתחים שבהם יותקנו מאווררי חלון ימוגנו.לשח – פתחים

 בטיחות .5.9

 אש .5.9.1

הרחקת גורמי אש משטח המגנזה ומסביבתה. איסור עישון  –מניעה 
  בשטח האחסון.

ראה דרישות ממרכיבי המבנה והציוד. אם קיימים חלונות יש להתקין 
  בהם סורגים ורשת אקספנדד.

מערכת גלאי עשן בכל חלקי האתר מקושרת למתזים ולמרכז  –גילוי 
  בקרה (חייגן אוטומטי).

מערכת מתזי מים (ספרינקלרים) גלגילונים ומטפים. מערכת  –כיבוי 
  כיבוי בגז לחומר אור קולי ומגנטי.

בידי המציע יהיו אישורים מתאימים ועדכניים לפיהם  –אישורים 
  ותי הכבאות.האתרים המוצעים עומדים בדרישות שיר

 מים .5.9.2

  צנרת מים תעבור רק מעל מעברים במסדרונות. –מניעה 

  גלאי זרימה עם חייגן אוטומטי –גילוי 

 בטחון .5.10

גלאי נפח, מפסקים מגנטיים וגלאים כדוריים בפתחים מקושרים  .5.10.1
  למוקד. דלתות פלדה הננעלות מבחוץ (דלתות ניתנות לפתיחה מבפנים).

ורשים לאתר בשעות העבודה. תרעה למקרה של כניסת בלתי מהמערכת  .5.10.2
 בקרת כניסה לאתר, לאולמות ולמחשבים.

ם לבניין כולו ולחדרים של נוהל לכניסה ורישום עובדים ואנשים אחרי .5.10.3
 .המגנזה

 1337מערכת התראה אלקטרונית לגילוי פריצה, לפי תקן ישראלי  .5.10.4
הכוללת יחידת קצה דו כיוונית, מופעלת ע"י גלאים ה מכוונים לפתחי 

מחוברים למוקד בקרה המאושר ע"י משטרת ישראל. שליחי הבניין ו
מהפעלת ההתראה. על החברה  דקות 15המוקד יגיעו לבניין תוך 

 להמציא אישורים, על ההתקנה ועל החיבור למוקד הבקרה.

לארכיב החברה וממנו, תתבצע ע"י האוניברסיטה הובלת החומר של  .5.10.5
 ת ההובלה.ים, שיהיה נעול בעהזוכה ברכב סגור באמצעים קשיח
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 בכל חלונות המגנזה יותקנו סורגים. .5.10.6

דלתות האתר תהיינה נעולות גם בשעות הפעילות. בדלת הכניסה  .5.10.7
 הראשית תותקן עינית ומכשיר אינטרקום לכניסה מבוקרת.

 תפעול .5.11

החיטוי יבוצע בחומרים שאינם מזיקים לנייר. החיטוי יעשה  –חיטוי  .5.11.1
החיטוי יתבצע לפחות  ע"י מדביר מורשה בעל היתר איוד בלתי מוגבל.

  אחת לשנה עם ביקורת תקופתית.

 ניקיון המבנה יכלול  ניקוי אבק מעל גבי המיכלים. –קיון ינ .5.11.2

המבנה כולו ייועד וישמש בפועל במשך כל שעות היממה בשעות היום ובשעות  .5.12
ללא אפשרות לשימוש  טיפול והחזקת החומרים הגנוזים,הלילה אך ורק למטרת 

 ,המוסמך האוניברסיטהלא בכפוף לקבלת הסכמת נציג למטרה כלשהי אחרת, א
 מראש ובכתב. 

אחסון החומרים יהיה באופן מסודר ואחיד. כל תיבה תהיה מסומנת ומונחת  .5.13
 בהתאם לזיהוי המקום המופיע במערכת המידע המקוונת.

הספק אחראי לשמור על כל התנאים הסביבתיים הנדרשים לשמירה מיטבית על  .5.14
 ים המאוחסנים.שלמות ותקינות החומר

  ואחסנתן, קליטתן, הספק לאתר הלקוח מאתר חדשות תיבות הובלת .6

 הספק יגיע לאתר הלקוח בתוך יום עסקים מהקריאה. .6.1

 הספק ימסור למזמין אישור על לקיחת התיבות. .6.2

 הספק יוביל את התיבות המלאות לאתר האירכוב ישירות. .6.3

יעה, פיזור חומרים הספק יוביל את התיבות באופן שימנע פגיעות (רטיבות, קר .6.4
 וכו').

ממועד  ימי עסקים 2הספק יעדכן את מערכת המידע המקוונת בפריטים בתוך  .6.5
 איסוף החומרים מהמזמין.

