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 מבוא .א

 הצעות להציע הזמנה .1

 אגף התפעולבאמצעות  ,"(האוניברסיטה" להלן:)ע"ר  אילן בר אוניברסיטת .1.1
 ,להלן שיפורטו דרישותב העומדיםמציעים  בזאת מזמינה ,"(ינה"המזמ)להלן: 
לאספקה והתקנת תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטת בר אילן  הצעה להגיש

 .בקמפוס ברמת גן ובצפת

את הציוד  , אשר יספקו לאוניברסיטהספקים 2במסגרת המכרז ייבחרו  .1.2
והשירותים בהתאם להזמנות שיוצאו מעת לעת, ובהתאם לפניות לקבלת הצעות 

  מחיר.

הספקים שייבחרו יספקו לאוניברסיטה שירותי התקנה ותחזוקה, ויספקו, בין  .1.1
תשתיות תקשורת מחשבים, נחושת וסיבים אופטיים, ציוד תעלות, כלים,  היתר

מגשרים ומחברים, פנלים ויחידות ניהול באמצעות תשתיות נחושת וסיבים 
האוניברסיטה בקמפוס ברמת גן, בבית הספר לרפואה אופטיים במבנים בשטח 

ט (, כמפור"העבודות")להלן: בצפת ובאתרים שייקבעו על ידי האוניברסיטה 
  במפרט הטכני.

 העבודות הנדרשות יבוצע בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן. מרבית

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין  .1.1
 בכתב הכמויות המפורטים פיםבהיק את הפריטים והשירותיםמהמציע הזוכה 

ם ן מוצריאו בהיקף כלשהו, וכי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להזמי
מכל ספק אחר, עפ"י שיקול הנכללים בכתב הכמויות או מוצרים משלימים 

הבחירה בספק מהמאגר תתבצע בסבב ככל הניתן דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה. 
)בעבודות קטנות(, או בתיחור לעבודות מסוימות בהיקפים שייקבעו על ידי 

 האוניברסיטה.

ממועד החתימה על  םשני 1תקופת ההתקשרות בעקבות מכרז זה תהיה  .1.1
 ההסכם.

, הזכות שמורה לאוניברסיטה: ההתקשרות להארכת לאוניברסיטה ברירה זכות .1.1
 בנות נוספות תקופות בשתי ההתקשרות תקופת את להאריך, החובה לא אך

 להיות יכולה ההסכם תקופת כ"סה. מיטיבים או זהים בתנאים, אחת כל שנה
 . שנים (חמש) 1 עד של מצטברת לתקופה

 למכרז זמנים לוח .2
  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

 תאריך פעילות

 1/1/2018 מועד פרסום המכרז

 12:00בשעה  11/1/2018 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 12:00בשעה  21/1/2018 להגשת הצעות לתיבת המכרזיםאחרון מועד 

 )כולל( 2/10/2018 תוקף ההצעה וערבות המכרז
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 שינויים .1

 לערוך רשאית האוניברסיטהכל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות,  .1.1
 על או במכרז שנקבעו השונים במועדיםבתנאי המכרז וכן  והתאמות שינויים

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

תפורסם באתר האינטרנט של  שינויים והתאמות כאמור בדבר הודעה .1.2
 מעת לבדוק כל מציע ה של האוניברסיטה. עלהאוניברסיטה, לפי שיקול דעת

(, תחת לשונית www.biu.ac.ilשל האוניברסיטה ) האינטרנט אתר את לעת
 "מכרזים" ולשונית משנה "רשימת מכרזים" ואיתור מספר המכרז.

תמסור  -פורסמו שינויים ו/או התאמות רק באתר האינטרנט של האוניברסיטה 
 שמסר את פרטיו לעורך המכרזהאוניברסיטה הודעה בכתב לגביהם, לכל גורם 

  .עד למועד פרסום העדכון

כלשהי  הודעה אודות ידע לא או קיבל לא כי ותביעה טענה כל תהיה לא למציע .1.1
 . לעיל 1.2שפורסמה כאמור בסעיף 

 באמצעות יחתום המציע .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק תהוונה אלה הודעות .1.1
 כחלק להצעתו אותה ויצרף כאמור הודעה כל מטעמו על החתימה מורשי

 .המכרז ממסמכי

 נספחים .1
 :הם, ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים

 ;השירותים מפרט  –  1 נספח .1.1

 מפרט טכני; – א'-1נספח  .1.2

 מחירון;-כתב כמויות – ב'-1 נספח .1.1

 ;על כל נספחיו הסכם התקשרות  –  2 נספח .1.1

 ;על כל נספחיה הצעהה חוברת  –  3 נספח .1.1
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   הסף תנאי .ב

 כללי .1

 כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .1.1
 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 .1.2
 ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של בארגון קשור בתאגיד
 .הסף בתנאי כעמידה

 . במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .1.1

 תנאי כללי – המציע   של    המשפטי  מעמדו .1

 הרשום תאגידיחיד או  להיות המציע על, במכרז  להשתתפות מוקדם כתנאי .1.1
 .דין פי על בישראל

 המציע ניסיון .7

שנים  1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ותק של  .7.1
עד למועד האחרון להגשת הצעות בביצוע פרויקטים להספקה  רצופות לפחות

 והתקנת ציוד תקשורת באתרים מגוונים.  

להיות בעל ניסיון בביצוע והשלמה המציע כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על  .7.2

אשר כללו )במצטבר לכל  ,בתחום מתקני תקשורת ( פרויקטים1שלושה )של 

כבילה, סיבים אופטיים, פאנלים ויחידות ניהול, מחברים, הפרויקטים יחד( 

 העונים לתנאים המצטברים הבאים: ת מתקני תקשורת,מגשרים ואחזק

.7.2.1 .לשנה ₪ 100,000-מ פחת לא התקשרות כל של הכספי ההיקף 

.7.2.2 השנים 1במהלך  הושלם האספקה וההתקנה של המתקנים ביצוע 

 מועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ב , שמסתיימותהאחרונות

הפרויקטים בוצעו באתרים כגון מבני ציבור או קמפוסים שמכילים   7.2.1.

מכוני מחקר, מחנות צבא, )כגון  ביניהם המקושרים מבנים צבר

 .חולים, אוניברסיטאות, וכו'(בתי טק, -תעשיות היי

למען הסר ספק יובהר, כי לא נדרש שכל עבודות מתקני התקשורת בוצעו 
בפרויקט אחד או עבור לקוח אחד, אך נדרש שהמציע ביצע את כל סוגי עבודות 

 קני התקשורת המפורטים בתנאי הסף בנושא הניסיון.מת

 רישיונות .7.1

.7.1.1 התקשורת משרד של נס״ר שיוןיר יש לקבלן 

.7.1.2 .210/210שיון להנחת כבלי תקשורת סיווג ירלן יש לקב  

שנים ה 1-חברה רשומה בתחום תשתיות תקשורת ב הינוהקבלן   7.1.1.

 האחרונות
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 ואמצעים של המציעכוח אדם  .7.1

.7.1.1 דע בטיפול והגדרת מתגים.בעל יבחברה יהיה לפחות טכנאי אחד  

סיון יאשר עובדים אצלו כשכירים בעלי נ טכנאים 10למציע יש לפחות   7.1.2.

 .בתחום התקנת תשתיות כנדרש במכרזוהכשרה 

מוקד שרות פעיל וזמין באמצעות הטלפון והמייל בין מפעיל מציע ה  7.1.1.

 11:00 – 07:10ה', ובין השעות  –בימים א'  20:00 - 07:10השעות 

 בימי שישי וערבי חג.

  מהמציע הנדרש העסקים מחזור .8

על המציע להיות בעל מחזור עסקים שנתי מינימאלי , במכרז להשתתפותו מוקדם כתנאי
 . 2017-ו 2011, 2011הקלנדריות השנים מבכל אחת  ₪ 1,000,000של 

 ערבות מכרז .9

כתב ערבות הממלא  להצעתו המציע לצרף על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי .9.1
 התנאים הבאים: כלאחר 

; או על ידי בנק המורשה לפעול בישראלכתב הערבות יונפק על ידי   9.1.1.
)במקרה זה יש לצרף  חברת ביטוח המורשית לעסוק בביטוח בישראל

 ערבויות(. בתוקף של חברת הביטוח למתן העתק רישיון

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

אספקה והתקנת ל 11/18הערבות תהיה בקשר עם מכרז מספר   9.1.1.
 .אוניברסיטת בר אילןתשתיות וציוד תקשורת ב

.9.1.1 הערבות תהיה לטובת אוניברסיטת בר אילן. 

.9.1.1 (.)כולל 2/10/2018הערבות תהיה בתוקף עד ליום  

.9.1.1 הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית. 

.9.1.7 צמודה. לאהערבות תהיה שקלית ו 

.9.1.8 .₪ 20,000סכום הערבות יהיה  

יתקבל  לאבלבד ) במסמך מקורכתב הערבות יומצא לאוניברסיטה   9.1.9.
על ידי הבנק או חברת הביטוח  מקורהעתק צילומי!( כשהוא חתום ב

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

 כלל. תידון ולא הסף על תפסל ערבות, אליה צורפה שלא הצעה .9.2

בכל התנאים המנויים לעיל, תיפסל אף  תהצעה שצורפה לה ערבות שאינה עומד .9.1
 היא.

 בנסיבות, חלקה או כולה, הערבות את לחלט רשאית תהיה יברסיטההאונ .9.1
 להשכלה מוסד של התקשרויות) המכרזים חובת בתקנות 22 בתקנה המפורטות

 .2010-ע"תש(, גבוהה

 ערבויות את ברשותה להחזיק הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .9.1
ממועד סיום הליכי המכרז והחתימה על  יום 10עד  במכרז זכו שלא המציעים

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



      

 אוניברסיטת בר אילן
לאספקה והתקנת  : 11/18 רת מס'גמס מכרז

 תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטת בר אילן
 

 המציע תחתימ
בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 חותמת התאגיד(

  

   
 6עמוד  

 הזוכה ההצעה בחירת תהליך יתארך ההצעות להגשת האחרון המועד לאחר אם .9.1
 60 –או שתבחר האוניברסיטה לשמור את הערבויות בידיה ל , שהוא טעם מכל

 רשאית האוניברסיטה יום נוספים מעבר לחתימה על ההסכם עם הזוכה, תהיה
. לנכון שתמצא כפי, נוספת לתקופה הערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש

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

  1971-תשל"ו ים יבוריאישורים על פי חוק עסקאות גופים צ .10
 חוק לפי הנדרשים האישורים להחזיק בכל המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי

 . 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות

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

 ההוכחה תיאור דרישה סעיף

1 

 יחיד או תאגיד רשום בישראל על
 דין. פי

, בדבר הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודת העתק
 . המסים מרשות מורשה עוסק תעודת או

 מציע שהינו תאגיד

 מרשם, המציע בגין עדכני נסח העתק .א
 באתר להפקה ניתן) השותפויות/החברות

 תחת, התאגידים רשות של האינטרנט
 "(.נסח הפקת" לשונית

אישור עו"ד על זהות המורשים לחתום  .ב
 מטעם המציע.

7.1 
7.2 

 ניסיון המציעותק ו
פירוט ניסיון המציע על גבי טבלה המפורטת 
בחוברת הגשת ההצעה, ובתצהיר חתום על ידי 

 עורך דין מטעם המציע.

 רישיונות נדרשים 7.1
העתק נאמן למקור של הרישיונות המפורטים 

 .7.1בתנאי הסף בסעיף 

 כוח אדם ואמצעים 7.1
כמפורט הצגת פרטי עובדים על גבי טבלאות 

 בחוברת ההצעה.

 מחזור העסקים של המציע 8
אישור רו"ח המאשר את היקף מחזור העסקים 

 של המציע בשנים ובתחום הפעילות הנדרשים.

 ערבות מכרז 9
כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים 

 .9.1המפורטים בסעיף 

10 
אישורים לפי חוק עסקאות גופים 

 .1976-ציבוריים, התשל"ו

 ניהול ספרים כדין.אישור תקף על  .א 
בהתאם  עובדים להעסקת בנוגע יםתצהיר .ב 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2לסעיף 
, בנוסח תואם לנדרש 1976-התשל"ו

 (2א')3(, 1')א 3 יםבנספח
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  במכרז ההכרעה .ג

 בחינת ההצעות למכרז .11

, תבחן האוניברסיטה את עמידתם של המציעים בתנאי הסף בשלב הראשון .11.1
מפרטי הציוד  בחינת לשלב יעבור, הסף בתנאי שעמד מציע. להשתתפות במכרז

 .המוצעים

ייבחנו מפרטי הציוד המוצע על ידי המציעים. לשלב הבדיקה , השניבשלב  .11.2
 השלישי יעברו רק מציעים שמפרטי הציוד המוצע עמדו בדרישות המזמינה.

בהתאם לסעיפי האיכות המוגדרים בסעיף ייבחנו ההצעות , בשלב השלישי .11.1

 12.1.1.  

בשלב האיכות  הנקודות 10מתוך  נקודות 22רק הצעות שיקבלו ציון מינימלי של  .11.1
 יעברו לשלב בחינת המחיר.

לפחות שקיבלו את הציון  הצעות 1אם בסיום שלב בחינת האיכות לא יימצאו  .11.1
שקיבלו את ציון האיכות הגבוה ביותר  ותההצע 1יעברו  –המינימלי הנדרש 

 לשלב בחינת המחירים.

 לצאת במכרז ו/או המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .11.1
 בהתאם יםהזוכ עם הסכם על לחתום לא ו/או האמור למתן השירות אחר

 דעתה, לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבות.  לשיקול

 ההצעות דירוג .12

"( הכשרות ההצעות)" הסף בתנאי העומדות ההצעות את תדרג האוניברסיטה .12.1
 : כדלקמן מידה אמות לפי

.12.1.1 נקודות 10במשקל   –סעיפי האיכות  
על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשים בסעיפי 

, מאחר שלכל אחד מהם גם מעבר לנדרש בתנאי הסףהקריטריונים 
 שיוצגו.יינתן ציון בהתאם להיקף וליכולות 

 תיאור #
ניקוד 

 מקסימלי )נק(

1. 

 ניסיון המציע בעבודות דומות:
שעומד בתנאי הסף ו מעבר לנדרש בתנאי הסףעבור כל לקוח 

 1יקבל המציע נקודה אחת, מקסימום  7.2המפורטים בסעיף 
 .נקודות

 מיליון ש"ח 1עבור כל לקוח שהיקף ההתקשרות עלה על 
 .נקודות 1יקבל המציע נקודה אחת, מקסימום 

 נקודות 10

2. 
 .והאמצעים של המציעצוות העובדים 

מספר  –התרשמות מהעובדים שיספקו את השירותים 
 , הכשרות, ניסיון והסמכות.של המציע עובדים

 נקודות 1

1. 

 חוות דעת על המציע
 התרשמות מחוות דעת של לקוחות מולם פעל / פועל המציע.

 .2 סעיף 1בנספח המציע נדרש לפרט את פרטי הלקוחות 
של המציע, מתוך  לקוחות 2 –האוניברסיטה תפנה ל 
 הרשימה שתוצג בהצעתו.

האוניברסיטה רשאית להביא בחשבון ניסיון קודם, אם היה 
כזה, במתן שירותים דומים עבור האוניברסיטה. במקרה בו 
לאוניברסיטה ניסיון קודם עם המציע, חלוקת משקלות חוות 

מהציון ייקבע על פי ציון חוות  10%מן: הדעת תהיה כדלק

 נקודות 11
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 תיאור #
ניקוד 

 מקסימלי )נק(

מהציון ייקבע על פי ציון חוות  10%הדעת של האוניברסיטה, 
 הדעת של לקוח אחר.

האוניברסיטה שומרת על זכותה לפנות לאנשי קשר/ לקוחות 
 שלא צוינו בהצעה.

הלקוח יתבקש לתת ציון תוך התייחסות למאפיינים כגון 
עמידה בלוחות זמנים, עמידה )לכל מאפיין יינתן ניקוד זהה(: 

בדרישות הלקוח, איכות הפתרון המוצע והתאמתו ללקוח 
 ואיכות כוח האדם שהועמד למתן השירות. 

עד  1הציונים שיתקבלו מהלקוחות ישוקללו לציון איכות של 
 .נקודות 10

 נק' 10 סה"כ 

 

.12.1.2 נקודות 70במשקל   –הצעת מחיר  

 הנחה מהמחירון המצורף.הצעת המחיר תהיה באחוזי  .א

המחירים המוגדרים בטבלאות הינם מחירי מקסימום, והמציעים  .ב
לא יהיו רשאים לתת הנחה "שלילית" )מחירים גבוהים מהנקוב 

 בטבלה(.

