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 מבוא  . א

 הצעות   להציע הזמנה .1

 העומדים   מציעים  בזאת  מזמינה  "(האוניברסיטה"  : להלן)  אילן  בר  אוניברסיטת .1.1

  כימיים  מנדפיםתחזוקת    לשירותי  הצעה  להגיש  ,להלן  שיפורטו  דרישותב

 .  נספחיווב זה במכרז כמפורט, באוניברסיטה ("השירותים")להלן:  וביולוגיים

,  וביולוגיים   כימיים  במנדפים  ותיקונים  בדיקות,  טיפולים  ביצוע  יכללו  השירותים .1.2

   .הטכני במפרט כמפורט

 יינתנו בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן.  השירותים .1.3

 מיום חתימת הסכם ההתקשרות.   שנים (שלוש ) 3 -ל היא ההתקשרות תקופת .1.4

  השמור  לאוניברסיטה:  ההתקשרות  להארכת  לאוניברסיטה  ברירה  זכות .1.5

נוספות   תקופות  בשתיאת תקופת ההתקשרות    יךלהארלא החובה,    אךהזכות,  

. סה"כ תקופת ההסכם יכולה  מיטיבים   או   זהים   בתנאים,  כל אחת  שנהבנות  

 . שנים (חמש ) 5להיות לתקופה מצטברת של עד 

 למכרז  זמנים לוח .2

  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

 תאריך  פעילות 

 8.12.2021 המכרז  פרסום מועד

 10:00בשעה  20.12.2021 מציעים  סיור מועד

 12:00בשעה  30.12.2021 הבהרה לשאלות אחרון מועד

 לתיבת הצעות  להגשת אחרון מועד

 המכרזים
 12:00בשעה   16.1.2022

 28.4.2022 ההצעה  תוקף

 

 שינויים  .3

  לערוך   רשאית  האוניברסיטהעוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות,    כל .3.1

וכן    בתנאי  והתאמות  שינויים   על   או  במכרז  שנקבעו  השונים   במועדיםהמכרז 

  המציעים   סיור ו/או את מועד    הבהרות  למתן  המועד  את  לשנות,  זה  ובכלל,  פיו

 . ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות וכן

 או   המכרז  שפורסם  באופן  תפורסם  כאמור  והתאמות  שינויים  בדבר  הודעה .3.2

 על .  האוניברסיטה  של  דעתה  שיקול  לפי ,  האוניברסיטה  של  האינטרנט  באתר

  האוניברסיטה  של  האינטרנט  אתר  את  לעת  מעת  לבדוק  מציע  כל

(www.biu.ac.il  ,)מכרזים"רשימת    משנה  ולשונית"מכרזים"    לשונית  תחת  "

 .המכרז מספר ואיתור
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  כלשהי  הודעה אודות ידע לא או  קיבל לא כי ותביעה טענה כל תהיה לא למציע .3.3

 לעיל.   3.2שפורסמה כאמור בסעיף 

  באמצעות  יחתום . המציע המכרז מתנאי נפרד בלתי  חלק תהוונה אלה הודעות .3.4

  כחלק   להצעתו   אותה  ויצרף  כאמור   הודעה  כל  על  מטעמו   החתימה  מורשי

 . המכרז ממסמכי

ככל   .3.5 ותביעות  טענות  תהיינה  לא  במכרז  ולזוכה  למציעים  "קורונה":  אירועי 

שיהיה צורך לבטל או להשעות את המכרז או את ההתקשרות בעקבותיו, בכל 

ול דעת של האוניברסיטה  שלב שהוא, וזאת מחמת הנחיות רגולטוריות או שיק

במכרז  אחרת  הוראה  כל  על  גוברת  זו  הוראה  הקורונה.  למשבר  בהקשר 

 .ובנספחיו, לרבות בחוזה ההתקשרות

   מציעים סיור .4

  10:00  בשעה  20.12.2021ביום  מציעים, אשר יתקיים    בסיורלהשתתף    רשאי  המציע

 .האוניברסיטה נציגי בהשתתפות בבוקר

 .גן ברמת האוניברסיטה בקמפוס 204 חדר 408 בבניין תהיה לסיור ההתכנסות

 בכתובת   האוניברסיטה  באתר  מפה  לראות  ניתן  האוניברסיטה  בקמפוס  להתמצאות

  /http://www.biu.ac.il/Tour :הבאה

 חובה. אינהההשתתפות בסיור            

 נספחים .5

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; טכני מפרט  - 1נספח  5.1

 ;ונספחיו התקשרות   הסכם - 2נספח  5.2

 )כולל כתב הכמויות המצורף בנפרד(;  ההצעה  חוברת  - 3נספח  5.3

 ; 1976- "ו תשל , ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק ב  2 סעיף  לפי   תצהיר -            ( 1')א  3 נספח 5.4

 ; 1976-"ו תשל ,  ציבוריים   גופים   עסקאות   לחוק   1ב2  סעיף   לפי   תצהיר -            ( 2')א  3 נספח 5.5

 הצהרה על אי ניגוד עניינים במכרז ובהסכם;  - ב'  3 נספח 5.6

  1992-"והתשנ,  המכרזים   חובת  לחוקג'  2  לסעיף  בהתאם  תצהיר -                 ג'     3 נספח 5.7

 . (2016"ו תשע 25' מס )תיקון 

http://www.biu.ac.il/Tour/
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     הסף   תנאי .ב

 כללי .6

 כל  על  ההצעה  הגשת  במועד   העונים  מציעים   רק  להשתתף  רשאים  במכרז .6.1

  בכל   עומדים  שאינם  הצעה  או  מציע.  להלן  זה  בפרק   המפורטים  התנאים

 . יפסלו –להלן   המפורטים התנאים

  סף   תנאי  קיום.  עצמו  במציע  להתקיים  צריכים  למציע  המתייחסים  הסף  תנאי .6.2

  ייחשב   לא  אחר  גורם  בכל  או  מניות  בבעל,  המציע  של  בארגון  קשור  בתאגיד

 .הסף בתנאי כעמידה

 .  במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .6.3

 תנאי סף כלליים  .7

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד רשום המאוגד כדין   .7.1

 אזרח ישראלי, הרשום במע"מ. -בישראל או יחיד 

- המציע מחזיק באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .7.2

)ב( תצהירים  1976 כדין;  ניהול ספרים  )א( אישור תקף על  , כשהם תקפים: 

,  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1ב2ב ולסעיף  2בהתאם לסעיף  

 (. 2א')3 -( ו1א')3בנוסח תואם לנדרש בנספחי 

 ואיתנות פיננסית המציע ניסיון -תנאי סף מקצועיים  .8

ניסיון    מוקדם  כתנאי בעל  להיות  המציע  על  במכרז,  , טיפולים  בביצועלהשתתפות 

 החל   -, כמפורט במכרז, במהלך התקופה  וביולוגיים  כימיים  במנדפים  ותיקונים  בדיקות

המינימליים    בהיקפים,  "(הקובעת)להלן: "התקופה    1/1/2021  ליום  ועד  1/1/2018  מיום

 : להלן המפורטים

 . לפחות)שלושה( לקוחות  3 -ניתנו ל השירותים .8.1

לפחות, מבין    אחד   לקוחההתקשרות עם    שלהמינימלי    השנתי  הכספי  ההיקף .8.2

לפחות לשנה, עבור   "מ(מע)ללא    "חש  150,000  הינו  8.1אלו המוזכרים בסעיף  

 .שנתיים כלשהן )ברציפות או שלא ברציפות( בתקופה הקובעת
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 : הסף בתנאייצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו  מציעה

 ההוכחה  דרישה  תיאור סעיף 

8 
  רשום תאגיד או  יחיד

 . דין פיבישראל על 

  או ,  הרלוונטי  ברשם  תאגיד  רישום  תעודת  העתק
וצילום תעודת   המיסים  מרשות  מורשה  עוסק  תעודת

.זהות

 להמציא  נדרש  רשום  תאגיד  שהוא  מציע:  הבהרה
, התאגידים ברשם הרישום תעודת של צילומי העתק

.מורשה עוסק תעודת בהמצאת די ולא

 . המציע ניסיון 9
סעיף  3ניסיון בנוסח התואם לנדרש בנספח  פירוט

2  . 

10 
  עסקאות חוק לפי אישורים

-"ותשלה ,ציבוריים  גופים
1976 . 

ספרים    העתק .א ניהול  על  אישור תקף  צילומי של 
[  ניכוי   על  אישור  הספק  ימציא,  שיזכה  ככלכדין. 

 [.התמורה תשלום לצורך מס

,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  תצהירים  שני .ב
( 2')א3-ו(  1')א3  נספחים  בנוסח,  1976-ו" התשל 
 .מקור ובחתימות, זה למכרז
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   במכרז  ההכרעה  .ג

 למכרז  ההצעות בחינת .9

 :הבאים השלביםההצעות במכרז תתנהל על פי  בחינת 

 הסף  בתנאי  המציעים   של  עמידתם  את  האוניברסיטה  תבחן,  הראשון  בשלב .9.1

 . הבא לשלב יעבור, הסף בתנאי שעמד מציע. במכרז להשתתפות

  איכות , ידורגו המציעים שעמדו בתנאי הסף על פי פרמטרים של  השני  בשלב .9.2

בסעיף  (100  מתוך  נקודות  40) האיכות  סעיפי  בטבלת  כמפורט  להלן   10, 

 נקודות  28ציון איכות כולל של    שקיבל  מציע  רקויינתנו להם ציונים מתאימים.  

מתוך    3  זה  לשלב  יגיעו  אם,  אולם.  הבא  לשלב  יעבור,  נקודות  40לפחות 

 יעברו ((, 28שלא צברו את מספר הנקודות הנ"ל )), פחות או מציעים)שלושה( 

 .השלישי לשלב כולם

של המציעים שקיבלו את הציון הנחוץ    המחיר  הצעות, ייפתחו  השלישי  בשלב .9.3

 מתוך  נקודות  60)בשלב השני. בשלב זה המציעים ידורגו על פי הצעת המחיר  

 ויינתנו להם ציונים מתאימים.   ןללה  11  בסעיף כמפורט, (100

בסעיפי    חיבור  בסיס  על  יחושב  הסופי  הציון .9.4 ההצעה  שקיבלה  הנקודות  מס' 

השני(,  האיכות   המחיר   בסעיפי  ההצעה  שקיבלה  הנקודות'  מס  עם  )השלב 

 ההצעה  תהיה  ביותר  הגבוה  הסופי   הציון  בעלת  ההצעה .  (שלישיה )השלב  

 (.האוניברסיטה של המכרזים וועדת לאישור בכפוף) הזוכה

שהיא התוצאה הראשונה בדירוג ואחת    זהה  סופי  ציוןשתי הצעות או יותר    קיבלו .9.5

ב לחוק חובת המכרזים,  2מהן היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף  

ההצעה  1992-תשנ"ב הגשת  בעת  כך  על  והומצאו  כנדרש   ותצהיר   אישור, 

 ב הנ"ל, תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז.    2בסעיף 

 במכרז  לצאת או/ו המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .9.6

 בהתאם הזוכה עם הסכם על לחתום לא או/ו האמור השירות  למתן אחר

 , לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבות.  דעתה לשיקול
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 )איכות(  השני בשלב ההצעות דירוג .10

  העומדות   ההצעות   לדירוג   המלצות  בפניה  שיביא  מקצועי   צוות  תמנה  המכרזים   ועדת

   :להלן כמפורט מידה אמות לפי"( הכשרות ההצעות)" הסף בתנאי

 נקודות  תיאור  קריטריון  'מס

  בהיקף   השירותים  ניתנו  להם  נוספים  לקוחות  יציג  אשר  למציע קודם  ניסיון  .1

  ניקוד  יינתן,  הסף  בתנאי  8.2  בסעיף  הנקוב  המינימלי  הכספי

 נקודות  4  של   למקסימום  ועד  נוסף  לקוח  לכל  נקודות  2:  כדלהלן

.לקוחות נוספים( 2)סה"כ 

4 

 עובדי  .2

 המציע 

 העוסקים   עובדים  3  לפחות  מעסיק  אשר  מציע:  המציע   עובדי'  מס

 . נקודות  3: כדלהלן ניקוד יקבל,  מנדפים תחזוקתב בפועל

3 

 : המציע עובדי ניסיון שנות  .3

  למנדפים   והתיקונים   הבדיקות  את  שיבצעו  העובדים

 במתן  לפחות  שנים  5  של  מקצועי   ניסיון   בעלי  יהיו   באוניברסיטה

 .במכרז הנדרשים השירותים

  שנים   5  -ל  מעבר  במצטבר  נוספת   ניסיון  שנת  לכל  1  נקודה  תינתן

 .העובדים כל עבור כ" בסה, נקודות 4 של למקסימום ועד

4 

 מוסמכים  מנדפים   בודקי  קורס  סיום  בדבר  אישור  יציג  אשר  מציע  .4

  השירותים  את  ליתן   המיועדים  מעובדיו  אחדלפחות    עבור

 . נקודות 3 של תוספת יקבל, לאוניברסיטה

 להגשת  האחרון  למועד  עד  הקורס  את  שסיים  נוסף  עובד  כל  על

 תינתן ,  הקורס  סיום  בדבר  אישור  לגביו   הוצג  ואשר  הצעות

 .נקודות 6 של למקסימום עד נוספות נקודות 3 של תוספת

6 

  שביעות  .5

 של  רצון

 לקוחות

רשימת  מתוך  המציע,  של  ללקוחות  תפנה  האוניברסיטה 

הלקוחות שתוצג בהצעתו או ללקוחות אחרים שהאוניברסיטה 

 תאתר בעצמה, ותקבל מהם חוות דעת על המציע כמפורט להלן.

לאוניברסיטה שיקול הדעת הבלעדי בקביעה האם ליצור קשר 

 ו יותר. עם אחד מהלקוחות המפורטים בהצעה א

האוניברסיטה רשאית להביא בחשבון ניסיון קודם, אם היה כזה, 

 במתן שירותים דומים עבור האוניברסיטה. 

במקרה שתילקח חוו"ד אחת, עדיפות תינתן לקבלת חוו"ד של 

 נציג האוניברסיטה )במידה והוא לקוח של המציע(.

של נציג האוניברסיטה,   חוו"ד הכוללות חוו"ד  2במקרה בו יילקחו  

על בסיס   הציון  ו    70%ישוקלל  נציג האוניברסיטה    30%לציון 

 למוסר חוו"ד הנוסף.

 שמות הלקוחות/ נותני חוות הדעת יישארו חסויים. 

ציון בסקאלה של   יתבקש לתת  תוך התייחסות   0-100הלקוח 

  בלוחות  עמידה  למאפיינים כגון )לכל מאפיין יינתן משקל זהה(:

  מקצועיות ,  הנדרש  פי  על  והבדיקות  הטיפולים  ביצוע,  זמנים

 '.  וכד ההתקשרות בתנאי עמידה, השירות נותן הצוות

23 

 40 כ "סה
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   :)מחיר( שלישיה בשלב ההצעות דירוג .11

 הצעת המחיר תהיה בשקלים בלבד. .11.1

 בנפרד   המצורף ,  הכמויות  בכתב  המופיעים   הפריטים   לכלמחיר    הצעת יציע    המציע .11.2

 . המכרז למסמכי

בהצעת המחיר ייקח בחשבון את מלוא ההוצאות שיידרשו ממנו על מנת לספק את   .11.3

שירותים, לרבות ביטוח, העסקת כוח אדם, ציוד, מיסים וכל הוצאה אחרת, למעט ה

 מע"מ שיתווסף לחשבונית בהתאם לשיעורו בדין. 