 ביצוע פעולות בתיקים / מיכלים .7

 הספק יבצע פעולות שליפה / איחסון בהתאם להזמנות מאושרות בלבד. .7.1

לקוח (שליפה הספק יבצע את הפעולות בהתאם לסוג השירות שיידרש על ידי ה .7.2
 ) ויספק את המיכל ללקוח לאתר שיוגדר בהזמנה.שעות 4שעות /  24רגילה בתוך 

הספק ילווה פעולות אלה בעידכון מיידי של מערכת המידע על שליפת החומרים  .7.3
 .מיכלהתיק / וסטטוס של 

הספק יגיע לאתר הלקוח ויאסוף את החומרים על פי קריאת הלקוח, יחזיר את  .7.4
 יב ויעדכן את מערכת המידע על השינוי באופן מיידי.התיק / מיכל לארכ
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  ביעור מיכלים .8

  הספק לא יבער מיכלים באופן עצמאי.

האוניברסיטה תעביר לספק הזמנה למיכלים המיועדים לביעור, והספק יעבירם 
  בלא עלות נוספת. לאוניברסיטה

המיכלים  מסך אחוזים 8 -מניסיון האוניברסיטה מוערך היקף המיכלים המבוערים בכ 
  הכולל.

  מיכלים שבוערו ייגרעו מהרישומים וכן מהחיוב הכספי בגין אחסנת המיכלים.
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  בע"ה

  אספקת שירותי ארכיב לאוניברסיטה הסכם –למכרז  2נספח 

  ותשע" ___ בשנת__ בחודש __________ביום ___ גן, –ברמת שנערך ונחתם 

  2016__ בחודש ________ בשנת ______ביום __  

  58-006-368-3אוניברסיטת בר אילן ע.ר.   :בין

  (להלן: "האוניברסיטה")  

  
  5290002רמת גן, מיקוד 

    

  

 ;מצד אחד

 

    לבין:

  ")ספק(להלן: "ה  

    

  כתובת  

  

  ;מצד שני

  

  ;)ההסכם –(להלן לאספקת שירותי אירכוב חומרים  פרסמה מכרז  והאוניברסיטה  :הואיל

לאספקת השירותים הנדרשים  במכרז הזוכה צעהכה נבחרה ספקה של והצעתו  :והואיל
  ;לאוניברסיטה

  

  :הוסכם בין הצדדים כדלקמןהוצהר, הותנה ולפיכך 
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  כללי .1

, על כל נספחיו (להלן: "מסמכי המכרז"), מהווים חלק בלתי נפרד 4/16מס'   מכרז 1.1
 מהסכם זה.

ראות הסכם זה מהווה חלק מתנאי המכרז, ובמקרה של סתירה בין הוראותיו לבין הו 1.2
 אחרות במכרז, יחולו אלו המקיימות בצורה המיטבית את תנאי המכרז. 

לצורכי  הםחלוקתו של ההסכם לסעיפים, מתן כותרות הסעיפים וכן סדר הסעיפים,  1.3
נוחות בלבד, אין לייחס להם כל כוונה אחרת או להשתמש בהם לצורך פרשנות הסכם 

 זה.

 רשימת נספחים המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם: 1.4

 המכרז ונספחיו.  .א

 מסמכי הבהרות, תיקונים ושינויים שהופצו במהלך פרסום המכרז.  .ב

 א' להסכם). 2ערבות בנקאית לביצוע ההסכם (נספח   .ג

 ב' להסכם). 2אישור  עריכת הביטוח (נספח   .ד

 השירות .2

 השירותים מפרט – למכרז 1 בנספח המפורט פי עליבצע את השירותים  ספקה 2.1
(להלן יקראו: להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו  פיםהמצור, ספקה להצעת ובהתאם

 "השירותים"). 

מתחייב להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי  ספקה 2.2
הסטנדרטים המקובלים במקצוע ועל פי הוראות כל דין וכל התקנים החלים עליו. 

  .והסכם יחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ספקה

  .בלעדיות במתן השירותים ספקלהסכם זה אינו מעניק  2.3

 מעסיקאי קיום יחסי עובד  .3

נותן שירותים. הוא וכל מי שיועסק מטעמו אינו כ ספקה האוניברסיטה תתקשר עם 3.1
חלק מהמערך האקדמי ו/או המחקרי ו/או הארגוני ו/או המסחרי של האוניברסיטה, 

באוניברסיטה, ואין לו ולא  מעסיק ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד
  תהיה לו כוונה להשתלב בעיסוקיה של האוניברסיטה כאמור.