 ההנחה תהיה לפי הקטגוריות והמשקלות הבאים: .ג
 הקטגוריות של והמשקלות הכמויות בכתב המפורטים ההיקפים

 .האוניברסיטה מצד כלשהי התחייבות מהווים אינם
 

 משקל קטגוריה #

 10% ואביזרים תקשורת ארונות .1

 25% ומגשרים כבלים .2

 45% אופטיים ומחברים קצה נקודות .3

 20% שונות .4

 

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית, וכי אי  .ד
התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו 
מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה 
לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים 

 במסמכי המכרז.

נדרשים המציעים להציע, כוללים את  יודגש, כי המחירים שאותם .ה
חוזה בהתאם למכרז ול ספקכל העבודה והשירותים שיידרשו מה

וכל עלות או הוצאה הכרוכה בהם, לרבות מס ישיר או עקיף, למעט 
 מע"מ.
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 השוואת הצעות המחיר  .12.2

 משקל סעיף 

 נקודות 70 ציון משוקלל למחירון .1
אחוז הנחה ממחירון דקל עבור פריטים שאינם  .2

 (11%כלולים בכתב הכמויות )לפחות 
 נקודות 5

 נקודות 5 (12%אחוז תקורה על אספקת פריטים )עד  .3

 

 
+ 

X5 
 (אחוז הנחה מקסימלי-1)

 ציון מחיר =
 (אחוז הנחה מוצע-1)

+ 

X5 (1+אחוז תקורה מינימלי) = ציון מחיר 

(1+ מוצעאחוז תקורה  ) 

 אומדן .12.1
 האוניברסיטה תפקיד בתיבת המכרזים אומדן עבור הציוד המבוקש.

 האוניברסיטה תהיה רשאית )אך לא מחויבת( לפסול הצעות שיחרגו ביותר 
, או שמניתוח הצעת המחיר לסעיפים השונים יעלה שאינם מהאומדן 20%-מ

 ריאליים או כלכליים על פי שיקול דעתה של האוניברסיטה.

של חריגה מהאומדן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה  במקרה
תהיה רשאית לפנות לקבלת התייחסות המציע בנוגע לחריגה. ההתייחסות עשויה 

 להיות בכתב או בשיחה עם ועדת המכרזים )או מי שימונה על ידיה(.
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 המכרז התנהלות אופן .ד

 המכרז מסמכי קבלת או/ו עיון .11

אתר האינטרנט של מאת מסמכי המכרז  להורידבאפשרות המציעים  .11.1
 למכרז.  המענההאוניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת 

, גן רמת, אילן בר אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת המכרז במסמכי חינם עיון
מראש  )בתאום 09:00-11:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 209 חדר, 108 בבניין

 (.01-7181117בטלפון: 

 מטעם קשר איש שם, המציע שם)המציע  אודות פרטים להשאיר על המציעים .11.2
, לצורך (אלקטרוני דואר וכתובת' פקס מספר, טלפון מספר, כתובת, המציע

 . קבלת עדכונים בנוגע למכרז

  הבהרותה הליך .11

  .כל מציע יידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשר ירכז את הטיפול במכרז .11.1

 לפנות מציע כל רשאי 12:00בשעה  11/1/18 ליום ועד המכרז פרסום מיום החל .11.2

 michrazim.log@biu.ac.il אלקטרוניה דוארה באמצעות בכתב לאוניברסיטה
 או במכרז הקשורה שאלה או הסתייגות, להבהרה בקשה כל ולהעלות

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

 , במבנה הבא:בלבד  WORDבקובץשאלות המציע למכרז יוגשו  .11.1

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

     

 

כל פניה תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו ודרכים להתקשרות עם 
 המציע.

יובהר, שאין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי  .11.1
שעלול לגרום לפסילת  דברהמכרז ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה, 

 ההצעה.

 .התשובות מלא במתן דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .11.1

יוכן  בעקבות הליך ההבהרות –)מענה לשאלות הבהרה(  –תשובות מסמך  .11.1
וכן נושאים  מסמך מסכם, אשר ירכז את הפניות, השאלות וההסתייגויות 

 .ודגשים למציעים

וכן שהשתתף בכנס המציעים,  מי לכל אלקטרוני בדואר מסמך ההבהרות יישלח .11.7
. הפונה זהות את לחשוף מבלי יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה וזאת

 .הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה

 לוודא את קבלת מסמך ההבהרות. יםבאחריות המציע .11.8
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 11עמוד  

מציע, לרבות  כלמסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל  .11.9
למסמכי לצרף את מסמך ההבהרות מציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות, 

 ., כשהוא חתום על ידי המציע לאות אישור קריאתוהמכרז

 חתם באמצעות אם במסמך ההבהרות, בין באמור מחויב המציע כי מובהר
 אם להצעתו, ובין וצירפו כאמור מסמך ההבהרות על מטעמו החתימה מורשי

ולצרפו  מסמך ההבהרות על לחתום רשוולד רשאית תהיה והאוניברסיטה  –לאו

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

 ההצעההוראות לגבי הכנת  .11

את כתב המכרז )ההזמנה להציע הצעות(,  כוללתלמען הסר ספק, "ההצעה"  .11.1
(, 2נספח ( לרבות הצעת המחיר, הסכם ההתקשרות )1 נספחחוברת ההצעה )

(, הנספחים והצרופות לכל אלה, ההבהרות שנשלחות 1 נספחמפרט השירותים )
מציע מעת לעת למציעים על ידי האוניברסיטה, וכן כל מסמך נוסף שעל ה

להמציא, להגיש ולמסור לפי כל אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשם 
 הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף או לשם ניקודו בשלבי בחינת ההצעה והציון.

  .תמולא בשפה העברית בלבד ההצעה .11.2

 בחתימה מלאה או בראשי תיבות בכל עמוד ועמודההצעה תחתם על ידי המציע,  .11.1
 (.חותמת התאגיד בצירוףרשי החתימה של המציע )ובתאגיד: על ידי מו

המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז, תוך מתן דגש  .11.1
( זה ולמילוי הצעת 1כנספח מיוחד למילוי חוברת ההצעה המצורפת למכרז )

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

 המקיים את מטרת המכרז.

העדר נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות,  .11.1
עלולים   –שינויים, תוספות ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו 

 לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה.

שנה כאמור, מכל מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או י .11.1
אזי יחייב   -והאוניברסיטה תחליט על פי שיקול דעתה שלא לפסול את ההצעה   

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

 . הנדרשים על פי המכרז והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע .11.7

 ההצעה הגשת .11

למעט שם , חיצוני זיהוי ללא, בשתי מעטפות סגורות להגיש יש ההצעה את .11.1
 המכרז ומספר המכרז, כדלקמן:

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

כל מסמכי ההצעה שיש להגיש, כולל ערבות המכרז, במקור    .א
 )למעט הצעת המחיר, שתוגש במעטפה נפרדת(;

אחד עותק צילומי של כל המסמכים הנ"ל )סה"כ שני עותקים:  .ב
 מקור ואחד מצולם(.

על כל סריקה של ההצעה החתומה  ההמכיל דיגיטליתמדיה  .ג
   נספחיה והקבצים הנדרשים בסעיפים לעיל,

 .למעט הצעת המחיר
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.11.1.2 יה שתסומן "הצעת מחיר" שתכלול: ימעטפה שנ 

 ;במקורתדפיס של הצעת המחיר  .א

 עותקים:  שניעותק צילומי של הצעת המחיר )סה"כ  .ב
  מצולם(.אחד מקור ואחד 

ובץ סריקת הצעת המחיר ק את ההמכיל דיגיטליתמדיה  .ג
 החתומה.

 21/1/2018 יאוחר מיום ולא ההבהרות הליך סיום שתי המעטפות יוגשו לאחר .11.2
 209 חדר, 108 מבנה מס', הרכש בבניין המוצבת המכרזים לתיבת 12:00 בשעה

 באוניברסיטת בר אילן. 

 .שמו, ללא זיהוי המציע ואת המכרז מספר את לציין יש המעטפות על .11.1

ועדת המכרזים . המציעים אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .11.1
המכרזים במועד האחרון להגשת  לא תדון בהצעה אשר לא תמצא בתוך תיבת

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

לא תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות רכב לצורך הגשת  .11.1
 ההצעה. 

 .בפקס או אלקטרוני בדואר הצעות להגיש אין מקרה בשום .11.1

, המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע לכך, ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .11.7
 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע  .11.8
רלוונטי הקשור לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו, לרבות הדינים והתקנים 

כל טענת הרלוונטיים, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על 
 אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.

כל הצעה שתוגש תהא סופית, בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, ולא ניתן יהיה  .11.9
לשנותה ו/או לתקנה, אלא אם נכתב אחרת במסמכי המכרז ו/או אם 
האוניברסיטה אישרה כי נפלה טעות משמעותית במסמכי המכרז, והיא תחייב 

 בהצעה. את המציע לתקופה כמפורט

חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים ו/או הצעות עם מציעים  .11.10
אחרים 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 

ותה בגדר הסדר כובל. לאמור לעיל עלולה להוות עברה פלילית בין היתר בהי
האוניברסיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל הצעה בה 

 קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור. 

או  הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירהלפסול האוניברסיטה רשאית  .11.11
  .20%-מחירי הסעיפים שבה, או שסוטה מאמדן האוניברסיטה ביותר מ

  



      

 אוניברסיטת בר אילן
לאספקה והתקנת  : 11/18 רת מס'גמס מכרז

 תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטת בר אילן
 

 המציע תחתימ
בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 חותמת התאגיד(

  

   
 13עמוד  

רשאית להחליט שלא לקבל אף הצעה, או לקבל חלקים מהצעה, האוניברסיטה  .11.12
או לממשה בשלבים, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא, אילוציה וצרכיה של 
 האוניברסיטה, בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין. החליטה

 תביעה כל למציעים ו/או למי מהם תהיה לפעול כאמור לעיל, לא האוניברסיטה
 הפועל אחר גוף או/ו כלפי אדם או/ו האוניברסיטה כלפי טענה או/ו דרישה או/ו

, ולחילופין, המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת מטעמה או/ו בשמה
 ההצעה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

אין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,  .11.11
לבטל ו/או לצמצם ו/או להרחיב את היקף המכרז ו/או  והיא תהיה רשאית

וכן תהיה רשאית לפצל  -לפרסם מכרז חדש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז  
את המכרז ולבחור יותר מזוכה אחד לביצוע העבודות/מתן השירותים על פי 

והכל לפי שיקול דעתה, אילוציה וצרכיה של האוניברסיטה, בכפוף  –מכרז זה 
לפעול  האוניברסיטה ת מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין. החליטהלהוראו

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל למציעים ו/או למי מהם תהיה כאמור לעיל, לא
 או/ו בשמה הפועל אחר גוף או/ו כלפי אדם או/ו האוניברסיטה כלפי טענה

, ולחילופין, המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת ההצעה על כל מטעמה
 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. 

 ההצעה תוקף .17

 המכרזים ועדת אם גם ,לפחות 2/10/2018עד ליום  בתוקפה תעמוד ההצעה .17.1
 במכרז שזכה מציעה שבו למקרה וזאת, הזוכה כהצעה אחרת בהצעה בחרה
 סיבה מכל לתוקף תכנס לא איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור
  . שהיא סיבה מכל זמנה טרם תסתיים או שהיא

 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
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. 

תקופה להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור ב רשאית המכרזים ועדת .17.2
 קול דעתה. ילפי ש נוספת,

 הסכםה על חתימה .18

 עבודה ימי (חמישה) 1 תוך למכרז המצורף ההסכם על הזוכים במכרז יחתמו .18.1
 .ידה על שייקבע אחר זמן תוך או, כך על האוניברסיטה הודעת מיום

 להמציא יםהזוכ ויידרש ,האוניברסיטה ידי על ההסכם לחתימת כתנאי .18.2
, 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 .18.1
 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

 .מההפרה כתוצאה לה שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע האוניברסיטה
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 כשיר נוסף .18.1

במקרה שבו מכל סיבה שהיא לא ייחתם הסכם עם אחד המציעים שהוכרזו 
כזוכים במכרז, או במקרה בו יבוטל הסכם ההתקשרות עם מי מהקבלנים 
הזוכים, תהיה האוניברסיטה רשאית )אך לא מחויבת( לפנות למציע שזכה לציון 

 המיטבי הבא במכרז.

התקשרות עם הכשיר הנוסף תתבצע בכפוף לעמידתו בתנאים שנקבעו במכרז 
 ולהסכמתו להיכנס למאגר הספקים.

 

 

 כללי .ה

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .19

 או 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

, 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

, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .19.2
 משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם
 .זה מכרז של תכליתו את

 מותנית או מסויגת הצעה .20
 דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע

 מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאית תהיה האוניברסיטה. המכרז
 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי או

 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
האוניברסיטה לעצמה את הזכות לפסול מציע , שומרת 11.1.1בלי למעט מהאמור בסעיף 

עם האוניברסיטה כספק ציוד או במהלך חמש השנים שקדמו למכרז זה  אשר עבד 
שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש או שקיימת לגביו חוות דעת 

סיון רע איתו )לרבות הפרות ישהיה לאוניברסיטה נאו  שלילית בכתב על טיב עבודתו
פה -למציע זכות טיעון בכתב או בעל. במקרה מעין זה תינתן הסכמים( או שנחשד בפלילים

לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית בעניין. האוניברסיטה רואה 
 במסמכים האוניברסיטה קניין בהגשת הצעה על ידי המציע, הסכמה לתנאי זה.

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

 .עריכת הצעה למכרז זה
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 במסמכי המכרז עיון  .21

 ומציע במידהלכן,  .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכותלמציעים  יש ,לדין בהתאם .21.1
 עיון כל יתאפשר לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי סבור
במסגרת מסמכי ההצעה, וועדת המכרזים תשקול את עליו לפרטם  - בהם

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

 המקבילים בהצעות המתחרות.

  .חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעתלעיל,  21.1למרות האמור בסעיף  .21.2

 שיפוט סמכות .21
 המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעלתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות

 . אביב תל במחוז המוסמכים
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 ספקתיאור הפעילות הנדרשת מה - 1 נספח

 מבוא .1

"( שבאוניברסיטה מספק שירותי פיתוח ותחזוקה לכלל המבנים המזמיןאגף הבינוי )להלן: "
 האוניברסיטה ברמת גן ובפקולטה לרפואה בצפת.והתשתיות הפרוסים בקמפוס 

אגף הבינוי אחראי על פיתוח האוניברסיטה, לרבות הקמה של בניינים חדשים, מעבדות 
מחקר, כיתות לימוד, כיתות מחשבים וכו'. כמו כן, אחראי המזמין על שימור האמצעים 

 שים המתגברים.הקיימים בצורת שיפוץ ושיפור יכולות משאבי האוניברסיטה לעמוד בביקו

 המאגר .2

 שנבחרו במכרז. ספקים 2את השירותים והציוד יספקו  .2.1

 מתוך המאגר אופן הבחירה בספק .2.2

יפנה המזמין לספק אחד לפחות, ₪  1,000בעבודות שסכומן אינו עולה על  .א
בסבב ככל הניתן, באופן שישמור על תועלת האוניברסיטה, ועל היקפי עבודה 

 דומים ככל האפשר.

 .אלה עבודות להיקף הערכה לאוניברסיטה אין

יפנה המזמין לקבלת הצעות ₪  10,000ובין ₪  1,001בעבודות שסכומן בין  .ב
 .משני הספקים במאגר מחיר

יפנה המזמין לקבלת הצעות מחיר, ויעביר  ₪ 10,000בעבודות שסכומן מעל  .ג
 את התוצאות לאישור ועדת המכרזים.

המזמין לכל אחד מהספקים את תיאור במקרה של בקשה להצעת מחיר, יעביר  .ד
העבודה הנדרשת וכתב כמויות. הספקים נדרשים להשיב לבקשה בתוך פרק 

 הזמן שיוגדר על ידי המזמין.

האוניברסיטה תהיה רשאית להוציא ספק שיסרב למסור הצעת מחיר או שיסרב  .2.1
 לבצע עבודה כלשהי מהמאגר, על פי שיקול דעתה.