שר יודפס  הצעת המחיר תוגש על גבי כתב הכמויות המצורף למכרז כקובץ נפרד א .11.4

בשלמותם.  כנדרש  מלאים  בו  הסעיפים  כשכל  החתימה  מורשי  ידי  על  וייחתם 

האוניברסיטה רשאית שלא לבדוק ואף לפסול הצעות שתוגשנה חלקיות ו/או 

 .במתכונת השונה מזו של הצעת המחיר

 : הבא באופן תתבצע המחיר  הצעות השוואת .11.5

 : הבאהעל פי הנוסחה  מחיר ציון יחושב הצעה לכל           

 *  60 =  ציון מחיר 
 מחיר ההצעה הנמוכה ביותר 

 
 מחיר ההצעה הנבחנת 

 

הפריטים  .11.6 מחירי  מכפלות  סך  הינה  המחיר  ציון  חישוב  לצורך  המחיר            הצעת 

 שיוצעו בכמויות המוגדרות בכתב הכמויות.

ביותר תקבל את הציון   .11.7 ציונים באופן 60ההצעה הזולה  יינתנו  ולשאר ההצעות   ,

 יחסי אליה.
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 המכרז התנהלות   אופן .ד

 המכרז  מסמכי עיון .12

המכרז    להורידהמציעים    באפשרות .12.1 מסמכי  של    אתרמאת  האינטרנט 

 למכרז.  המענההאוניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת 

,  גן  רמת,  אילן  בר  אוניברסיטת  במשרדי   גם  אפשרי  המכרז  במסמכי  חינם   עיון 

)בתאום    09:00-13:00  השעות  בין'  ה  עד'  א  בימים,  209  חדר,  408  בבניין

   (.03-5318552: בטלפון מראש

   הבהרותה הליך .13

  .במכרז הטיפול את ירכז אשר, מטעמו קשר איש להקצות יידרש מציע כל .13.1

 רשאיבצהריים    12:00בשעה    30.12.2021  ליום  ועד  המכרז  פרסום  מיום  החל .13.2

  : אלקטרוני  דואר  באמצעות  בכתב  לאוניברסיטה  לפנות  מציע  כל

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

לאחר תאריך זה לא ניתן    .בעקבותיו  שתבוא  בהתקשרות  או  במכרז  הקשורה

  להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות.  

פניה כאמור, על המציע לציין פרטיו, את שם ומספר המכרז, את פרטי   בכל .13.3

 הסעיף ומהות ההסתייגות.  

, שאין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי  יובהר .13.4

שעלול לגרום לפסילת    דברהמכרז ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה,  

 ההצעה.

 . התשובות במתן מלא דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .13.5

בעקבות הליך ההבהרות, יוכן   –)מענה לשאלות הבהרה(    –  הבהרות  מסמך .13.6

וההסתייגויות   השאלות  הפניות,  את  ירכז  אשר  מסכם,  נושאים    מסמך  וכן 

 . ודגשים למציעים 

לכל מי שנרשם אצל עורך המכרז,   אלקטרוני  בדואר  יישלח  ההבהרות  מסמך .13.7

  זהות   את  לחשוף  מבלי  וזאת  האוניברסיטה  של  האינטרנט  באתר  יפורסם  וכן

 . הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול  יהיה לאוניברסיטה. הפונה

 לוודא את קבלת מסמך ההבהרות. יםהמציע באחריות .13.8

מציע,    כל ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל    מסמך .13.9

,  המכרז  למסמכי  לצרפולרבות מציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות,  

 . קריאתו אישור לאות המציע ידי על חתום כשהוא

mailto:michrazim.log@biu.ac.il
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 באמצעות  חתם אם ביןההבהרות,    במסמך באמור מחויב המציע כי מובהר .13.10

 אם ובין,  להצעתו וצירפו כאמור ההבהרות  מסמך על מטעמו החתימה מורשי

 ההבהרות  מסמך על לחתום מהמציע  לדרוש רשאית תהיה האוניברסיטה.  לאו

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

 .בהצעתו

 ההצעה הכנת לגבי הוראות .14

את כתב המכרז )ההזמנה להציע הצעות(,    כוללתהסר ספק, "ההצעה"    למען .14.1

(, 2( לרבות הצעת המחיר, הסכם ההתקשרות )נספח  3חוברת ההצעה )נספח  

(, הנספחים והצרופות לכל אלה, ההבהרות שנשלחות  1)נספח   טכניה מפרטה

המציע   שעל  נוסף  מסמך  כל  וכן  האוניברסיטה,  ידי  על  למציעים  לעת  מעת 

ה לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשם להמציא, להגיש ולמסור לפי כל אל

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

 . בלבד האנגלית או העברית בשפה תמולא ההצעה .14.2

ידי המציע,    ההצעה .14.3 בחתימה מלאה או בראשי   ועמוד  עמוד  בכל תחתם על 

 (. התאגיד  חותמת  בצירוףהחתימה של המציע    מורשיתיבות )ובתאגיד: על ידי  

  דגש  מתן  תוך,  המכרז  במסמכי  למילוי  המיועדים  המקומות  כל  את  ימלא  המציע .14.4

  הצעת   ולמילוי  זה(  3)כנספח    למכרז  המצורפת  ההצעה  חוברת  למילוי  מיוחד

  . במלואן, המחיר

 המסמכים  יפורשו ,  המכרז  גוף   לבין  ההצעה  חוברת  בין  סתירה  של  במקרה

 .המכרז  מטרת את המקיים באופן

נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות,    העדר .14.5

ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו   עלולים     –שינויים, תוספות 

  .לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה

מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור, והאוניברסיטה    מכל .14.6

אזי יחייב את הצדדים     - תחליט על פי שיקול דעתה שלא לפסול את ההצעה   

חריגות   הסתייגויות,  תוספות,  מאותם  בהתעלם  בהצעה  התבקש  אשר  רק 

 ושינויים.  

 נדרשים על פי המכרז.  ה והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף  המציע .14.7
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 ההצעה  הגשת .15

  שם   למעט,  חיצוני  זיהוי  ללא,  סגורות  מעטפות  בשתי  להגיש  יש  ההצעה  את .15.1

 :כדלקמן, המכרז ומספר המכרז

  :שתכלול" ואיכות  סף תנאי"  שתסומן אחת מעטפה .15.1.1

מלאים    .א מודפסים,  כשהם  להגיש  שיש  ההצעה  מסמכי  כל  את 

במקור   להגישה  וחתומים  שיש  המחיר,  הצעת  למעט  )אך 

 במעטפה נפרדת(

  זיכרון   התקן  גבי  עלעותק דיגיטלי סרוק של כל המסמכים הנ"ל   .ב

  המלא   העותק  של  PDF  בפורמט  סריקה  ובו(  Disk-on-key)  נייד

 . המוגש לעותק הזהה –  במקור והחתום

עותקים)     שני  סרוק,  סה"כ  דיגיטלי  ואחד  מקורי  מודפס  אחד   :

    ( שיונחו יחדיו באותה מעטפה

  :שתכלול" מחיר הצעת"  שתסומן שניה מעטפה .15.1.2

  ;מצולם(עותקים: אחד מקור ואחד   שני) עותקי הצעת המחיר  2 .א

  .החתומה ת המחירמדיה דיגיטלית ועליה קובץ סריקת הצע .ב

את שם    למעטפה שלישית ויציין על גביה  המעטפות  2יכניס את    מציע .15.1.3

 המכרז ומספר המכרז.

תוגש .15.2    16.1.2022  מיום  יאוחר  ולא   ההבהרות  הליך  סיום  לאחר  המעטפה 

'  מס   מבנה,  הרכש  בבניין  המוצבת  המכרזים  לתיבת  בצהריים  12:00  בשעה

 באוניברסיטת בר אילן.   209  חדר, 408

 .שמו ואת המכרז מספר  את לציין יש ההמעטפ על .15.3

  המכרזים   ועדת.  המציעים  אחריות  על  היא  לעיל  המצוין  במועד  ההצעה  הגשת .15.4

  להגשת   האחרון  במועד המכרזים תיבת  בתוך  תמצא  לא  אשר  בהצעה  תדון  לא

 האחרון להגשת הצעות.   למועד מאוחר במועד הצעה הגשת תותר לא. הצעות

תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות רכב לצורך הגשת   לא .15.5

 ההצעה. 

בהתאם   .15.6 פועלת  האוניברסיטה  הקורונה:  בעת  לקמפוס  כניסה  הנחיות 

 להנחיות התו הירוק. 
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 .בפקס או אלקטרוני בדואר הצעות להגיש אין מקרה בשום .15.7

 מסמכי  כלל  את  קרא  שהמציע,  לכך  חלוטה  ראיה  מהווה  חתומה  הצעה  הגשת .15.8

 .מסויגת הבלתי  הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, המכרז

 רלוונטי   מידע  וכל  ההתקשרות  ותנאי  ההזמנה   תנאי  לבדיקת   אחראי  יהיה  המציע .15.9

  והתקנים   הדינים   לרבות,  זו  הזמנה  פי  על  ההתקשרות  לביצוע  הקשור

  טענת  כל  על   ומוותר  כאמור  לתנאים  מסכים   הוא  הצעתו  ובהגשת,  הרלוונטיים

 . התאמה  איאו /ו  טעותאו /ו  ידיעה אי

  יהיה   ניתן   ולא,  לביטול  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי,  סופית  תהא  שתוגש  הצעה  כל .15.10

  אם או  /ו  המכרז  במסמכי  אחרת  נכתב  אם  אלא,  לתקנהאו  /ו  לשנותה

 את  תחייב  והיא,  במסמכים  משמעותית  טעות  נפלה  כי  אישרה  האוניברסיטה

 .בהצעה כמפורט לתקופה המציע

ו/או הצעות עם מציעים    חל .15.11 ו/או מי מהם לתאם מחירים  איסור על המציעים 

פוטנציאלים   מציעים  או  מציע  עם  בהסדרים  לבוא  ו/או  מהם,  מי  ו/או  אחרים 

כאמור בנוגע למניעת הצעת הגשה על ידם וכל כיו"ב. יודגש שכל פעולה בניגוד 

תה בגדר הסדר כובל.  לאמור לעיל עלולה להוות עברה פלילית בין היתר בהיו

האוניברסיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל הצעה בה  

 קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור.  

 .מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא הצעה לדחות רשאית האוניברסיטה .15.12

, מהצעה  חלקים  לקבל  או,  הצעה  אף  לקבל  שלא  להחליט  רשאית  האוניברסיטה .15.13

 של  וצרכיה  אילוציה,  המלא  דעתה  לשיקול  בהתאם  והכל,  בשלבים  לממשה  או

 החליטה.  דין  כל  להוראות  ובכפוף  זה   מכרז  להוראות  בכפוף,  האוניברסיטה

 תביעה כל  מהם  למי  או/ ו  למציעים תהיה לא,  לעיל  כאמור   לפעול האוניברסיטה

 הפועל אחר גוף  או/ו  אדם כלפי  או /ו האוניברסיטה כלפי  טענה או /ו דרישה או/ו

 ההצעה   בהגשת  מוותרים  מהם  מי או  /ו  המציעים,  ולחילופין,  מטעמה או/ו בשמה

 .כאמור תביעהאו / ו דרישהאו /ו טענה כל על

האוניברסיטה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,   אין .15.14

המכרז   היקף  את  להרחיב  ו/או  לצמצם  ו/או  לבטל  רשאית  תהיה  או  /ווהיא 

תהיה רשאית לפצל    וכן  -לפרסם מכרז חדש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז  

יותר מזוכה אחד לביצוע העבודות/מתן השירותים על ולבחור    פי  את המכרז 

  בכפוף ,  האוניברסיטה  שלוהכל לפי שיקול דעתה, אילוציה וצרכיה    –מכרז זה  

  לפעול  האוניברסיטה  החליטה.  דין  כל  להוראות  ובכפוף   זה  מכרז  להוראות
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 טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל מהם  למי  או /ו  למציעים תהיה לא,  לעיל  כאמור

, מטעמה או/ו בשמה הפועל אחר גוף או/ו אדם  כלפי או/ו האוניברסיטה  כלפי

או /ו  טענה  כל   על  ההצעה  בהגשת  מוותרים  מהם  מי או  /ו  המציעים  ולחילופין

 . כאמור תביעהאו /ו דרישה

 ההצעה   תוקף .16

  בחרה   המכרזים  ועדת  אם   גם   28.4.2022ליום    עד  בתוקפה  תעמוד  ההצעה .16.1

  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 זמנה טרם תסתיים

  הבאה  המיטבית  ההצעה  בעל  על  להכריז  המכרזים  ועדת   רשאית  אלה  בנסיבות .16.2

 להתקיים  ממשיכים  ההכרזה  שבמועד  ובלבד,  במכרז  כזוכה  בתור  אחריה

. כל תנאי במכרז  להשתתפות  סף   תנאי  שהיוו  הכשירות  תנאי  בתור  הבא  במציע

המכרז יחולו על בעל ההצעה הבאה. לא עמד המציע בעל ההצעה המיטבית  

הבאה בתנאים הנדרשים או לא רצה להתקשר בהסכם על פי מכרז זה, תהיה 

 ועדת המכרזים רשאית לפנות למציע הבא אחריו וכן הלאה. 

 30  -ב   בתור  הבאה  ההצעה  לבחירת  המועד  להאריך  רשאית  המכרזים  ועדת .16.3

 דעתה.  קוליש לפי יםנוספ יום

 הסכם ה על חתימה .17

  ימים   5  תוך  למכרז  המצורף  ההסכם  על  לחתום  הזוכה  את   תזמין  האוניברסיטה .17.1

 אחר  זמן  תוך  או,  כך  על  האוניברסיטה  הודעת  מיום(,  עבודה  ימי  חמישה)

 . ידה על שייקבע

  להמציא   הזוכה  יידרש,  האוניברסיטה  ידי   על  ההסכם   לחתימת  כתנאי .17.2

, המסמכים  כל  את,  הדרישה  בהודעת  שייקבע  המועד  בתוך,  לאוניברסיטה

  תקף   ואישור  ביצוע  ערבות  לרבות,  בהסכם  המפורטים  והאישורים  ההתחייבויות

 .  ביטוחים קיום על

  לכך   שהוקצב  המועד   בתוך  הסכםה  על   חתימה  אי  או /ו  המסמכים  המצאת  אי .17.3

  רשאית  המכרזים  ועדת   תהיה   כזה  במקרה.  המכרז  תנאי  של  הפרה   מהווה

  על   שצורפה  הערבות  את  לחלט  וכן,  במכרז  המציע  של   זכייתו  ביטול  על  להכריז

  של  מזכותה  לגרוע  מבלי  זאת  כל .  )ככל שנדרשה ערבות כזו(  להצעה   המציע  ידי

  כתוצאה   לה  שייגרם  נוסף  נזק  כל  בגין  מהמציע  להיפרע  האוניברסיטה

 .מההפרה
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 כשיר נוסף  .18

מציע   בו  ישלים את הליך ההתקשרות בעקבות המכרז, בכל מקרה  לא  שזכה במכרז 

כדי   בדרגתו,  הבא  המשוקלל  בציון  שזכה  למציע  לפנות  רשאית  האוניברסיטה  תהיה 

 שיחתום על הסכם ההתקשרות.
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 כללי . ה

 הבהרות  או נוסף למידע דרישה .19

  בכתב  הבהרות המכרז של  שלב  בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .19.1

  המתייחסים   אישורים  או  המלצות,  חסר  מידע, או השלמת  להצעה  פה  בעל  או

, המכרז  בתנאי  המציע  של  עמידתו  בחינת  לצורך,  במכרז  המפורטות  לדרישות

  כדי   בכך  יהיה  שלא  ובלבד  ההצעה  לבחינת  הדרושה  אחרת  פעולה   כל   לבצע  וכן

  מציעים   על   הוגן  בלתי  יתרון   לו   להעניק  או   הצעתו  את  לשנות  למציע  לאפשר

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות. אחרים

  על   להבליג  או  בהצעה  שנפל  פגם  תיקון  על  להורות  רשאית  המכרזים  ועדת .19.2

  זו   החלטה  כי  או  המציעים  בין  בשוויון  לפגוע   כדי  בכך  אין  כי  מצאה  אם,  הפגם

 .זה מכרז של תכליתו את משרתת

 מותנית  או מסויגת הצעה .20

 דרישות  עם  אחד   בקנה  עולה  שאינו  באופן  אותה  יתנה  או  הצעתו   את  יסייג  לא  מציע

 להתעלם  או   מותנית  או  מסויגת  הצעה   לפסול  רשאית  תהיה  האוניברסיטה.  המכרז

 . שיירשמו מטעמים, מהתנאי או מהסייג

 תכסיסנית   הצעה .21

 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 .22

עם   בעבר  עבד  אשר  מציע  הסף  על  לפסול  הזכות  את  לעצמה  שומרת  האוניברסיטה 

האוניברסיטה כספק ציוד או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש 

או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרה מעין זה תינתן למציע  

דעתה של האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית    פה לפי שיקול-זכות טיעון בכתב או בעל

 האוניברסיטה רואה בהגשת הצעה על ידי המציע, הסכמה לתנאי זה. בעניין. 