 לבין מטעמו מי או מעובדיו מי או ספקה בין מעסיק עובד יחסי יתקיימו לא, לפיכך 3.2
 בכל שאישי הוא, עובדים ולפטר להעסיק שרשאי הוא בלבד ספקה. האוניברסיטה

 .עובדיו את מקצועית וינחה העבודה סדרי את עשיקב והוא, עובדיו כלפי החבויות

 יקבעו, ומתמיד מאז הצדדים של הסכמתם ולמרות, זה בהסכם האמור ולמרות היה 3.3
 או היו ספקה של עובדיו ו/או ספקה כי אחרת מוסמכת רשות או/ו, לעבודה ד"ביה

 דבר ולכל הטבה או/ו זכות כל מתן או/ו תשלום כל לצורך, האוניברסיטה עובדי הינם
 למי או ולעובדיו/או  ספקל כלשהם סכומים לשלם תידרש והאוניברסיטה, ועניין
, שהם ואופן דרך בכל, הנובעת תביעה עקב, לשאיריהם או/ו לחליפיהם או/ו מהם

 סכום כל בגין האוניברסיטה את לשפות ספקה מתחייב אזי, מעסיק – עובד מיחסי
 נלווית הוצאה כל ובגין, אמורכ לשלם האוניברסיטה שתחויב הטבה או/ו זכות או/ו

: האמור מכלליות לגרוע ובלי, לרבות, לכך בקשר או/ו עקב לאוניברסיטה שתיגרם
 והצמדה ריבית, פיטורין פיצויי הלנת פיצויי, שכר הלנת פיצויי, ד"עו טרחת שכר
 .ב"וכיו
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 שיגיע סכום כל כנגד כלפיה ספקה של חיוב כל לקזז זכאית תהיה האוניברסיטה 3.4
 מבלי וזאת, המוסמך הגורם או הדין בית החלטת פי על או, זה הסכם פי על ספקל

 .לה המגיעים הסכומים יתרת את ספקמה לקבל האוניברסיטה מזכויות לגרוע

 תקשרותהה תקופת .4

ועד     החל מיום  ) שניםחמש( 5הסכם זה הינו לתקופה של  4.1
 .    ליום  

שרות עד לשתי  האוניברסיטה רשאית להאריך מראש ובכתב את תקופת ההתק 4.2
 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בכפוף לאישור ועדת המכרזים של האוניברסיטה. 

ת האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות גם לעיל, רשאי 4.1 למרות האמור בסעיף 4.3
לפני תום תקופת ההתקשרות ובלבד שהודעה על הפסקת ההתקשרות תינתן לא 

הסכומים המגיעים לו  ספקוישולמו ל קהמראש לפני מועד ההפס ימים 60 -יאוחר מ
. ביטול כאמור לא יזכה את הצד השני בכל עד למועד הביטולמתן השירות  עבור 

 פיצוי שהוא.

  ספקהתחייבויות והצהרות ה .5

ת הדרישות , הבין אוהסכם זה המכרזמצהיר כי הוא קרא את כל תנאי  ספקה 5.1
ושל  המכרזשות של התנאים והדרילמלא אחר כל , והוא מתחייב המוגדרות בהם

, האוניברסיטהבדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון , ההסכם
 הסכם זה. המכרז ול בכפוף להוראות והכאשר ייקבעו על ידה, וובמועדים 

מצהיר כי הוא בעל האמצעים, כח האדם, הידע, הניסיון והכישורים הנחוצים  ספקה 5.2
 ן מקצועי, יעיל ובאיכות מעולה.למתן השירות נשוא הסכם זה, באופ

בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על האוניברסיטה מתחייב לשתף פעולה עם  ספקה 5.3
פי הסכם זה, לרבות התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור 

  בדבר הצורך בכך.האוניברסיטה קבלת הודעת בסמוך לוהחלפה 

 אחריות .6

זק שייגרם לאוניברסיטה או לצד שלישי כלשהו עקב יישא באחריות לכל נ ספקה 6.1
מעשה או מחדל, שלו או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו, במסגרת 

 פעולתם על פי הסכם זה.

מתחייב לתקן כל נזק שכזה באופן מיידי ועצמאי, או על פי דרישת  ספקה 6.2
 האוניברסיטה.