 )אך לא מחויבת( היה האוניברסיטה רשאיתבמקרה של הוצאת ספק מהמאגר ת .2.1
, בכפוף להוכחת לפנות למציע הבא בתור )לדוגמה: המציע במקום השלישי במכרז(

עמידתו בתנאי המינימום הנדרשים, ולהסכמתו לספק את הציוד והשירותים כנדרש 
 במכרז.

האוניברסיטה תהיה רשאית גם לצאת במכרז חדש לצורך איתור ספק נוסף להשלמת 
ספקים במאגר. במקרה זה תהיה האוניברסיטה רשאית למנוע את השתתפותו של  2

 הספק שנגרע מהמאגר.

 עמידה בלוחות זמנים .1

על הספק לקחת בחשבון כי עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים במכרז הינה תנאי הכרחי 
 להצלחת ההתקשרות.

, ובמקרה / הזמנה הספק יידרש לספק את הפריטים במועד שייקבע ויאושר בתכנית הפרויקט
ממועד  ימי עסקים 1של הזמנת ציוד נוסף, יספק את הפריטים בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 קבלת ההזמנה מהמזמין.

הספק יידרש להתקין את הציוד במועד האספקה, או במועד שיקבע על ידי המזמין, ויוודא כי 
 הציוד שהותקן פועל כראוי.
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 תיאור הפעילות הנדרשת .1

 מזמיןהואישורה מול נציגי מפורטת  הכנת תכנית .1.1

המזמין יעביר לידי הספק את כתב הכמויות המבוקש, לוחות הזמנים המתוכננים 
 ושרטוטים רלוונטיים לביצוע העבודה.

הצגה של אופן ההיערכות וההצטיידות, צוותי עובדים מיועדים, לוחות זמנים 
לביצוע, אמצעים נדרשים ושיופעלו על ידו, התייחסות לסביבה )בטיחות, שמירה על 

 סביבת עבודה נקייה, מיזעור מפגעי רעש, לכלוך וכו'(.

 הספק יתכנן את אופן ביצוע הפרויקט, לרבות היערכותו, הצטיידות ואספקת
הפריטים לאוניברסיטה, התקנתם, ביצוע בדיקות קבלה בליווי המזמין, הכנסת 

 תיקונים והשלמות לפריטים המסופקים ומסירת תיקי תיעוד נדרשים. 

הספק ייקח בחשבון את זמני הפעילות באוניברסיטה, באופן שיפחית ככל הניתן 
 הפרעה לפעילות הסדירה באוניברסיטה.

 מימוש הפרויקט .1.2

בביצוע העבודה בשטח באופי אתרי העבודה, ובכך שהינם מאכלסים  הספק יתחשב
 עובדים, סטודנטים ואנשים אחרים באופן קבוע.

הספק יגדר, יסמן, ויפריד את האתרים בהם עובד, יזהיר בכל האמצעים הנדרשים 
את העובדים, הסטודנטים והאורחים המגיעים לסביבות אתרי הפעילות על ביצוע 

 העבודות.

ל באופן מתמיד להפחית את ההפרעה לסביבה, מבחינת ציוד שיושאר הספק יפע
 בשטח, רעש, פסולת וכל גורם שעלול להפריע להתנהלות הרגילה.

 יהיה כפוף למנהל הפרויקט מטעם האוניברסיטה. ספקה

במידה והספק יידרש לאחסן ציוד בקמפוס )כלים, חומרים כגון צנרת, כבלים וכו'(, 
בלת אישור בנוגע לאתר האחסון, נהלים, דרישות אבטחה יפנה לנציגי המזמין לק

 ובטיחות. 

 .המזמיןספק לא ישאיר ציוד ואמצעים ללא אישור מראש ובכתב מטעם נציגי ה

 והשירותים אספקת הציוד .1.1

 והשירותים לוחות זמנים לאספקת הציוד .א

על פי לוחות הזמנים  והשירותים המוזמניםאת הציוד לספק הספק יידרש 
 .הזמנה ובתכנית הפרויקטהסכם, בשייקבעו ב

המזמין יבדוק את הציוד שסופק על ידי הספק בהשוואה לרשימת הציוד 
המוזמן, והספק יתקין את הציוד רק לאחר קבלת אישור שהציוד שסופק 

במקרה של סטייה בין הציוד שהוזמן וזה שסופק, או שהציוד שסופק  תואם.
מכל סיבה שהיא תהיה  הגיע במצב שאינו מאפשר את התקנתו והפעלתו

האוניברסיטה רשאית לדרוש את החלפתו בציוד שתואם את דרישות ההזמנה, 
 .שעות 18והספק יחויב לבצע זאת בתוך 

המזמין יפעל לבצע בדיקה זו סמוך ככל הניתן למועד אספקת הציוד, אך לא 
 מתחייב לכך.

במקרה בו הספק התקין ציוד לפני שאושרה התאמתו, יחויב להחליפו בציוד 
 מתאים חדש, הכל על חשבונו ועל אחריותו.
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 שינויי פריטים .ב

הפריטים אך ורק על פי המוצע על ידו במסגרת הצעתו. את יספק  ספקה
לאוניברסיטה לקבלת אישור  ספקהוכח שהופסק ייצור פריט, יפנה הש במקרה

לצורך אספקת פריט חלופי. מחיר הפריט החלופי לא יעלה על מחיר הפריט 
 באותו יחס. -המקורי, ויהיה זול ממנו אם מחירו הסיטוני היה זול ממנו

 החזרת ציוד וחוסרים .ג

פריטים שאינם תואמים את דרישות  ספקהאוניברסיטה תחזיר ל (1)
האוניברסיטה, או פריטים  המכרז, או שאינם תואמים את ציוד

 פגומים, או שאינם חדשים.

בתוך לאוניברסיטה מתחייב לדאוג למשלוח פריטים חלופיים  ספקה (2)
 וזאת ללא תוספת מחיר. ,ימי עסקים 2

במקרים שאספקת ההזמנה תהיה בכמויות חסרות, או ללא פריטים  (1)
 2 –מסוימים, מתחייב הספק לספק את שאר החסרים לא יאוחר מ 

 ממועד הדיווח על החסרים. עסקיםימי 

 שמירה על נהלים ותקנות .1.1

הספק וכל עובדיו יחויבו לפעול על פי הוראות כל גורם מוסמך, לרבות חוקים,  .א
תקנים, תקנות, הוראות בטיחות בעבודה ונוהל הקבלנים הקיים 

 באוניברסיטה ומצורף למכרז.

שיוגדר על ידי  נציגי המזמין )מנהל הפרויקט, ממונה הבטיחות או גורם אחר .ב
אגף בינוי, תחזוקה ופיתוח( יהיה רשאי לעצור את פעילות הספק באופן מיידי 
במידה ויבחין בליקוי בטיחותי או חוקי בביצוע העבודה. במקרה שכזה, הספק 

 יחויב לתקן את הדרוש באופן מיידי, על פי האמור בסעיף א'.

יצוי מהספק בשל אין האמור בסעיף ב' גורע מזכות האוניברסיטה לגבות פ .ג
 עיכובים, ליקויים או אי ביצוע חלקים מהפעילות שהוזמנה.

במקרה של תקלה חמורה, או אירוע בטיחותי, ידווח הספק באופן מיידי לנציגי  .ד
מחלקת ביטחון, בטיחות ושירותים על מהות האירוע, יעביר לאחריותם את 

לסיום  הטיפול באירוע ויפעל בתיאום מלא מולם, תוך שיתוף פעולה עד
 הטיפול באירוע, תחקורו והסקת המסקנות.

 תיעוד והדרכה  .1.1

 תיאור כללי .א

תיק תיעוד מלא, המתאר את כל העבודה למזמין יגיש  ספק ה (1)

, AS MADEהשונים. התיעוד יכלול תוכניות  שביצע, ואת פרטיה
שיתארו בפרוט את פריסת המערכת וכל חומר הנדרש לצרכיי תפעול 

 ותחזוקה. 

למזמין לפני מועד בדיקות הקבלה בעותק אחד, לצורך וגש יהתיעוד  (2)
 בדיקתו. 

בנוסף, ייבדק התיעוד גם בעת ביצוע בדיקות הקבלה, על מנת לוודא  (1)
 עבודה שבוצעה בפועל. לאת התאמתו 
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 הספקלאחר אישור התיעוד, על כל תכולתו כפי שיפורט להלן, יספק  (1)

תיעוד. המכיל את ה CDמושלמים, ובנוסף  תיקי תיעוד 1למזמין 
 באיזו תוכנה הוא ישתמש לתיעוד.  המציע יציין

 תכולת תיק תיעוד .ב

מלבנים, המפרט את  תרשיםאור כללי של המערכת, באמצעות ית (1)
 מרכיביה העיקריים. 

, המפרטות את המיקום, המספר ואורך המדויק AS MADEתוכניות  (2)
 קע קצה שהותקן בכל חדר, כולל תוואי הכבלים.שהכבל לכל  של

 חזיתי של כל הציוד והפריטים בכל ארון התקשורת.אור ית (1)

אור מפורט של לוח הניתוב, כולל פרוט של השילוט שבוצע ליד כל ית (1)
 בלוח. מחבר

 הגשת תיק תיעוד .ג

יוגשו כל אחד בכריכת  ,'ד 1.1לפי סעיף  עותקי התיעוד הסופי (1)
 עליו יודפסו פרטי המסמך. ,שער ףפלסטיק קשה, עם ד

לא תשולם כל ו התיעוד כלול במחירי היחידותהתשלום עבור הכנת  (2)
 תוספת עבור התיעוד.

 עדכון תיק התיעוד .ד

הספק יידרש לעדכן את תיקי התיעוד במקרים בהם יבוצעו שינויים  (1)
ברכיבי המערכות, סימון, חיווט וכל שינוי ביחס לתיק התיעוד 

 המקורי. 

 עדכון תיק התיעוד יבוצע בתוך שבועיים קלנדאריים מסיום עבודת (2)
 ההתקנה / שינוי בשטח.

 בדיקות קבלה  .1.1

 תיאור כללי .א

, יעמדו לפני על ידי הספקכל פריטי המערכת, אשר יסופקו ויותקנו  (1)
 מסירתם לבדיקות קבלה מסודרות.

 , בנוכחות המזמין והמתכנן.הספקבדיקות הקבלה יבוצעו על ידי  (2)

ביצע בדיקות מקדימות מלאות,  הספקהבדיקות יתבצעו רק לאחר ש (1)
וודא את התאמת העבודה לנדרש על פי מסמך זה, ומסר על מנת ל
 למזמין: 

ח פלט מודפס ממכשיר הבדיקה, המציג את כל תוצאות "דו -
 הבדיקה לכל הכבלים, על פי הקריטריונים שנקבעו במסמך זה.

 '.ב 1.1בסעיף  התיעוד כאמור  -
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 ליקויים .ב

כל ליקוי, שיתגלה בעת בדיקות הקבלה, ירשם בדו"ח מסכם, שיופק  (1)
 בתום הבדיקות. הספקעל ידי 

יתקן על חשבונו את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם,  הספק (2)
 תוך שבוע לכל היותר, מיום שהדו"ח נמסר לזוכה.

לאחר גמר התיקון של כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם, תוך  (1)
 מיום שהדו"ח נמסר לזוכה.שבוע לכל היותר, 

 אישור קבלה .ג

המזמין יאשר את קבלת המערכת, לאחר שווידא את תקינות המערכת 
לשביעות רצונו, עם תום הבדיקה החוזרת, ולאחר מסירת התיעוד הסופי, 

אישור יימסר לזוכה לצורך גמר התחשבנות. עם מסירת  כנדרש בפרק התיעוד.
 האישור תחל תקופת האחריות. 

 שיבוצעוהבדיקות  .ד

 בבדיקה זו ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו -בדיקה ויזואלית  (1)
 לנדרש במסמך זה, כולל סימון ושילוט, עמידה במגבלות כיפוף

 כבלים, והשארת שטח העבודה נקי.

 יצוב של הכבלים, המסדים והציוד בהם,יקשירה ו -בדיקה מכנית  (2)
 והתקנה יציבה של תעלות, צנרת, מחברים ושקעי קצה.

תבוצע בדיקה לכל כבל וכבל במערכת, תוצאות הבדיקה תשמרנה  (1)
במכשיר, המזמין יקבל פלט בדיקה מפורט שיודפס ישירות מתוך 

 המכשיר.

 בדיקת כמויות לצורך התחשבנות. -ספירה ומדידה  (1)

על מנת לוודא את התאמתו למצב המערכת, כפי  -בדיקת תיעוד  (1)
 שהותקנה בפועל, כולל שילוט.

מוטל להגיש לאישור המזמין או נציגו, נוהל  על המציע המבצע (1)
מפורט לביצוע כל אחת מבדיקות הקבלה לעיל. הנוהל יפרט את 
תרשים החיבור של אמצעי הבדיקה )אם נדרש(, טבלת הבדיקות 

 והתוצאות הרצויות, כמוגדר לעיל.

 כל בדיקה תבוצע רק לאחר שאושר הנוהל לביצועה. (7)

יומן לקמת התשתית המציע יתחייב להקצות כ"א מקצועי ומ (8)
המוצעת ובהיקף הנדרש לצורך ביצוע ההתקנה, מבחני הקבלה 

 וההטמעה עד למסירת המערכת למזמין, במצב פעולה מלא ותקין.

התשלום עבור הכנת הנהלים לבדיקות, ביצוע בדיקות הקבלה  (9)
וההטמעה כלול במחירי הפריטים. לא תשולם כל תוספת עבור 

 פעולות אלה.
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 וטפותביצוע עבודות ש .1.7

לבצע עבודות  יםהספק ובנוסף לדרישות המפורטות בסעיפים לעיל, יידרש .א
 .)הספק ייבחר על ידי המזמין בסבב ככל הניתן( קטנות באופן שוטף

ימי  2העבודות יוזמנו על ידי נציגי האוניברסיטה והספק מחויב לבצען בתוך  .ב
 .עבודה

. שעות 2במקרים דחופים בלבד יידרש הספק להגיע לאוניברסיטה בתוך  .ג
 במקרים אלה ישולם לספק תשלום עבור הקריאה, בהתאם להצעתו במכרז.

 אחריות ושרות במסגרת תקופת האחריות .1

, בתום הציודאישור המזמין לקבלת  לספקתקופת האחריות תחל ביום שבו נמסר  .1.1
על פי תנאי המכרז וההסכם, , ד שהותקןהציובדיקות הקבלה ולאחר הפעלת כל 

 לשביעות רצון המזמין.ו

 לפחותשנים  1ישא באחריות מלאה לתקינות הפריטים שסיפק והתקין, במשך י ספקה .1.2
 להלן תקופת האחריות. - ממועד אישור קבלת הציוד

ידרש, ידאג )במידה ויהציוד בעצמו ללא תלות ביצרני  ספקהאחריות הנדרשת היא של ה .1.1
 (.הציוד עצמו מול יצרנילכסות 

לצורך קבלת שירותי תחזוקה  ספקההאוניברסיטה שומרת לה את הזכות להתקשר עם  .1.1
 מעבר לתקופת האחריות )"אחריות נוספת"(. 

צוות טכני מקצועי, מיומן  ספקבמסגרת תקופת האחריות והאחריות הנוספת יפעיל ה .1.1
 ומוסמך למתן מענה מלא לצרכי האוניברסיטה כמופרט להלן.

, או יחליף על חשבונו מיד עם דרישת המזמין, כל ספקהיאתר ויתקן  האחריותבתקופת  .1.1
 פריט תקול או לקוי שסופק והותקן על ידו, ללא כל הוצאות כספיות נוספות למזמין.

, ללא ספקההם יתוקנו ע"י  -יתגלו ליקויים במסגרת הבדיקות התקופתיות אם  .1.7
למזמין דו"ח ביקור, שיכלול את  רימסו ספקה הוצאות כספיות נוספות למזמין.

 הממצאים והפעולות שננקטו.

מתחייב כי יחזיק ברשותו את מלוא האמצעים לספק את השירותים הנדרשים  ספקה .1.8
במסגרת תקופות האחריות, וכי הציוד שיסופק לאוניברסיטה לא יהיה בשלבי סיום 

 (.EOLחיים )

 ושירות תמיכה .1

 סוגי התמיכה והשירות הנדרשים .1.1

 טלפוניתתמיכה  .א

בעת יצירת הקשר בין נציג המזמין לנציג הטכני של הספק, ילווה האיש הטכני 
מטעם הספק את המזמין בזיהוי וטיפול בתקלה. הנציג מטעם הספק יאבחן 

 את מהות התקלה וימליץ על אופן הטיפול.