 במסמכים האוניברסיטה קניין .23

 של   הן,  זה  למכרז  להסכם  המצורפים  המסמכים  ובכל  זה  במכרז  הקנייניות  הזכויות

 מלבד   אחרת   מטרה  לשום  אלו  במסמכים  להשתמש  רשאי  אינו  המציע.  האוניברסיטה

 .זה למכרז הצעה עריכת

 במסמכי המכרז   עיון .24

 ומציע , במידהלכן הזוכה. ההצעה במסמכי עיון זכות  למציעים יש לדין, בהתאם .24.1

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

את  ההצעה  מסמכי  במסגרת  לפרטם  עליו  - בהם תשקול  המכרזים  וועדת   ,

לקבלה.   חייבת  ואינה    ויציין   במידה  כי  בחשבון  לקחת  המציע  עלבקשתו, 
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  בסעיפים   לעיין  העיון  זכות  במסגרת,  ממנו  יימנע,  בהצעתו  חסויים  סעיפים

 .המתחרות בהצעות המקבילים

  חסוי. פרט בגדר אינה המחיר לעיל, הצעת 142.האמור בסעיף  למרות .24.2

 ושינוי ביטול  .25

האוניברסיטה תהיה רשאית, בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז, כולו, או חלקו. 

 המציעים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים בשל ביטול המכרז. 

האוניברסיטה רשאית לשנות את תנאי המכרז עד למועד הגשת ההצעות. הודעה על 

   .13.7השינוי תפורסם בהתאם לקבוע בסעיף 

 פרסום תוצאות המכרז  .26

האוניברסיטה שומרת הזכות לפרסם תוצאות המכרז, שם הזוכה וסכום הזכייה באתר 

  המכרזים שלה. הגשת ההצעה מהווה הסכמה לפרסום זה.

 שיפוט סמכות .27

 המשפט   לבתי  נתונה  זה  במכרז  שעלתה  בתובענה  לדון  הבלעדית   השיפוט  סמכות

 . אביב  תל במחוז המוסמכים
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 טכני  מפרט   -  1 נספח 

 מבוא .1

כ  במבני מותקנים    מפוחים "י  ע  יניקה  מערכות  עם  כימיים  מנדפים  362  -האוניברסיטה 

יניקה    סטקיותהינם    3%-כ  ומתוכם(  יםיאינדוקטיב  64)מתוכם     מנדפים   123  -וכוזרועות 

   .לימנרי 34 -ו ביולוגיים 

 כימיים מנדפים .2

  :מפוחים מערכות סוגי 2 קיימים .2.1

 ישיר.  בהינע -יים עם מפוחי יניקה בלבד למנדפים כימ .2.1.1

עם מערכות של זוגות מפוחים המותקנים על    -למנדפים כימיים אינדוקטיביים   .2.1.2

 . )הנע ישיר( ים להכנסה והוצאת אויר למנדף אחדמנוע אחד עם שני ציר 

האוניברסיטה ישנם מספר מנדפים כימיים המיועדים ומותאמים לעבודה עם   במבני .2.2

 אישור   קבלת  לאחר  רק  -אלו יבדקו כמו יתר המנדפים    מנדפים  .רדיואקטיביים חומרים  

 . מסוכנים מחומרים  נקי המנדף  כי הבטיחות ממונה

התקפים    ספקה .2.3 התקנים  פי  על  במנדפים,  המערכות  של  תקינות  בדיקת  יבצע 

 , במטרה לשמור על הבטיחות של המשתמשים במנדף.והעדכניים

עבודות תחזוקה מונעת   יבצע  הספקשנתיות התקניות לפי החוק,  בנוסף לבדיקות החד   .2.4

 .להלן המפורט  לפי השנתי הטיפול לאחרתתקיים רק  הבדיקהותיקונים. 

 : יכלול את הנושאים הבאיםו 1839 לתקן בהתאם יהיההטיפול במסגרת הבדיקה  .2.5

 רשתות מגן במנדף. ניקוי  .2.5.1

 המפוח.  ויניקתניקוי רשתות בפליטת  .2.5.2

 ניקוי המאיץ מגופים זרים וניקוי ע"י שואב אבק.  .2.5.3

 רוז מיסבי מנועים. יג .2.5.4

 הידוק ברגים.  .2.5.5

 הידוק חיבור גמיש.  .2.5.6

 הידוק רשתות מגן.  .2.5.7

 . אויר זרימת חוסר על התראה מתקן תקינות .2.5.8
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 . וחיבורים כבלים בדיקת .2.5.9

 : את הנושאים הבאים יכללובדיקה והטיפול ה .2.6

המנדף פני  על  אויר  זרימת  מהירות  ע"י  בדיקת  תבוצע  הבדיקה   .

MULTIMETER  DATA  AIR    870דגם  -  ADM    מדיד   16הדוגם    VEGRIDעם 

נקודות במדידה אחת. יש לחלק את שטח המנדף בשטח המדיד שמידותיו:  

30  X  30  ס"מ ולבצע מדידה על פני כל שטח המנדף. יש לחשב את המהירות 

  הפתיחה   מצבי   בכלר/ד    100נדרשת מהירות של  הממוצעת של כל המדידות.  

 . 1839תקן ל בהתאם ,פרט למצב לילה של המנדף

כולל   יש לתת סימון קבוע לגובה הפתיחה ע"י מדבקת חץ משני צידי החלון.

 הורדת סימון ישן קיים. 

ויזואלית .2.6.1 עשן  המנדף    -  בדיקת  פתח  פני  על  המועברת  עשן  אמפולת  ע"י 

 ובמרחק של כאינץ' מחוצה לו.

 .בדיקת מצב פנימי במנדף  .2.6.2

 שולחן עבודה.  .2.6.2.1

 דמפרים וסרגלי ויסות פנימיים במנדף.  .2.6.2.2

 חלון קדמי, כבלים ומשקולת נגדית. .2.6.2.3

 רשתות במנדף. .2.6.2.4

 תאורה. .2.6.2.5

 ברזי גז אויר דחוס ואקום וכו'. .2.6.2.6

 . האוורורבדיקת מערכת  .2.6.3

מקומי   אינסטלצייתתקינות המפוחים,   .2.6.3.1 זרם  מנתק  מנוע,  החשמל, 

 ואיטום למניעת חדירת מים.

 שלמות תעלות וחיבורים גמישים. .2.6.3.2

 שלטי זיהוי על המנדף, המפוח ולוח החשמל. .2.6.3.3

 רשתות בפליטת המפוח וביניקת המפוחים למנדפים אינדוקטיביים.  .2.6.3.4

 הגשת תסקירים ודוחות מרוכזים.  .2.6.4

  ותאריך   האחרון  הבדיקה  ביצוע  תאריך  את  המציינת  תקינות  אישור  מדבקת .2.6.5
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 . הבאה הבדיקה

חריג    דווח .2.7 ו/או    –על ממצא  חריגה  ו/או  תקינה  שאינה  בדיקה  תוצאת  קבלת  בעת 

למנהל המעבדה ולממונה הבטיחות )מיקום המנדף   מיידימשביתה יש לדווח באופן 

 ומהות הליקוי(.  

 על טיב הבדיקות של המנדפים האוניברסיטהביקורת  .2.8

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ביקורת מדגמית של מנדפים   .2.8.1

. הביקורת תעשה ע"י בדיקת כליאה או ספקעל ידי ה  ביקורתלאחר שעברו  

 ע"י בדיקה רגילה ע"י גורם חיצוני.  

ה של  שהביקורת  ויתברר  רשאית   ספקבמידה  תהיה  בדרישות,  עמדה  לא 

בעריכת קבוצת בדיקות חוזרת שנעשתה ע"י   ספקהאוניברסיטה לחייב את ה 

 .אותו עובד בחודש האחרון ללא תשלום

נוספים מקרים  ויקרו  בדרישות  במידה  עמידה  אי  רשאית של  תהיה   ,

  סעד   מכל  לגרוע  ובלי  דעתה  שקול  לפיהאוניברסיטה לנקוט באמצעים נוספים  

 . לה תוןהנ נוסף

ו במידה  האוניברסיטה  חשבון  על  תעשה  הנ"ל  תקינה.    צאהנמהביקורת 

 . זו בדיקה עלות במלוא הספק יחויב, תקינה צאהנמ ולאבמידה 

 .שנתית בדיקה כמו  חוזרת בדיקה בצעי הספקבצוע התיקון במנדף   לאחר .2.8.2

 הגדרת יחידת מנדף אחד .2.9

  2מנדף בעל משטח עבודה אחד עם חלון אחד או שניים ומפוח יניקה אחד או   .2.9.1

 . צירים שני בעל מנוע  על מפוחים

 .שני מנדפים צמודים גב אל גב עם מפוח יניקה משותף אחד .2.9.2

 באוניברסיטה  כימייםה מנדפיםה סוגי .2.10

 .בקרה ללא מנדפים .2.10.1

 של  הפעולה  מצבי  בכל  פנים  מהירות  להבטחת  בקרה  הכוללים  מנדפים .2.10.2

 : בקרות סוגי לשני מחולקים אלו מנדפים . המנדפים

 הכוללים ",  פואניקס"   מטיפוס  מפוחים  לקבוצת  מרכזיות  בקרות .2.10.2.1

 . מנדפים  מקבוצת היונק אחד מפוח

כוללות מפוח נפרד לכל מנדף ולפיכך    – לכל מנדף בנפרד    בקרות .2.10.2.2

הבקרה  מערכת  לבדיקות  ספציפיות  יותר  לבדיקות  היא  הדרישה 
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 ה, לפי סוג הבקרה.ותוצאותי

יש לבדוק   –בלוח החשמל     VSDכולל משנה מהירות    –  TSI  - ו   TELבקרת .2.10.3

 .מנדף בכל'  והאמפרגולרשום את התדירות, את מהירות הסיבוב 

לבדוק את הבקר בחזית הלוח, כיצד הוא מגיב אם פותחים את החלון    יש .2.10.4

הוא מצפצף    –מעבר למסומן   פני המנדף    – האם  על  לבדוק מהירות  ויש 

 במצב פתיחת לילה, בנוסף למהירות במצב עבודה. 

 לבדוק   יש,  TSI  -ו   TELבנוסף למה שנדרש לגבי בקרת    –"  פואניקס "   בבקרת .2.10.5

  אין   כאשרד  /ר  60  למהירות  יורדת  במנדף  תהמהירו  אם  נוכחות   רגשי  פעולת

 .נוכחות

  



 24/21מכרז מס':   

 לשירותי תחזוקה מנדפים כימיים וביולוגיים 

 אגף התפעול 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 21עמוד 

 CLASS  – A – 2ביולוגיים  מנדפים .3

 סוגי מנדפים לניסויים ביולוגיים  2קיימים  .3.1

הנקי היא   האווירמנדף למינרי הכולל מסנן אבסולוטי וזרימת    -שולחן עבודה   .3.1.1

 ללא הגנה על העובד,  לניסויים שמתאימים. -לכוון שולחן העבודה 

בי .3.1.2 המכיל  ומנדף  וזרימת    2לוגי  אבסולוטיים  לכוון    האווירמסננים  היא  הנקי 

 מנדף שמגן גם על העובד. -המעבדה 

 בדיקות מנדפים ביולוגיים .3.2

אם המנדפים מיוצרים    EN-12469לפי תקן אירופאי    יהיו  למנדפים ביולוגיים  ותהבדיק

אם המנדפים מיוצרים לפי תקן אמריקאי. לכל   NSS-49באירופה, ולפי תקן אמריקאי  

 מנדף מתוצרת חוץ יש מדבקה עליה מצוין התקן שלפיו נבנה המנדף.

 כל מנדף ביולוגי יעבור את הבדיקות המפורטות להלן: 

 יים. בדיקת עשן כפי שנעשה במנדפים כימ .3.2.1

מסננים   .3.2.2 דרך    -  TEST  INTEGRITY  -בדיקת  חורים  לאתר  הבדיקה  מטרת 

המסננים. מסגרות  דרך  או  גנרטור    המסננים  לספק  יש  הבדיקה  לצורך 

בגודל   החלקיקים  0.3חלקיקים  חדירות  אחוז  למדידת  ופוטומטר    . מיקרון 

ומתחת   המסנן  מעל  הריכוז  את  ומודדים  המסנן  מעל  מוזרמים  החלקיקים 

בסריקת השטח. נצילות המסננים מטיפוס   0.01%למסנן ומותרת חדירות של  

HEPA - 99.99%  מיקרון.  0.3לגודל חלקיקים של 

החלפת מסננים יש לחטא את המנדף בפורמלדהיד )במטרה לחסל את    לפני .3.2.3

במשך   הבקטריות(  בטיחות שעות    24כל  על  לאחראית  ובתאום  בצמוד 

 . החדר וכל המנדף כל לאטום יש –מעבדות באוניברסיטה 

 הכימי פרט לכך שאין מפוח ותעלות על הגג.  נדףבדיקה כללית כמו במ .3.2.4

 (. תקינה נמצאה אם)גם  תאורה נורת החלפת .3.2.5

 דוח בדיקה ומדבקת תקינות כמו במנדפים הכימיים.  .3.2.6

 . וחיבורים כבלים בדיקת .3.2.7

 בדיקות שולחנות עבודה למינריים .3.3

 מנדפים אלה יעברו את הבדיקות הבאות:

 של מנדף ביולוגי דלעיל. 3.2.3לפי סעיף   -בדיקות מסנן  .3.3.1
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 של מנדף ביולוגי דלעיל. 3.2.4בדיקת תקינות לפי סעיף  .3.3.2

 .תקינות ומדבקת  בדיקה דוח .3.3.3

 חדשים מנדפים בדיקת .4

תזמין בדיקה למנדפים חדשים שיסופקו לאוניברסיטה. הבדיקות למנדפים    האוניברסיטה

 למעט ביצוע טיפולים.  לעיל  המפרטהחדשים יעשו לפי 

 הזמנת בדיקה, תאומים, דיווח ומסירת דוחות  .5

 הזמנת בדיקה  .5.1

הכוללת בדיקת עשן על פי    האוניברסיטה תזמין בדיקה וטיפול במנדף אחד או יותר

 , על פי הצרכים שלה ולפי רשימה מפורטת של מנדפים אותם צריך לבדוק. צורך 

ה  ע"י  יתואם  הבדיקה  מנת   ספקמועד  על  באוניברסיטה,  הבטיחות  ממונה  עם 

 שהבדיקה תעשה תחת פיקוחו.  