שפועל מטעמה בגין כל תשלום,  מתחייב לשפות את האוניברסיטה ו/או מי ספקה 6.3
לרבות כל פיצוי ו/או כל הוצאה שנגרמו להם עקב תביעה שהוגשה נגד האוניברסיטה, 

על פי  ספקעובדיה, שלוחיה מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחריות לגביה חלה על ה
 .הסכם זה

 סודיות .7

 וליעל סודיות כל מסמך ומידע שיגיע א ספקבמהלך ההסכם ולאחר סיומו ישמור ה 7.1
או חומר אחר מידע מסור לאחרים שום ילא אוניברסיטה, עקב מתן השירותים ל
פגע בדרך כלשהי במוניטין של יולא  אוניברסיטהלן א נותוהקשור לשירותים שה

  .האוניברסיטה

 .ספקחובה זו חלה גם על כל עובדי ה 7.2
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  פיקוח .8

ול ופיקוח על יהיה כפוף לתקנות האוניברסיטה וכללים הנוהגים בה ביחס לניה ספקה 8.1
שטח הקמפוס לרבות כללי הכניסה והיציאה מן האוניברסיטה, הוראות הבטיחות 
שלה וכללים אחרים כמקובל לגבי נותני שירות אחרים הפועלים בשטח הקמפוס לפי 
קביעת האוניברסיטה, והוא מתחייב לנהוג על פיהם ו/או על פי הנחיות שיינתנו לו 

 האוניברסיטה על הטיפול בנושאים אלו. באופן ישיר על ידי האחראים מטעם

תהיה זכאית לבדוק באופן שוטף בעצמה או על ידי מי מטעמה את האוניברסיטה  8.2
את התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן לדרוש  ספקאופן מתן השירות ואם ממלא ה

 כל מידע ו/או הסברים בקשר למתן השירות. ספקולקבל מה

ו/או נציגיה במהלך מתן השירות ו/או  רסיטההאוניבעל ידי  ספקאי מתן הערות ל 8.3
 , או כאישור למילוי התחייבויותיו.ספקעל התחייבויות ה כוויתורלאחריו לא תיחשב 

 רישיונות והיתרים .9

תקף והיתר תקף הדרושים למתן השירותים על פי הסכם זה  ןיקבל ויחזיק כל רישיו ספקה
  וראות כל דין.וההיתרים הנ"ל ועפ"י ה תויפעל עפ"י תנאי הרישיונו

   התמורה וההתייקרויות .10

יקבל מהאוניברסיטה את  ספקה ביצוע הפעילות בהתאם למוגדר בהסכם זה,תמורת 
  המפורטים בהצעתו למכרז.סכומים ה

  .לתמורה המצוינת לעיל יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד הוצאת החשבונית 10.1

מעת לעת בירחון  כפי שמתפרסם ,המחירים לצרכןמדד להתמורה דלעיל תהא צמודה  10.2
  .חודשים  12– להלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ותעודכן אחת 

ביחס עדכון התמורה ידרוש  ספק. היה והספקהאחריות לעדכון המדד הינה של ה 10.3
לעליית המדד באיחור, יתבצע העדכון ביחס לחשבונית הבאה שתימסר למזמינה 

 . ולא יבוצע עדכון רטרואקטיבי ואילך

שפורסם ביום  _______מדד חודש מה הראשונה הוא המדד הבסיסי להתא 10.4
__________.   

המצויינת המדד האחרון הידוע. התמורה יהיה המדד הקובע במועד כל התאמה 
בהתאם לשיעור עליית  ,מפעם לפעם באופן יחסי לעיל תגדל 10.2 – 10.1בסעיפים 

התאמה המדד האחרון הידוע במועד ההתאמה לעומת המדד האחרון הידוע במועד ה
  . שלפניו

 התמורה המשולמת בפועל תהווה את המחיר הבסיסי להתאמה הבאה.
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  אופן התשלום .11

להלן: "תקופת החשבון"  ,חודשים 6 –האוניברסיטה תשלם לספק אחת ל  11.1
 (האוניברסיטה רשאית לשנות משך תקופה זו על פי שיקול דעתה).

 התשלום יורכב מהרכיבים הבאים: 11.2

 .הבאה יכלים למשך תקופת החשבוןתשלום מראש עבור אחסנת המ  א

עבור שירותים אותם סיפק הספק במהלך תשלום בסוף תקופת החשבון   ב
 תקופת החשבון שהסתיימה.

במהלך / התווספו עלויות אחסנת תיקים / מיכלים שבוערו / תוספת קיזוז   ג
 תקופת החשבון שהסתיימה.