במקרה בו התקלה לא תוקנה, יסווג נציג הספק את התקלה ויפעיל את 
 אצל הספק לצורך תיקון התקלה.הגורמים הרלוונטיים 
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 הגעת טכנאי .ב

במקרים של תקלת חומרה, ישלח הספק טכנאי מקצועי, לאיבחון וטיפול 
בתקלה. הטיפול בתקלה יבוצע, ככל הניתן באתר ובמקרה הצורך יאשר 

 המזמין החלפת רכיב במערכת לצורך תיקונו במעבדת הספק.

 ספק יפעל בהתאם להנחיות המזמין.הטכנאי 

 תקלות הגדרת .1.2

 תקלה משביתה .א

תקלה ברכיב אחד או יותר, אשר משביתה את המערכת או יכולות מרכזיות 
 .בה, באופן שאינו מאפשר המשך פעילות תקין

נציג מרכז החישובים, נציג בית הגדרת תקלה משביתה הינה בסמכות 
 . המכונות ונציג הביטחון, או מורשה מטעמם

 תקלה חמורה .ב

תקלה ברכיב אחד או יותר, אשר פוגעת בפעילות התקינה של המערכת 
מערכות קריטיות כגון שרתים, מצלמות, ומחייבת התערבות פיסית )השבתת 

 (.גלאים וכו'

 רגילהתקלה  .ג

מרכיבי  10%עד תקלה ברכיב אחד או יותר, אשר פוגעת בפעילות התקינה של 
 המערכת.

ברציפות עד להשבת המערכת לתפקוד יימשך  חמורה אוהטיפול בתקלה משביתה 
. 11:00מלא, למעט יום שישי / ערב חג, בהם העבודה תסתיים לא יאוחר מהשעה 

 המשך הטיפול יתבצע לאחר צאת השבת / חג.

 שירות קריאת/  תקלה פתיחת אופן .1.1

הספק יפעיל מוקד שירות אשר יפעל בכל שעות היממה )באמצעות כונן / מענה 
 לקבל דיווחים על תקלות.אוטומטי( ויהיה זמין 

נציג הספק ימסור לפותח התקלה מהמזמין מספר קריאה למעקב וינתב את הטיפול 
 בתקלה לגורמים הרלוונטיים בחברה.

 ותמיכה שירות מערך .1.1

הספק יקצה צוות מקצועי למתן התמיכה והשירות לאוניברסיטה. צוות זה יהיה קבוע, 
 בידי נציגי המזמין.ופרטי ההתקשרות לכל אחד מנציגי הספק יהיו 

  .18:00 – 8:00 בשעות, 'ה –' א בימים מענה יספק זה צוות
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 בתקלות לטיפול תגובה זמני .1.1

 :להלן כמפורט זמן פרק בתוך לתקלות מענה לתת יידרש ספקה

 לטיפול מקסימלי היענות זמן התקלה על ההודעה מועד

 - בבוקר 10:00 השעה עד שדווחה תקלה
 ולא, יום באותו יתבצע טיפולתחילת 

 11:00 מהשעה יאוחר

 - 12:00 ובין 10:00 בין שדווחה תקלה
 ביום המאוחר לכל יתבצע טיפולתחילת 
 10:00 מהשעה יאוחר ולא, הבא העבודה

 -  11:00 השעה עד שדווחה תקלה
 ביום המאוחר לכל יתבצע טיפולתחילת 
 12:00 מהשעה יאוחר ולא, הבא העבודה

 קביעת פי על) משביתות תקלות
 (המזמין

- 
 על מהדיווח שעות 1 עדתחילת טיפול 

 במסגרת שעות העבודה התקלה

 

 התיקון וביצוע לאתר טכנאי הגעת .1.1

 שירות מתן לצורך המועדף הטכנאי יהיה אשר", בית טכנאי" יגדיר ספקה
 הגדרות, באוניברסיטה הציוד פריסת את /ו ויכיר/ו  ילמד זה טכנאי. באוניברסיטה

 האוניברסיטה של העבודה אופי, בה המותקן הציוד של( וקיימות במידה) מיוחדות
 '.וכו

 וציוד כלים עם לאתר הטכנאי יגיע, כך לצורך. באתר הניתן ככל יהיה התיקון שירות
 .בתקלה וטיפול איבחון לצורך נדרש אמצעי וכל אבחון תוכנות, חלופי

 מוקדם עם נציג המזמין.הטכנאי מטעם הספק יגיע לביצוע הטיפול רק לאחר תיאום 

 ברמה, חלופי ציוד הטכנאי יתקין, למעבדה ציוד לקחת יידרש הטכנאי בו במקרה
 .המקולקל מהציוד יותר גבוהה או זהה

 באותו מסתיים לא הטיפול בו במקרה) הביקור בתום או, בתקלה הטיפול בסיום
 .הקמפוס את עזיבתו לפני, פעילותו על נציג המזמין את יעדכן הטכנאי(, היום

 תיקון לצורך מהאוניברסיטה ציוד הוצאת .1.7

 .מהאוניברסיטה הציוד לקיחת מיום שבועיים על יעלה לא הציוד של התיקון משך

במידה והטכנאי מטעם הספק אינו מסוגל לתקן את הרכיב באתר, יחליפו באופן זמני 
 ברכיב חלופי, ברמה זהה או טובה יותר, עד לביצוע התיקון ברכיב התקול.

הטכנאי יעדכן את נציג המזמין על הצורך בהוצאת הרכיב מהאוניברסיטה ויקבל את 
 ברכיב התקול. לפני ביצוע הטיפולאישורו 

 לאחר סיום הטיפול ברכיב, יחזירו למערכת.

 במקרה בו הרכיב התקול אינו בר תיקון, יחליפו הספק ברכיב חדש )ולא מחודש(.

 שבוצעו.עבור כל רכיב ינוהל מעקב אחר תיקונים 
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 דרישות מהציוד המסופק .7

 . (Refubished) מחודש או משומש ציוד ולא, חדש ציוד יהיה שיסופק הציוד .7.1

חומרה, תוכנה, כבילה וכו'  –הציוד יותאם לדרישות האוניברסיטה מכל הבחינות  .7.2
 וההסכם. המכרז למסמכי בהתאם

 .המזמיןעם נציג  שיתואמו יםיספק ויתקין את הציוד במועד ספקה .7.1

 חילוף חלקי .8

 אספקת ממועד שנים 1 של מינימלית לתקופה מקוריים חילוף חלקי על לשמור ספקה על
 . הציוד

 כמויות ו/או רכישת פריטים נוספיםשינויים בכתב ה .9

על אף המצויין בכתב הכמויות המצורף למכרז, האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף הציוד 
 שיירכש ולמועד הרכישה.

הקמות או שיפורים בתשתיות קיימות, יהיה המזמין רשאי לשנות את  כמו כן, במקרים של
 היקפי הציוד המוזמן במסגרת פרויקטים נקודתיים.

  רכישת רכיבים נוספים למערכת .10

המזמין שומר את הזכות לרכוש רכיבים נוספים, בהתאם לצרכי האוניברסיטה, שדרוג 
קיימים, או להחלפת חלקים יכולות המערכות, התקנת תשתיות במבנים חדשים ו/או 

 הדורשים שדרוג ושאינם במסגרת האחריות.

 עם זאת, אין האוניברסיטה מתחייבת לרכוש היקף פריטים כלשהו.

 אספקת רכיבים נוספים שאינם כלולים ברשימת הפריטים במכרז .10.1

במקרים בהם יידרש הספק לספק לאוניברסיטה ציוד שמופיע במחירון  .א
 בניכוי אחוז ההנחה שציין בהצעתו במכרז."דקל", יסופק על ידיו 

במקרים בהם יידרש הספק לספק לאוניברסיטה ציוד שאינו מופיע ברשימת  .ב
מטעם  הצעות מחיר 2הפריטים שבכתב הכמויות, ימסור לאוניברסיטה לפחות 

 ספקים המורשים מטעם יצרן הפריטים, עבור אספקת הפריטים הנדרשים.

אישור מטעם האוניברסיטה לביצוע  הספק ירכוש את הפריטים רק לאחר
 הרכישה.

במקרה בו הספק ירכוש את הפריטים ללא קבלת אישור האוניברסיטה, לא 
 תהא האוניברסיטה מחוייבת לשלם את תמורתם.

לצורך קבלת תשלום עבור רכישת הפריטים, הספק יגיש את חשבוניות  .ג
 12-מאחוז התקורה אותו הציג בהצעתו, אך לא יותר הרכישה בתוספת 

 , שיהוו פיצוי עבור טיפול הספק בהזמנה.יםאחוז

  



      

 אוניברסיטת בר אילן
לאספקה והתקנת  : 11/18 רת מס'גמס מכרז

 תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטת בר אילן
 

 המציע תחתימ
בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 חותמת התאגיד(

  

   
 25עמוד  

 ביצוע פעילויות באמצעות קבלני משנה .11

הספק לא יבצע פעילות כלשהי באמצעות ספק משנה, ללא שקיבל אישור מראש ובכתב 
 מהמזמין.

במידה והפעילות דורשת מיומנות ייחודית, ו/או רישיון ו/או הסמכה על פי חוק, יציג למזמין 
 קשת האישור את המסמכים הנדרשים, כשהם תקפים.במועד ב

המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר ספק משנה לביצוע עבודה, על פי שיקול דעתו 
 הבלעדי.

 ספקמה נדרשים דיווחים .12

תעודת משלוח חתומה על ידי מקבל הציוד, וחשבונית המפרטות יעביר לאוניברסיטה  ספקה
 והשירותים שבוצעו במסגרת פעילות אספקה והטמעת המערכת.את כל פריטי הציוד שסופקו 

הספק יעביר לאוניברסיטה דיווח בגין כל תקלה שאותרה וטופלה על ידו במסגרת תקופת 
השירות והאחריות. דיווח זה יכלול את תיאור התקלה, סיווג )משביתה(, תיאור הפעילות 

 המתקנת, המלצה לשיפור תהליכים.

 .נוספים דיווחים קבלת לצורך לספק ניברסיטההאו תפנה הצורך במידת

 ספקההצוות המקצועי של  .11

 ספקהמטעם  –פרויקט מנהל  .11.1

מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה אחראי על ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות 
האוניברסיטה, החל משלב בניית תכנית הפרויקט ועד לסיומו ויהווה את הסמכות 

 המקצועית העליונה מטעם הספק.

הפרויקט יהיה בעל ניסיון בניהול והובלת פרויקטים בתחום הנחת תשתיות מנהל 
 תקשורת הכוללים את המאפיינים המתוארים במכרז זה.

להיות זמין לנציגי האוניברסיטה במסגרת  ספקהמטעם  פרויקטעל מנהל ה
 זה(. פרויקטהפעילות כולה )אינו מחוייב לעסוק אך ורק ב

 צוות התקנות ושירות .11.2

להיות בעל יכולת להפעיל בצורה מקבילה מספר צוותים מקצועיים, בעלי על הספק 
ניסיון בביצוע פרויקטים להתקנת המערכות הנדרשות במסגרת המכרז, והסמכות 
נדרשות לטיפול במערכות הנדרשות ועל פי כל דין )בהיבט של יצרן הציוד, בטיחות 

 בעבודה וכו'(.

ים גדולים המחייבים ריבוי צוותי האוניברסיטה אינה מתחייבת לביצוע פרויקט
 עבודה, אולם על הספק  להיות בעל ניסיון ויכולת להפעילם על פי דרישה.

  מוקד .11.1

מטעמו, אשר ירכזו את פעילות השירות מול האוניברסיטה.  עובדים 2הספק יקצה 
עובדים אלה יבצעו פתיחה וסגירת תקלות עדכון שוטף של נציגי האוניברסיטה על 

 ת, מספר קריאה, מועד הגעת טכנאי וכו'.סטאטוס התקלו
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 מפרט – א'-1נספח 

    מפרט טכני –באתרי המחשב של אוניברסיטת בר אילן  תשתיות תקשורתאספקה והתקנת 

 כללי

מסמך זה מגדיר נהלי עבודה ודרישות טכניות לאספקה והתקנה שוטפת של תשתיות תקשורת 
אוניברסיטת בר אילן. אתרי המחשב הינם חדרי פסיביות פנים וחוץ מבניות באתרי המחשב של 

 תקשורת, מעבדות מחשבים, כיתות מחשב ברחבי הקמפוס.

הנאמר לעיל, ובנוסף לכך, תהיה מבלי לגרוע מ מחייב, ולפיו יתבצעו בדיקות קבלה להתקנה.המפרט 
 כל התקנה כפופה גם לסיכומים שיעשו בין הספק למזמין, קודם תחילת העבודה בשטח.

 חושתכבלי נ .1

כל תקן אחר שיהיה בתוקף בעת   או Category 7\7aתקן העונה לתשתית כבלי נחושת  .1.1
 ההזמנה ובהתאם לדרישה.

  .ISO/IEC 11801התקן המחייב של כל הרכיבים בתשתית הכבילה  .1.2

 .IEC 61156-7התקן המחייב של הכבלים 

 דכון האחרון של התקן.קנת תשתית מחשבים תבוצע על פי העאספקה והת .1.1

לפי תקן כבלי נחושת המופיע מעלה, חתך הגידים  50%ך יהיה בצפיפות של מינימום סיכו .1.1

22AWG/ 23AWG זוגות בהם  4, הסיכוך יהיה כפול, הסיכוך יכיל מוליכים, הכבל יכיל
 כל זוג יסוכך בנפרד ולכל הזוגות סיכוך כללי.

 . H.F.F.Rהמעטה החיצוני יעמוד בתקן  .1.1

התוספות יבוצעו בכבל  כבלים אחרים,על במבנים בהם קיימת תשתית מבוססת  .1.1
המתקדם ביותר הקיים ביום ההזמנה,)תוספות הכוונה לנקודות בודדות(, במקרה של 

 Category Category עונה לדרישותשיפוץ או בניה של אגף שלם תותקן תשתית כבילה ה

7/7A  .בהתאם לדרישה 

המלאה, חייבים לקבל אישור טכני כל הפריטים המוצעים, לרבות מסדי תקשורת על תכולתם 
מפורש של המזמין, קודם להגשת ההצעה. המזמין שומר לעצמו זכות לפסול כל פריט לפי מיטב 

 שיקול דעתו המקצועי.

  כללי -מסד תקשורת  .2

 (Backbone). מסד זה מקושר לרשת השלדית 44U 25”בגודל יהיה   מסד תקשורת מרכזי
מסדי תקשורת ף למסד זה, יותקנו, בהתאם לצורך, . בנוס+ גיבוי נחושת בקישור אופטי

 לקישור המשתמשים באותה קומה )או איזור(. קומתיים

 :באופן הבא למסד המרכזייקושר  קומתיכל מסד 

 ישירות למסד ראשי, סוג הכבל יקבע על פי דרישת המזמין. סיבים 21בן  כבל אופטי 

 8 לדרישהבהתאם ישורשרו ממסד למסד בין הקומות  כבלי נחושת . 

 8 בהתאם יחוברו במקביל לסיב האופטי ישירות למסד ראשי  כבלי נחושת 
 .לדרישה     

  כל קישור כזה יסתיים בלוח ניתוב(Patch Panel) בהמשך, כמפורט. 

  כיתותיוקמו באיזורים בהם קיים ריכוז מקומי של מחשבים, כגון  מקומייםמסדים 
כבל ע"י  מרכזיאו  קומתיכזה יקושר למסד  מקומיוכדומה. מסד  הדרכה, מעבדות מחשב

   .(Patch Panel)כל קישור כזה יסתיים בלוח ניתוב , כבלי נחושת 4ו  סיבים 12אופטי בן 
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 מסדי תקשורת

 21, ברוחב "U 42/U/40U44מסד .2.1

.2.1.1 כללי 

  כל מסדי התקשורת והשרתים יעמדו בתקןDIN 41494. 

  כל מסדי התקשורת והשרתים יעמדו בדרגת מיגוןIP-40  לפיDIN 

40050. 

  בנויה במסד זה יותקנו לוחות הניתוב וציוד אקטיבי. מסגרת המסד
        "מ ובגובה ס 110 / 100בעומק , 25ברוחב " מאלומיניום

44U/40U/24U  נטו. 

 מחוררת  המסד יהיה בעל דפנות צד פריקות, דלת אחורית מתכתית 
בעלת על פי ייעוד הארון. הדלת  או מחוררת ודלת קדמית שקופה

. או שחור על פי דרישת המזמין מסגרת מתכתית. צבע המסד יהיה בז'
 כל חלקי המתכת יעברו טיפול כנגד שיתוך.