לקבל מממונה הבטיחות אישור שהמנדף נקי מחומרים רדיואקטיביים    ספקבאחריות ה

 חומרים אחרים העלולים לגרום לנזקים לבודק תוך כדי בדיקת פנים המנדף. מאו 

 הפעילות   שעות .5.2

  : בשעותה'  -'א  ימים  -  האוניברסיטה  של  הפעילות  בשעות  יבוצעו  שוטפות  בדיקות

08.00 - 17:00 . 

 הבטיחות   יחידת  עם  יתואמו(  ביולוגי  מנדף  חיטוי   כגון )  וידוע  תיאום  הדורשות   פעולות

 . ל" הנ הפעילות לשעות מעבר ויבוצעו 

 מדבקת אישור תקינות/פסילה זמנית  .5.3

  חשבון   על, תוצמד מדבקה  בטוח לשימוש אם בסיום הבדיקה ימצא שהמנדף   .5.3.1

 בחזית המנדף שבה יצוין:  האוניברסיטה"י ע שתאושר הקבלן

 אישור תקינות. .5.3.1.1

 תאריך הבדיקה. .5.3.1.2

 מספר תסקיר ודו"ח השרות. .5.3.1.3

)תאריך    תאריך  לאחר  להשתמש   אין  זה  במנדף .5.3.1.4   הבדיקה ___ 

 (. הבאה

שהמנדף   .5.3.2 ימצא  הבדיקה  בסיום  לשימוש אם  בטוח  מדבקה אינו  תוצמד   ,
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 אדומה בחזית המנדף ויצוין בה:

לפרטים נוספים נא להתקשר    -המנדף מקולקל, אסור להשתמש בו   .5.3.2.1

 הבטיחות.לממונה 

 תאריך הבדיקה. .5.3.2.2

 .השרות"ח ודו תסקיר מספר .5.3.2.3

 .הבאה הבדיקה תאריך .5.3.2.4

בסעיף   .5.3.3 כמפורט  לשימוש  פסול  המנדף  למסור  לעיל  5.3.2כאשר  יש   ,

 האינפורמציה לממונה הבטיחות ולציין זאת בדו"ח השרות.

  24להסתיים תוך    יםחייב,  לשימוש  שנפסל  מנדף  של  לפעילות   והחזרה  תיקון .5.3.4

כך לממונה הבטיחות זאת לאחר  והודאה על  שעות ממועד פסילת המנדף 

מטעם   המנדפים  על  מהממונה  לתיקון  אישור   המחלקה  מהנדסקבלת 

 . האלקטרומכנית

שילוט   ספקה  המנדף  בדיקת  במהלך .5.3.5 ללא  המקום  את  לעזוב  מורשה  לא 

א וחל  בידוק  בתהליך  נמצא  המנדף  כי  המציין  המנדף  על  יסור  מתאים 

 להשתמש בו.

 דו"ח שרות, תסקיר בדיקה ודו"ח מרוכז  .5.4

דו"ח שרות ובו יכתבו פרטי המנדף, מיקומו,    ספקבכל בדיקה, טיפול ותיקון, ימלא ה 

 רוט הבדיקה, הטיפולים שנעשו והליקויים שהתגלו.ימספר הציוד שלו, שם הבודק, פ

 מהנדס  מטעם  המנדפים   על  הממונה  את  ספקעם סיום הבדיקה והתיקון, יחתים ה 

 .על דו"ח השרות  האלקטרומכנית המחלקה

שני העתקים של דו"ח זה בצרוף שני העתקים של דיווח מרוכז עבור כל המנדפים  

 בבניין יוגשו עם הגשת החשבון.

 דיווח .5.5

יימסר דו"ח מרוכז של כל המנדפים בבניין  עם סיום הבדיקה בכל המנדפים בכל בניין,   

רשם שורה ובה הפרטים  יובו ירשמו הפרטים הבאים בתוך טבלה. עבור כל מנדף ת

הבאים: מספר החדר, מספר ציוד, תאריך בדיקה, מספר דו"ח שרות, תוצאות הבדיקה 

 )תקין או לא תקין(. 

 וחות נפרדת. יכין את טבלת הדוחות הנ"ל, כאשר לכל בניין תהיה טבלת ד ספקה 

 מספרי החדרים בדו"ח לבניין יהיו בסדר עולה.  
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זה,  במכרז  הכמויות  החורג מרשימת  שינוי,  או  תיקון  לבצע  צריך  במנדפים שבהם 

תימסר הצעת מחיר מפורטת, שבה יצוין מה מוצע לבצע, כמויות גדלים ויתר הפרטים,  

 ת מחיר נוספת. אחרים, על מנת לקבל הצע  ספקיםשיאפשרו לאוניברסיטה לפנות אל  

  הבניין   חומרי  כל  את  ויסלק  לרשותו  שעמד  הציוד  כל  את  הספק  יפנה  עבודתו  סיום  עם .5.6

 .מהאוניברסיטה שקיבל כפי השטח את ויחזיר  ישנם אם, המיותרים

  הגורמים   עם  תתואם'  וכד  גזים  חשמל,  מים  תשתיות  בניתוק  הכרוכה  עבודה  כל .5.7

  הגורמים  ליווי  ללא  וגז  מים  מגופי,  חשמל  בארונות  לגעת  אין.  באוניברסיטה  המקצועיים

  של  רשלנית  עבודה  בגלל  לאוניברסיטה  שיגרם   נזק  כל.  האוניברסיטה"י  ע  המוסמכים

 . הספק"ח ע יתוקן הספק

הבטיחות  –חשבונית    אישור .5.8 מחלקת  לאישור  חשבונית  יעביר  מחלקה /הספק 

בצמוד לחשבונית יהיה דיווח מפורט של הבדיקות שנעשו , רשימת     אלקטרומכניקה

 .מצאי , טיפולים או החלפות או כל פרט אחר שהאוניברסיטה תדרוש 

 פסולת פינוי .5.9

  המחירים .  הטיפול  לאחר  מהאוניברסיטה  הפסולת  את  לפנות  הספק  באחריות

 .הפסולת פינוי  את גם היתר בין כוללים הכמויות בכתב המוצעים

 :להלן כמפורט מהאוניברסיטה תפונה הפסולת

 .לאוניברסיטה מחוץ מהשטח לפנות יש - מכנית פסולת .5.9.1

 מוסמך. לגורם לאוניברסיטה מחוץ לפנות יש - לפעי פחם מסנן .5.9.2

 וייזרק ניילון שקית לתוך יוכנס,  ביולוגי מנדף חיטוי לאחר  - HEPA מסנן .5.9.3

 .רגילה כפסולת

 בלוי/משומש, תוספות ושינויים על פי אישור מיוחד תיקונים, החלפת ציוד  .6

בעקבות בדיקות ו/או תקלות, ידרשו לעיתים תיקונים, החלפת חלקים, תוספות ושינויים על   

להסתיים   ים פי דרישות האוניברסיטה. תיקון והחזרה לפעילות תקינה של כל מנדף, חייב 

 .ספקממועד מסירת ההודעה ע"י האוניברסיטה ל שעות 24תוך 

 מחירים .7

מודגש כי מחיר יחידה בכתב הכמויות כולל בתוכו את כל חומרי העזר והעבודות הדרושים   

להחלפתו באופן מושלם. מחיר הדוחות והמדבקות כלול בהצעה. כאמור מודגש כאן שוב  

 שמחיר העבודה כולל בדיקה שנתית חוזרת  לאחר גמר התיקון. 
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 תדירות ביצוע  .8

 בשנה. פעמיים יבוצעו -בדיקת מנדף כימי ומשטח עבודה למינרי  

 פעמיים בשנה. תבוצע מנדף ביולוגי  בדיקת 

  הכימיים  במנדפים   הבדיקות  תדירות  את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  האוניברסיטה 

 . דעתה שיקול לפי או, העבודה הבטיחות לתקנות בהתאם והביולוגיים

 הספק  עובדי .9

למנדפים    עובדי והתיקונים  הבדיקות  את  ניסיון    יהיו   באוניברסיטההספק המבצעים  בעלי 

במתן השירותים הנדרשים במכרז. לפני תחילת מתן השירותים,    שנים לפחות  5מקצועי של  

  עבור , סמכיםמו מנדפים בודקיהספק יעביר לנציג האוניברסיטה אישור שהעובד עבר קורס 

 .לאוניברסיטה השירותים יתן ל המיועד עובד כל

 על  לטעמו  עונה  אינו  אשר ,  עובד  כל  של   החלפתו  מהספק  לדרוש  ירשאהאוניברסיטה    נציג

 שיחליף  חדש  עובד  כל.  באחר,  הנדרשים  והכישורים  הניסיון  בעל  אינואו  /ו  השירות  דרישות

 .לעיל כאמור האישור ויציג יוןהניס דרישות  על יענה קודמו את
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 "ה בע

 וביולוגיים  כימיים  מנדפים   תחזוקת לשירותי  הסכם  – למכרז   2 נספח 

 "ב פתש בשנת,  ביום __________ בחודש ________ גן– ברמתשנערך ונחתם 

 ____ביום __________ בחודש ________ בשנת  

 

 58-006-368-3 .ר.עאוניברסיטת בר אילן  : בין

 ( "האוניברסיטה " :להלן)

 5290002גן, מיקוד  רמת

 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן:     

        ________________________ 

 ("הספק" )להלן:                

     ________________________ 

 ]כתובת[           

 מצד שני;

 

במכרז  כמפורט , וביולוגיים כימיים  מנדפיםתחזוקת  לשירותימכרז  פרסמה והאוניברסיטה הואיל 

 ; (" המכרז"  –, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן וצרופותיו

 ; במכרז הזוכה כהצעה נבחרה הספק של והצעתו והואיל

 : הוסכם בין הצדדים כדלקמןו הותנה, הוצהרלפיכך 

 כללי: .1

"מסמכי    נספחיו   כל   על  , 24/21מס'     מכרז 1.1  בלתי  חלק   מהווים"(,  המכרז)להלן: 

 .זה מהסכם נפרד
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לבין    הסכם 1.2 הוראותיו  בין  סתירה  של  ובמקרה  המכרז,  מתנאי  חלק  מהווה  זה 

 הוראות אחרות במכרז, יחולו אלו המקיימות בצורה המיטבית את תנאי המכרז. 

לצורכי   הם חלוקתו 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. 

 :מההסכם נפרד בלתי חלק המהווים נספחים רשימת 1.4

 . ונספחיו המכרז .א

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

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

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

 (. מצורף בנפרד  -  ג' להסכם  2)נספח    ולספקים  לקבלנים  ובטחון  בטיחות  נספח .ה

 : השירות .2

"השירותים"(   –)להלן  למנדפים    ותיקונים  בדיקה  כולל  זה  הסכם  פי   על  השירות 2.1

להסכם זה כחלק בלתי   המצורףלמכרז(    1מפורטים במפרט הטכני )נספח    ופרטיו 

 נפרד הימנו.  

פי    הספק 2.2 על  ובמיומנות  להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות  מתחייב 

הסטנדרטים המקובלים במקצוע ועל פי הוראות כל דין וכל התקנים החלים עליו.  

 .  דין כל פי  על הנדרשים ההיתריםו הרישיונות בכל יחזיק הספק

 הספק מנדפים,    בדיקת   בתחוםהמחייבת הסמכה    ההורא  בעתיד ותחול    במידה 2.3

מעובדיו,   שלו   לעובדיוחשבונו    על  סמכההה  קבלתל  לפעול מתחייב   מי  של  או 

חודשים  3 תוך זה הסכם פי  על פעולתם במסגרת, מטעמו מי או מועסקיו, שלוחיו

לא עשה כן, תבוטל .לפי הוראות הדין    -או במועד מוקדם יותר  דין ה  הוראתמהחלת  

   .ההתקשרות

 .לספק השירותים במתן בלעדיות מעניק אינו זה הסכם  2.4

 : ההסכם תקופת .3

החל מיום _____________  ועד   ,שנים)שלוש(    3  של   לתקופה  הינו  זה  הסכם 3.1

 ליום  _______________ . 

ישמשו    שנים 3.2 וה  סיוןיכתקופת נעשר החודשים הראשונים  לא   ספקאשר במידה 

  14  ספקע"י מתן הודעה ל  הסכםיעמוד בה, תהיה לאוניברסיטה הזכות לבטל ה

לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות לאחר   ספקהחודשים הנ"ל ול  12יום לפני תום  

סיון, יבוא הסכם זה יכי לא עמד בנ  ספקהביטול כאמור. הודיעה האוניברסיטה ל
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, כאמור, ספקהחודשים דלעיל. הודעת האוניברסיטה ל  עשר שניםלסיומו עם תום 

 תהא סופית ולא ניתנת לערעור.  

הודעה מוקדמת   בתום תקופת ההסכם יתבטל הסכם זה מאליו, ללא צורך במתן 3.3

 כלשהי. 

רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות עד לשתי  תקופות נוספות   האוניברסיטה 3.4

 בנות שנה כל אחת, בכפוף לאישור ועדת המכרזים של האוניברסיטה. 

רשאיזה  בהסכם  האמור  אחר  דבר  לכל  בנוסף 3.5 את   ת,  להפסיק  האוניברסיטה 

לפני תום תקופת ההתקשרות ובלבד שהודעה על הפסקת   גםעת    בכלההתקשרות  

תינתן מ  ההתקשרות  יאוחר  וישולמו    ימים  60  -לא  מועד ההפסקה  לפני  מראש 

לו עבור עבודתו עד למועד הביטול. ביטול כאמור לא  לספק הסכומים המגיעים 

 יזכה את הצד השני בכל פיצוי שהוא. 