שלום, אשר , חשבונית מפורטת לתבחודש 5 –ל ימסור לאוניברסיטה, עד  ספקה 11.3
 לחשבונית. התקופה שקדמהשבוצעו במהלך  השירותיםתכלול את פרטי 

יצרף לחשבונית כל אישור ומסמך הנדרשים להוכחת ביצוע הפעילות בפועל.  ספקה 11.4
 הוכחות ודיווחים נוספים, ככל שידרש. ספקהאוניברסיטה תהיה רשאית לדרוש מה

ממועד הוצאת  30+ שוטף תשלום האוניברסיטה עבור ביצוע הפעילות יהיה  11.5
יהיה רשאי לעכב ו/או למנוע תשלום  האוניברסיטההחשבונית. עם זאת, נציג 

בהתאם  ספקחשבונית שגויה, או שלגביה ישנם חילוקי דעות בין האוניברסיטה ובין ה
  להלן.  11.6לאמור בסעיף 

להוציא  ספקלתשלום, יורה ל חשבוניתלא יאשר  האוניברסיטהבמקרה בו נציג 
על הסכום המוסכם, והסכום שבמחלוקת יעבור להליך יישוב  מתוקנת חשבונית

  מחלוקות כמצויין להלן.

  יישוב מחלוקות בנוגע לחשבונית 11.6

מכל סיבה שהיא, ממנה או חלק חשבונית  האוניברסיטהבמקרים בהם לא אישר נציג 
, כנגד חשבונית תשלום עבור החלק שאינו עומד במחלוקת בלבד האוניברסיטהתשלם 
  .ספקנת שתועבר על ידי המתוק

, ובמסגרתו ספקובין ה האוניברסיטהבגין החלק שבמחלוקת יתקיים הליך בירור בין 
יידרש להציג אישורים והוכחות לביצוע הפעילות שבמחלוקת, זאת בפרק זמן שלא 

  .הוצאת החשבונית לתשלוםממועד  ימי עסקים 10יעלה על 

כי אכן מגיע תשלום) תעביר  (במקרה ויימצא ספקאת יתרת התשלום המגיעה ל
  .ספקכחלק מהחשבונית הבאה, שתוצא על ידי ה האוניברסיטה

בגלל עיכובים בתשלום  האוניברסיטהלא תהיינה כל דרישות או טענות כלפי  ספקל
  ות או פרטים לא נכונים או עריכת הבירור, כאמור.ימסיבות של חוסר פרטים בחשבונ
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 ופקיעתו הסכםהביטול  .12

  : רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום במקרים הבאים האוניברסיטה

 –, לדעת האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ספקאם לא יקיים ה 12.1
איזו מההתחייבויות שע"פ הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירות 

יום מיום שהותרה  15המבוקש ובין אם טרם החל בכך, ולא יתקן את ההפרה בתוך 
 ל כך על ידי האוניברסיטה.ע

יחזור על הפרה לגביה הותרה על ידי האוניברסיטה בעבר, ללא כל התראה  ספקאם ה 12.2
 נוספת. 

את ההסכם הפרה יסודית, תהיה האוניברסיטה רשאית להפסיק את  ספקהפר ה 12.3
ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי  ספקההתקשרות בהודעה ל

 לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי כל דין.  לגרוע מזכות האוניברסיטה

לדעת כי קיימת אפשרות כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או  ספקנוכח ה 12.4
מקצתן מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירות המבוקש ובין אם לאו, יודיע 

כאמור, רשאית  ספקעל כך מיד בעל פה ובכתב, לאוניברסיטה. הודיע ה
או חלק ממנה  ספקברסיטה לפי שיקול דעתה להפסיק את ההתקשרות עם ההאוני

 לאלתר. 

עפ"י  ספקכמו כן תהיה האוניברסיטה רשאית בכל עת להפסיק ההתקשרות עם ה 12.5
הסכם זה לפני תום תקופת ההסכם, אם האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, לא תהיה 

 ספקובלבד שניתנה ל או מטעם סביר אחר, ספקשבעת רצון מהשירות המסופק ע"י ה
יום מראש כדי לאפשר לו לתקן את הדרוש תיקון, וזה לא בוצע, לפי  60הודעה של 

 שקול דעת האוניברסיטה.

, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאית ספקהופסקה ההתקשרות עם ה 12.6
לא יהיו כל  ספקהאוניברסיטה להתקשר בהסכם למתן השירות עם כל גורם אחר, ול

 ביעות ו/או דרישות בעניין. טענות ו/או ת

מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים כי הסכם זה יפקע מאליו מיד עם קרות אירוע אחד  12.7
 או יותר מבין האירועים המפורטים להלן:

ומינויו לא  ספקאם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע ל  א
 יום. 30יבוטל בתוך 

רוק או אם יפשוט רגל או ימונה נאמן או יכנס להליכי פי ספקהאם יפורק   ב
 לנכסיו.