 " להתקנת ציוד אקטיבי )להלן,  19בתוך המסד תותקן מסגרת

 50הארון יסופק עם  קדמיים ואחוריים. Uיסופקו פסי  (.המסגרת
 ום מתאימים.ערכות בורג/דיסקיות/א

 על צירים, ) כנפיים ( משני עברי המסגרת, בחזית, יותקנו דלתות צרות ,
 לסגירת מעברי הכבלים הצדדיים.

.2.1.2 תכולת הארון 

 1 ויאפשר החלפת אויר  מחורר\ץמחור היהי זה ף. מד19ברוחב " ףמד
 .ולתחתית הציוד המונח עלי

 1  20של  שקעים ומאמ"ת 6פסי שקעים, שלA פסי החשמל  כל אחד,ל
תותקן מערכת יסתיימו בתקע סייקון או רגיל על פי הדרישה. לכל מסד 

 (.כמופיע בהמשךהארקה )

  ם, מאורר הפוך לשני.מאווררי 2יותקנו במסד המיועד לכבילה ומתגים 
דוחסים אוויר  2מאווררים,  4במסדים המיועדים להתקנת ציוד יותקנו 

 שואבים אוויר. 2ו 

 .CFM 40מאוורר  תפוקת מינימום של כל

 עזר להובלת כבילה אופקית, בגובה -יותקנו פנליU1:מהסוגים , 

  פנל להעברת כבלים מתוך המסד אל חלקו הקדמי, בעל שני פתחים
 "(.מברשתכלל פנל "-מאורכים )בדרך

  לוח ניתוב אופטי )ראה להלן( שיותקן, יותקנו גם אמצעים \מגירהלכל
שיותקנו משני צדי לוח הניתוב לסידור העברת מגשרים )מסרק(, 

 )במרווח שבין המסגרת לדפנות המסד(.

 ב, פסי חשמל יק של כל הפריטים )מדפים, לוחות ניתומיקומם המדו
ייקבע עפ"י תכנון יק של הפנלים להעברת כבלים, וכו'(, וכן הרכב מדו

 .מסד פרטני שיספק המזמין

  כל העברות הכבלים )צמות וכו'( ייעשו בצורה שתאפשר מאוחר יותר
של המסד להתקנת ציוד אקטיבי. במיוחד,  ועומקושימוש במלוא גובהו 

 .19"-לא יועברו כבלי התקנה בחלק הפנימי של מסגרת ה

 חיבורים לפחות. 10-לים לאהארון יכיל פס השוואת פוטנצי 
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 19, ברוחב " 40U/44Uמסד .2.2

 לעיל, למעט: 21מסד "כמו המפרט 

 משני עברי המסגרת פנליםאין תעלות ו 

  אמצעי הולכת המגשרים אנכית )אופטיים ונחושת( יהיו כאלה שיאפשרו התקנה
 פתוחות )יועדפו(, או סולמות(.-)כגון טבעות פלסטיות חצי 19במסד "

  במקרים מיוחדים בהתאם להזמנה  "מ נטו )פנימי(ס 100/110עומק המסד .
ום מפורש כמ"מ נטו. כמו כן ניתן בסי 800יותקן מסד בעומק  מפורשתובהזמנה 

 להזמין התקנת מסד בגובה שונה.

 ס"מ כך שניתן יהיה להרכיב בה התקני  -5-10המסגרת הקדמית תהיה שקועה כ
העברת כבלי גישור אנכית, משני עברי לוחות הניתוב, ללא הפרעה לסגירת דלת 

. התקני הולכת כבלים אנכית יותקנו מול כל לוודא זאת( באחריות המתקיןהמסד )
לוחות הניתוב במסד, וגם במקום שבו יותקן ציוד אקטיבי )עפ"י תכנון מסד של 

 המזמין(.

 /מונח, תלוי19ברוחב " 24Uמסד תקשורת  .2.1

 לעיל, פרט לנתונים הבאים: U10 "19כמו מסד 

 אחורית. תליה על קיר, ללא דלתבמ"מ,  750-800, , עומק ברוטו 20-24Uגובה 

 תוהארק .2.1

  כל ארונות התקשורת והציוד שבתוכם יוארקו, על מנת למנוע השראות מתחים
 כתוצאה מהפרעות אלקטרומגנטיות או נזקי ברק. 

  2112ב ע'מ "ת תשנ"ק 1173י "ת םהרלוונטייביצוע הארקות יבוצע על פי התקנים 
 .78קובץ הארקות יסוד ממאי 

  ממ"ר מבודד, מארון התקשורת אל פס  16בכבל  -אם חסר  -קו הארקה יבוצע
 ההארקות שבארון החשמל הקומתי. 

 .הארקת תעלות מתכת תבוצע לפי הנחיות התקן 
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 )מסוכך( RJ-45לוח ניתוב  .1

  .מסוככים RJ-45שקעי  24המכיל  1Uובגובה  19לוח ברוחב " .1.1
 חיבור הכבלים והארקתם וכן אמצעי סימון ושילוט. הלוח יכיל אמצעי ל

 כל חיבור נוסף.כבלי ההתקנה יחוברו ישירות לפנל זה ללא 
הלוח יכיל אמצעי חיזוק לכבלים. בנוסף, יכיל הלוח אמצעי הארקה למעטה הסיכוך של 
כבל הנחושת. יועדף אמצעי הארקה שאוחז את מעטה הסיכוך עצמו, ולא את גיד הניקוז 

(Drain Wire). 

או כל דרישה אחרת  Category 6Aמת בעל הסמכה לעמידה ברלוח הניתוב יהיה  .1.2
  העומדת בתקן הקיים בזמן הדרישה.

המזמין יבדוק ויאשר במפורש דרש להציג אישור התאמת המוצר לתקן זה. יהספק י
 יקט.הניתוב, קודם לאישור הכללתו בפרוהתאמתו של לוח 

בכל  AMP,,KONNING ,R&M  פנדוויט,הנדרשת היא לפחות כמו של  השקעיםאיכות  .1.1
 קע יהיה בעל סיכוך מתכתי מלא להגנה מרעשים אלקטרומגנטים.מקרה הש

 (:T568Bsחיווט הכבלים לשקעים ייעשה כלהלן )פורמט  .1.1

 מס' זוג צבע מס' פין

 2 כתום-לבן 1

 2 כתום 2

 3 ירוק-לבן 3

 1 כחול 4

 1 כחול-לבן 5

 3 ירוק 6

 4 חום-לבן 7

 4 חום 8

 סיכוך  סיכוך

  סימונו, בהתאם לנדרש )ראה להלן(.מחיר הלוח יכלול גם את 

  יקפיד המתקין הקפדה מיוחדת על שמירת השזירה נחושת אל הלוח בהתקנת כבל
בין גידי הזוגות, ממש עד החיבור לנקודת הקצה או ללוח הניתוב. זוג גידים שבו אין 

 מ"מ יגרור פסילה מיידית בשלב קבלת המתקן. 10 -שזירה לאורך יותר מ

 ין על התקנה לפי נתוני היצרן; במיוחד, תהיה הקפדה על בנוסף, יקפיד המתק
אי עמידה בתנאים  .על מניעת "שבירות"ורדיוס כיפוף מינימלי )לפי מפרט היצרן(, 

 אלה תגרור פסילה מיידית של העבודה בשלב קבלת המתקן.

        ללוח ניתובגמיש נחושת מסוכך  פתיל גישור .1

מסוככים בקצותיו. הכבל  RJ-45זוגות שזורים ועטיפת סיכוך, עם שני מחברי  4כבל בעל  .1.1

 לפי הדרישה.   EIA/TIA568לפי תקן  ,Category 6/7יהיה גמיש ותואם 

 ס"מ בשני קצותיו. 3המגשר יסומן ע"י שרוול מתכווץ באורך של  .1.2
 , לפי הגדרת חיווט שבטבלה לעיל. 1:1 תואםהחיווט 

 צוקים.ו עם מחברים יהמגשרים יהי .1.1
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 ת עבודהלתחננחושת מסוכך גמיש פתיל גישור  .1

מסוככים בקצותיו. הכבל  RJ-45זוגות שזורים ועטיפת סיכוך, עם שני מחברי  4כבל בעל  .1.1

 לפי הדרישה. Category 6/7יהיה גמיש ותואם 

ס"מ בשני  3הפתיל יהיה בצבע אפור / קרם ויסומן ע"י שרוול מתכווץ באורך של  .1.2
 קצותיו, הפתיל יהיה בעל מחברים יצוקים

 ) שקע ( יחידת קצה .1

 RJ-45שקעי   ,יכיליחידת הקצה בצד המשתמש תהיה אביזר להתקנה תה"ט או עה"ט .1.1

באיכות מקבילה. היחידה או  ALPHA SNAP,PENDUIT,AMP,R&Mמסוככים מתוצרת 

 Categoryו א  Category 7עבור  ISO/IEC 11801המחייב  תקן התעמוד במלוא דרישות 

6A .  ,לשקעי  פרטהאביזר יכילRJ-45  עצמם, לוח חיבורים אחורי עם אמצעי חיבור
 מיוצב, ואמצעי יצוב לכבל כולו.

סטנדרטית, גם  55במקרה של התקנה תה"ט, תכיל היחידה אמצעי להתקנה בקופסת  .1.2
אם הקופסה הותקנה תה"ט בצורה לא ישרה )כלומר, הקיבוע לא יתבסס רק על ברגים 

 מתברגים ישירות לקופסת הפלסטיק(. לדוגמא, עוגנים המתהדקים לקופסה מבפנים.ה

 :מחיר היחידה יכלול .1.1

ע"י ציוד בדיקה נדרש  CAT 7, לפי התקן של MHZ 650ביצוע בדיקת בתדר של   1.1.1.
 בתקן.

.1.1.2 .12בפרק  בהתאם לנדרש  סימון 

 .3פרק , לפי הגדרת חיווט שבטבלה 1:1החיווט יבוצע  .1.1

אישור מוקדם אצל המזמין ונשמרת כאן הזכות להכתיב מודל  יחידות הקצה יעברו .1.1
 מסוים מיצרן מסוים.

 כבלים אופטיים .7

 .40GbE ,IEEE 802.3aeהכבילה האופטית תתמוך בישומים תקניים של עד 

 להתקנה חיצונית(סיבים ) 21/18 משוריין, .S.Mבל אופטי כ .7.1

  מסוג  סיבים 24/48המכיל כבל אופטיSingle Mode .להתקנה חיצונית, משוריין , 

  הכבל, במבנהLoose Tube  יכלול חיזוקי ,Kevlar  או דומה(, גיד מרכזי(
 דיאלקטרי, ג'ל בתוך הצינוריות ושריון מתכת חיצוני.

 להתקנה, ובעיקר על רדיוס תידרש הקפדה יתרה על הוראות היצרן בכל הנוגע 
 כיפוף מותרים, גם לכבל השלם וגם לסיבים חשופים.

 דרש להדגים שעמד בדרישות היצרן.יהספק י 
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 )להתקנה חיצונית( סיבים 21/18משוריין,  .S.Mמשולב כבל אופטי  .7.2

  מסוג  סיבים 1821/המכיל משולב כבל אופטי ,Single Mode  ,להתקנה חיצונית
 משוריין. 

  הכבל, במבנהLoose Tube  יכלול חיזוקי  ,Kevlar  או דומה(, גיד מרכזי(
 ת.ג'ל בתוך הצינוריות ושריון מתכת חיצונידיאלקטרי, 

  תידרש הקפדה יתרה על הוראות היצרן בכל הנוגע להתקנה, ובעיקר על רדיוסי
 כיפוף מותרים, גם לכבל השלם וגם לסיבים חשופים.

  ידרש להדגים שעמד בדרישות היצרן.יהספק  

 תאופטי/ מילואה  לוח ניתובמגש /  .8

  2לוח בגובה של עדU  ברימתאמים אופטיים למח 48שניתן להרכיב בו עד,LC, ח הניתוב לו
 יכיל התקן עיגון כחלק מהלוח, למארז תסופק מגירת עודפי סיבים.

 מחבר אופטי

 כל סוגי המחברים האופטיים חייבים לעמוד בתקנים הבאים:

IEC 60874-1, 10, 14 

 .OTDRחיבור לסיב כולל בדיקת    LC ס, מטיפו.S.Mמחבר אופטי 

 מגשר אופטי .9

 גידי, מסוג -כבל גישור אופטי דוSingle Mode  דרישה עם מחברי בקצותיו )המחברים לפי
 (.ספציפית

  שונהיהיו שני התקעים בצבע  . בכל קצה,צהוב בצבע המעטה החיצוני של הכבל יהיה 
האחד מהשני )לדוגמא, גיד אחד יהיה בעל מחברים כתומים משני קצותיו, וגיד שני יהיה 
בעל מחברים כחולים משני קצותיו(. לחילופין, יסומנו הגידים בדרך ברורה אחרת, למשל 

 מ"מ(. 1-2ע"י חבק פלסטי יעודי )בקוטר 

 כבלי טלפוניה .10

  הכבלים יעמדו בדרישות תקןIEC 62255 Multicore and symmetrical pair/quad 

cables for broadband digital communications. 

  כל הפריטים שיסופקו יהיו מקווי יצור מאושרים לאספקה לחברת "בזק". הספק יצרף
 לכל פריט שמוצע על ידו אישור בכתב המאשר זאת.

  אום. 120אום או  100עכבת הכבלים תהיה 

  המוליך ע"פ הנדרש בכתב הכמויות.כמות זוגות בכבלים, עכבת, וחתך עובי 

 .כל סיכוך/שיריון של כבל יוארק בקצהו האחד ע" הנחיות נציג המשרד 

  24יסופק כבל זוגות גידי נחושתAWG/0.5mm  מסוג גידים שזורים להתקנה פנימית עם

 . HFFRמעטה 
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 סימון המערכת .11

  לבצע הספק לצורך שליטה מלאה במערכת, נוחות בהפעלה, איתור ותיקון תקלות, נדרש
 סימון ושילוט של כל הפריטים המותקנים על ידו, על פי השיטה שתפורט להלן.

  השילוט של כל פריט יבוצע במיקום, אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך בהזזת הפריט או
 פריטים סמוכים. 

  .הכיתוב יהיה קריא, ברור ובלתי מחיק 

 לשילוטפריטים  .11.1

.11.1.1 ארונות התקשורת  

.11.1.2 לוחות הניתוב 

.11.1.1 הכבלים לשקעי הקצה 

.11.1.1 שקעי הקצה 

.11.1.1 מגשרים. 

 שילוט ארונות התקשורת  .11.2

בחזיתו באמצעות שלט בקליט שחור, עליו ירשם  שולטי תשורת/שרתיםארון   11.2.1.
 ייעודו   בחריטה לבנה. לדוגמא: "ארון תקשורת נתונים". 

.11.2.2 ס"מ לפחות. 4X10דל השלט יהיה גו 

 שילוט לוחות הניתוב .11.1

יש לשלט את המקומות שבהם קיימים מחברים,  RJ - 45בלוח הניתוב   11.1.1.
 המייצגים את שקעי הקצה. 

כל שקע יהיה משולט בשלט פרטי לזיהויו המדויק, באמצעות פס בקליט בצבע   11.1.2.
  לבן, עם חריטה בשחור. 

.11.1.1 מספר הקומה והחדר.תוכן השלט המייצג שקע קצה ישקף את  

 שילוט הכבלים לשקעי הקצה  .11.1

.11.1.1 כל כבל הפרוס לשקע קצה, ישולט בשני קצותיו, על גבי הכבל. 

.11.1.2 הידוק השילוט לכבל יבוצע באמצעות שרוול מתכווץ. 

.11.1.1 הכיתוב יהיה זהה לשלט כמפורט בסעיף "שילוט לוח ניתוב".  

 שילוט שקעי קצה .11.1

בצבע שחור מספר השקע,  כל שקע קצה ישולט באמצעות שלט לבן, עליו ירשם  11.1.1.
 זהה לתוכן השלט של אותו כבל המופיע בלוח הניתוב. 

.11.1.2 גודל השלט יהיה בהתאם למקום המתאים לשלט בשקע הקצה. 

המחירים בהם ינקוב המציע בכתב הכמויות והמחירים, יכללו את התשלום   11.1.1.
 עבור הסימון והשילוט. לא תשולם כל תוספת עבור הסימון והשילוט. 

 המערכת )גישור בין מסדים, גישורים אופטיים וכו'( יסוכם לכל עבודה עם  סימון מרכיבי
, כולל לוחות ניתוב, כבלים, מסדים, נקודות קצה כל חלקי המערכת יסומנוהמזמין. ככלל, 

 וכל חלק רלבנטי אחר.