 :מעסיק  עובד יחסי קיום אי .4

הספק יועסק כספק הנותן שירותים לאוניברסיטה. הוא וכל מי שיועסק מטעמו אינו  4.1

חלק מהמערך האקדמי ו/או המחקרי ו/או הארגוני ו/או המסחרי של האוניברסיטה, 

באוניברסיטה, ואין לו    מעסיק  ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד  

 ברסיטה כאמור.ולא תהיה  לו כוונה להשתלב בעיסוקיה של האוני

 לבין   מטעמו  מי  או  מעובדיו  מי   או  הספק  בין  מעסיק  עובד  יחסי  יתקיימו  לא,  לפיכך 4.2

 בכל  שיישא  הוא,  עובדים  ולפטר  להעסיק  שרשאי  הוא  בלבד   הספק.  האוניברסיטה

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

 יהיה   לה  הקבלנית  התמורה  כי   עליהם  ומוסכם  ידוע  כי   בזאת  מצהירים  הצדדים 4.3

 בהתחשב  נקבעה  היא  וכי"  עובדים" ל   המשולמת  מזו  גבוהה  הינה  זכאי  הספק

, הספק  שירותי  קבלת  בגין  נוספות  עלויות  כל  לאוניברסיטה  תהיינה  שלא  בעובדה

, המלאה  העלות  הינה,  זה  בהסכם  כאמור,  המוסכמת  הקבלנית  שהתמורה  כך

 השירותים  כל  בקבלת  הקשור  כל  בגין  לאוניברסיטה  שתהיה   והבלעדית  הכוללת

 .מהספק

  פניית  פי על בין, אחר מוסמך גורם או לעבודה הדין בית ידי על, ייקבע אם, לפיכך 4.4

 שירותיו  את  הגיש  הספק  כי,  כלשהו  אחר  גורם  פניית   פי  על  ובין  הספק

 המודעת  הסכמתם  ולמרות  זה  בהסכם  האמור  למרות"  עובד " כ  לאוניברסיטה

 תנאים  מהאוניברסיטה  לספק  מגיעים  לכן  וכי,  ומתמיד  מאז  הצדדים  של  ההפוכה

 אז  כי   –  זה  הסכם  לפי  האוניברסיטה  לעלות  מעבר  למיניהן  סוציאליות   זכויות  או/ו

 מגיע  שהיה  השכר  וכי,  באוניברסיטה  כעובד  ייחשב  לא  הספק  כי  הצדדים  מסכימים

 הקבלנית   התמורה  מן(  אחוזים  שישים)  60%  הינו  האוניברסיטה  של"  כעובד"   לו

 .זה הסכם פי על הספק זכאי לה
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  יקבעו ,  ומתמיד  מאז  הצדדים  של  הסכמתם  ולמרות,  זה  בהסכם   האמור  ולמרות  היה 4.5

  עובדי  הינם או  היו הספק של  עובדיו כי אחרת מוסמכת  רשות או /ו, לעבודה ד" ביה

, ועניין   דבר   ולכל  הטבה  או/ו  זכות   כל  מתן   או/ו  תשלום  כל   לצורך,  האוניברסיטה

  או /ו  מהם   למי  או   הספק  לעובדי  כלשהם  סכומים  לשלם  תידרש  והאוניברסיטה

  מיחסי ,  שהם  ואופן   דרך  בכל,  הנובעת  תביעה   עקב,  לשאיריהם  או/ו  לחליפיהם

 או/ו  סכום  כל  בגין  האוניברסיטה  את  לשפות  הספק  מתחייב  אזי,  מעביד  –  עובד

 הוצאה  כל  ובגין,  הספק  לעובדי  לשלם  האוניברסיטה  שתחויב  הטבה  או/ו  זכות

  עובדי   של  תביעתם  או/ו  לדרישתם  בקשר  או/ו  עקב  לאוניברסיטה  שתיגרם  נלווית

,  שכר  הלנת  פיצויי,  ד" עו  טרחת  שכר:  האמור  מכלליות  לגרוע  ובלי,  לרבות,  הספק

 .ב" וכיו והצמדה ריבית,  פיטורין  פיצויי הלנת פיצויי

 הסותרות  תביעה  או/ו  דרישה  תוגש  בו  ביום,  לאוניברסיטה  להשיב  חייב  יהיה  הספק 4.6

 של   שכיר  עובד,  הינו  או  היה  מטעמו  מי  או  הוא  כי  ייטען  בהן,  זה  הסכם

 לתמורה  מעל  מהאוניברסיטה  שקיבל  העודפים  התשלומים  כל   את,  האוניברסיטה

 "(.העודף הסכום: " להלן) זה הסכם פי על המוסכמת

  פסוקה   ריבית  יישא,  לעיל  כאמור,  בהשבתו  חייב  יהיה  שהספק  עודף  סכום  כל 4.7

 –  לספק  התשלום  שביום  המחיה  יוקר  של  הידוע  למדד  הצמדה  והפרשי,  מירבית

 . לאוניברסיטה הסכום השבת ביום הידוע המדד לעומת

 סכומים   זה  ובכלל,  כלפיה  הספק  של  חיוב  כל  לקזז  זכאית  תהיה  האוניברסיטה 4.8

  בית  החלטת  פי  על  או,  זה  הסכם  פי  על  לספק  שיגיע  סכום  כל  כנגד  כאמור  עודפים

 מהספק  לקבל  האוניברסיטה  מזכויות  לגרוע  מבלי  וזאת,  המוסמך  הגורם   או  הדין

 .לה המגיעים הסכומים יתרת את

 התחייבויות והצהרות הספק: .5

כל תנאי    הספק 5.1 הוא קרא את  כי  אזה  והסכם  המכרזמצהיר   הדרישות   ת, הבין 

ושל    המכרזאחר כל התנאים והדרישות של    למלא, והוא מתחייב  בהם  המוגדרות

, האוניברסיטה, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון  ההסכם

 הסכם זה. ו המכרזל בכפוף להוראות  והכו, ידה על ייקבעו אשרובמועדים 

האדם, הידע, הניסיון והכישורים הנחוצים   כח מצהיר כי הוא בעל האמצעים,    הספק 5.2

הספק מתחייב   .מעולהלמתן השירות נשוא הסכם זה, באופן מקצועי, יעיל ובאיכות  

בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה,   האוניברסיטהלשתף פעולה עם  

הטעון כל  את  ולהחליף  לשפר  לתקן,  התחייבות  והחלפה    לרבות  שיפור  תיקון, 

 בדבר הצורך בכך.  האוניברסיטהקבלת הודעת ל בסמוך

למי    לו  לאוניברסיטה  קבועים  כניסה  אישורי  לקבלת  לפעולמתחייב    הספק 5.3 או 

בתשלום(  מטעמו   הינה   הבטיחות ,  הביטחון  מחלקת  להנחיות   בכפוף)החניה 

 המצ"ב כנספחבטיחות ובטחון לקבלנים ולספקים,    נספחבבהתאם למופיע    והחניה

 ג' להסכם.2
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 : אחריות .6

יישא באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה או לצד שלישי כלשהו עקב   הספק 6.1

 במסגרת,  מטעמו  מי   או  מועסקיו,  שלוחיואו של מי מעובדיו,    שלומעשה או מחדל,  

 . זה הסכם פי על פעולתם

מתחייב לשפות את האוניברסיטה ו/או מי שפועל מטעמה בגין כל תשלום,   הספק 6.2

נגד  שהוגשה  תביעה  עקב  להם  שנגרמו  הוצאה  כל  ו/או  פיצוי  כל  לרבות 

מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחריות לגביה   שלוחיההאוניברסיטה, עובדיה,  

 . 16.חלה על הספק על פי האמור בסעיף 

או /ו  לרכוש  שייגרמו  נזקאו  /ו   אובדן  לכל  לשהיכ  באחריות  תישא  לא  האוניברסיטה 6.3

 . כאמור הספק לציוד

יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראות דין   הספק 6.4

המתייחסות לבטיחות השירותים ואופן ביצועם והוא יפעל בהתאם להוראות כל דין 

החל על מתן השירות וכן ישלם את כל התשלומים שיש לשלם עפ"י דין בגין ביצועו  

 של הסכם זה. 

ו  הספק 6.5 באחריות בגין כל נזק אשר   יישאהוא  אחראי לתקינות פעולת המנדפים 

יקרה כתוצאה מפעילות מנדף אשר נבדק ונמצא תקין, ובכפוף לכך שלא בוצעה  

 ספק במנדף כל פעולה ע"י גורם שאינו מורשה לכך או באופן שחורג מהוראות ה

 לפעולה במנדפים. 

 : ותנאי תשלום  תמורה .7

  לספק   תשולם,  זה  הסכם  פי   על  התחייבויותיו  כל  ומילוי  השירותים  מתן  תמורת 7.1

 המחירים   לרשימת  בהתאם  שיוכן  הסופי   החשבון  לפי  תתקבל  אשר  תמורה

)להלן: "סכום   ובהתאם להצעת הספק בחוברת ההצעה  ומנדף  סוג  לכל  והכמויות

 התמורה"(.  

 בגין   חשבון  האוניברסיטה  לנציג,  מטעמו  שימונה  מי  או  הספק  יגיש  לחודש  1  בכל 7.2

 על   המפקח "י  ע  ויאושר  ייבדק  החשבון.  החולף  בחודש  ידיו   על  שבוצעו   העבודות

. אלקטרומכנית   הנדסה"ח  רמ  של  מטעמו  שיתמנה  מי  או  באוניברסיטה  המנדפים

 .הבטיחות על לממונה שיועבר למנדף תקינות אישור יצורף החשבון אל

 המחירים   נכונות  את  תבדוק  והגזברות  החשבונות  את  ויאשר  יבדוק  המפקח 7.3

 .המבוקשות וההתייקרות הסכומים, המכפלות

 בקשר  נוספים  פרטים  דרש  או,  מהחשבון  חלק  או  כלשהו  חשבון  המפקח  אישר  לא 7.4

לגבי חשבון שלא    .שאושר  מהחשבון  חלק  אותו  את  לתשלום  יעביר,  כלשהו  לחשבון

בין המפקח לבין ה  ,אושר או חלקים ממנו ימים מיום   10תוך    ספקייערך בירור 
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לתשלום    קבלת זה  חשבון  יועבר  הצדדים  בין  הדברים  סיכום  ולאחר  החשבון 

 . להלןוהאוניברסיטה תפרע אותו לפי התנאים הרשומים 

 45תפרע כל חשבון מאושר או חלק מהחשבון שאושר, שוטף +    האוניברסיטה 7.5

לחודש  15 -או ה 1 -ממועד הגשת החשבון ואישורו ע"י המפקח, אולם לא לפני ה

 נ"ל. שלאחר המועד ה

לא תהיינה כל דרישות או טענות כלפי האוניברסיטה בגלל עיכובים בתשלום   ספקל 7.6

הבירור,  עריכת  או  נכונים  לא  פרטים  או  בחשבונות  פרטים  חוסר  של  מסיבות 

 כאמור.

 : מחירים .8

הזמנה לבדיקת מנדפים כימיים וביולוגיים כל אחד בנפרד על   תוציא  האוניברסיטה 8.1

הנהוגים   הזמנה  טופסי   כמויות  רשימת  תצורף  הזמנה  לכל  .באוניברסיטהגבי 

 . ומחירים

 - ורווחיו, כולל    ספקהמחירים המפורטים בכתב הכמויות כוללים את כל הוצאות ה 8.2

שכר עבודה, מחירי חומרים, תשלומים סוציאליים   -מבלי לגרוע מכלליות האמור  

הוצאות  לאומי,  וביטוח  ביטוח  הוצאות  חובה,  ותשלומי  אגרות  מיסים,  לסוגיהם, 

ה ורווח  הוצאות  ספקכלליות  )כולל  חומרים  מחירי  עבודה,  בשכר  תנודות  שום   .

 .  המחיריםשנו את הובלה( ו/או בכל מרכיב אחר, לא י

 התמורה  לסכום  יתווסף  החוקי  בשיעורו"מ  המע"מ.  מע  כוללים  אינם  המחירים

 .חשבונית לכל בצירוף שישולם

 שיאושר   מחירים  ניתוח  לפי  לספקישולם    הכמויות  בכתבשאינן כלולות    לעבודות 8.3

 . אוניברסיטהה"י ע

 עבודות  לכל  והן  חדשים  למנדפים  הן  הגבלה  ללא  כספי  היקף   לכל  תקפים  המחירים 8.4

 . בהיקפן קטנות או גדולות ותיקונים   שיפוצים

 פיקוח: .9

 ופיקוח   לניהול  ביחס  בה  הנוהגים  וכללים  האוניברסיטה לתקנות  כפוף  יהיה  הספק 9.1

 הוראות,  האוניברסיטה  מן  והיציאה  הכניסה  כללי  לרבות   הקמפוס  שטח  על

 בשטח  הפועלים  אחרים  שירות  נותני  לגבי  כמקובל  אחרים  וכללים  שלה  הבטיחות

 פי   עלאו  /ו  פיהם  על  לנהוג  מתחייב  והוא,  האוניברסיטה  קביעת  לפי  הקמפוס

 הטיפול  על  האוניברסיטה  מטעם  האחראים  ידי  על  ישיר  באופן  לו  שיינתנו  הנחיות

 .אלו בנושאים
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 את  מטעמה  מי  ידי  על  או  בעצמה  שוטף   באופן   לבדוק  זכאית  תהיה  האוניברסיטה 9.2

 לדרוש   וכן,  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  את   הספק  ממלא  ואם  השירות  מתן  אופן

 .השירות למתן בקשר הסבריםאו /ו מידע כל מהספק ולקבל

או  /ו  השירות  מתן  במהלך  נציגיהאו  /ו  האוניברסיטה  ידי  על  לספק  הערות  מתן  אי 9.3

 . התחייבויותיו  למילוי  כאישור  או,  הספק  התחייבויות  על  כוויתור  תיחשב  לא  לאחריו

 : והיתרים  רישיונות .10

תקף והיתר תקף הדרושים למתן השירותים על פי הסכם זה   רישיון  כל  ויחזיק  יקבל  הספק

 וההיתרים הנ"ל ועפ"י הוראות כל דין.  תויפעל עפ"י תנאי הרישיונו

 : סודיות .11

 וההסכם ולאחר סיומו ישמור הספק על סודיות כל מסמך ומידע שיגיע אלי  במהלך 11.1

 או חומר אחר   מידעמסור לאחרים שום י, לא אוניברסיטהעקב מתן השירותים ל

פגע בדרך כלשהי במוניטין של יולא    אוניברסיטהל  ןא נותוהקשור לשירותים שה

 . האוניברסיטה

 . הספק עובדי כל על גם חלה זו חובה 11.2

 אישור מראש:  – הוצאות .12

 אלו   הוצאות  אושרו  כן  אם  אלא,  הספק"י  ע  שתוצא  הוצאה  בכל  תישא  לא  האוניברסיטה

 .האוניברסיטה"י ע ומראש בכתב

 ופקיעתו:  הסכםה ביטול .13

 : הבאים במקרים סיום לכלל זה הסכם להביא רשאית האוניברסיטה

 –לא יקיים הספק, לדעת האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי    אם 13.1

במתן   התחיל  אם  בין  שהיא,  סיבה  מכל  זה  הסכם  שע"פ  מההתחייבויות  איזו 

יום מיום    15השירות המבוקש ובין אם טרם החל בכך, ולא יתקן את ההפרה בתוך  

 שהותרה על כך על ידי האוניברסיטה.

ל  אם 13.2 יחזור על הפרה  כל  הספק  ידי האוניברסיטה בעבר, ללא  גביה הותרה על 

 התראה נוספת.  

הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהיה האוניברסיטה רשאית להפסיק את   הפר 13.3

ההתקשרות בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי  

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

או   נוכח 13.4 כולן  לעמוד בהתחייבויותיו  יוכל  לא  כי  קיימת אפשרות  כי  לדעת  הספק 

מקצתן מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירות המבוקש ובין אם לאו, יודיע  

רשאית  כאמור,  הספק  הודיע  לאוניברסיטה.  ובכתב,  פה  בעל  מיד  כך  על 
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או חלק ממנה   האוניברסיטה לפי שיקול דעתה להפסיק את ההתקשרות עם הספק

 לאלתר.  

"י  עפ הספק עם ההתקשרות  להפסיק עת בכל רשאית האוניברסיטה תהיה כן כמו 13.5

 לא,  דעתה  שיקול  לפי,  האוניברסיטה  אם,  ההסכם  תקופת  תום  לפני  זה  הסכם

 ובלבד,  אחר  סביר  מטעם  או   הספק"י  ע  המסופק  מהשירות  רצון  שבעת  תהיה

,  תיקון  הדרוש  את  לתקן  לו  לאפשר  כדי  מראש  יום  60  של  הודעה  לספק  שניתנה

 .האוניברסיטה דעת שקול לפי, בוצע לא וזה

רשאית   הופסקה 13.6 שהיא,  סיבה  מכל  מקצתה,  או  כולה  הספק,  עם  ההתקשרות 

האוניברסיטה להתקשר בהסכם למתן השירות עם כל גורם אחר, ולספק לא יהיו  

 כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.  

 אחד  אירוע   קרות  עם  מיד   מאליו  יפקע  זה  הסכם  כי   הצדדים  בין  בזה  ומוסכם  מותנה 13.7

 : להלן המפורטים האירועים  מבין  יותר או

  לא   ומינויו  לספק  קבוע  או  זמני  מפרק  או  קבוע  או זמני  נכסים  כונס  ימונה  אם א

 . יום  30 בתוך יבוטל

  נאמן   ימונה  או  רגל  יפשוט  אם  או  פירוק   להליכי  יכנס  או  הספק  יפורק   אם ב

 .לנכסיו

 . קלון עמה שיש בעבירה ממנהליו מי או הספק יורשע אם ג

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

הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ו/או העסיק קבלן משנה   אם ה

 בביצוע העבודה, בלי הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב. 