 או מי ממנהליו בעבירה שיש עמה קלון. ספקהאם יורשע   ג

 יום. 30הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  ספקהאם   ד

משנה  ספקהסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ו/או העסיק  ספקהאם   ה
 כתב. בביצוע העבודה, בלי הסכמת האוניברסיטה מראש וב

לעיל לא יהיו  12.7 מותנה ומוסכם בין הצדדים כי במקרים המפורטים בסעיף  12.8

ו/או לכונס שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו ו/או  ספקהלמקבלי הנכסים של 
סיהם, ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכ ספקהלמפרק של 

 זכות כלשהי להמשך ההסכם. 

 ספקהעם ביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כדין מכל סיבה שהיא, לא יהיה  12.9
 זכאי לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול. 
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 פיצויים מוסכמים .13

 ופיצויים שירות אמנת" בסעיף כמפורט היתר בין, את התחייבויותיו ספקהלא מילא  13.1
 האוניברסיטה זכאית לפיצוי מוסכם.  תהא", וסכמיםמ

מפורטים הסעיפים בגינם תהא האוניברסיטה רשאית לדרוש פיצוי  א'-2בנספח  13.2
 .ספקהמ

 ספקהערבות למילוי התחייבויות  .14

לאוניברסיטה,  ספקהבהסכם זה, מוסר בזה  ספקהלהבטחת מילוי התחייבויותיו של  14.1
ית המשוכה על שם "אוניברסיטת בר או המחאה בנקא ערבות בנקאית אוטונומית

בגין ההתקשרות לאספקת שירותי ארכיב  ₪ 10,000בסכום של  אילן"
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד  הרצוף 'ב-2לפי הנוסח בנספח לאוניברסיטה, 

יום לאחר  60ממנו, צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד 
  תוארך הערבות בהתאם. –הארכת תקופת ההסכם  גמר תקופת ההסכם ובמקרה של 

האוניברסיטה תהא זכאית לממש הערבות כולה, או חלק ממנה, בכל מקרה שיגרמו  14.2
לה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה או אי מילוי של איזה 

 . וכן בכל מקרה שיגיעו לה כספים ממנו על פי הוראות הסכם זה ספקהמהתחייבויות 

אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדים, דמי הנזק, הפיצויים  14.3
חייב  ספקהיהיה  ספקההמוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מ
רעון משום ויתור מצד ילשלם את הסכום החסר ולא יהא בהצגת הערבות לפ

 האוניברסיטה על הסכום החסר או משום הסכמה לדחיית תשלומו.

 ספקהיה והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות, כולה או חלקה, מתחייב ה 14.4
, מיד עם דרישה ראשונה, ערבות נוספת בגובה הסכום הלהשלים ולמסור לאוניברסיט

 שמומש ובאותו נוסח.

 ושעיבודואיסור העברת הסכם  .15

ביר לא יהא רשאי למשכן את זכויותיו עפ"י הסכם זה ו/או לשעבדן, לא יהא רשאי להע ספקה
את זכויותיו או חובותיו  על פי ההסכם ו/או מי מהן לאחר ו/או לאחרים, לא יהא רשאי 
לשתף אחר ו/או אחרים בזכויותיו עפ"י הסכם זה ולא יהא רשאי להרשות לאחרים להשתמש 
בזכויותיו שעפ"י הסכם זו, או כל חלק מהן, עימו יחד או בלעדיו, כל זאת בין שהעברה, שיתוף 

ו יהיו בתמורה ובין ללא תמורה, בין שהיו בדרך כלל ובין שיהיו לתקופה ו/או רשות אל
 מוגבלת, אלא אם כן, יקבל את הסכמת האוניברסיטה לכך בכתב ומראש.
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 איסור ניגוד עניינים .16

 ,חברה) הוא בו (אם מניות בעלי, הוא ידיעתו למיטב כי ומתחייב, מצהיר הספק 16.1
תאגיד  או אדם כל או, בו משרה נושא ,בו שליטה בעל, שותפות) הוא (אם שותפיו
אינם , אחות חברה, אם חברה, בת חברה לרבות, בעקיפין או במישרין, אליו הקשור

קשר  בכל או משפחתי קשר, מועסק – מעסיק קשרי, עסקי בקשר קשורים יהיו ולא
שירותים  שנותן מי עם או האוניברסיטה עם בעקיפין או במישרין, אחר

לקיים  לספק להפריע שעלול עניינים ניגוד משום בו יש אשר באופן, לאוניברסיטה
  .דין פי על או החוזה פי על מהתחייבויותיו איזו

עניינים  ניגוד של במצב אותו להעמיד העלול עניין כל על לאוניברסיטה יודיע הספק 16.2
של  הביקורת ועדת להכרעת הנושא יובא מחלוקת או ספק של במקרה. כאמור

 .הספק את תחייב והחלטתה האוניברסיטה

 ביטוח .17

מתחייב הספק לערוך  ,מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין 17.1
שנים  7ולעניין ביטוח אחריות מקצועית גם למשך  ולקיים למשך כל תקופת ההסכם

, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ו, על חשבונלאחר מועד תום ההסכם
(להלן:  ג' 2 הווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספחהביטוח המצורף להסכם ומ

  "אישור עריכת הביטוח").

