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 מבוא .א

 הצעות להציע הזמנה .1

מדור רכש ציוד באמצעות  ,"(האוניברסיטה" להלן:)ע"ר  אילן בר אוניברסיטת .1.1

 שיפורטו דרישותב העומדיםמציעים  בזאת מזמינה ,"המזמין"()להלן:  מחשוב

 .APPLEלמכירת מוצרים טכנולוגיים מתוצרת חברת  הצעה להגיש ,להלן

 .לשני סלים נפרדיםהאוניברסיטה מחלקת את רכישת המוצרים  .1.2

.1.2.1 רכישת טאבלטים, טלפונים ניידים וכדומה. 

.1.2.2 מחשבים נייחים וניידים וציוד היקפי למחשבים אלה.רכישת  

 מציע יכול להגיש הצעה לסל אחד או יותר.  .1.1

  חל איסור לקשור בהצעתו בין הסלים.המגיש הצעה לשני הסלים מציע על  .1.1

 בשנה.₪  1,000,000 – 100,000 -היקף ההתקשרות מוערך בכ .1.1

להזמין  מובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, .1.6

מהמציע הזוכה שירותים בהיקף כאמור לעיל או בהיקף כלשהו, וכי 

מכל ספק אחר, APPLE  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מוצרי

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה. הספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או 

 ל.דרישה בוויתור סופי ומוחלט, בכל מקרה בו לא יוצאו הזמנות כל

הכספית המצורפת  ולהצעהתהא בהתאם להזמנות שיוצאו לספק /ים  התמורה .1.7

 .1נספח ב

. לאחר פתיחת APPLEמסגרת לאספקת ציוד מתוצרת חברת המכרז הינו מכרז  .1.1

סף הכי היא עומדת בתנאי שיקבע הצעה . ההצעות תיבדק עמידתן בתנאי הסף

ינה מתחייבת תיבדק ותדורג בהתאם לגובה ההצעה הכספית. האוניברסיטה א

  לבחור במציע הזול ביותר או בכל מציע שהוא.

 . מיום חתימת הסכם ההתקשרות לשנתיים היא ההתקשרות תקופת .1.1

, הזכות שמורה לאוניברסיטה: ההתקשרות להארכת לאוניברסיטה ברירה זכות .1.10

 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 (ארבע) 1 עד של מצטברת לתקופה
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 למכרז זמנים לוח .2
  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

 תאריך פעילות

 22/11/2016 מועד פרסום המכרז

 22/2/2017 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 1/1/2017 מועד להגשת הצעות לתיבת המכרזים

 )כולל( 21/6/2017 וערבות המכרזתוקף ההצעה 

 

 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

או  תפורסם באופן שפורסם המכרז כאמורשינויים והתאמות  בדבר הודעה .1.2

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

(, www.biu.ac.ilשל האוניברסיטה ) האינטרנט אתר את לעת מעת לבדוק מציע

תור מספר תחת לשונית "מכרזים" ולשונית משנה "רשימת מכרזים" ואי

 המכרז.

תמסור  -פורסמו שינויים ו/או התאמות רק באתר האינטרנט של האוניברסיטה 

  שמסר את פרטיו לעורך המכרז.האוניברסיטה הודעה בכתב לגביהם, לכל גורם 

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

 ;על כל נספחיו הסכם התקשרות  –  2 נספח .1.2

 ;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

  מציעה של המשפטי מעמדו .6
יחיד או תאגיד רשום בישראל על פי  להיותהמציע  על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי

 דין.

 של המציעמעמדו המסחרי  .7

 היתרים מסחריים  .7.1

תעודת מפיץ מורשה להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  כתנאי מוקדם

  .העולמית APPLEחברת מטעם 

 מחזור עסקים של המציע .1
מינימלי של  שנתילהשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל מחזור עסקים  כתנאי מוקדם

במכרז זה )בנפרד(,  כמוגדר 2או ו/ 1בסל  APPLEמשיווק ומכירת מוצרי ₪  1,000,000

 .2016, 2011, 2011בשתיים מתוך השנים 

לפריטים  : על המציע להציג אישור רואה חשבון על גובה מחזור העסקים הנזקףהבהרה

 .כל אחד בפני עצמו, 2ובסל  1בסל הנכללים 

 ערבות מכרז .1

הממלא  ערבותכתב  להצעתו לצרףהמציע  על ,במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .1.1

 התנאים הבאים: כלאחר 

; או על ידי בנק המורשה לפעול בישראלכתב הערבות יונפק על ידי   1.1.1.

)במקרה זה יש לצרף  חברת ביטוח המורשית לעסוק בביטוח בישראל

 ערבויות(. בתוקף של חברת הביטוח למתן העתק רישיון

.1.1.2 הערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת. מבקש הערבות הינו המציע 

 .המציע לבין

.APPLE. 1.1.1רכישת מוצרי  ל 10/16הערבות תהיה בקשר עם מכרז מספר  

.1.1.1 אוניברסיטת בר אילן. לטובתהערבות תהיה  

.1.1.1 (.)כולל 201721/6/הערבות תהיה בתוקף עד ליום  
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.1.1.6 .אוטונומית ובלתי מותניתהערבות תהיה  

.1.1.7 .צמודה לאשקלית והערבות תהיה  

.1.1.1 .₪ 20,000  סכום הערבות יהיה לפחות 

יתקבל  לאבלבד ) מקורמסמך בכתב הערבות יומצא לאוניברסיטה   1.1.1.

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 .1.2

בכל התנאים המנויים לעיל, תיפסל אף  תעומדהצעה שצורפה לה ערבות שאינה  .1.1

 היא.

 בנסיבות, חלקה או כולה, הערבות את לחלט רשאית תהיה האוניברסיטה .1.1

 להשכלה מוסד של התקשרויות) המכרזים חובת בתקנות 22 בתקנה המפורטות

 .2010-ע"תש(, גבוהה

 ערבויות את ברשותה להחזיק הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .1.1

ממועד סיום הליכי המכרז והחתימה על  יום 60עד  במכרז זכו שלא המציעים

 אחר כזוכה מציע על להכריז צורך שייווצר למקרה הזוכה, זאתההסכם עם 

  .זכיית הזוכה ביטול עקב במכרז

 הזוכה ההצעה בחירת תהליך יתארך ההצעות להגשת האחרון המועד לאחר אם .1.6

 60 –או שתבחר האוניברסיטה לשמור את הערבויות בידיה ל , שהוא טעם מכל

 רשאית האוניברסיטה תהיהיום נוספים מעבר לחתימה על ההסכם עם הזוכה, 

. לנכון שתמצא כפי, נוספת תקופהל הערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש

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

 .פקיעתהל ותוביל

  1176-ים תשל"ו 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
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 הסף:בתנאי יצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו  מציעה

 ההוכחה תיאור דרישה סעיף

6 

 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

הצהרת עורך הדין/רואה החשבון של  .ב
 א' למכרז. 3המציע בנוסח נספח 

 היתרים מסחריים 7.1

אסמכתא מקורית או העתק נאמן למקור, 
המעידה על היותו משווק מורשה של מותג 

APPLE  חברת מטעםAPPLEבמועד , תקף 
 למכרז. ותהגשת הצעל האחרון

את היקף מחזור העסקים אישור רו"ח המאשר  מחזור העסקים של המציע   1.1
 של המציע בשנים ובתחום הפעילות הנדרשים.

כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים  ערבות מכרז 1
 .1.1המפורטים בסעיף 

אישורים לפי חוק עסקאות גופים  10
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

 אישור תקף על ניהול ספרים כדין. במידה .א
 בנוסף להעביר יש, עמותה והמציע הינו

 מרשם בתוקף תקין ניהול אישור העתק
 .העמותות

 אישור ניכוי מס במקור. .ב
ב לחוק עסקאות 2תצהיר בהתאם לסעיף  .ג

, בנוסח 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו
 ב'. 3תואם לנדרש בנספח 
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  במכרז ההכרעה .ג

 בחינת ההצעות למכרז .11

, תבחן האוניברסיטה את עמידתם של המציעים בתנאי הסף בשלב הראשון .11.1

 .המחיר הצעת בחינת לשלב יעבור, הסף בתנאי שעמד מציע. להשתתפות במכרז

  .12.1.1בהתאם לסעיפי האיכות המוגדרים בסעיף ייבחנו ההצעות , השניבשלב  .11.2

 לצאת במכרז ו/או המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .11.1

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

 . , לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבותדעתה לשיקול

 ההצעות דירוג .12

"( הכשרות ההצעות)" הסף בתנאי העומדות ההצעות את תדרג האוניברסיטה .12.1

 : כדלקמן מידה אמות לפי

.12.1.1 נקודות 20במשקל   –סעיפי האיכות  

על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשים בסעיפי 
 , מאחר שלכל אחד מהםמעבר לנדרש בתנאי הסףגם הקריטריונים 

 יינתן ציון בהתאם להיקף וליכולות שיוצגו.

 

 תיאור #
ניקוד 

 מקסימלי )נק(

1. 

 חוות דעת של לקוחות
חוות הדעת תתבסס על שני לקוחות לפחות, מהם 

 תילקח חוות דעת על פעילות המציע.
במקרה בו האוניברסיטה הינה אחת מנותנות חוות 

לחוות הדעת של  60%השיקלול יתבסס על הדעת, 
 לחוות דעת חיצונית. 10% –האוניברסיטה, ו 

חוות הדעת תתייחס להיבטי השירות, עמידה 
בלוחות זמנים, עמידה בדרישות הלקוח, גמישות 
וזמינות, שירותיות, אפקטיביות, שביעות רצון 

 כללית וכוונה להמשך ההתקשרות עם המציע.

10 

2. 
ביקור באתר השירות  –סיור באתר המציע 

והמעבדה )התרשמות ממערך השירות, רמת 
 המעבדה וכדומה(

10 

 

.12.1.2 נקודות 10במשקל   –הצעת מחיר  

 .הקיים אצל המפיצים DACהמחירון שישמש להשוואה הינו מחירון 

הצעות המחיר )הנחה / תוספת( יתבסס על השוואת  ציון המחירשיקלול 
 המשנה )כמפורט בטבלה להלן(.בכל אחת מקטגוריות 

על המציע להביא בחשבון את כל ההוצאות שיידרשו ממנו למילוי 

התחייבויותיו על פי מכרז זה, לרבות רישיונות, כוח אדם, מיסים, 

 שכירויות וכל סעיף הוצאה אחר. 

האוניברסיטה לא תשלם לספק סכומים מעבר לסכומים שייגזרו 

 חירון של היבואן הרשמי.ממכפלת הצעת המחיר שלו במחיר המ
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 1סל 

 
 משקל

 קטגוריה
 פריט

 אייפון: 10%

 אייפד 60%

 iOS אביזרים 20%

 ביטס 1%

 שעון אפל 1%

 

 :2סל 

 משקל
 פריט קטגוריה

 מק 10%

 אביזרי מק 20%

 

 התוצאה תוכפל במשקל הפריט בהצעת המחיר. 

.12.1.1 ציון ההצעה יהיה סכימת ציוני המחיר של הפריטים השונים. 

 

 השוואת הצעות המחיר תתבצע באופן הבא: .12.1

.12.1.1 בדיקת הצעת המחיר תתבצע באופן הבא: 
 

X משקל קטגוריה 
Min(1+ הנחה/תוספת % ) 

 = ציון
(1+ הנחה/תוספת מוצעת % ) 
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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 אוניברסיטתמשרדי באפשרי גם  המכרז במסמכי חינם עיון

מראש  תאום)ב 01:00-11:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 210 חדר, 101 בבניין

 (.01-7111117בטלפון: 

 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

 מציע כל רשאי 12:00בשעה  22/2/2017 ליום ועד המכרז פרסום מיום החל .11.2

 אלקטרוני בדואר או 01-7111117 פקס באמצעות בכתב לאוניברסיטה לפנות

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

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

  ניתן להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות. 

האוניברסיטה תענה לשאלות ההבהרה, באמצעות פרסום באתר האינטרנט, עד  .11.1

 לעיל. 11.2למועד המוגדר בסעיף 

 , במבנה הבא:בלבד  WORDבקובץשאלות המציע למכרז יוגשו 

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

     

 

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

 המציע.

אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי יובהר, ש .11.1

שעלול לגרום לפסילת  דבר, המכרז ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה

 .ההצעה

 .התשובות במתןמלא  דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .11.1

יוכן  בעקבות הליך ההבהרות – מענה לשאלות הבהרה() –תשובות מסמך  .11.6

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

 .ודגשים למציעים

mailto:michrazim.log@mail.biu.ac.il
mailto:michrazim.log@mail.biu.ac.il
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 מסמכי את שרכש מי לכל אלקטרוני בדואר אוו/ בפקס ישלחמסמך ההבהרות י .11.7

 את לחשוף מבלי וזאתוכן יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה  המכרז

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

 .מסמך ההבהרותלוודא את קבלת  יםבאחריות המציע .11.1

מציע, לרבות  כלמסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל  .11.1

, כשהוא חתום על למסמכי המכרזמציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות, 

 .קריאתו ידי המציע לאות אישור

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

 הוראות לגבי הכנת ההצעה .11

את כתב המכרז )ההזמנה להציע הצעות(,  כוללתלמען הסר ספק, "ההצעה"  .11.1

, (2)נספח  לרבות הצעת המחיר, הסכם ההתקשרות( 1 נספח)חוברת ההצעה 

הנספחים והצרופות לכל אלה, ההבהרות שנשלחות (, 1 נספחמפרט השירותים )

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

להמציא, להגיש ולמסור לפי כל אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשם 

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

  .או האנגלית בלבד עבריתתמולא בשפה ה ההצעה .11.2

בחתימה מלאה או בראשי תיבות  בכל עמוד ועמודההצעה תחתם על ידי המציע,  .11.1

 (.חותמת התאגידבצירוף )ובתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז, תוך מתן דגש  .11.1

ולמילוי הצעת  ( זה1כנספח למכרז )מיוחד למילוי חוברת ההצעה המצורפת 

  המחיר, במלואן.