כי    מותנה 13.8 הצדדים  בין  בסעיף  ומוסכם  המפורטים  יהיו   13.7במקרים  לא  לעיל 

ו/או לנאמן על נכסיו ו/או   ו/או לכונס שימונה לעסקיו  למקבלי הנכסים של הספק 

למפרק של הספק ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם, 

 זכות כלשהי להמשך ההסכם.  

ביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כדין מכל סיבה שהיא, לא יהיה הספק   עם 13.9

 אי לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול.  זכ

 :  םמימוסכ יםפיצוי .14

לאחר    מוסכם 14.1 תוקנה  שלא  אחרת  הפרה  או  ההסכם  של  יסודית  הפרה  בגין  כי 

בסך  מראש,  ומוסכם  מוערך  פיצוי  לאוניברסיטה  הספק  ישלם  התראה,  משלוח 

למדד   30,000 הצמדה  הפרשי  בצירוף  נזק,  הוכחת  ללא  ש"ח  אלף(  )שלושים 

  המחירים הכללי לצרכן מיום חתימת ההסכם ועד לפירעון בפועל, וזאת מבלי לפגוע 

בכל זכות של האוניברסיטה לתרופה כלשהיא לה תהא זכאית מכוח הדין או מכוח 



 24/21מכרז מס':   

 לשירותי תחזוקה מנדפים כימיים וביולוגיים 

 אגף התפעול 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 34עמוד 

, ההפרה את לתקן האפשרות לספק תינתן, הקנס מימוש טרם  כי מוסכםההסכם. 

 .לתיקון ניתנת שזו ככל

וברמות השירות המוגדרות   בדרישות  יעמוד  לא  שהספק  במקרה 14.2 איכות השרות 

 .שלהלןוסכמים כמופיע בטבלה להלן בטבלה, יופעלו כנגדו פיצויים מ

 מרכיב איכות השרות  #
SLA   גובה הפיצוי   נדרש

 המוסכם 

1.  

בעקבות בדיקות ו/או תקלות, 
ידרשו לעיתים תיקונים, החלפת 
חלקים, תוספות ושינויים על פי  

 דרישות האוניברסיטה. 

תיקון והחזרה לפעילות תקינה 
להסתיים   יםשל כל מנדף, חייב

ממועד מסירת  שעות 24תוך 
ההודעה ע"י האוניברסיטה 

 .ספקל

  יום  לכל ₪   200
 . איחור

2.  

 בדיקת המנדפים.   תדירות

 

 

מנדף כימי ומשטח  בדיקת
יבוצעו פעמיים  למינריעבודה 
 בשנה. 

 תבוצע  ביולוגי מנדף בדיקת
 .בשנה פעמיים

  אי כל על ₪   500
  בדיקה של ביצוע

 בתדירות
 . הנדרשת

3.  
  כל בסיום שרות"ח דו מילוי

 .בדיקה

בכל בדיקה, טיפול ותיקון,  
דו"ח שרות ובו  ספקימלא ה

יכתבו פרטי המנדף, מיקומו,  
מספר הציוד שלו, שם הבודק,  

רוט הבדיקה, הטיפולים  יפ
 שנעשו והליקויים שהתגלו.

  אי כל על ₪   200
  שרות"ח דו מילוי

 .כנדרש

 :  הספקלמילוי התחייבויות  ערבות .15

הספק   להבטחת 15.1 בזה  מוסר  זה,  בהסכם  הספק  של  התחייבויותיו  מילוי 

של   בסכום  אוטונומית  בנקאית  ערבות  הנוסח   30,000לאוניברסיטה,  לפי  ש"ח 

למדד הרצא'    2בנספח   צמודה  ממנו,  נפרד  בלתי  חלק  ומהווה  זה  להסכם  "ב 

עד   בתוקף  תהיה  הערבות  לצרכן.  הכללי  תקופת   60המחירים  גמר  לאחר  יום 

 תוארך הערבות בהתאם. –רה של הארכת תקופת ההסכם  ההסכם ובמק

מקרה    האוניברסיטה 15.2 בכל  ממנה,  חלק  או  כולה,  הערבות  לממש  זכאית  תהא 

שיגרמו לה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה או אי 

מילוי של איזה מהתחייבויות הספק וכן בכל מקרה שיגיעו לה כספים ממנו על פי 

 כם זה. הוראות הס

לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדים, דמי הנזק, הפיצויים   אם 15.3

המוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מהספק יהיה הספק חייב  

הערבות   בהצגת  יהא  ולא  החסר  הסכום  את  מצד   לפרעוןלשלם  ויתור  משום 

 ו.האוניברסיטה על הסכום החסר או משום הסכמה לדחיית תשלומ
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 הספק   מתחייב,  חלקה  או  כולה,  הערבות  את  לממש  תאלץ  והאוניברסיטה  היה 15.4

  בגובה   נוספת  ערבות,  ראשונה  דרישה  עם   מיד ,  לאוניברסיטה  ולמסור  להשלים

 .נוסח ובאותו שמומש הסכום

 :ושעיבודו הסכם העברת  איסור .16

 להעביר  רשאי  יהא  לא,  לשעבדןאו  /ו   זה  הסכם"י  עפ  זכויותיו  את  למשכן  רשאי  יהא  לא  הספק

 רשאי   יהא  לא,  לאחרים או  /ו  לאחר  מהן   מיאו  /ו  ההסכם  פי   על   חובותיו   או  זכויותיו   את

 לאחרים  להרשות  רשאי  יהא  ולא  זה  הסכם"י  עפ  בזכויותיו  אחרים או  /ו  אחר  לשתף

 בין   זאת  כל,  בלעדיו   או  יחד  עימו,  מהן  חלק  כל  או,  זו  הסכם"י  שעפ  בזכויותיו  להשתמש

  ובין   כלל  בדרך   שהיו   בין,  תמורה  ללא  ובין   בתמורה   יהיו  אלו  רשותאו  /ו   שיתוף,  שהעברה

 . ומראש בכתב לכך האוניברסיטה הסכמת  את יקבל, כן אם אלא, מוגבלת לתקופה שיהיו

 : עניינים  ניגוד איסור .17

(, חברה  הוא  אם)  בו  מניות  בעלי,  הואידיעתו    למיטב  כי  ומתחייב  מצהיר  הספק 17.1

  תאגיד   או  אדם  כל   או,  בו  משרה  נושא,  בו  שליטה  בעל(,  שותפות  הוא  אם)    שותפיו

, אחות  חברה,  אם  חברה,  בת  חברה   לרבות,  בעקיפין  או   במישרין,  אליו  הקשור

 בכל  או  משפחתי  קשרמועסק,  -מעסיק  קשרי,  עסקי  בקשר  קשורים  יהיו  ולא  אינם

 שירותים   שנותן  מי   עם  או  האוניברסיטה  עם   בעקיפין   או   במישרין,  אחר  קשר

  איזו   קיום  עם  בקשר  עניינים  ניגוד  ליצור  עלול  שאשר  באופן,  לאוניברסיטה

 .  דין פי על או החוזה פי  על מהתחייבויותיו 

 עניינים   ניגוד  של  במצב  אותו  להעמיד  העלול  עניין  כל  על  לאוניברסיטה  יודיע  הספק 17.2

 של   הביקורת  ועדת  להכרעת  הנושא  יובא  מחלוקת  או  ספק  של  במקרה.  כאמור

   .. הספק את תחייב והחלטתה האוניברסיטה

 :  ביטוח .18

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים,  

למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, גם  

 " )להלן:  מסיומו  לפחות  נוספות  שנים  הביטוחים  הנוספת התקופה  למשך שלוש  את   ,)"

 בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להלן: 

, המכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע ההסכם, על בסיס ביטוח רכוש 18.1
כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות כינון,  כנגד הסיכונים   ערך 

 הבאים:
 קוד הסעיף  

 316 כיסוי רעידת אדמה 

 313 כיסוי בגין נזקי טבע  

 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד 
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 (.  309סעיף קוד ) האוניברסיטההביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת כן יכלול 

כי   מוסכם  האמור,  לעיל,    הזכותספק  ללמרות  כאמור  רכוש  ביטוח  לערוך  שלא 
יחול הפטור כאמור בסעיף   ואולם, במקרה כזה,  להלן    18.13במלואו או בחלקו 

 כאילו נערך הביטוח במלואו. 
ג' 18.2 צד  כלפי  אחריות  בסך  ביטוח  אחריות  בגבול  ל  4,000,000של  ,  מקרה ₪ 

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

 קוד הסעיף  

המבוטח   מחדלי  ו/או  מעשי  בגין  נוסף    - מבוטח 

 האוניברסיטה 

321 

 322 כצד ג' האוניברסיטההגדרת 

 302 אחריות צולבת

 307 קבלנים וקבלני משנה 

 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

  

 
מעבידים  18.3 אחריות  בגבול  ביטוח  ש,  למקרה לעו  ₪   20,000,000ל  אחריות  בד, 

את האוניברסיטה כמבוטח נוסף ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול  
 (. 319סעיף קוד ) היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי הספק

 
המוצר 18.4 אחריות  אחריות  ביטוח  בגבול  ובמצטבר   למקרה  ₪   000,0008,של  , 

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

 קוד הסעיף  

אחריות   בגין  האוניברסיטה,  לטובת  שיפוי  הרחב 

 האוניברסיטה הנובעת מאחריות הספק עקב המוצרים

304 

 332 חודשים  12 –תקופת גילוי  

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים – תאריך רטרואקטיבי 

 

מקצועית 18.5 אחריות  של  ביטוח  אחריות  בגבול  ובמצטבר   4,000,000,  למקרה   ₪

 לתקופת ביטוח שנתית. 

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

 קוד הסעיף  

 301 אובדן מסמכים
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 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח 

 303 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע

 326 פגיעה בפרטיות 

 325 עובדים מרמה ואי יושר 

למעשי  אחריותו  בגין  האוניברסיטה,  לטובת  שיפוי  הרחב 

 ו/או מחדלי הספק 

304 

 332 חודשים  6 –תקופת גילוי  

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים – תאריך רטרואקטיבי 

 

 כללי

כל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי האוניברסיטה ויכללו סעיף לפיו  18.6

המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי האוניברסיטה  מוותרים  

 (. 328)קוד סעיף 

 

ככל והשירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו בחו"ל, יכללו הביטוחים הנ"ל  18.7

 (.  306הרחבה בגין נזק בעת שהות זמנית בחו"ל )קוד סעיף 

 

יבו 18.8 טל. זאת מבלי לגרוע  כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, 

 מחובת הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. 

 

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, על הספק להמציא לידי האוניברסיטה,   18.9

לפני תחילת ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, 

בידי מבטחי הספק. מיד בתום תקופת הביטוח,    חתום  ב' כשהוא 2המצורף כנספח  

חידוש  בגין  מעודכן  ביטוח  עריכת  אישור  האוניברסיטה  לידי  להמציא  הספק  על 

תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה 

בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד  

 התביעה, על הספק להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת. הגשת  

 

הביטוחים  18.10 שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  ולקיים  לערוך  הספק  על  כן 

וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע 

וככל שרלוונטי, ביטוח חובה כלי    מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי  לכל 

לחצרי  הספק  ידי  על  המובאים  ו/או  השירותים  מתן  לצורך  המשמשים  הרכב 
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האוניברסיטה. כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל 

 ₪ למקרה. 600,000כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 

במסגרת   18.11 הנדרשים  גבולות האחריות  כי  באישור מובהר  כמפורט  ביטוחי הספק 

עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת 

את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע 

מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעם האוניברסיטה בכל הקשור 

 לגבולות האחריות כאמור.

 

הא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על  למזמין ת 18.12

האחריות,   גבולות  הביטוח,  סכומי  לרבות  במפורש  לעיל,  כאמור  הספק  ידי 

בהתאם  הביטוח  עריכת  אישור  המצאת  בו.  המפורטים  והסייגים  ההרחבות 

להוראות ההסכם הינה תנאי לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל שינוי, 

תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויות 

 הספק על פי הסכם זה.

 

הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעם האוניברסיטה מאחריות לכל אובדן   18.13

ו/או נזק לרכוש המובא לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים,  

תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה וכן בגין כל אובדן  

מטעם  מי  ו/או  האוניברסיטה  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  לספק 

האוניברסיטה בגין אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

ם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכ 18.14

השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק, 

אופי  את  ההולמות  ביטוח  פוליסות  קבלן המשנה  בידי  כי  לדאוג  מתחייב הספק 

 והיקף ההתקשרות.   

ין  מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא המזמ 18.15

 ו/או חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה לאוניברסיטה. 
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 עליון  כוח .19

מבלי לגרוע בכל דבר אחר האמור בסעיף זה האוניברסיטה תהיה  רשאית בכל עת, על פי  

להקטנת   או  מוגבלת  לתקופה  להקפאה  או  מיידי  לביטול  להביא  הבלעדי,  דעתה  שיקול 

נסיבות של כח עליון, לרבות מלחמה, מזג אויר, אסון היקף ההתקשרות של ההסכם, בשל  

טבע, אסון לאומי, מגיפה, ו/או בעקבות סגרים ו/או מגבלות שיוטלו בקשר עם נגיף הקורונה 

COVID-19 תחוייב לא  כזה  ובמקרה  באלה,  וכיוצא  סוג  מכל  חירום  מצב  על  הכרזה   ,

לא תחוייב בפיצוי ו/או  האוניברסיטה בקיום  ההתקשרות, כולה או חלקה לפי החלטתה, ו

ו/או   דרישה  ו/או  כל טענה  לא תעמוד  ולספק   ו/או בתשלום כלשהו לספק,  ביטול  בדמי 

תביעה כלפי האוניברסיטה  ו/או מי מטעמה, למעט תשלום החלק היחסי בלבד המגיע לו  

 בהתאם לשירות שניתן  

 : הודעות .20

לידיהם או שתשלח בדואר רשום   כל זה לזה  תימסר  הודעה, שיבקשו הצדדים למסור 

 שעות מעת משלוחה. 72ותחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  מעלהלכתובת הרשומה 

 : בהסכם  שינוי .21

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

 :  שיפוט סמכות .22

 המשפט   לבתי   נתונה  זה  במכרז  שעילתה   בתובענה  לדון  הבלעדית  השיפוט  סמכות

 .אביב  תל במחוז המוסמכים

 כתובות הצדדים:  .23

 . זה הסכם  בראש כמפורט הינן זה הסכם לצורך  הצדדים כתובות

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

   

 הספק  האוניברסיטה 
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 נוסח ערבות ביצוע  –א' להסכם  2 נספח

 .ביצועהגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות  בשלב
 למסור ערבות בנקאית בנוסח נספח זה.  יידרש המציע שיזכה במכרז  רק

     

 : ____________ תאריך

 לכבוד
 אילן בר אוניברסיטת

 
 ________  מספר בנקאית ערבות: הנדון 

,  כלפיכם  בזה   ערבים  אנו"(,  הספק"  :להלן____________________ )  בקשת  פי  על . 1
תחזוקת   לשירותיבקשר להסכם    לביטול  ניתנת  ולא  תלויה  בלתי,  חוזרת  בלתי  בערבות
  עד ,  סכום  כל  לתשלום  ,24/21, שנחתם בעקבות מכרז מספר  כימיים וביולוגיים  מנדפים

 בתוספת"(,  הקרן   סכום: " להלןשקלים חדשים( )  אלף  שלושים)  "חש  30,000  של  כולל  לסך
,  הקרן   סכום)  שלהלן  המפורט   החישוב  פי   על (,  להלן  כהגדרתו)  למדד   הצמדה  הפרשי