מתחייב הספק להמציא לידי  אוניברסיטהללא צורך בכל דרישה מצד ה 17.2
, לא יאוחר מתחילת ביצוע הפעילויות נשוא ההסכם, את אישור עריכת אוניברסיטהה

אישור שהמצאת  וע להביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. הספק מצהיר בזאת כי ידו
 אוניברסיטהכאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע הפעילויות וה עריכת הביטוח

  את הביצוע היה והנספח כאמור לא הומצא. ולמנוע ממנ תהיה זכאית

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להמציא לידי 
בגין הארכת  יכת הביטוחבאישור עראישור עריכת ביטוח כמפורט אוניברסיטה ה

תוקפו לשנה נוספת. הספק מתחייב לחזור ולהמציא את אישור עריכת הביטוח מדי 
  שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

ספק מתחייב להודיע לאוניברסיטה, בכתב ומיד על כל "מקרה ביטוח" שנגרם לו ה 17.3
לאוניברסיטה  ו/או לצד ג'. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק להודיע

בכתב כאמור על כל דרישה, תביעה או פניה שהתקבלה אצלו מעובדיו ואשר עניינה 
הוא בנזק שנגרם לפוןנה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הספק להודיע למבטחיו 

  ו/או לכל גורם מוסמך ו/או אחר, כאמור לעיל.

אם ובמועדם את הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלו 17.4
דמי הביטוח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. 

, ככל שיידרש, לשם שמירה אוניברסיטהעוד מתחייב הספק לשתף פעולה עם ה
פי ביטוחי הספק, ובכלל זה להודיע למבטח מיד -על אוניברסיטהומימוש של זכויות ה

  פי ביטוחי הספק.-תביעה עלעם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס ל

מוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הספק ו/או בהמצאת אישור עריכת  17.5
ו/או כדי לפטור  אוניברסיטההביטוח על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על ה

  על פי החוזה ו/או על פי כל דין. ואת הספק מאחריות ו/או לצמצם את אחריות

 הודעות .18

ו הצדדים למסור זה לזה  תימסר לידיהם או שתשלח בדואר רשום לכתובת כל הודעה, שיבקש
  שעות מעת משלוחה. 72ותחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  מעלההרשומה 
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 שינוי בהסכם .19

  כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, ובכתב.

 שיפוט סמכות .20

 המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעילתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות
  תל אביב. במחוז

 כתובות הצדדים .21

  כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בראש הסכם זה.

  

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

  

      

  ספקה    האוניברסיטה
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   א'-2נספח 

 אמנת שירות ופיצויים מוסכמים

 משאביו.ויעיל של  המאפשר ניהול נכון ספקהאמנת השירות היא כלי בידי  .1

ת השירותים אמנת השירות היא כלי בידי הלקוח, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספק .2
 בקיום הגדרות אלה. ספקהשוטפת ולביצוע פיקוח על בצורה 

לא יחשבו כאי עמידה  ספק, אשר אינו קשור בתקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני .3

 . SLA -ביעדי ה

תהא  ,איכות השרות וברמות השירות המוגדרות בטבלה מוד בדרישותלא יע ספקהבמקרה ש .4
פיצויים מוסכמים כמופיע הליך לגביית כנגדו האוניברסיטה רשאית (אך לא מחויבת) להפעיל 

 .שלהלןבטבלה 

ו/או  ייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית – האוניברסיטהמימוש פיצויים מוסכמים על ידי  .5
הפרויקט מטעם  מנהלבחתימה ואישור של  אה),חילוט הערבות (בחלקה או במלו

 אפשרות למסור את טענותיו בנושא.  ספקיום, ולאחר שניתנה ל 14האוניברסיטה, בתוך 

 החלטה על מימוש סעיף פיצוי מוסכם הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. .6

  נדרש SLA  מרכיב איכות השרות  #
גובה הפיצוי 

  המוסכם

1.
מאתר האירכוב העברת חומרים 

  הנוכחי
    

      איסוף חומר ממשרד לקוח.2

3.
עדכון מערכת המידע בשינויים 

  (הוספה / שליפת חומר)
    