יפורשו המסמכים באופן , 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 
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מכל מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור,  .11.6

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

את הצדדים רק אשר התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות, הסתייגויות, 

 חריגות ושינויים. 

 . רשים על פי המכרזהנד והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע .11.7

 ההצעה הגשת .16

למעט שם המכרז , חיצוני זיהוי ללא, במעטפה סגורה להגיש יש ההצעה את .16.1

 ומספר המכרז, כדלקמן:

.16.1.1   במקור, , כולל ערבות המכרזאת כל מסמכי ההצעה שיש להגיש 

 .הצעת המחיר, שתוגש במעטפה נפרדת( למעט)

.16.1.2 עותקים: אחד  שניעותק צילומי של כל המסמכים הנ"ל )סה"כ  

    מקור ואחד מצולם(.

.16.1.1  על כל נספחיה.תקליטור המכיל סריקה של ההצעה החתומה  

 בשעה 1/1/2017יאוחר מיום  ולא ההבהרות הליך סיום לאחרהמעטפה תוגש  .16.2

 120 חדר, 101 מס'מבנה , רכשה בבניין המוצבת מכרזיםה תיבתל 12:00

  באוניברסיטת בר אילן.

 ., ללא זיהוי המציעשמו ואת המכרז מספר את לציין יש ההמעטפ על .16.1

ועדת המכרזים . יםהמציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .16.1

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

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

לא תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות רכב לצורך הגשת  .16.1

 ההצעה. 

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ותהצע להגיש אין מקרה בשום .16.6

, המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .16.7

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין

לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע המציע יהיה אחראי  .16.1

רלוונטי הקשור לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו, לרבות הדינים והתקנים 

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

 אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.

ולא ניתן יהיה  ת לביטול,, בלתי חוזרת ובלתי ניתנכל הצעה שתוגש תהא סופית .16.1

אם ו/או  המכרז , אלא אם נכתב אחרת במסמכיו/או לתקנה לשנותה

ה כי נפלה טעות משמעותית במסמכים, והיא תחייב את האוניברסיטה אישר

 כמפורט בהצעה.המציע לתקופה 



      

 אוניברסיטת בר אילן
 APPLEרכישת מוצרי  : 10/16' מס מכרז

 

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

 חותמת התאגיד(

 16/2/2017 

   
 12עמוד  

הצעות עם מציעים  ו/או חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים .16.10

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

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

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

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

 חשש לתאום פסול כאמור.  קיים לדעתה

 האוניברסיטה רשאית לדחות הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה. .16.11

האוניברסיטה רשאית להחליט שלא לקבל אף הצעה, או לקבל חלקים מהצעה,  .16.12

של  , אילוציה וצרכיהאו לממשה בשלבים, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא

 החליטההאוניברסיטה, בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין. 

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

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

מוותרים בהגשת , ולחילופין, המציעים ו/או מי מהם 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,  .16.11

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

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

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

של האוניברסיטה, בכפוף והכל לפי שיקול דעתה, אילוציה וצרכיה  –מכרז זה 

לפעול  האוניברסיטה החליטהת מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין. להוראו

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל למציעים ו/או למי מהם תהיה לעיל, לאכאמור 

 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 201721/6/עד 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

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

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

 בא אחריו וכן הלאה. מציע ההמכרזים רשאית לפנות ל
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תקופה להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור ב רשאית המכרזים ועדת .17.2

 קול דעתה. ילפי ש נוספת,

 הסכםה על חתימה .11

 1 תוך למכרז המצורף הסכםה על לחתום הזוכה את תזמין האוניברסיטה .11.1

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

 .ידה על שייקבע

 להמציא הזוכה יידרש ,האוניברסיטה ידי על הסכםה לחתימת כתנאי .11.2

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

 תקף ואישור ביצוע ערבות לרבות, הסכםב המפורטים והאישורים ההתחייבויות

  .ביטוחים קיום על

 לכך שהוקצב המועד בתוך הסכםה על חתימה אי או/ו המסמכים המצאת אי .11.1

 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

 
 כללי .ה

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .11

 או בכתב הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .11.1

 המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע השלמתאו  ,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 .11.2

 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
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 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב .22
במהלך חמש השנים האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר עבד 

עם האוניברסיטה כספק ציוד או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של שקדמו למכרז זה  

או  הציוד או השירות הנדרש או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו

.  סיון רע איתו )לרבות הפרות הסכמים( או שנחשד בפליליםישהיה לאוניברסיטה נ

פה לפי שיקול דעתה של -למציע זכות טיעון בכתב או בעל במקרה מעין זה תינתן

האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית בעניין. האוניברסיטה רואה בהגשת הצעה על ידי 

  המציע, הסכמה לתנאי זה.

 במסמכים האוניברסיטה קניין .21
ן של ה, להסכם למכרז זה המצורפים המסמכים כלהזכויות הקנייניות במכרז זה וב

אחרת מלבד  מטרה לשום במסמכים אלו להשתמש רשאי אינו המציעה. האוניברסיט

 .עריכת הצעה למכרז זה

 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  להביאעל 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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 תיאור הפעילות הנדרשת מהספק – 1נספח 

 כללי .1

. APPLEרוכשת מידי שנה ציוד מגוון מתוצרת "( המזמין)"אוניברסיטת בר אילן  .1.1

ציוד היקפי, טלפונים ניידים חכמים ציוד זה כולל מחשבים נייחים וניידים, 

 וציוד נוסף.

האוניברסיטה מבקשת להתקשר עם ספק אחד או יותר, אשר יספקו את הציוד  .1.2

 הנדרש לאוניברסיטה, לרבות שירותים שונים, כפי שיפורטו להלן.

)באוניברסיטה ו/או  "בבית הלקוח"כלל הפריטים המוצעים יכללו אחריות  .1.1

 - ( ל, ו/או בקמפוס בית הספר לרפואה בצפת"(הלקוח)" בביתו של לקוח הקצה

להם  1סל  מיום הספקת הפריט ללקוח, למעט פריטי קטגוריית חודשים 16

 בלבד. חודשים 12-תינתן אחריות ל

הבהרה: אחריות בבית הלקוח הינה הגעה אל הלקוח לשם איסוף והשבת 

 המכשיר ולא לביצוע תיקונים הכוללים החלפת רכיבים.