 שתדרשו",  הערבות   סכום: "להלן יכונה(, להלן כהגדרתו) למדד הצמדה הפרשי בתוספת
 . הספק מאת

 :ההצמדה הפרשי חישוב אופן     . 2
 המרכזית   הלשכה  ידי  על  המתפרסם,  לצרכן  המחירים  מדד  -"  המדד"  . 2.1 

 . לסטטיסטיקה
 התשלום  לפני   שפורסם  האחרון  המדד  דהיינו,  הידוע  המדד  -"  החדש  המדד"  . 2.2 

 . זה ערבות כתב פי על בפועל
___,  שנת__,  חודש בגין __ בחודש__  ביום  שפורסם המדד -" הבסיסי המדד"  . 2.3 

 .  *______( בסיס) נקודות___  על העומד
  גבוה   החדש  המדד   כי,  יתברר  זה  ערבות  כתב  פי  על  כלשהו  תשלום  ביצוע  במועד  אם

 החדש  המדד  בין  ההפרש  למכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו,  הבסיסי  מהמדד
  אם .  הבסיסי  במדד   ומחולק, זה  ערבות  כתב  פי   על  לתשלום  הנדרש  בסכום  הבסיסי  למדד

 מהמדד  נמוך החדש המדד כי יתברר, זה ערבות כתב פי על כלשהו תשלום ביצוע במועד
 . הקרן סכום את  לכם נשלם אזי, הבסיסי

(  שבעה)  7  בתוך,  הערבות  לסכום  עד,  ידיכם  על  שיידרש  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו . 3
 וזאת,  זה  מסמך  בתחתית   כמצוין  במעננו  שתתקבל,  בכתב  הראשונה  דרישתכם  מיום   ימים
 את   לנמק  או  האמורה  דרישתכם  על  נוספים  ראיה  או  מסמך  לנו  להציג  עליכם  שיהיה  בלי

 או   מראש,  הסכום  את  לדרוש  עליכם  שיהיה  ובלי,  כלשהו  באופן  להוכיחה  או  דרישתכם
 .הספק נגד משפטי בהליך לפתוח או, הספק מאת, בדיעבד

  מתוך  ידכם  על  שיקבע  סכום   כל  על,  לעת  מעת,  זאת  ערבות  לממש  ורשאים  זכאים  אתם . 4
  ערבות   בגין  ידינו  על  וישולמו  ידכם  על  שידרשו   הסכומים  כל  שסך  ובלבד,  הערבות  סכום
,  אחת בפעם במלואה זאת ערבות  תממשו לא  אם, לפיכך. הערבות סכום  על יעלו לא זאת

 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי בתוקפה הערבות תישאר
 תהיה   זה  מועד  לאחר.  בכלל  ועד___________      ליום  עד  בתוקפה   תישאר  זו  ערבות . 5

 .  ומבוטלת בטלה הערבות
              .שהיא צורה בכל להסבה או להעברה ניתנת אינה זו .          ערבות6

 ,רב בכבוד                                                                                 

 

     __________________ 

 [הערב הבנק וכתובת שם]                
 . במכרז לזוכה הזכייה  הודעת  במועד  הידוע  המדד * 
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 ביטוחים קיום אישור - להסכם'  ב 2 נספח

 )למילוי חברת הביטוח לאחר הודעה על זכייה( 
 בהגשת ההצעה למכרז יש לחתום רק בשולי העמוד, אין למלא את אישור הביטוחים

 

  הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

(___/___/______ ) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף  פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 האישור.

 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטח ה בקש האישור מ

 :שם

אוניברסיטת בר אילן  

ו/או גופים  

 אוניברסיטאיים קשורים 

  :שם

 נדל"ן☐

X  שירותים 

X אספקת מוצרים 

 אחר: ______ ☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה ☐

Xמזמין שירותים 

X מזמין מוצרים 

 אחר: ______ ☐

 ת.ז./ח.פ. 

580063683 

 ת.ז./ח.פ. 

רח' מקס ואנה ווב,  : מען
 5290002רמת גן 

 :מען

 

 סוג הביטוח 

 

לפי  חלוקה

אחריות   גבולות

 ביטוח  סכומיאו 

 

מספר 

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה

תאריך  

 סיום 

גבול האחריות/ סכום  

 ביטוח 

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי   מטבע סכום

 רכוש 

 

 כיסוי רעידת אדמה  316      

 כיסוי בגין נזקי טבע  313

כיסוי גניבה, פריצה   314

 ושוד 

ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 

 ראשוניות  328
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קבלנים וקבלני  307 ₪  4,000,000     צד ג'

 משנה 

ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 

כיסוי לתביעות  315

 המל"ל  

מבוטח נוסף בגין   321

מעשי ו/או מחדלי  

מבקש  –המבוטח 

 האישור 

מבקש האישור  322

 מוגדר כצד ג' 

 אחריות צולבת 302

 ראשוניות  328

תחלוף  ויתור על  309 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים 

 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף היה   319

וייחשב כמעבידם של מי 

 –מעובדי המבוטח 

 מבקש האישור 

 ראשוניות  328

 הרחב שיפוי  304 ₪  8,000,000     אחריות המוצר 

 אחריות צולבת 302

ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 

 ראשוניות  328

 12 –תקופת גילוי  332

 חודשים 

תאריך רטרואקטיבי: 

 ____________ 

 אובדן מסמכים 301 ₪ 4,000,000     אחריות מקצועית 

עיכוב / שיהוי עקב  327

 מקרה ביטוח 

דיבה, השמצה   303

 והוצאת לשון הרע 

מרמה ואי יושר   325

 עובדים

 פגיעה בפרטיות 326
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 הרחב שיפוי  304

 אחריות צולבת 302

 ראשוניות  328

 12 –תקופת גילוי  332

 חודשים 

תאריך רטרואקטיבי: 

 ____________ 

 

 : פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(

46 ,88  , 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

הודעה   משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקש

 

 חתימת האישור 

 המבטח:
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     ההצעה חוברת -  למכרז  3 נספח 

 : ההצעה חוברת למילוי הנחיות

 כחלק מההצעה למכרז.  הולהגישבאופן קריא   החוברתיש למלא את  ❖

ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם   חוברתבבכל מקום   ❖

 .  מציעה

   .המציע הגוף על  םפרטיההמציע יידרש למלא את  - המציע על פרטים ❖

גבי    המציע  -  המציע  ניסיון ❖ על  ניסיונו  אודות  פרטים    המפורטת   הניסיון   טבלתיידרש למלא 

יציג המציע את הפרטים הבאים: שמות הלקוחות,  2  בסעיף   ביצוע   תאריכי. בפירוט הניסיון 

ניתן    עמו  לקוחה  מטעם  קשר  איש  ופרטי  ,לקוח  לכל  מינימלי  שנתי  כספי  היקף,  )חודש ושנה(

  .דעת  חוותלשוחח לצורך קבלת 

הסף של המכרז )כמפורט    בתנאי  המציע  עמידת  להוכחתהניסיון כנדרש לעיל ישמש    פירוט

  –   10תנאי סף( ולדירוג ההצעה של המציע על פי אמות המידה )כמפורט בסעיף    –בפרק ב'  

 לפרט את הניסיון מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף.  מומלץ למציע (.האיכות סעיפי

עובד    המציע  -  המציע  עובדי  נתוני ❖ כל  עבור  הפרטים  את  למלא    את   ליתן  המיועדיידרש 

  וכן   מוסמכים מנדפים  בודקי  קורס  עבר  העובד  האם  לציין  המציע  על.  לאוניברסיטה  השירותים

 .זה קורס סיום בדבר אישור להציג

 . סעיפיו כלהכמויות על  כתבהמציע יידרש למלא את  - המחיר  הצעת ❖

 מציע ה התחייבות

)שם  המציע  בשם  חתימה  מורשה  הריני  __________________ ,  לזכייתו  בכפוף (.  המציע: 

 .וההסכם  המכרז  במסמכי,  במפרט  והמתוארים  הנדרשים  השירותים  כל  את  לבצע  מתחייב  המציע

 בהצעתנו  כמפורט  היינו(,  "התמורה"נשוא המכרז )להלן:    השירות  מתןהמוצע על ידי עבור    המחיר

,  בביצועם  הכרוכות  וסוג  מין  מכל,  כלליות  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות  כל  את  וכולל  סופי  מחיר  ומהווה

  אספקתלרבות העסקת עובדים,    הסכםה  נשוא  להתחייבותנו  מלא  כיסוי  ומהווה  המכרז  תנאי  פי  על

של  ואחזקתם  ואמצעים  ציוד ומושלם  תקין  לביצוע  שיידרש  אחר  אמצעי  וכל  נשוא   השירותים, 

 נשוא המכרז.   שירותיםה לביצוע הדרוש אחר דבר וכל היטלים, מיסים, ביטוחים המכרז,
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  מציעהעל  פרטים .1

 
  מציעה  שם .א

 

  ( .זת' מס, תאגיד' מס) המזהה' המס . ב

 

  (  שותפות, חברה, עוסק) תאגדותה סוג . ג

 

  זה  למכרז הקשר איש שם .ד

 

  )כולל מיקוד( מלאה כתובת .ה

 

  טלפונים  .ו

 

  פקסימיליה .ז

 

  אלקטרוני דואר כתובת . ח

 

 
 

 ' העובדים שמעסיק המציע במועד האחרון להגשת הצעות, העוסקים  מס . ט

וביולוגיים  מנדפים   תחזוקת  בשירותי האיכות  )  במכרז  כנדרש,  כימיים  תנאי 

 '(. מס לציין)נא  .(2ס"ק  01שבסעיף 

 

 

 

 

  

 .שלעיל בנושאים המציע הצהרות נכונות את המאשר"ד  עו  אישור

   

 וחותמת חתימה "ד עו של מלא שם תאריך
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   ניסיון המציע .2
 

 (5וס"ק    1)ס"ק    10ובתנאי האיכות שבסעיף    8לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  

 במכרז לעיל, המציע ימלא את הנתונים כמפורט בטבלה להלן. 

 8תנאי סף סעיף 

 בדיקות,  טיפולים  בביצועלהשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון    מוקדם  כתנאי

  מיום   החל  -   התקופה  במהלך,  במכרז  כמפורט,  וביולוגיים  כימיים  במנדפים  ותיקונים

  המפורטים   המינימליים   בהיקפים"(,  הקובעת)להלן: "התקופה  1/1/2021  ליום  ועד   1/1/2018

 :להלן

 . לפחות)שלושה( לקוחות  3 -ניתנו ל השירותים 8.1

אלו   השנתי  הכספי  ההיקף 8.2 מבין  לפחות,  אחד  לקוח  עם  ההתקשרות  של  המינימלי 

בסעיף הינו  8.1  המוזכרים    שנתיים  עבור,  לשנה  לפחות"מ(  מע  ללא)₪    150,000, 

 . הקובעת בתקופה( ברציפות שלא או)ברציפות  כלשהן

1.  
 : __________________________ החברה/הלקוח שם

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)
 ל "דוא  נייד  טלפון  קווי  טלפון  תפקיד  הקשר  איש 

      

 ( לפרט  יש : )השירות  תיאור 

 

 

 

 

  של כספי היקף
  עם  ההתקשרות

,  ח"בש ) לשנה הלקוח
 ( מ"מע   ללא

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

2020 
 
 
 

2.  
  מתן  תאריכי  : __________________________ החברה/הלקוח שם

   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)
 ל "דוא  נייד  טלפון  קווי  טלפון  תפקיד  הקשר  איש 

      
 
 
 

 ( לפרט  יש : )השירות  תיאור 

 

 

 

 

  של כספי היקף
  עם  ההתקשרות

,  ח"בש ) לשנה הלקוח
 ( מ"מע   ללא

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

2020 
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3.  
 : __________________________ החברה/הלקוח שם

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)
 ל "דוא  נייד  טלפון  קווי  טלפון  תפקיד  הקשר  איש 

      

 ( לפרט  יש : )השירות  תיאור 

 

 

 

 

  של כספי היקף
  עם  ההתקשרות

,  ח"בש ) לשנה הלקוח
 ( מ"מע   ללא

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

2020 
 
 
 

4.  
 : __________________________ החברה/הלקוח שם

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)
 ל "דוא  נייד  טלפון  קווי  טלפון  תפקיד  הקשר  איש 

      

 ( לפרט  יש : )השירות  תיאור 

 

 

 

 

  של כספי היקף
  עם  ההתקשרות

,  ח"בש ) לשנה הלקוח
 ( מ"מע   ללא

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

2020 
 
 
 

5.  
 : __________________________ החברה/הלקוח שם

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)
 ל "דוא  נייד  טלפון  קווי  טלפון  תפקיד  הקשר  איש 

      

 ( לפרט  יש : )השירות  תיאור 

 

 

 

 

  של כספי היקף
  עם  ההתקשרות

,  ח"בש ) לשנה הלקוח
 ( מ"מע   ללא

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

2020 
 
 
 

  . ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המציע )בהתאם לטבלאות לעיל( 
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 המציע  הצהרת

אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים    לומר

תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן    נת/נותן  הנני  [ יחיד  של]במקרה  

 )להלן: "המכרז"(.   24/21שמספרו 

  – תצהיר זה בשם ________________________, )להלן    נתהנני נותן/  ]במקרה של תאגיד[ 

. אני מצהיר כי  במכרז  להתקשר  המבקש[,  תפקיד______ ]למלא  ת _/משמש  הנני  בו"הגוף"(,  

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

  המציע   של  הינם,  ההצעה  בחוברת  2  בסעיף,  לעיל  בטבלה  שמפורטים  כפי  וההיקפים  הניסיון

 . נכונים ונתוניהם, המציע שאינו כלשהוא אחר גורם של ולא בעצמו

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 ________________ 

 [                               וחתימה]שם        

 

 

 אישור 

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  

שזיהה/תה   _____________ מר/גב'    _________ בישוב/עיר    __________________

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

  את   אישרי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  עליו/ה להצהיר אמת וכ

 בפני.  עליהחתם/ה ו הצהרתו נכונות

 

 חתימת עוה"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך 
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 ועובדי תונינ את המציע ימלא( במכרז, 4-ו 3 )ס"ק 01 סעיף  איכותנאי ת הוכחת לשם .3
  (. לאוניברסיטה השירותים את ליתן המיועד)הפרטים להלן ימולאו עבור כל עובד 

 
 

 שם

 : העובד

 מספר 

 : זיהוי

 שנת 

 : לידה

 

 

 אצל  תפקידו

 : המציע 
 

 

 

 : אקדמאית/מקצועית כשרהה

 

  מתן מועד ההכשרה  פרטי

 התואר 

  

  

  

  

 

   ?מוסמכים מנדפים בודקי קורס עבר העובד האם

 .זה קורס סיום בדבר אישור להציג  ישהתשובה היא: כן,  אם* 

 

 כן                    לא           

 

 

 

 : יסיוןנ

  המציע אצל ניסיון שנות' מס
  

  בהתאם לנדרש במכרז  מנדפים תחזוקתשנות ניסיון במתן שירותי  מספר
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 המחיר   צעתה .4
 

את    על למלא  הכמויות    הסעיפים  כל המציע  .  המכרז  למסמכי  בנפרד  המצורףבכתב 

  השונה   במתכונתאו  /ו  חלקיות  שתוגשנה  הצעות  לפסול  ואף  לבדוק  שלא  רשאית  האוניברסיטה

 .המחיר הצעת של מזו

  בשיעור   מוסף  ערך  מס.  בכל סעיף בכתב הכמויות  "ממע  ללא"ח  בש למלא הצעת מחיר    יש

 .חשבונית לכל בצירוף שתשולם לתמורה יתווסף החוקי

הכמויות המופיעות בכתב הכמויות הינן משוערות ובגדר הערכה בלבד ואין בהן כדי לחייב את  

 האוניברסיטה בכל אופן שהוא.