  ומודבק. כל הכבלים בהתקנה כחולכל הסימונים יהיו בשילוט סנדוויץ חרוט, לבן על ,
תחת שרוול הגנה שקוף, מתכווץ  מודפס)כולל אופטיים( יסומנו בשני קצותיהם בשילוט 

 או מודבק.
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 ב'-1נספח 
 מחירון תשתיות תקשורת אוניברסיטת בר אילן

 .ההיקפים המפורטים בטבלאותואינה מחויבת להזמין את מלוא הפריטים האוניברסיטה 

 תאור מס' סעיף
יח' 
 מידה

 כמות
מחיר 
 ליחידה

 כ"סה

 ארונות תקשורת ואביזרים

01.01.001 

אספקה והתקנת מסד תקשורת 
ס"מ  100עומק  44Uגובה  19"

לפי המוגדר במפרט טכני 
 2.2 2.5סעיפים 

 64,000.00 3,200.00 20 יח'

01.01.002 

אספקה והתקנת מסד תקשורת 
ס"מ 100עומק  40Uגובה  19"

לפי המוגדר במפרט טכני 
 2.2 2.5סעיפים 

 13,345.00 2,669.00 5 יח'

01.01.003 

אספקה והתקנת מסד תקשורת 
ס"מ 100עומק  24Uגובה  19"

לפי המוגדר במפרט טכני 
 2.3 2.5סעיפים 

 7,500.00 1,500.00 5 יח'

01.01.004 

אספקה והתקנת מסד תקשורת 
ס"מ  100עומק  44Uגובה  25"

לפי המוגדר במפרט טכני 
 2.1  2.5סעיפים 

 18,100.00 3,620.00 5 יח'

01.01.005 

אספקה והתקנת מסד תקשורת 
 100עומק   40Uגובה  25"

ס"מ לפי המוגדר במפרט טכני 
 2.1 2.5סעיפים 

 5,886.00 2,943.00 2 יח'

01.01.006 

אספקה והתקנת מסד תקשורת 
ס"מ  80עומק   15Uגובה  19

לפי המוגדר במפרט טכני 
 2.1 2.5סעיפים 

 2,000.00 1,000.00 2 יח'

 930.00 31.00 30 יח' 1Uאספקה והתקנת פנל עיוור  01.01.007

01.01.008 

אספקה והתקנת פסי רווח 
 U 1/2להסתרת כבלים בגובה 
 PVCהכולל חריץ מוגן בחומר 

 גמיש או פסי שיער 

 3,100.00 31.00 100 יח'

01.01.009 

והתקנה וחיווט של לוח אספקה  
שקעי   24בנוי  W8ניתוב לקווי 

RJ45   מסוככים , תקןCAT-
6A   לוח הניתוב מתוצרת

,  RITפנדוויט
AMP,KONNING,R&M   או

שווה ערך כמוגדר במפרט סעיף 
3. 

 75,900.00 345.00 220 יח'
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 תאור מס' סעיף
יח' 
 מידה

 כמות
מחיר 
 ליחידה

 כ"סה

01.01.010 
והתקנת מגירה/לוח אספקה 

גידים סעיף  24-ניתוב אופטי ל
 במפרט 8

 29,500.00 295.00 100 יח'

01.01.011 
אספקה והתקנת מגירה/לוח 

גידים סעיף  48-ניתוב אופטי ל
 במפרט 8

 19,000.00 380.00 50 יח'

 239,261.00   סה"כ:

 כבלים ומגשרים 

01.01.012 

אספקה והתקנת כבל תקשורת 
CAT-7A  סיאמי " סיכוך מילר "

נפרד לכל זוג וסיכוך של רשת 
 AWG 23כללי. הגידים יהיו 

 1כמוגדר במפרט טכני סעיף 

 850,000.00 8.50 100,000 מ"א

01.01.013 

אספקה והתקנת כבל תקשורת 
מילר סיכוך  CAT-7Aבודד   

נפרד לכל זוג וסיכוך של רשת 
 AWG 23כללי. הגידים יהיו 

 1כמוגדר במפרט טכני סעיף 

 90,000.00 4.50 20,000 מ"א

01.01.014 

אספקת פתיל גישור מסוכך 
CAT-6a  ללוח ניתוב באורך

מ׳ כמוגדר במפרט  0.3של 
 . 4טכני בסעיף 

 12,000.00 8.00 1,500 יח׳

01.01.015 

אספקת פתיל גישור מסוכך 
CAT-6a   ללוח ניתוב באורך

מ׳ כמוגדר במפרט  0.5של  
 . 4טכני בסעיף 

 12,000.00 8.00 1,500 יח׳

01.01.016 

אספקת פתיל גישור מסוכך 
CAT-6a  ללוח ניתוב באורך

מ' כמוגדר במפרט טכני  1של 
 . 4בסעיף 

 18,000.00 12.00 1,500 יח׳

01.01.017 

אספקת פתיל גישור מסוכך 
CAT-6a  ללוח ניתוב באורך

מ'כמוגדר במפרט טכני  1.5של 
 . 4בסעיף 

 18,000.00 12.00 1500 יח׳

01.01.018 

אספקת פתיל גישור מסוכך 
CAT-6a  לתחנת עבודה באורך

מ' כמוגדר במפרט  2.5של 
 .5טכני סעיף 

 18,000.00 12.00 1500 יח׳

01.01.019 

אספקה והתקנת כבל אופטי 
להתקנה חיצונית   SMמשוריין  

סיבים כמוגדר במפרט טכני  24
 7סעיף 

 270,000.00 18.00 15,000 מ"א
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 תאור מס' סעיף
יח' 
 מידה

 כמות
מחיר 
 ליחידה

 כ"סה

01.01.020 

אספקה והתקנת כבל אופטי 
להתקנה חיצונית   SMמשוריין  

סיבים כמוגדר במפרט טכני  48
 7סעיף 

 24,000.00 24.00 1,000 מ"א

01.01.021 

אספקה והתקנת כבל אופטי 
 SM\MM 12+12משולב 

להתקנה חיצונית  מעטה חיצוני 
HFFR   כמוגדר במפרט טכני
 7סעיף 

 9,000.00 18.00 500 מ"א

01.01.022 
באורך של   SMאספקת מגשר 

 במפרט 10מטר לפי סעיף  1.5
 40,000.00 40.00 1000 יח'

01.01.029 
אספקה והתקנת כבל טלפונים 

50X2  11כמוגדר בסעיף 
 במפרט.

 20,000.00 20.00 1000 מ'

01.01.030 
אספקה והתקנת פס קרונה 
 מתנתק כולל חיווט ובדיקות.

 400.00 40.00 10 יח'

 1,381,400.00   סה"כ:

 נקודות קצה ומחברים אופטיים

01.01.023 

אספקה  והתקנת נקודת קצה 
 RJ 45בודדת שקע קצה 

המחבר  CAT-6Aמסוכך תקן 
,  RITיהיה מתוצרת פנדוויט 
AMP,KONNING,R&M   או

שווה ערך כמוגדר במפרט טכני 
. )חיווט נדרש בצד 6סעיף 

משתמש וצד פנל ניתוב 
(העבודה כוללת את כל הנדרש 
להתקנה מושלמת כולל פתיחת 

מ׳ וכל פעילות  50תקרות עד 
 אחרת נדרשת (

 90,000.00 45.00 2,000 קומפלט
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 תאור מס' סעיף
יח' 
 מידה

 כמות
מחיר 
 ליחידה

 כ"סה

01.01.024 

החלפה וחידוש נקודת קצה 
 RJ 45בודדת קיימת שקע קצה 

המחבר  CAT-6Aמסוכך תקן 
,  RITיהיה מתוצרת פנדוויט 
AMP,KONNING,R&M   או

שווה ערך כמוגדר במפרט טכני 
. הנקודה תותקן בכל 6סעיף 

תצורה שהיא לרבות תחת 
הטיח באביזר גוויס, על הטיח 

או בתוך קופסת ציוד כגון סימה 
בוקס או אדה פלסט .)חיווט 
נדרש בצד משתמש בלבד ( 

לתשומת לב הקבלן סעיף זה 
יבוצע במקרה שאין צורך 

בפריסת כבילה חדשה אלא רק 
 אביזר שקע הקצה. החלפת 

המחיר לסעיף זה יכלול את כל 
ההוצאות הנלוות לביצוע 
העבודה ובכלל זה פרוק 

מטר   50והתקנת תקרה עד 
ושעות העבודה הנדרשות 

לביצוע העבודה הכל מחווט 
 מותקן ומושלם.  

 72,500.00 145.00 500 קומפלט

01.01.025 

והתקנת נקודת קצה אספקה  
 RJ 45כפולה שקעי קצה 

המחבר  CAT-6Aמסוככים תקן 
,  RITיהיה מתוצרת פנדוויט 
AMP,KONNING,R&M   או

שווה ערך כמוגדר במפרט טכני 
. )חיווט נדרש בצד 6סעיף 

משתמש וצד פנל ניתוב 
העבודה כוללת את כל הנדרש 

להתקנה מושלמת כולל פתיחת 
מ׳ וכל פעילות  50תקרות עד 

 אחרת נדרשת (

 180,000.00 90.00 2,000 קומפלט
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01.01.026 

החלפה וחידוש נקודת קצה 
כפולה קיימת )ללא פריסת 
 45כבילה חדשה(, שקע קצה 

RJ  מסוככים תקןCAT-6A 
המחבר יהיה מתוצרת פנדוויט 

RIT  ,
AMP,KONNING,R&M   או

כמוגדר במפרט טכני שווה ערך 
. הנקודה תותקן בכל 6סעיף 

תצורה שהיא לרבות תחת 
הטיח באביזר גוויס, על הטיח 

או בתוך קופסת ציוד כגון סימה 
בוקס או אדה פלסט .)חיווט 
נדרש בצד משתמש בלבד ( 

לתשומת לב הקבלן סעיף זה 
יבוצע במקרה שאין צורך 

בפריסת כבילה חדשה אלא רק 
 צה. החלפת אביזר שקע הק

המחיר שיגיש הקבלן לסעיף זה 
יכלול את כל ההוצאות הנלוות 

לביצוע העבודה ובכלל זה פרוק 
מטר   50והתקנת תקרה עד 

ושעות העבודה הנדרשות 
לביצוע העבודה הכל מחווט 

 מותקן ומושלם.  

 95,000.00 190.00 500 קומפלט

01.01.027 
אספקה ,התקנה ובדיקת מחבר 

כולל חיבורו  LCמסוג  אופטי  
 לסיב

 10,000.00 50.00 200 קומפלט

01.01.028 
אספקה ,התקנה ובדיקת מחבר 

 זכר  LC S.Mאופטי  מסוג 
 65,000.00 50.00 1300 קומפלט

 512,500.00   סה"כ:

 שונות

01.01.031 
לכבלים  OTDRבדיקת 
 אופטיים

 1,000.00 1,000.00 1 קומפלט

 20.00 20.00 1 קומפלט תעלת אצבע, אספקה והתקנה 01.01.032

 150.00 150.00 1 קומפלט צול 2מעבר קיר בטון עד  01.01.033

 150.00 150.00 1 שע' 06:00-18:00שעת עבודה רג'י  01.01.034

01.01.035 
עבודה רג'י בשעות עלות שעת 

 18:00-23:59שבין   
 200.00 200.00 1 שע'
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 תאור מס' סעיף
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 מידה

 כמות
מחיר 
 ליחידה

 כ"סה

01.01.036 
עלות שעת עבודה רג'י בשעות 

 00:00-06:00שבין   
 300.00 300.00 1 שע'

01.01.037 
עלות שעת עבודה רג'י בימי 

 שישי וערבי חג
 200.00 200.00 1 שע'

01.01.038 
תוספת לפרוק והתקנת תקרה 

מטר הראשונים  50-מעבר ל
 024, 023הנכללים בסעיפים 

 2,500.00 50.00 50 מטר

 4,520.00   סה"כ:

 2,137,681.00   סה״כ כללי 
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 בע"ה

 אספקה והתקנת תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטת בר אילן  הסכם –למכרז  2נספח 

   ___ בשנת__ בחודש __________ביום ___ גן, –ברמת שנערך ונחתם 

  __ בחודש ________ בשנת ______ביום __ 

 

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

 "(האוניברסיטה)להלן: " 
 

 5290002רמת גן, מיקוד 
  

 

 ;מצד אחד

 

  לבין:

 )להלן: "הספק"( 

  
 כתובת 

 

 ;מצד שני

 

באוניברסיטת אספקה והתקנת תשתיות וציוד תקשורת לפרסמה מכרז  והאוניברסיטה :הואיל
 ;המכרז( –להלן  ,בר אילן

 ;במכרזכאחת מההצעות הזוכות  חרהבנהספק  של והצעתו :והואיל

 

 :הוסכם בין הצדדים כדלקמןהוצהר, הותנה ולפיכך 
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 כללי .1

"(, מהווים חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז, על כל נספחיו )להלן: "11/18מס'   מכרז 1.1
 מהסכם זה.

לבין הוראות אחרות במכרז, יחולו של הסכם זה במקרה של סתירה בין הוראותיו  1.2
 אלו המקיימות בצורה המיטבית את תנאי המכרז. 

לצורכי  הםחלוקתו של ההסכם לסעיפים, מתן כותרות הסעיפים וכן סדר הסעיפים,  1.1
נוחות בלבד, אין לייחס להם כל כוונה אחרת או להשתמש בהם לצורך פרשנות הסכם 

 זה.

 המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם: רשימת נספחים 1.1

 ונספחיו.המכרז  .א

 ינויים שהופצו במהלך פרסום המכרז.מסמכי הבהרות, תיקונים וש .ב

 השירות .2

 השירותים מפרט – למכרז 1 בנספח המפורט פי עלהספק יבצע את השירותים  2.1
)להלן יקראו: פים להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו המצור, הספק להצעת ובהתאם

 "השירותים"(. 

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

 . והסכם שיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דיןיהספק יחזיק בכל הר

  .ות במתן השירותיםבלעדילספק הסכם זה אינו מעניק  2.1

 מעסיקאי קיום יחסי עובד  .1

נותן שירותים. הוא וכל מי שיועסק מטעמו אינו כספק ה האוניברסיטה תתקשר עם 1.1
חלק מהמערך האקדמי ו/או המחקרי ו/או הארגוני ו/או המסחרי של האוניברסיטה, 

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

 לבין מטעמו מי או מעובדיו מי או הספק בין מעסיק עובד יחסי יתקיימו לא, לפיכך 1.2
 בכל שאישי הוא, עובדים ולפטר להעסיק שרשאי הוא בלבד ספקה. האוניברסיטה

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

 יקבעו, ומתמיד מאז הצדדים של הסכמתם ולמרות, זה בהסכם האמור ולמרות היה 1.1
 או היו ספקה של עובדיו הספק ו/או 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 ולעובדילספק ו/או  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, כאמור 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

 שיגיע סכום כל כנגד כלפיה הספק של חיוב כל לקזז זכאית תהיה האוניברסיטה 1.1
 מבלי וזאת, המוסמך הגורם או הדין בית החלטת פי על או, זה הסכם פי על לספק
 .לה המגיעים הסכומים יתרת את ספקמה לקבל האוניברסיטה מזכויות לגרוע
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 תקשרותהה תקופת .1

החל מיום _____________  ועד  (שלוש שניםשנים ) 1הסכם זה הינו לתקופה של  1.1
 ליום  _______________ .

  לשתי עד ההתקשרות תקופת את ובכתב מראש להאריך רשאית האוניברסיטה 1.2
  .אחת כל שנה בנות נוספות תקופות

ת האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות גם לעיל, רשאי 4.1 למרות האמור בסעיף 1.1
 לפני תום תקופת ההתקשרות ובלבד שהודעה על הפסקת ההתקשרות תינתן לא

וישולמו לספק הסכומים המגיעים לו  מראש לפני מועד ההפסקה ימים 60 -יאוחר מ
. ביטול כאמור לא יזכה את הצד השני בכל פיצוי עבור עבודתו עד למועד הביטול

 שהוא.