או אחריות מטעמו  "אחריות אקדמיה"באפשרות הספק להעניק  

 (.2לביצוע התיקונים מעבר לתקופת אחריות היצרן )עבור סל 

 

 סלי הפריטים לאספקה .2

 

 2סל  1סל 

 מחשבים נייחים טאבלטים

 מחשבים ניידים טלפונים ניידים חכמים

 ציוד היקפי למחשבים ציוד היקפי לטאבלטים וטלפונים

שירותי אחריות לשנה נוספת הארכת 
 )ברמה זהה לאחריות המקורית(

הארכת שירותי אחריות לשנה נוספת 
 )ברמה זהה לאחריות המקורית(

 

המוגדרים  כלל המוצריםויכולת לספק את  ,APPLEמחברת  הספק בעל הרשאה .2.1

  .בסל בו נבחר

 האוניברסיטה.ט ציוד, בהתאם לצרכי המזמין יהיה רשאי להזמין מספק כל פרי .2.2

. לפריט מחיר הצעת לקבלת הרלוונטי בסל שזכה לספק המזמין יפנה ראשית .2.1

 תהיה, שהיא סיבה מכל הפריט את לספק יוכל לא שהספק במקרה

 בספקים שאינם לספקים ואף, השני בסל לספק גם לפנות רשאית האוניברסיטה

  .במכרז שזכו
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 APPLEכמו כן, המזמין יהיה רשאי לפנות לספקים שיבחרו כדי להזמין ציוד  .2.1

 שאינו ברשימת הפריטים המפורטת לעיל.

 מאפייני הציוד והשירותים .1

הפריטים המסופקים יהיו חדשים שלא נעשה בהם שימוש קודם ולא מחודשים,  .1.1

 .באריזתם המקורית

לרבות הסוללות  דשיםחו 12 - לעם אחריות יסופקו  1סל ת יפריטים מקטגורי .1.2

 הספק.ע"י  ובאתר הלקוח מיום הספקת (ציוד הנלווה של הציוד )מטען וכו'וה

באתר  חודשי אחריות 16 -ל יסופקו עם אחריות  2סל  פריטים מקטגוריית .1.1

 .הספקע"י  והלקוח מיום הספקת

הבהרה: האחריות מעבר לאחריות יצרן תהיה במסגרת "אחריות אקדמיה" או 

 הציוד ותיקון במעבדה מטעמו. אחריות של ספק

הבהרה: אחריות בבית הלקוח הינה הגעה אל הלקוח לשם איסוף והשבת 

 המכשיר ולא לביצוע תיקונים הכוללים החלפת רכיבים.

הספק בפרק ע"י  ללקוח )כפי שיופיע על גבי טופס ההזמנה(הספקת הפריטים  .1.1

, קבע אחרת, אלא אם נמיום קבלת ההזמנה ימי עבודה 8זמן שלא יעלה על 

 .מראש ובכתב

במקרים של זמן אספקה צפוי ארוך מהמוצג לעיל יפנה הספק לדורש  הבהרה:

 ויקבל את אישורו לאספקת הפריט במועד אחר.

 וכן  daPi-ו Macיספק שירותי תמיכה טלפונית ראשונית למחשבי  הספק .1.1

 מיום הספקתם. חודשים 16לתקופה של  Appleמערכת ההפעלה של חברת 

מיום האספקה על הספק  ימי עסקים 10במידה ותמצא תקלה בציוד חדש תוך  .1.6

 .להחליף את המוצר בחדש ללא שרות תיקונים

הבהרה: החלפת הציוד תתבצע במקרים של תקלות חומרה בציוד חדש או 

 חודשים. 6במקרים של תקלה חוזרת שלישית במכשיר בתוך 

 תיקונים .1.7

תהיה מודבקת על  מדבקה עם פרטי מחלקת השירות אצל הספק  1.7.1.

 אריזות הפריטים שיסופקו ללקוחות.

הציוד ייאסף  והמועד בהםהספק יתאם מול הלקוח את האופן   1.7.2.

, תוך מתן דגש על )באוניברסיטה, בביתו, או בנקודת שירות מוסכמת(

 .זמינות וגמישות לצרכי הלקוח

במקרים בהם הלקוח יבקש, יאפשר לו הספק למסור ו/או לאסוף את   1.7.1.

 ישירות למעבדה.המכשיר 
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בעת לקיחת פריט לתיקון ימסור לידי הלקוח טופס איסוף פריט   1.7.1.

 מצאי, אשר יהווה אסמכתא למסירת הציוד לתיקון.

במקרים האחריות לגיבוי הנתונים במכשיר הינה של הלקוח. עם זאת,   1.7.1.

למחיקת מידע מזיכרון המכשיר, יגבה  עשוי לגרוםבהם הטיפול בציוד 

הטכנולוגיים הקיימים ברשותו. במקרים  הספק את המידע באמצעים

בהם לא יצליח לבצע את הגיבוי, יעדכן את הלקוח בדבר הסכנה 

 .לפני ביצוע התיקוןהמידע, לאובדן 

תחזוקת המכשירים תתבצע במעבדה בבעלות הספק / מעבדת שירות   1.7.6.

 איתה קשור הספק בהסכם. הרכיבים שיוחלפו יהיו מקוריים.

מהיקף הפריטים  10%ם בהיקף של הספק יחזיק בפריטים חלופיי  1.7.7.

העיקריים )מחשבים, טאבלטים, מכשירים סלולארים(, ובכל מקרה 

תואמים לקטגוריה, לצורך מתן מענה זמני  פריטים 1 –בלא פחות מ 

במהלך סבב הטיפול  באופן שיאפשר ללקוחות המשך עבודה שוטפת

 במכשיר. 

במקרים  , אושעות 21 –במקרים בהם יידרש זמן טיפול הארוך מ   1.7.1.

מיוחדים בהם ללקוח נדרש ציוד חלופי יעמיד הספק ציוד זה לטובת 

  (.1.6.7הלקוח )מהפריטים החלופיים המפורטים בסעיף 

הציוד שיסופק ללקוח יהיה תואם ברמתו את הציוד  הבהרה:

 שנלקח לתיקון.

לא )סבב טיפול( ועד השבתו ללקוח  לקיחתו מעתהטיפול במכשיר זמן    1.7.1.

 .עסקיםימי  1יעלה על 

.1.7.10 לאוניברסיטה בין המזמין והספק יוגדרו יומיים בשבוע, בהם יגיע 

לאסוף ולהחזיר מכשירים תקולים. במקרים בהם מועדים אלה לא 

  יוציא הספק נציג במיוחד. 1.6.1 יעמדו בתנאי שהוגדר בסעיף

.1.7.11 מתן שירותים לאחר תקופת האחריות 

הספק מתחייב לספק שירותי תחזוקה לציוד לאחר תקופת  .א

 האחריות, בתשלום.

הספק יחזיק חלקי חילוף לכל הפריטים הנמכרים על ידיו על פי  .ב

 חוק.

הספק מתחייב לספק הערכת מחיר ראשונית לביצוע מגוון  .ג

תיקונים באופן מיידי עם הדרישה )למשל: עלות החלפת דיסק 

במחשב, החלפת מסך במכשיר וכו'(, בהתאם לפרמטרים 

האוניברסיטה. הערכה זו תשמש את הלקוח שיימסרו על ידי נציג 

 לבחון את כדאיות התיקון מבחינתו.
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 שירותי תמיכה וייעוץ .1.1

הספק ימסור לנציג האוניברסיטה )ולא ללקוח עצמו( פרטי איש קשר   1.1.1.

במעבדה, אשר יוכל לספק מענה טכני, ומענה מנהלי )למשל עדכון על 

 סטטוס טיפול בתקלה(.

לפחות, ויאפשר  11:00ועד  1:00שעות ה' ב –המענה יפעל בימי חול א'   1.1.2.