  התחייבויותיו   מילוי ההוצאות הנחוצות לצורך    כלהמציע לכלול בחישוב הצעת המחיר את    על

ובהסכם במכרז  לנדרש  דין  בהתאם  כל   שכרו   ותשלום  דםהא  כוח  הפעלת:  לרבות,  ולפי 

וכל הוצאה ועלות   'וכו  והיטלים  אגרות,  מיסים ,  עבודה  כליביטוחים,    נסיעות,  ,הנלוות  וההוצאות

השירותים מושא מכרז זה. האוניברסיטה לא תכסה שום הוצאה    מתןנוספות הכרוכות ונלוות ל

הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת המחיר המוצע ולא תישא בכל עלות ו/או הוצאה 

 סופית,  כוללת  הינה  המציע   ידי  על  הנקובה  המחיר  הצעתנוספת מעבר להצעת המחיר שלהלן.  

 .ומוחלטת

 .בנפרד כמויות כתב מצורף

 :הכמויות כתב למילוי הנחיות

 .סעיפיה כל על"מ(, מע ללא" )בש"ח יחידה מחיר"  עמודת את ימלא המציע .1

כל סעיפיה. עמודה זו הינה הכפלה של הכמות   על  " "כ סה"  עמודת  את  ימלא  המציע .2

  מחיר "   עמודת,  זו  בעמודה  חישוב  טעות  תהא  באם.  המוצע  יחידה  במחיר  הנתונה

 . הקובעת זו היא" יחידה

  תהא   באם".  "כסה של עמודת "  סכימה " שהינה כללי  "כסה"  משבצת את ימלא המציע .3

 .הקובעת זו היא" יחידה מחיר"  עמודת, זו במשבצת חישוב טעות
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 ימת מסמכים רש  .5

 ": ואיכות סף"תנאי  המסומנת במעטפה לכלול המציע שעל המסמכים פירוט

 המסמך  מס"ד 
אם   ✓)סמן 

 צורף(

1  
(,  הםונספחי  3  נספח,  2  נספח,  1  נספח)כולל    וההצעה  המכרז  מסמכי
, בנפרד  המצורף  הכמויות  כתב  למעט)  כנדרש  וחתומים  מלאים  כשהם
 .(נפרדת במעטפה שיוגש 

 

2  

  מורשה   עוסק  תעודת  או,  בדבר  הנוגע  ברשם  תאגיד  רישום  תעודת  העתק
 .  וצילום תעודת זהות סיםיהמ מרשות

  תקין  ניהול  אישור העתק  בנוסף  להעביר  יש,  עמותה   הינו  והמציע  במידה
 .העמותות מרשם בתוקף

 

3  
  עסקאות חוק לפי ורשומות  חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור העתק
 . 1976-ו" התשל, ציבוריים  גופים

 

4  
 להמציא   ניתן.  המסים  רשות  ידי  על  שניתן  כפי,  מס  ניכוי  בדבר  תקף  אישור
 . מס מיועץ או  חשבון מרואה, דין  פי על" מורשה  פקיד" מ ל" כנ אישור

 

5  
 –  ו" התשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  ב 2  לסעיף  בהתאם  תצהיר
 .למכרז (2א')3-( ו1')א 3  יםנספח, בנוסח 1976

 

  .למכרז 'ב 3 נספח, בנוסח עניינים ניגוד קיום אי על הצהרה  6

7  
)תיקון    1992-ג' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ו2תצהיר בהתאם לסעיף  

 למכרזג'  3(, בנוסח נספח 2016תשע"ו  25מס' 
 

8  
נספח    נספח בנוסח  ולספקים,  לקבלנים  ובטחון   הסכםל  ג2בטיחות 

   )מצורף בנפרד(.
 

9  
ב  2אם עסקו של המציע הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  

חובת   תשנ"ב לחוק  ותצהיר    –  1992-המכרזים,  בחוק  כנדרש  אישור 
 המאשר זאת.

 

  .סף תנאי הוכחת במסגרת הנדרש נוסף מסמך כל  10
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 ":מחיר"הצעת  המסומנת במעטפה לכלול המציע שעל המסמכים פירוט

 אם צורף(  ✓)סמן  המסמך  מס"ד 

  (. בנפרד המצורף הכמויות)כתב   בלבד המחיר הצעת  1

 

 :  הלב  תשומת

 בכל   זהה  יהיה'(  וכו  מורשה  עוסק'  מס,  חברה'  מס)  המזהה  המספר   כי  לוודא  המציע  על -

. ב" וכיו  המס  רשויות  אישורי,  ההתאגדות  תעודת  לרבות,  מטעמו  המוגשים  המסמכים

  הרשויות   מטעם  הסבר  או  אישור  לצרף  המציע  על,  המזהה  במספר  התאמה  אין  אם

 . ההתאמה אי בדבר לכך המוסמכות

  המפורטים  אלה  על   חלופיים  או  נוספים  מסמכים  מהמציע  לדרוש  רשאית  המכרזים  ועדת -

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל
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   (1)'א 3 נספח 

 1976  – ו "התשל , ציבוריים  גופים עסקאות   לחוק ב2  לסעיף  בהתאם  תצהיר
 

________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  אני הח"מ _____________________  ת.ז.  

 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו   נת/נותן  הנני[יחיד  של   במקרה]

 )להלן: "המכרז"(.   24/21

"הגוף"(,   – תצהיר זה בשם ________________________, )להלן    נתני נותן/הנ  [תאגיד  של  במקרה] 

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת  במכרז  להתקשר  המבקש[,  תפקיד ת _______ ]למלא  /משמש  הנני  בו

 תצהיר זה בשם הגוף. 

ב  2  "תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף-בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", "עבירה", "הורשע" ו

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 אני מבין/ה אותם. 

 הגוף הינו "תושב ישראל" .

הורשעו   לא  אליו  הזיקה"  ו"בעל  יום    בפסקהגוף  אחרי  נעברו  אשר  עבירות  משתי  ביותר  חלוט    31דין 

; חוק עובדים  1987-או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, התשמ"ז   אחד, לפי  2002באוקטובר  

 .  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 או

, לפי  2002באוקטובר    31הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  

 שלא  העסקה)איסור    זרים  עובדים  חוק ;  1987-נימום, התשמ"ז או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר מי  אחד

אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד   -  1991-"אתשנ(,  הוגנים  תנאים  והבטחת  כדין

 האחרון להגשת הצעות במכרז.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 ________________ 

 [                             וחתימה]שם                                                                                                               

 אישור 

ברחוב   במשרדי  בפני  הופיע/ה   __________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד   ,____________ הח"מ,  אני 

מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על  __________________  בישוב/עיר _________   

ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  

  עליה חתם/ה  ו  הצהרתו  נכונות  את  אישרוכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  

 בפני.

 
 

 חתימת עוה"ד   רישיון עורך דין חותמת ומספר   תאריך 
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 (  2א')3 נספח 

 ציבוריים  גופים  עסקאות לחוק( 1ב)2 סעיף לפי תצהיר 
אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  

 כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 24/21תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו    נת/ נותן  הנני [ יחיד  של  במקרה]

 )להלן: "המכרז"(.  

  בו "הגוף"(,    –תצהיר זה בשם ________________________, )להלן    נתהנני נותן/  [תאגיד  של  במקרה] 

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת  למכרז   הצעה  להגיש   המבקש[,  תפקידת _____________ ]למלא  / משמש  הנני

 לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 )במשבצת המתאימה X סמן( –מצהיר כי   הנני

חוק שוויון זכויות( אינן    –)להלן    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9הוראות סעיף    

 חלות עלי )במקרה של יחיד( / אינן חלות על הגוף )במקרה של תאגיד(; 

 לחילופין

 לחוק שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקיים אותן;  9הוראות סעיף    )א( 

  בשם ( /  יחיד  של)במקרה    בשמי  מצהיר   אני :  הגוףאצל  /אצלי  לפחות  עובדים   100  שמועסקים במקרה     )ב(

  והשירותים   הרווחה   העבודה   משרד   של  הכללי  למנהל  לפנות  התחייבות   על(  תאגיד  של)במקרה    הגוף

 לשם   –  הצורך  ובמידת,  זכויות  שוויון  לחוק  9  סעיף  לפי  הגוףחובות  /חובותיי   יישום   בחינת  לשם   החברתיים 

  כהגדרתו   מדי  כבד  נטל   להטיל   כדי   בה שיש  כאמור   הנחיה  תינתן  לא  ואולם ; ליישומן  בקשר   הנחיות   קבלת

 ; זכויות  שוויון לחוק )ה( 8 בסעיף

ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה )ב( לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב      )ג(

  כי (  תאגידאני מצהיר בשמי )במקרה של יחיד( /בשם הגוף )במקרה של    –כאמור באותה פסקת משנה  

 לחוק  9  ףסעי  לפי  הגוףחובות  /חובותיי  ליישום   הנחיות  התקבלו  ואם ,  הגוףמן  / ממני  כנדרש  פנייה  נעשתה

 ; ליישומן פעלהגוף /פעלתי שגם   הרי, זכויות  שוויון 

  למנהל   זו  פסקה  לפי  שנמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר   הגוףהתחייבות  /התחייבותי   על  מצהיראני     )ד(

 . ההתקשרות  ממועד  ימים  30 בתוך , החברתיים  והשירותים   הרווחה  העבודה  משרד של הכללי
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 ________________ 

 ]שם וחתימה[                                      

 אישור

   משרדי כי ביום __________ הופיע/ה בפני ב  בזה"ד,  מאשר/ת  עואני הח"מ, __________________,  

_____________    בכתובת  מר/גב'    ,   _________ בישוב    __________________________

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

חתם/ה  ו  הצהרתו   נכונות   את   אישרלהצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  

 בפני.  עליה

 

 

 חתימת עוה"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 
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 ' ב 3 נספח 

 הצהרה על אי ניגוד עניינים במכרז ובהסכם 

  נוסח לתאגיד: 

הספק, בעלי מניות   למיטב ידיעתי אני, ________, מ.ז.____________, מצהיר בזה מטעם הספק ובשמו, כי 

בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, בעל שליטה בו, נושא משרה בו, או כל אדם או תאגיד הקשור  

)נא למחוק את    קשורים / אינם קשוריםאליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות:  

מעסיק  המיותר(  קשרי  משפחתי,  קשר  עסקי,  עם  מועסק  -בקשר  בעקיפין,  או  במישרין  אחר,  קשר  בכל  או 

איזו   לקיום  בקשר  עניינים  ניגוד  ליצור   שעלול   באופן  לאוניברסיטה,  שירותים  שנותן  מי  עם  או  האוניברסיטה 

   מהתחייבויות הספק על פי החוזה או על פי דין. 

ם כאמור. במקרה כזה יוכרע  הספק יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד ענייני

  האוניברסיטה והספק יפעל בהתאם להחלטתה.  הדבר על ידי 

  נוסח לאדם פרטי: 

בקשר עסקי,    )נא למחוק את המיותר(   קשור / איני קשור אני, ________, מ.ז.____________, מצהיר כי אני  

מעסיק  קשרי  שנותן  -משפחתי,  מי  עם  או  האוניברסיטה  עם  בעקיפין,  או  במישרין  אחר,  בכל קשר  או  מועסק 

על פי החוזה או על   מהתחייבויותי שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול  ליצור  ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו 

   פי דין. 

  טה )במידה וישנם(:פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסי 

  

   פרטי הגורם בספק / גורם קשור

  )חב' קשורה / בעל תפקיד וכו'(

 פרטי הגורם מקבל השירות / הגורם  

  הקשור באוניברסיטה 

  אופי הקשר )עסקי / אישי וכו'(

      

      

      

  

ומתחייב  מצהיר  אני  כן,  חשש     כמו  של  במצב  אמצא  ולא  נמצא  לא  השירות  שאני  מתן  בין  עניינים  לניגוד 

לאוניברסיטה, ובין מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי במצב של  

  האוניברסיטה והחלטתה תחייב אותי.   ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה יוכרע הדבר על ידי 
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  :שירותים לגופים אחרים העלולים להעמיד במצב של ניגוד ענייניםהספק נותן  הצהרה זו  נכון למועד

  תק' ההתקשרות  תיאור השירותים המסופקים   שם הלקוח   

1.         

2.         

3.         

  

  הצהרה והתחייבות  זו תהיה תקפה ותחייב את הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה. 

  

  מיידי לאוניברסיטה על כל שינויי בהצהרתי זו, באופןאני מתחייב להודיע  

  

      

  חתימה וחותמת המציע   פרטי החותם בשם המציע  תאריך 
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 נספח  3ג' 

 ( 2016"ו תשע  25' מס)תיקון  1992-ו" התשנ, המכרזים חובת לחוק  ג2 לסעיף בהתאם תצהיר
 בינוני  או קטן, זעיר עסק

 

הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני  

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 24/21תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו    נת/נותן   הנני[  יחיד   של  במקרה]

 ן: "המכרז"(.  )להל

  הנני   בו "הגוף"(,    –תצהיר זה בשם ________________________, )להלן    נתהנני נותן/  [ תאגיד  של  במקרה] 

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת למכרז  הצעה  להגיש  המבקש[,  תפקידת _____________ ]למלא  /משמש

 תצהיר זה בשם הגוף. 

כהגדרתם  בינוני  או   קטן ,  זעיר  עסק "   המונחים   משמעות  זה   בתצהירי  חובת   לחוק "הגדרות"    1'  מס  בסעיף" 

 . אותם  ה/ מבין אני  וכי אלה  מונחים   של משמעותם   לי הוסברה כי  ת/ מאשר אני. 1992-ב"תשנ, המכרזים 

 במקום המיועד( X)יש לסמן    –מצהיר כי   הנני

  מיליון   2  על  עולה   אינו   שלי   השנתי   העסקאות   שמחזור   או   עובדים   חמישה  עד  מעסיק   אני   –   " זעיר  עסק "

 ; חדשים  שקלים 

 לחילופין

  מיליון   2  על  עולה   שלי  השנתי   העסקאות   שמחזור   או  עובדים   20-ל  שישה  בין  מעסיק  אני   –  "קטן   עסק"

  עסק"  שבהגדרה   התנאים   אחד   לגבי   מתקיים   ולא,  חדשים   שקלים   מיליון   20  על   עולה   אינו   אך  חדשים   שקלים 

 "; זעיר

 לחילופין

  מיליון   20  על  עולה  שליהעסקאות השנתי    שמחזור   אועובדים    100-ל  21בין    מעסיק   אני  –  " בינוני"עסק  

"עסק    שבהגדרה   התנאים   אחד  לגבי  מתקיים   ולא,  חדשים   שקלים   מיליון   100  על  עולה   אינו  אך  חדשים   שקלים 

 ; " קטן"עסק   או" זעיר

 לחילופין

  שקלים   מיליון  100  על  עולה  שלי  השנתי  העסקאות  שמחזור  או  עובדים   100  מעל  מעסיק  אני  –  "גדול  עסק"

 ; " בינוני"עסק  או" קטן"עסק  או" זעיר"עסק  שבהגדרה התנאים  אחד לגבי  מתקיים  ולא , חדשים 

  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 ______________ 

]שם וחתימה[          

 אישור

  ,__________________ הח"מ,  מאשר/ת  עואני  ב   בזה"ד,  בפני  הופיע/ה  ביום:__________     משרדי כי 

שזיהה/תה  בכתובת  מר/גב':_____________  בישוב:_________,   __________________________:

עצמו/ה על ידי ת.ז: _____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 בפני.  עליה  חתם/ה ו הצהרתו  נכונות  את  אישרוכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 

 חתימת עוה"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 
 