 התחייבויות והצהרות הספק .1

ת הדרישות , הבין אוהסכם זה המכרזמצהיר כי הוא קרא את כל תנאי  הספק 1.1
ושל  המכרזהתנאים והדרישות של למלא אחר כל , והוא מתחייב המוגדרות בהם

, האוניברסיטהבדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון , ההסכם
 הסכם זה. המכרז ול בכפוף להוראות והכ, והאשר ייקבעו על ידובמועדים 

מצהיר כי הוא בעל האמצעים, כח האדם, הידע, הניסיון והכישורים הנחוצים  הספק 1.2
 י, יעיל ובאיכות מעולה.למתן השירות נשוא הסכם זה, באופן מקצוע

בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על האוניברסיטה הספק מתחייב לשתף פעולה עם  1.1
פי הסכם זה, לרבות התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור 

  בדבר הצורך בכך. האוניברסיטהקבלת הודעת בסמוך לוהחלפה 

 לנזקים  אחריות .1

הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה או לצד שלישי כלשהו עקב  1.1
מעשה או מחדל, שלו או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו, במסגרת 

 פעולתם על פי הסכם זה.

הספק מתחייב לשפות את האוניברסיטה ו/או מי שפועל מטעמה בגין כל תשלום,  1.2
אה שנגרמו להם עקב תביעה שהוגשה נגד האוניברסיטה, לרבות כל פיצוי ו/או כל הוצ

עובדיה, שלוחיה מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי 
 .הסכם זה

גוף או האוניברסיטה לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו ל 1.1
 רכוש ו/או לציוד הספק כאמור.ל

 סודיות .7

 ועל סודיות כל מסמך ומידע שיגיע אליו ישמור הספק במהלך ההסכם ולאחר סיומ 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

 חובה זו חלה גם על כל עובדי הספק. 7.2
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 פיקוח .8

לתקנות האוניברסיטה וכללים הנוהגים בה ביחס לניהול ופיקוח על הספק יהיה כפוף  8.1
שטח הקמפוס לרבות כללי הכניסה והיציאה מן האוניברסיטה, הוראות הבטיחות 
שלה וכללים אחרים כמקובל לגבי נותני שירות אחרים הפועלים בשטח הקמפוס לפי 

חיות שיינתנו לו קביעת האוניברסיטה, והוא מתחייב לנהוג על פיהם ו/או על פי הנ
 באופן ישיר על ידי האחראים מטעם האוניברסיטה על הטיפול בנושאים אלו.

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

 ר למתן השירות.ולקבל מהספק כל מידע ו/או הסברים בקש

אי מתן הערות לספק על ידי האוניברסיטה ו/או נציגיה במהלך מתן השירות ו/או  8.1
 על התחייבויות הספק, או כאישור למילוי התחייבויותיו. כוויתורלא תיחשב  לאחריו

 רישיונות והיתרים .9

תקף והיתר תקף הדרושים למתן השירותים על פי הסכם זה  ןהספק יקבל ויחזיק כל רישיו
 וההיתרים הנ"ל ועפ"י הוראות כל דין. תויפעל עפ"י תנאי הרישיונו

 התמורה .10

 עבור ציוד שסופק בפועל בלבד.הספק יעביר לאוניברסיטה חשבונית לתשלום  10.1

במקרים של אספקה חלקית )בשל חוסרים, דרישת לקוח לאספקה במועדים שונים  10.2
 .וכו'( ימסור הספק חשבונית עבור הפריטים שסופקו בפועל בלבד

הספק יצרף לחשבונית אישור קבלה חתום ומאושר על ידי מזמין הציוד או מי שיוגדר  10.1
 ., ויציין על גביה את מספר ההזמנה שהוצאהעל ידי מזמין הציוד ו/או האוניברסיטה

 לתשומת לב הספק: חשבונית אליה לא יצורף אישור כאמור לא תשולם. 10.1

בתנאי שוטף ואישור קבלה חתום, כנגד חשבונית  תשלום האוניברסיטה לספק יבוצע 10.1
 החשבונית.יום מתאריך  30+ 

 ופקיעתו הסכםהביטול  .11

 : האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום במקרים הבאים

 –אם לא יקיים הספק, לדעת האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי  11.1
השירות  במתןאיזו מההתחייבויות שע"פ הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל 

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

אם הספק יחזור על הפרה לגביה הותרה על ידי האוניברסיטה בעבר, ללא כל התראה  11.2
 נוספת. 

את ההסכם הפרה יסודית, תהיה האוניברסיטה רשאית להפסיק את  הפר הספק 11.1
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. 

ן או נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כול 11.1
המבוקש ובין אם לאו, יודיע במתן השירות מקצתן מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל 

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

 לאלתר. 
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ההתקשרות עם הספק עפ"י כמו כן תהיה האוניברסיטה רשאית בכל עת להפסיק  11.1
לא תהיה הסכם זה לפני תום תקופת ההסכם, אם האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, 

השירות המסופק ע"י הספק או מטעם סביר אחר, ובלבד שניתנה לספק משבעת רצון 
כדי לאפשר לו לתקן את הדרוש תיקון, וזה לא בוצע, לפי  יום מראש 60הודעה של 

 שקול דעת האוניברסיטה.

הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאית  11.1
עם כל גורם אחר, ולספק לא יהיו כל  למתן השירותהאוניברסיטה להתקשר בהסכם 

  טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.

מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים כי הסכם זה יפקע מאליו מיד עם קרות אירוע אחד  11.7
 אירועים המפורטים להלן:או יותר מבין ה

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע לספק ומינויו לא  א
 יום. 30יבוטל בתוך 

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

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

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

אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ו/או העסיק קבלן משנה  ה
 בביצוע העבודה, בלי הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב. 

לעיל לא יהיו  13.7מותנה ומוסכם בין הצדדים כי במקרים המפורטים בסעיף  11.8
לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו ו/או  למקבלי הנכסים של הספק ו/או לכונס שימונה

למפרק של הספק ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם, 
 זכות כלשהי להמשך ההסכם. 

עם ביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כדין מכל סיבה שהיא, לא יהיה הספק  11.9
  הביטול.זכאי לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד 

 פיצויים מוסכמים .12

בין היתר כמפורט בסעיף "אמנת שירות ופיצויים  ,לא מילא הספק את התחייבויותיו 12.1
 האוניברסיטה זכאית לפיצוי מוסכם. תהא מוסכמים", 

מפורטים הסעיפים בגינם תהא האוניברסיטה רשאית לדרוש פיצוי  א'-2בנספח  12.2
 מהספק.

 הספקערבות למילוי התחייבויות  .11

מילוי התחייבויותיו של הספק בהסכם זה, מוסר בזה הספק לאוניברסיטה, להבטחת  11.1
הרצ"ב  'ב 2לפי הנוסח בנספח  ש"ח 10,000בסכום של  ערבות בנקאית אוטונומית

להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן. 
ה של הארכת יום לאחר גמר תקופת ההסכם ובמקר 60הערבות תהיה בתוקף עד 

 תוארך הערבות בהתאם. –תקופת ההסכם  

האוניברסיטה תהא זכאית לממש הערבות כולה, או חלק ממנה, בכל מקרה שיגרמו  11.2
לה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה או אי מילוי של איזה 

 ם זה. מהתחייבויות הספק וכן בכל מקרה שיגיעו לה כספים ממנו על פי הוראות הסכ

אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדים, דמי הנזק, הפיצויים  11.1
המוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מהספק יהיה הספק חייב 
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לשלם את הסכום החסר ולא יהא בהצגת הערבות לפרעון משום ויתור מצד 
 .האוניברסיטה על הסכום החסר או משום הסכמה לדחיית תשלומו

היה והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות, כולה או חלקה, מתחייב הספק  11.1
, מיד עם דרישה ראשונה, ערבות נוספת בגובה הסכום הלהשלים ולמסור לאוניברסיט

 שמומש ובאותו נוסח.

 עבודויושאיסור העברת הסכם  .11

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

זו, או כל חלק מהן, עימו יחד או בלעדיו, כל זאת בין שהעברה, שיתוף בזכויותיו שעפ"י הסכם 
ו/או רשות אלו יהיו בתמורה ובין ללא תמורה, בין שהיו בדרך כלל ובין שיהיו לתקופה 

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

 ניגוד עניינים איסור .11

)אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, או כל אדם מצהיר כי הוא, בעלי מניות בו הספק 
או תאגיד הקשור אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות, אינם 
קשורים בקשר עסקי או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין עם האוניברסיטה או עם מי 

 בעל הזיכיוןיינים שעלול להפריע לשנותן שירותים לאוניברסיטה, אשר יש בו משום ניגוד ענ
יודיע לאוניברסיטה על כל עניין  הספקלקיים איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין. 

העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה של ספק או מחלוקת יובא 
 זו התחייבות .הספקתחייב את  הוהחלטתשל האוניברסיטה קורת יועדת הב הנושא בפני 

 . ההתקשרות תום לאחר גם הספק על לחול תמשיך

 ביטוח .11

, זה הסכם לפי העבודות ביצוע תחילת לפני, הספק עבור תרכוש האוניברסיטה 11.1
 לביטוח הפוליסה מתנאי יפחת לא הכיסוי היקף. קבלניות עבודות לביטוח פוליסה
 הביטוח עריכת למועד הרלוונטית במהדורתה" ביט"-כ הידועה קבלניות עבודות

 שווי לרבות, עצמן העבודות את תכסה הפוליסה(. "העבודות פוליסת": להלן)
 לרכוש או/ו סמוך לרכוש להיגרם העלולים נזקים וכן, כינון ערך בסיס על, החומרים

 רעידת נזקי, ואדריכלים מהנדסים הוצאות, הריסות לפינוי הוצאות, עובדים עליו
 צד כלפי אחריות ביטוח העבודות פוליסת תכלול כן. וגניבה פריצה, טבע נזקי, אדמה
 הביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה ₪ 10,000,000 של אחריות בגבולות, שלישי

 ובמצטבר למקרה, לתובע ₪ 20,000,000 של אחריות בגבולות, מעבידים חבות וביטוח
 מטעמו המשנה וקבלני הספק את תכלול העבודות פוליסת. הביטוח לתקופת

 . נוספים םכמבוטחי

 בו העבודות פוליסת עריכת בגין אישור האוניברסיטה תמציא, בכתב הספק לבקשת
 למר להעביר יש כאמור בקשה. מבטחיו בידי חתום כשהוא, הכיסויים תמצית יפורטו

  gadi.buganim@biu.ac.il– בכתובת גדי בוגנים

 שהוא סוג או מין מכל דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי ומאשר מצהיר הספק
 הספק מתחייב כן. העבודות פוליסת של תוקפה או/ו היקפה או/ו לטיבה באשר
 .בחום העבודות נוהל במפורש לרבות הפוליסה הוראות כל את לקיים
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 ובעלות, לפוליסה תוספת כל לרבות, העבודות פוליסת בגין הביטוח בדמי יישא הספק 11.2
 0.6% של לשיעור השווה בסך, לעת מעת העבודות פוליסת חידוש או/ו הארכה כל

 . העבודות משווי( פרומיל)

 התחשבנות מכל יחסי באופן ינוכה, כאמור, הביטוח בעלות הספק השתתפות סכום
 .הספק עם שתיערך הסופית מההתחשבנות וכן חלקית

 תביעה תוגש בו מקרה בכל, האוניברסיטה ידי על שיידרש ככל, לסייע מתחייב הספק 11.1
 הגשת לשם הדרושים מסמכים או/ו מידע כל ולהציג, הפוליסה במסגרת למבטחים

 כל על, בכתב, ולמבטחים לאוניברסיטה מיידית להודיע הספק מתחייב כן. התביעה
, לעובדים והן שלישי לצד הן, עצמן לעבודות הן, העבודות ביצוע במהלך שייגרם נזק
, המבטחים למול ישירות, בעצמו ולטפל, כאמור נזק לכל להביא העלולות נסיבות או

 הודעה מתן תוך, כאמור הנזק בפיצוי או/ו בשיפוי או/ו הנזק לתיקון הקשור בכל
– בכתובת גדי בוגנים למר להימסר לאוניברסיטה ההודעה על. לאוניברסיטה מידית

gadi.buganim@biu.ac.il 

 לאוניברסיטה נזקים בגין בין, העבודות פוליסת מכוח שישולמו הביטוח תגמולי כל 11.1
, תורה שהאוניברסיטה למי או, לאוניברסיטה ישירות ישולמו, לספק נזקים בגין ובין

 ביטוח מקרה בקרות. המוחלט דעתה שיקול פי על בהם תשתמש והאוניברסיטה
 בעבודות הקשור או/ו מטעמו למי או/ו לספקן שנגרם או/ו הספק באחריות שנגרם

: בפוליסה הנקובים, העצמית ההשתתפות בתשלומי יישא הספק, זה הסכם נשוא
 שייגרם נזק של מקרה בכל העצמית בהשתתפות הספק יישא –' א לפרק בהתייחס
 בקשר שסופק האוניברסיטה לרכוש או/ו הספק לרכוש או/ו זה הסכם נשוא לעבודות

, אחרים טבע נזקי או אדמה רעידת של ובמקרה, האמור למרות. אלה עבודות עם
 העבודות שווי שבין ליחס בהתאם העצמית ההשתתפות של היחסי בחלק הספק יישא
 בהשתתפות הספק יישא –' ב לפרק בהתייחס. כולו הפרויקט לשווי זה הסכם נשוא

' ג לפרק בהתייחס. באחריותו נגרם השלישי לצד שנגרם הנזק בו מקרה בכל העצמית
 .ידו על למועסקים נזק או/ו פגיעה של מקרה בכל העצמית בהשתתפות הספק יישא –

 כדי, האוניברסיטה ידי על הפוליסה בעריכת לרבות, לעיל באמור אין כי מוסכם 11.1
 ואין, זה הסכם פי על או/ו דין כל פי על הספק מהתחייבויות להפחית או/ו לגרוע
 מהתחייבויותיו להפחית או/ו לגרוע כדי האוניברסיטה ידי על הפוליסה עריכת בעצם

 תוך שייגרם, לרכוש או/ו לגוף נזק כל בגין לפיצוי או/ו לשיפוי הספק של ומאחריותו
 .ההסכם פי על העבודות ביצוע ועקב כדי

 עקב, בחלקם או במלואם, ימוצו בפוליסה הנקובים האחריות שגבולות במקרה 11.1
 מתחייב, בעבודות עילתה ואשר האוניברסיטה או/ו הספק כנגד שהוגשה תביעה
 חשבונו, את גבולות האחריות לקדמותם. על, להשיב הספק

 בר נזק או/ו אובדן לכל מאחריות מטעמה מי או/ו האוניברסיטה את פוטר הספק 11.7
 . העבודות פוליסת פי על כיסוי

, המוחלט דעתה שיקול פי על, רשאית תהא האוניברסיטה כי מובהר, ספק הסר למען 11.8
 או/ו טענה כל על מוחל והספק, בפוליסה הסכומים או/ו הכיסויים היקף את להגדיל
 . כאמור הגדלה לכל בקשר שהוא סוג או מין מכל דרישה

 ולקיים לערוך מתחייב הספק, דין פי על או/ו זה הסכם פי על מאחריותו לגרוע מבלי 11.9
 ביצוע לשם הנדרשים או/ו הדרושים וההתחייבויות הביטוחים שאר את, חשבונו על

 ביטוח, לאומי לביטוח תשלומים, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, לרבות העבודות
 ביטוח, העבודות לביצוע המשמשים או/ו לאתר המובאים הרכב כלי לכל חובה

 יפחתו שלא אחריות בגבולות, כאמור רכב כלי לכל רכוש שלישי צד כלפי אחריות
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: ולעיל להלן) כדלקמן הביטוחים את ולרבות, למקרה. ₪ 1,000,000 של מסך
 (:"הספק ביטוחי"

 ומתקנים ציוד, רכוש כל כינון ערך במלוא המכסה "מורחב אש" ביטוח .א
 אשר) העבודות ביצוע לצורך המשמשים או/ו לאתר הספק ידי על המובאים

 והכול(, מהעבודות חלק מהווים אינם באשר, העבודות בפוליסת כלולים אינם
, ג'-2 כנספח זה להסכם המצורף הביטוח עריכת לאישור 1 בסעיף כמפורט

 (."הספק ביטוחי עריכת אישור": להלן) ממנו נפרד בלתי חלק והמהווה

 המשמש או/ו לאתר המובא ההנדסי המכני הציוד לכל הנדסי מכני ציוד ביטוח .ב
 .הספק ביטוחי עריכת לאישור 2 בסעיף כמפורט, העבודות ביצוע לצורך

. הספק ביטוחי עריכת לאישור 3 בסעיף כמפורט, מקצועית אחריות ביטוח .ג
 נוספות שנים שבע ולמשך ההסכם תקופת כל לאורך בתוקף יהיה זה ביטוח
 . למזמין ומסירתן העבודות ביצוע מתום