 לנציג האוניברסיטה לברר סוגיות שונות הקשורות בשירות 

 עדכון מחירים .1

אחת לחציון יעביר המציע הזוכה את מחירון היבואן לידי האוניברסיטה לצורך  .1.1

 עדכון המחירים בחנות המחירונים של האוניברסיטה.

ר במסירתו עשויה להביא האחריות להעברת המחירון הינה על הספק, ואיחו .1.2

 להחלת פיצוי מוסכם.

 אדםכוח  .1

יעסיק כוח אדם טכני מקצועי בעל ההסמכות והמיומנויות הנדרשות הספק  .1.1

 מיטבית.לספק את השירותים ברמה 

 קשר לניהול השירותאיש  .1.2

ירכז את הפעילות מול ויקצה איש קשר לאוניברסיטה שינהל הספק   1.2.1.

 . האוניברסיטה

 .אינו זמין יחליפו איש קשר חלופיבהם איש הקשר במקרים 

על פי דין מטעם הספק לפעול בכל דרך הקשר יהיה בעל סמכות איש   1.2.2.

החוזה על מנת לספק את השירות ברמה הגבוהה ועל פי דרישות 

, החלטה על החלפת מוצר, מתן פיצוי :לדוגמה)ביותר האפשרית 

 .(וכו' קידום מענה ללקוח

.1.2.1 ה' –א' הקשר יהיה זמין ללקוח / נציג האוניברסיטה בימים איש  

  .11:00 – 1:00בשעות 

ללקוח יחזור  ,התאפשר לשוחח עם איש הקשרבהם לא במקרים   1.2.1.

 ממועד השארת ההודעה. שעות 1בטווח שלא יעלה על 

 1.2.1בהם הפנייה התבצעה שלא בשעות שהוגדרו בסעיף במקרים 

 יחזור איש הקשר בתחילת יום העבודה הבא.
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 בע"ה 

 APPLEרכישת מוצרי   הסכם –למכרז  2נספח 

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

 2017__ 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

 

 ;המכרז( –להלן  ,APPLEרכישת מוצרי לפרסמה מכרז  והאוניברסיטה :הואיל

 ;במכרז הזוכה כהצעה חרהבנהספק  של והצעתו :והואיל

 

 :כדלקמןהוסכם בין הצדדים הוצהר, הותנה ולפיכך 
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 כללי .1

"(, מהווים חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז, על כל נספחיו )להלן: "10/16מס'   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

 מכרז.ינויים שהופצו במהלך פרסום המסמכי 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

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

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

  .בלעדיות במתן השירותיםלספק 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
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 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

 תקשרותהה תקופת .1

החל מיום _____________  ועד  שנים )שנתיים( 2הסכם 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 בסעיףלמרות האמור  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

פיצוי . ביטול כאמור לא יזכה את הצד השני בכל 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, והייקבעו על ידאשר ובמועדים 

מצהיר כי הוא בעל האמצעים, כח האדם, הידע, הניסיון והכישורים הנחוצים  הספק 1.2

 למתן השירות נשוא הסכם זה, באופן מקצועי, יעיל ובאיכות מעולה.

בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על האוניברסיטה הספק מתחייב לשתף פעולה עם  1.1

י הסכם זה, לרבות התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור פ

  בדבר הצורך בכך. האוניברסיטהקבלת הודעת בסמוך לוהחלפה 

 אחריות .6

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

מטעמו, במסגרת  מעשה או מחדל, שלו או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי

 פעולתם על פי הסכם זה.

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

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

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

 .זההסכם 

גוף או האוניברסיטה לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו ל 6.1

 רכוש ו/או לציוד הספק כאמור.ל
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 סודיות .7

 ועל סודיות כל מסמך ומידע שיגיע אליבמהלך ההסכם ולאחר סיומו ישמור הספק  7.1

או חומר אחר מידע מסור לאחרים שום ילא אוניברסיטה, עקב מתן השירותים ל

פגע בדרך כלשהי במוניטין של יולא  אוניברסיטהלן א נותוירותים שההקשור לש

  .האוניברסיטה

 חובה זו חלה גם על כל עובדי הספק. 7.2

 פיקוח .1

הספק יהיה כפוף לתקנות האוניברסיטה וכללים הנוהגים בה ביחס לניהול ופיקוח על  1.1

שטח הקמפוס לרבות כללי הכניסה והיציאה מן האוניברסיטה, הוראות הבטיחות 

שלה וכללים אחרים כמקובל לגבי נותני שירות אחרים הפועלים בשטח הקמפוס לפי 

קביעת האוניברסיטה, והוא מתחייב לנהוג על פיהם ו/או על פי הנחיות שיינתנו לו 

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

או על ידי מי מטעמה את  האוניברסיטה תהיה זכאית לבדוק באופן שוטף בעצמה 1.2

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

 ולקבל מהספק כל מידע ו/או הסברים בקשר למתן השירות.

אי מתן הערות לספק על ידי האוניברסיטה ו/או נציגיה במהלך מתן השירות ו/או  1.1

 ק, או כאישור למילוי התחייבויותיו.על התחייבויות הספ כוויתורלא תיחשב  לאחריו

 רישיונות והיתרים .1

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

 בלבד.עבור ציוד שסופק בפועל 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

 על ידי מזמין הציוד ו/או האוניברסיטה.

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

בתנאי שוטף ואישור קבלה חתום, כנגד חשבונית  תשלום האוניברסיטה לספק יבוצע 10.1

 החשבונית.יום מתאריך  30+ 
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 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.

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

 נוספת. 

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

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

פק או חלק ממנה האוניברסיטה לפי שיקול דעתה להפסיק את ההתקשרות עם הס

 לאלתר. 

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

פשר לו לתקן את הדרוש תיקון, וזה לא בוצע, לפי כדי לא יום מראש 60הודעה של 

 שקול דעת האוניברסיטה.

הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאית  11.6

עם כל גורם אחר, ולספק לא יהיו כל  למתן השירותהאוניברסיטה להתקשר בהסכם 

  טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.

ן הצדדים כי הסכם זה יפקע מאליו מיד עם קרות אירוע אחד מותנה ומוסכם בזה בי 11.7
 או יותר מבין האירועים המפורטים להלן:

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.

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

 יום. 30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  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  13.7רטים בסעיף מותנה ומוסכם בין הצדדים כי במקרים המפו 11.1
למקבלי הנכסים של הספק ו/או לכונס שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו ו/או 
למפרק של הספק ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם, 

 זכות כלשהי להמשך ההסכם. 
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יהיה הספק  עם ביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כדין מכל סיבה שהיא, לא 11.1
  זכאי לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול.

 פיצויים מוסכמים .12

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

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

 הספקערבות למילוי התחייבויות  .11

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק בהסכם זה, מוסר בזה הספק לאוניברסיטה,  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. 