4.
 24אספקת מיכל / תיק שהוזמן (

  שעות)
    

5.
 4אספקת מיכל / תיק שהוזמן (

  שעות)
    

      אובדן / נזק למיכל / תיק.6

7.
סתירה בין תכולת מיכל ורישום 

  במערכת
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  נוסח ערבות ביצוע –להסכם  ב' 2נספח 

  

  נוסח הערבות יימסר לזוכה במכרז זה
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  אישור קיום ביטוחים -ג' להסכם  2נספח  

  לכבוד

  אילן - אוניברסיטת בר 

  )"המזמין"(להלן: 

  אישור עריכת ביטוח  הנדון :

(להלן:   אנו הח"מ, ___________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים כי לבקשת ___________
 בקשר עםערכנו פוליסת ביטוח לתקופה מ _____________ ועד ______________ ") "החברה

מיום ___________, כאשר היקף  באוניברסיטה אספקת שירותי ארכיב לאוניברסיטה הסכם
פי נוסח -אינו נופל מהכיסוי הניתן על(למעט בפוליסת אחריות מקצועית) הכיסוי בפוליסות כדלקמן 

  או "מפעלים" או "אשכול" או "פסגה", ובכפוף לאמור להלן:  הפוליסה הידוע כ"ביט"

  ___________________פוליסה מס'  –ביטוח "אש מורחב"   .1

מי על ידי החברה ו/או לחצרי המזמין ביטוח "אש מורחב" בערך כינון מלא לכל הרכוש המובא 
כנגד אובדן  מטעמה ו/או המשמש את החברה ו/או מי מטעמה בביצוע הפעילות עפ"י ההסכם,

או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, שיטפון, נזקי סערה וסופה, נזקי נוזלים 
והתבקעות צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, נזקי בום על קולי, נזקי התנגשות, 

  פריצה. ו פרעות, שביתות, נזק בזדון

המזמין ו/או מי ח על כל זכות תחלוף כלפי הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבט
  למעט כלפי אדם הגורם לנזק מתוך כוונת זדון.מטעמו, 

  פוליסה מס' ___________________ -ביטוח חבות כלפי צד שלישי   .2

$ 1,000,000בגבול אחריות של ביטוח חבות כלפי צד שלישי לכיסוי חבות החברה על פי דין, 
  ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. (מיליון דולר ארה"ב) לאירוע

שביתות  פרעות, בהלה, התפוצצות, כל מגבלה לגבי חבות עקב אש, ביטוח זה לא יכלול 2.1
חבות בגין וכלפי  והשבתות, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, לרבות פריקה וטעינה,

 ביטוח הלאומי.מוסד לקבלני משנה ועובדיהם, ותביעות תחלוף מצד ה קבלנים,

חב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בקשר עם אחריותו עקב מעשי ו/או ביטוח זה מור 2.2
לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור  בכפוף מחדלי החברה,

 כל אחד מיחידי המבוטח.

  

  פוליסה מס' __________________ -ביטוח חבות מעבידים   .3

, בגבול עפ"י ההסכםים בביצוע העבודה המועסקהעובדים ביטוח חבות מעבידים כלפי כל 
$ (חמישה מיליון דולר ארה"ב) לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת  5,000,000אחריות בסך של 

  ביטוח שנתית.

(היה וייחשבו  לא יכלול כל מגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ביטוח זה 3.1
 , שעות עבודה וכן בדבר העסקת נוער.כעובדי החברה)

לכלול את המזמין כמבוטח נוסף היה ויחשב כמעביד של עובדי  מורחב ביטוח זה 3.2
  או יקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות החברה כלפי עובדיה. ,מבוטחה
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  כללי לכל הפוליסות  .5

הננו מאשרים בזאת כי החברה לבדה תהא אחראית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות  5.1
 בהתאם לפוליסות דלעיל.העצמיות החלות ו/או שיחולו 

לעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין דהננו מאשרים בזאת כי הביטוחים  5.2
 ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיו. 

אלא אם  במהלך תקופת הביטוח, הננו מתחייבים כי הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו 5.3
 יום מראש. 60לידי המזמין לפחות  תימסר הודעה כתובה בדואר רשום

מוסכם בזה כי "המזמין" באישור זה, משמעו המזמין ו/או חברות הבנות ו/או חברות  5.4
   קשורות.

  

  

  פי האמור לעיל.- בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על

  ,בכבוד רב

  

_______________________  

  רת הביטוחחתימה + חותמת חב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