 ביטוח. הספק ביטוחי עריכת לאישור 4 בסעיף כמפורט, המוצר אחריות ביטוח .ד
 שבע ולמשך מהן חלק כל או/ו העבודות מסירת ממועד החל בתוקף יהיה זה

 . כאמור המסירה ממועד שנים
למרות האמור, מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך את הביטוחים האמורים 

 16.11)ב( דלעיל, במלואם או בחלקם ובלבד שהפטור כאמור בסעיף -בס"ק )א( ו

 .במלואם האמורים הביטוחים נערכו כאילו יחול להלן

, האוניברסיטה ידי על הנערך ביטוח לכל וקודמים ראשוניים יהיו הספק ביטוחי
 .העבודות ביטוח לעניין למעט

 לידי להמציא הספק מתחייב, האוניברסיטה מצד דרישה בכל צורך ללא 11.10
 לביצוען מוקדם וכתנאי זה הסכם פי על העבודות ביצוע תחילת לפני, האוניברסיטה

#(,  נספח) הספק ביטוחי עריכת אישור את, התמורה חשבון על תשלום לכל או/ו
 הספק ידי על שיידרש שינוי לכל לגרום הספק מתחייב כן. מבטחיו בידי חתום כשהוא
, ואולם. זה הסכם פי על להתחייבויותיו להתאימו מנת על, הביטוח עריכת באישור
 הנתונה הביקורת בזכות או/ו הספק ביטוחי בעריכת אין כי בזאת מובהר

 המפורטות הביטוח לפוליסות או/ו הספק ביטוחי עריכת לאישור ביחס לאוניברסיטה
 מאחריות להפחית או/ו לגרוע כדי, היעדרם או תוקפם, היקפם, טיבם, זה בהסכם

 .דין פי על או/ו זה הסכם פי על מהתחייבויותיו או/ו הספק

 תקופת כל לאורך בתוקף ויהיו לעת מעת יחודשו הביטוחים כי לוודא מתחייב הספק
 אישור האוניברסיטה לידי הספק ימציא, הספק ביטוחי תקופת בתום מיד. ההסכם

 תקופת ומידי נוספת ביטוח לתקופת הספק ביטוחי חידוש בגין מעודכן ביטוח עריכת
 האחריות לביטוח הנוגע ובכל, מהאמור לגרוע מבלי. בתוקף זה הסכם עוד כל, ביטוח

 בתוקף יוחזקו הללו – הספק התחייב לעריכתם המוצר אחריות וביטוח המקצועית
 שבע ולמשך כאמור במועדים – בגינם ביטוח עריכת אישורי להציג מתחייב והספק

 .מסירתן או/ו העבודות ביצוע תום ממועד נוספות שנים

פוטר את האוניברסיטה ו/או הבאים  -בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו  – הספק 11.11
מטעמה וכן את יתר הקבלנים ו/או היועצים ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע 

 עם האחרים הגורמים של בהסכמיהם אשר( "האחרים"הגורמים העבודות )להלן: 
 נזק/או ו אובדן לכל מאחריות, הספק לטובת מקביל פטור נכלל האוניברסיטה

 רכב כלי במפורש לרבות העבודות ביצוע לצורך המשמש/או ו לאתר המובא לרכושו
 כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו טענה כל לו תהיה ולא, מהעבודות חלק המהווה ורכוש

 "ל בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור. הנ
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 את וכן מטעמה הבאים או/ו האוניברסיטה את פוטר הספק, מהאמור לגרוע מבלי
 כלפי מקביל ויתור נכלל האחרים הגורמים של בביטוחיהם אשר האחרים הגורמים

 ביטוחי פי על בגינו לשיפוי זכאי הוא אשר נזק או/ו אובדן לכל מאחריות, הספק
 טענה כל לו תהיה ולא(, העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה או) הספק

 . כאמור נזק או/ו אובדן כל בגין ל"הנ כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו

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

לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ביצוע  מבלי 11.12
העבודות על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם הספק, מתחייב הספק 
לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 

ריות כלפי לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק הוא הנושא באח
האוניברסיטה ביחס לביצוע העבודות על פי הסכם זה במלואן לרבות עבודות שנמסרו 
לביצועו של קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את האוניברסיטה בגין 
כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עבודות אלה, אם ייגרם, בין 

 מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.   אם אובדן ו/או נזק כאמור

 הפרה יהוו מתנאיהם תנאי הפרת או/ו והפרתם החוזה מעיקרי הינם אלה סעיפים 11.11
 .החוזה של יסודית

 הודעות .17

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

 שינוי בהסכם .18

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

 שיפוט סמכות .19

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

 כתובות הצדדים .20

 זה הינן כמפורט בראש הסכם זה.כתובות הצדדים לצורך הסכם 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

   

 הספק  האוניברסיטה
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  א'-2נספח 

 אמנת שירות ופיצויים מוסכמים

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

ת השירותים מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקאמנת השירות היא כלי בידי הלקוח, להגדרת  .2
 שוטפת ולביצוע פיקוח על הספק בקיום הגדרות אלה.בצורה 

לא יחשבו כאי עמידה  , אשר אינו קשור בספקתקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני .1

 .  SLA -ביעדי ה

א תה ,איכות השרות וברמות השירות המוגדרות בטבלה במקרה שהספק לא יעמוד בדרישות .1
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  .1
מטעם  הפרויקט מנהלבחתימה ואישור של  חילוט הערבות )בחלקה או במלואה(,

 יום, ולאחר שניתנה לספק אפשרות למסור את טענותיו בנושא.  14ך , בתוהאוניברסיטה

 החלטה על מימוש סעיף פיצוי מוסכם הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. .1

# 
מרכיב איכות 

 גובה הפיצוי המוסכם נדרש SLA השרות
 פיצוי מקסימלי לרבעון

1.  
תחילת  מועד

 הפעילות
במועד שתואם תחילת הפעילות 

      ונקבע

החל  לכל יום איחור₪  2,000
מיום האיחור השלישי 

 )רטרואקטיבי(
10,000 

2.  
אספקת מוצרים 

 תואמים להזמנה

אספקת המוצרים המפורטים 
בהזמנה בהיקף ומהדגם 

 הנדרשים

 100למקרה ובנוסף ₪  200
לכל יום איחור להחלפת ₪ 

 המוצר למוצר שהוזמן.

10,000 ₪  
עד לכל יום איחור  ₪ 100

להחלפת המוצר למוצר 
 .שהוזמן

3.  
איחור בהתקנת 

 הציוד
מיום אספקת  ימי עסקים 2תוך 

 הציוד
 ₪ 10,000 לכל יום איחור.  ₪ 1,000

 ₪ 1,000 לכל שעת איחור ₪ 100 מקריאה שעות 21תוך  זמן מענה לקריאה  .4

 ₪ 1,000 לכל יום חריגה ₪ 100 על פי הגדרות יצרן תחזוקה מונעת  .5

 קשר זמינות איש  .6
, 17:00 – 8:00זמינות בשעות 

שעות מהודעה /  3חזרה תוך 
 תחילת יום עבודה עוקב

 ₪  100 לשעת איחור₪  50
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 נוסח ערבות ביצוע –להסכם ' ב 2נספח 

 .ביצועבשלב הגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות 
 למסור ערבות בנקאית בנוסח נספח זה. יידרשרק המציע שיזכה במכרז 

 : ____________תאריך    
 לכבוד

 אילן בר אוניברסיטת
 

 ________ מספר בנקאית ערבות: הנדון 
 בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הספק" :להלן____________________ ) בקשת פי על .1

תשתיות וציוד אספקה והתקנת  לביטול בקשר להסכם  ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי
 עד, סכום כל לתשלום, 11/18, שנחתם בעקבות מכרז מספר תקשורת באוניברסיטת בר אילן

 בתוספת"(, הקרן סכום: "להלן)אלף שקלים חדשים(  ארבעים) ש"ח 10,000של  כולל לסך
 בתוספת, הקרן סכום) שלהלן המפורט החישוב פי על(, להלן כהגדרתו) למדד הצמדה הפרשי
 . הספק מאת שתדרשו", הערבות סכום: "להלן יכונה(, להלן כהגדרתו) למדד הצמדה הפרשי

 :ההצמדה הפרשי חישוב אופן    .2

 . לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, לצרכן המחירים מדד -" המדד" .2.1 

 בפועל התשלום לפני הידוע, דהיינו המדד האחרון שפורסם המדד -" החדש המדד" .2.2 
 . זה ערבות כתב פי על

___,  שנת__,  חודש בגין__ בחודש__  ביום שפורסם המדד -" הבסיסי המדד" .2.3 
 . *______( בסיס) נקודות___  על העומד

 מהמדד גבוה החדש המדד כי, יתברר זה ערבות כתב פי על כלשהו תשלום ביצוע במועד אם
 הבסיסי למדד החדש המדד בין ההפרש למכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיו, הבסיסי
 ביצוע במועד אם. הבסיסי במדד ומחולק, זה ערבות כתב פי על לתשלום הנדרש בסכום
 נשלם אזי, הבסיסי מהמדד נמוך החדש המדד כי יתברר, זה ערבות כתב פי על כלשהו תשלום

 .הקרן סכום את לכם

( 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
 סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .4

 לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות
 תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום על יעלו

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

   .ומבוטלת בטלה

             .שהיא צורה בכל להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות.          6
 ,רב בכבוד                                                                                

    ___________________ 
 [הערב הבנק וכתובת שם]                  

 * המדד הידוע במועד הודעת הזכייה לזוכה במכרז.
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 ביטוחים קיום אישור - להסכם' ג 2 נספח 

 לכבוד

 אילן – בר אוניברסיטת

 5290002רמת גן, 

 ("אוניברסיטהה": להלן)

  ביטוח עריכת אישור : הנדון

: להלן)  ___________ לבקשת כי מאשרים, מ"בע לביטוח ספק, ___________ מ"הח אנו
 עם בקשר______________  ועד_____________  מ לתקופה ביטוח פוליסת ערכנו"( ספקה"

 מיום אספקה והתקנת תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטת בר אילןל מיום_______ הסכם
 נופל אינו( מקצועית אחריות בפוליסת למעט) כדלקמן בפוליסות הכיסוי היקף כאשר___________, 

 נוסח או" כלל" הביטוח חברת של_______  "ביט"כ הידוע הפוליסה נוסח פי-על הניתן מהכיסוי
 : להלן לאמור ובכפוף, (,מקצועית אחריות בגין למעט) אחרת ביטוח חברת של מקביל

 ___________________' מס פוליסה –" מורחב אש" ביטוח .1

 מי או/ו ספקה ידי על אוניברסיטהה לחצרי המובא הרכוש לכל כינון בערך" מורחב אש" ביטוח
 או אובדן כנגד, ההסכם י"עפ הפעילות בביצוע ומטעמ מי או/ו ספקה את המשמש או/ו ומטעמ

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

 . ופריצה בזדון נזק, שביתות, פרעות

 מי או/ו אוניברסיטהה כלפי תחלוף זכות כל על המבטח מוותר לפיו מפורש תנאי כולל הביטוח
 העבודות לביצוע הקשור אחר גורם כל או/ו היועצים או/ו הקבלנים יתר כלפי וכןמטעמה 

, הקבלן כלפי מקביל ויתור נכלל האחרים הגורמים בביטוחי אשר( "האחרים הגורמים": להלן)
 .זדון כוונת מתוך לנזק הגורם אדם כלפי יחול לא כאמור התחלוף זכות על שהויתור ובלבד

 ' ___________________מס פוליסה - שלישי צד כלפי חבות ביטוח .2

 לגופו שייגרמו נזק או/ו פגיעה בגין דין פי על ספקה חבות לכיסוי שלישי צד כלפי חבות ביטוח
 4,000,000 של אחריות בגבול, (האוניברסיטה במפורש לרבות) גוף או/ו אדם כל של לרכושו או/ו

 .ביטוח לתקופת כ"ובסה לאירוע₪ 

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

 המוסד מצד תחלוף ותביעות, ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים וכלפי בגין חבות ,ומשקה
 .הלאומי לביטוח

 מעשי עקב האחריות עם בקשר נוסף כמבוטח אוניברסיטהה את לכלול מורחב זה ביטוח 2.2
 הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף ,ספק והבאים מטעמוה מחדלי או/ו

 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו

 .שלישי צד כרכוש ייחשב, זה ביטוח לצורך, האוניברסיטה רכוש
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 ' __________________מס פוליסה - מעבידים חבות ביטוח .1

 למוצרים האחריות חוק פי על או/ו( חדש נוסח) הנזיקין פקודת פי על מעבידים חבות ביטוח
 פגיעה בגין ההסכם י"עפ העבודה בביצוע המועסקים העובדים כל כלפי 1980 – ם"התש, פגומים
 של בסך אחריות בגבול, עבודתם עקב או/ו כדי תוך להם שייגרמומקצועית  מחלה או/ו גופנית

 .ביטוח לתקופת כ"ובסה לאירוע, לנפגע₪  20,000,000

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

מי  של כמעביד חשבתו היה נוסף כמבוטח אוניברסיטהה את לכלול מורחב זה ביטוח 3.2
 מי כלפי ספקה חבות לעניין שילוחית באחריות תנושא איה כי יקבע או, הספק עובדימ
 .ועובדימ

 '_______________מס פוליסה - המוצר בחבות משולבת מקצועית אחריות וליסתפ .1

לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין  המוצר בחבות משולבת מקצועית אחריות ביטוח
אובדן ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו )לרבות במפורש המזמין( )א( כתוצאה 
ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה 

ים שיוצרו ו/או הוכנו ו/או הורכבו ו/או תוקנו ו/או בקשר עם מתן השירותים, )ב( עקב מוצר
 סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו.

 .ביטוח לתקופת כ"ובסה לאירוע ₪ 6,000,000 בסך אחריות גבול

,  השימוש אובדן, יושר אי, תוצאתי נזק או גרר אובדן בדבר מגבלה כל כולל אינו הביטוח 4.1
 .מידע אובדן, מכוסה ביטוח מקרה עקב עיכוב

 .ההסכם י"עפ הפעילות תחילת ממועד מאוחר יהיה לא הרטרואקטיבי המועד 4.2

 והפוליסה היה תחול אשר, לפחות חודשים 12 של נוספת גילוי תקופת כולל הביטוח 4.3
 אחר ביטוח נערך שלא ובתנאי, כלשהי מסיבה תחודש לא או המבטח ידי על תבוטל

 .תביעות אותן בגין ספקה של וחבות את המכסה

 או/ו מעשי עקב ה )א(אחריות עם בקשר אוניברסיטהה את לשפות מורחב זה ביטוח 4.4
 לסעיף בכפוף, המוצרים עקב הספק מאחריות הנובעתספק והבאים מטעמו )ב( ה מחדלי

 אך, המבוטח מיחידי אחד כל י"ע בנפרד נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות
 .ספקה כלפי אוניברסיטהה של המקצועית האחריות את לבטח מבלי

 הפוליסות לכל כללי .1

 וההשתתפויות הפרמיות לתשלום אחראי תהא ולבד הספק כי בזאת מאשרים הננו 5.1
 .דלעיל לפוליסות בהתאם שיחולו או/ו החלות העצמיות

 ידי על נערך אשר ביטוח לכל קודמים דלעיל הביטוחים כי בזאת מאשרים הננו 5.2
 . הביטוחי שיתוף בדבר דרישה או/ו טענה כל על מוותרים ואנו האוניברסיטה

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

 הבנות חברות או/ו האוניברסיטה המשמע, זה באישור" האוניברסיטה" כי בזה מוסכם 5.4

 . אוניברסיטאיים גופים או/ו קשורות חברות או/ו

גבולות האחריות הנקובים באישור זה הינם הגבולות המרביים לכל עבודות/פעילות   5.5
 וסות בפוליסה לרבות העבודה/הפעילות נשואת אישור זה.כהמבוטח המ
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 על שהוויתור ובלבד, המזמין כלפי התחלוף זכות על ויתור כוללים כאמור הביטוחים כל 5.6
 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור התחלוף זכות

 

 

 האמור פי-על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות של ולהסתייגויות לתנאים בכפוף
 .המקוריות הפוליסות מתנאי לגרוע כדי האמור בשינוי שאין ובלבד, לעיל

 

 

 ,רב בכבוד

 

_______________________ 

 הביטוח חברת חותמת+  חתימה

 