יום לאחר גמר תקופת ההסכם ובמקרה של הארכת  60הערבות תהיה בתוקף עד 

 תוארך הערבות בהתאם. –תקופת ההסכם  

האוניברסיטה תהא זכאית לממש הערבות כולה, או חלק ממנה, בכל מקרה שיגרמו  11.2

המוחלט והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה או אי מילוי של איזה לה לפי שיקול דעתה 

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

אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדים, דמי הנזק, הפיצויים  11.1

המוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מהספק יהיה הספק חייב 

לשלם את הסכום החסר ולא יהא בהצגת הערבות לפרעון משום ויתור מצד 

 האוניברסיטה על הסכום החסר או משום הסכמה לדחיית תשלומו.

האוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות, כולה או חלקה, מתחייב הספק היה ו 11.1

, מיד עם דרישה ראשונה, ערבות נוספת בגובה הסכום הלהשלים ולמסור לאוניברסיט

 שמומש ובאותו נוסח.

 ושעיבודואיסור 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 

 .הספקהנושא בפני היועץ המשפטי של האוניברסיטה והחלטתו תחייב את 
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 ביטוח .16

לערוך  ספקה מתחייב ,על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ספקמבלי לגרוע מאחריות ה 16.1

, את הביטוחים המפורטים באישור וולקיים למשך כל תקופת ההסכם, על חשבונ

 'ג 2 כנספחעריכת הביטוח המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 

 "(.אישור עריכת הביטוח)להלן: "

שלא לערוך ביטוח רכוש כמפורט בסעיף  רשאי ספקהאמור לעיל, מוסכם כי הלמרות 

להלן יחול  16.1, במלואו או בחלקו, ואולם האמור בסעיף לאישור עריכת הביטוח 1

 .לגבי כל אובדן או נזק לרכוש כאילו נערך הביטוח במלואו

המוצר, משולב בחבות  לערוך ולקיים ביטוח אחריות מקצועית ספקה בנוסף, מתחייב

ממועד  שנתייםלמשך תקופה נוספת של  בתנאים המפורטים באישור עריכת הביטוח,

 עפ"י ההסכם. וסיום התחייבויותי

להמציא לידי  ספקה מתחייב אוניברסיטה,ללא צורך בכל דרישה מצד ה 16.2

, לא יאוחר מתחילת ביצוע הפעילויות נשוא ההסכם, את אישור עריכת אוניברסיטהה

אישור שהמצאת  ובזאת כי ידוע ל מצהיר ספקם בידי המבטח. ההביטוח, כשהוא חתו

 אוניברסיטהכאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע הפעילויות וה עריכת הביטוח

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

להמציא לידי  ספקה , מתחייבספקמועד תום תקופת ביטוחי הלא יאוחר מ

בגין הארכת  באישור עריכת הביטוחאישור עריכת ביטוח כמפורט אוניברסיטה ה

לחזור ולהמציא את אישור עריכת הביטוח מדי  מתחייב ספקתוקפו לשנה נוספת. ה

 שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

 אוניברסיטהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה והיה לימצהיר כי לא  ספקה 16.1

זכאי  היהא זכאי לשיפוי בגינו )או ובגין נזק שה ןת ו/או מי מטעמחברות בנוו/או 

ו/או תנאי ביטוח חסר  לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

לאישור עריכת  1( על פי הביטוח הנערך בהתאם לסעיף ו/או הפרת תנאי הפוליסה

ת אדם שגרם לנזק ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטוב הביטוח

 בזדון.

מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את  ספקה 16.1

דמי הביטוח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. 

, ככל שיידרש, לשם שמירה אוניברסיטהלשתף פעולה עם ה ספקעוד מתחייב ה

, ובכלל זה להודיע למבטח מיד ספקפי ביטוחי ה-על אוניברסיטהומימוש של זכויות ה

 .ספקפי ביטוחי ה-עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על

ו/או בהמצאת אישור עריכת  ספקמוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי ה 16.1

ו/או כדי לפטור  אוניברסיטהכדי להטיל אחריות כלשהי על ה ספקהביטוח על ידי ה

  על פי החוזה ו/או על פי כל דין. ומאחריות ו/או לצמצם את אחריות ספקאת ה
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הספק מתחייב לכלול סעיף כנ"ל בחוזים הנערכים מול קבלנים ו/או קבלני משנה  16.6

כמו כן, מוצהר בזאת  ולוודא קיום ביטוחים בהתאם לנדרש. ,מטעמו, ככל שייערכו

נים ו/או קבלני המשנה ו/או כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבל

ו/או מי אוניברסיטה לשפות את ה ספקמי מטעמם בניגוד לאמור לעיל, מתחייב ה

 בהם, לרבות הוצאות משפטיות.  שיישאובכל תשלום ו/או הוצאה  המטעמ

סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה  16.7

 יסודית של החוזה.

 הודעות .17

עה, שיבקשו הצדדים למסור זה לזה  תימסר לידיהם או שתשלח בדואר רשום לכתובת כל הוד

 שעות מעת משלוחה. 72ותחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  מעלההרשומה 

 שינוי בהסכם .11

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

 שיפוט סמכות .11

 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 אמנת השירות היא כלי בידי הלקוח, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספק .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

תהא  ,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.  14, בתוך האוניברסיטה

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

# 
מרכיב איכות 

 השרות
SLA גובה הפיצוי המוסכם נדרש 

 פיצוי מקסימלי לרבעון

1.  
מועד אספקת 

 הציוד
אספקת הציוד במועד 

 שתואם ונקבע
 ש"ח 100 לכל יום איחור₪  10

2.  
איסוף / החזרת 
 ציוד לאוניברסיטה

פעמיים בשבוע, בימים 
 שייקבעו ע"י המזמין

 :ובנוסףלאי הגעה  ₪ 200
על חשבון איסוף / החזרה 

 שעות 24הספק בתוך 
 ש"ח 1,000

 סבב תיקון  .3
ימי עסקים / מועד  5

 שתואם ונקבע
 ש"ח 1,000 לכל יום איחור₪  100

 חודשים 6כל  עדכון מחירים  .4

לכל שבוע איחור ₪  500
 :ובנוסף

במקרה בו מחיר פריט ירד 
במסגרת עדכון מאוחר 
יפצה הספק את הלקוחות 
שהזמינו פריט במחיר 

סכום  בכפלשאינו מעודכן 
 ההפחתה.

2,000 ₪ 

5.  
אספקת מוצרים 

 תואמים להזמנה

אספקת מוצרים שאינם 
תואמים את ההזמנה 
)מפרט, תקינות, חוסר 

 וכו'(

 100למקרה ובנוסף ₪  100
לכל יום איחור ₪ 

להחלפת המוצר למוצר 
 שהוזמן.

1,000 ₪ 

 איש קשרזמינות   .6

 – 8:00בשעות זמינות 
 3, חזרה תוך 17:00

שעות מהודעה / תחילת 
 יום עבודה עוקב

  ₪ 500 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
, שנחתם APPLEרכישת מוצרי  לביטול בקשר להסכם  ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי

אלף  ארבעים) ש"ח 10,000של  כולל לסך עד, סכום כל לתשלום, 10/16בעקבות מכרז מספר 
 פי על(, להלן כהגדרתו) למדד הצמדה הפרשי בתוספת"(, הקרן סכום: "להלן)שקלים חדשים( 

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

 :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"

 למעט) כדלקמן בפוליסות הכיסוי היקף כאשר___________,  מיום APPLE מוצרי לרכישת הסכם
, _______"ביט"כ הידוע הפוליסה נוסח פי-על הניתן מהכיסוי נופל אינו( מקצועית אחריות בפוליסת

 : להלן לאמור ובכפוף

 ___________________' 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
 .זדון כוונת מתוך לנזק הגורם אדם כלפי למעט, המטעמ

 ' ___________________מס פוליסה - שלישי צד כלפי חבות ביטוח .2

₪  4,000,000 של אחריות בגבול, דין פי על ספקה חבות לכיסוי שלישי צד כלפי חבות ביטוח 
 .ביטוח לתקופת כ"ובסה לאירוע

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

 .הלאומי לביטוח המוסד מצד תחלוף ותביעות, ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים
 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

 

 ' __________________מס פוליסה - מעבידים חבות ביטוח .1

 למוצרים האחריות חוק פי על או/ו( חדש נוסח) הנזיקין פקודת פי על מעבידים חבות ביטוח
 בגבול, ההסכם י"עפ העבודה בביצוע המועסקים העובדים כל כלפי 1980 – ם"התש, פגומים

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

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

 עובדי של כמעביד חשבתו היה נוסף כמבוטח אוניברסיטהה את לכלול מורחב זה ביטוח 3.2
 .ועובדי כלפי ספקה חבות לעניין שילוחית באחריות תנושא איה כי יקבע או, המבוטח
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 '_______________מס פוליסה - המוצר בחבות משולבת מקצועית אחריות פוליסת .1

 לאירוע ₪ 4,000,000 בסך אחריות בגבול המוצר בחבות משולבת מקצועית אחריות ביטוח
 .ביטוח לתקופת כ"ובסה

,  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
 על תבוטל והפוליסה היה תחול אשר, חודשים 6 של נוספת גילוי תקופת כולל הביטוח 4.3

 את המכסה אחר ביטוח נערך שלא ובתנאי, כלשהי מסיבה תחודש לא או המבטח ידי
 .תביעות אותן בגין ספקה של וחבות

 מחדלי או/ו מעשי עקב האחריות עם בקשר אוניברסיטהה את לשפות מורחב זה ביטוח 4.4
 נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף, ספק והבאים מטעמוה

 של המקצועית האחריות את לבטח מבלי אך, המבוטח מיחידי אחד כל י"ע בנפרד
 .ספקה כלפי אוניברסיטהה

 

 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 4.5

 . אוניברסיטאיים גופים או/ו קשורות חברות או/ו

 

 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
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 ההצעה  חוברת – למכרז 1 נספח

 

 הנחיות למילוי חוברת ההצעה:

  כחלק מההצעה למכרז. הולהגישבאופן קריא  החוברתיש למלא את 

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

 . מציעה

 ם על הגוף המציע.פרטיההמציע יידרש למלא את  - פרטים על המציע  

 המציע נדרש לצרף להצעתו אישורים מקוריים / נאמנים למקור על  – אישורים והסמכות המציע

 מעמדו המסחרי.

 

 מציעהתחייבות ה

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

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

(, היינו כמפורט בהצעתנו "התמורה"נשוא המכרז )להלן:  מתן השירותהמחיר המוצע על ידי עבור 

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

פקת אסלרבות העסקת עובדים,  הסכםעל פי תנאי המכרז ומהווה כיסוי מלא להתחייבותנו נשוא ה

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

 נשוא המכרז.   שירותיםביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע ה
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  מציעהפרטים על  .1

 
  מציעהשם   .א

 

  (מס' תאגיד, מס' ת.זהמס' המזהה ) .ב

 

  (  שותפותחברה, עוסק, ) תאגדותסוג ה .ג

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ד

 

  )כולל מיקוד( כתובת מלאה .ה

 

  טלפונים .ו

 

  פקסימיליה .ז

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 רשימת לקוחות .2
 

 הקשרשם איש  שם הלקוח
תקופת 

 ההתקשרות
 ציוד שסופק טלפון קווי / נייד
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 אתר השירות והמעבדהפרטי  .1
 

    :אתר השירותכתובת 

   :המעבדהכתובת 

 בעלות / הסכם התקשרות :עם המעבדההקשר 

   :שניתנו למעבדההסמכות 

   :עבדהעובדים בממספר 

 
   :המעבדההצגת 

   

   

   

 
 איש הקשרפרטי  .1

 
   :איש הקשרשם 

   :אצל המציעתפקידו 

   :אצל המציעותק 

   :במתן שירותים דומיםניסיון שנות 

   :קווי טלפון

   :ניידטלפון 

   :אלקטרונידואר 
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 צעת המחירה .1
 

 על המציע למלא את סעיפי הצעת המחיר. 

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

 מזו של הצעת המחיר.

מס ערך מוסף בשיעור החוקי יתווסף לתמורה . באחוזים, ללא מע"מיש למלא הצעת מחיר 

 לכל חשבונית. שתשולם

האם מדובר  מחיקת המיותרולציין על ידי  DACממחירון על המציע לציין אחוז הנחה / תוספת 

 חה או תוספת למחירון.בהנ

על המציע לכלול בחישוב הצעת המחיר את כל ההוצאות הנחוצות לצורך מילוי התחייבויותיו  

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

עלות נוספות הנלוות, נסיעות, ביטוחים, כלי עבודה, מיסים, אגרות והיטלים וכו' וכל הוצאה ו

האוניברסיטה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה הכרוכות ונלוות למתן השירותים מושא מכרז זה. 

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

 .הצעת המחיר הנקובה על ידי המציע הינה כוללת, סופית ומוחלטת. להצעת המחיר שלהלן

 :1סל 

 DACהמחירון אליו מתייחסת הצעת המחיר הינו מחירון 

 הנחה / תוספת אחוז פריט משקל

 )מחק את המיותר(הנחה / תוספת   אייפון 10%

 )מחק את המיותר(הנחה / תוספת   אייפד 60%

 )מחק את המיותר(הנחה / תוספת   iOS אביזרים 20%

 )מחק את המיותר(הנחה / תוספת   ביטס 1%

 )מחק את המיותר(הנחה / תוספת   אפלשעון  1%

 

 :2סל 

 הנחה / תוספת אחוז פריט משקל

 )מחק את המיותר(הנחה / תוספת   מק 10%

 )מחק את המיותר(הנחה / תוספת   אביזרי מק 20%
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 ימת מסמכיםרש .6

 

 אם צורף( )סמן  המסמך מס"ד

1  
וכן תקליטור המכיל  ונספחיו 3, נספח 2, נספח 1מסמכי המכרז וההצעה )כולל נספח 
  (, כשהם מלאים וחתומים החתומיםסריקה של מסמכי המכרז וההצעה 

2  

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

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

 

3  
 : תאגיד מציע שהינו לגבי

 באתר להפקה ניתן) השותפויות/החברות מרשם, המציע בגין עדכני נסח העתק
 "(.נסח הפקת" לשונית תחת, התאגידים רשות של האינטרנט

 

4  
 גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור העתק

  .1976-ו"התשל, ציבוריים

5  
 ל"כנ אישור להמציא ניתן. המסים רשות ידי על שניתן כפי, מס ניכוי בדבר תקף אישור

  .מס מיועץ או חשבון מרואה, דין פי על" מורשה פקיד"מ

  בתנאי הסף. 9.1כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים המפורטים בסעיף   6

7  
, בנוסח 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף תצהיר בהתאם

  למכרז. 'א 3 נספח

8  
הצהרה בדבר קיום/אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים 

  למכרז. 'ב 3 נספחלאוניברסיטה, בנוסח 

9  
-ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2במקרה של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 

  ב הנ"ל.2כנדרש בסעיף : אישור ותצהיר 1992

10  
רישיונות, אישורים והסמכות הנדרשים מהספק לביצוע הפעילות )כגון הסמכות מטעם 

  , רשויות סטטוטוריות וכדומה(הציודיצרן 

  כל מסמך נוסף הנדרש במסגרת הוכחת תנאי סף.  11

  אישור יצרן הציוד על מעמדו המסחרי של המציע  12

 
 : לבה תשומת

 זהה בכל יהיה( וכו' מורשה עוסק' מסברה, ח' 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

 אלה על חלופיים או נוספים מסמכים המציעמ לדרוש רשאית המכרזים ועדת -

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל המפורטים
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 אישור מחזור עסקים -א' להצעה -1נספח 
 

 תאריך: ____________ לכבוד:
 חברת  ______________

 
 

 111.12.201וביום  2011.11.12אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום הנדון: 
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.  .א

  

 המחזור הכספי השנתי של חברתכם דוחות הכספיים המבוקריםנתונים המוצגים בבהתאם ל .ב
 :כדלקמן , הינו2ו/או  1הנזקף לסל 

 
 

 2סל  1סל  המסתיימת ביום שנה

11.12.2011   

11.12.2011   

11.12.2016   

 
 

 : הערות

  .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח  
 
 

 בכבוד רב, 
 ______________________ 

 רואה חשבון 
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 1176 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף בהתאםתצהיר  – למכרז 'ב 1 נספח

 

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

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

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

 שמספרו ___)להלן: "המכרז"(. 

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

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

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ובתצהירי זה 

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

 אני מבין/ה אותם.

 . הגוף הינו "תושב ישראל"

 [)מחק את המיותר(

ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, סק דין חלוט בפ"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו /או הגוף ו

ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  1987-התשמ"ז

 . 2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991-תשנ"א

 או

 1987-ם, התשמ"ז"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות  לפי חוק שכר מינימו/או הגוף ו

, אשר 1991-ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

האחרון  , אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד2002באוקטובר  31נעברו אחרי יום 

 .להגשת הצעות במכרז

 

    זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.         

 

 

 ]שם וחתימה[

 

 אישור

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

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

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

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

 .בפניעליה חתם/ה ו

 

 תאריך  ותמת ומספר רישיון עורך דיןח  חתימת עוה"ד

 



      

 אוניברסיטת בר אילן
 APPLEרכישת מוצרי  : 10/16' מס מכרז

 

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

 חותמת התאגיד(

 16/2/2017 

   
 39עמוד  

 ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים1ב)2לפי סעיף תצהיר  – למכרז (2)'ב 1 נספח

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

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

בהסכם למתן שירותים אוניברסיטת בר אילן  התקשרות עם/נת תצהיר זה לצורך הנני נותן[במקרה של יחיד]

 "(. ההסכם)להלן: "

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

צהיר כי הנני . אני מעם האוניברסיטה בהסכם]למלא תפקיד[, המבקש להתקשר  ______משמש/ת _______

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

  –הנני מצהיר כי 

 חוק שוויון זכויות(  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  (1)

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

 לחילופין

 וויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקיים אותן;לחוק ש 9הוראות סעיף    )א( (2)

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

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

 –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9ום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף החברתיים לשם בחינת ייש

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

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8כהגדרתו בסעיף 

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

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

לחוק  9נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 

 שוויון זכויות, הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;

ני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל א   )ד(

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

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

________________ 

                               ]שם וחתימה[      

 אישור

 משרדי כי ביום __________ הופיע/ה בפני בבזה מאשר/ת  עו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
מר/גב' _____________ שזיהה/תה ,  בישוב _________    __________________________בכתובת 

אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי באופן  
עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ואמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 בפני.
                 ____________________          ________________                 ____________________________ 

 תאריך                                            ותמת                     ח                                                          עו"ד                             
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אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים  / קיום הצהרה בדבר – למכרז' ג 1 נספח

 אחרים לאוניברסיטה

 נוסח לתאגיד:

, המציעלמיטב ידיעתי  כיבזה מטעם המציע ובשמו,  מצהיר.____________, ז.מ, ________, אני
 כל או, בו משרה נושא, בו שליטה בעל(, שותפות הוא אם) שותפיו(, חברה הוא אם) בו מניות בעלי
 יםקשור: אחות חברה, אם חברה, בת חברה לרבות, בעקיפין או במישרין, אליו הקשור תאגיד או אדם

 בכל או מועסק-, קשר משפחתי, קשרי מעסיקעסקי בקשר( המיותר את למחוק נא) קשורים אינם/ 
באופן , לאוניברסיטה שירותים שנותן מי עם או האוניברסיטה עם, בעקיפין או במישרין, אחר קשר

 .  דין פי על או החוזה פי על המציע מהתחייבויות איזו לקיום בקשר עניינים ניגוד  ליצור  עלולש

במקרה . כאמור עניינים ניגוד של במצב אותו להעמיד העלול עניין כל על לאוניברסיטה יודיע המציע
 יפעל בהתאם להחלטתה.כזה יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והמציע 

 במהלך וגם, בו זכהיש וככל, המכרז בהליכיאת המציע  ותחייב תקפה תהיה זו הצהרה והתחייבות 
 .החוזית ההתקשרות

 נוסח לאדם פרטי:

( המיותר את למחוק נא) קשור יאינ/  קשור אני כי מצהיר.____________, ז.מ, ________, אני
 עם, בעקיפין או במישרין, אחר קשר בכל או מועסק-מעסיק, משפחתי, קשרי עסקי בקשר

 בקשר עניינים ניגוד  ליצור  עלולבאופן ש, לאוניברסיטה שירותים שנותן מי עם או האוניברסיטה
 .  דין פי על או החוזה פי על מהתחייבויותיו איזו לקיום

. במקרה כזה כאמור עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד העלול עניין כל על לאוניברסיטה אודיע
 תחייב אותי. והחלטתהיוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה 

 במהלך גם, בו זכהאש וככל, המכרז בהליכיאותי   ותחייב תקפה תהיה זו הצהרה והתחייבות 
 .החוזית ההתקשרות

 (:םבקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנ יםהנמצא הגופיםפירוט 

מקבל השירות  החברהשם  ח.פ.
 באוניברסיטה

תיאור הפעילות 
 המבוצעת
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