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 ________________ המציע וחותמת חתימה

 

 אוניברסיטת חיפה
 18/2018פומבי מכרז 

 

  18/2018מס' מסגרת הזמנה להגשת הצעות למכרז 
 

  ומתן אחריות ושירות APPLEאספקת מוצרי בנושא: 

 לאוניברסיטת חיפה 

 
הכל כמפורט בהסכם , ומתן אחריות ושירות APPLEאספקת מוצרי במעוניינת אוניברסיטת חיפה 
 הנכם מוזמנים להגיש הצעות למכרז כאמור.ובמסמכי המכרז. 

הגשת באתר האינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(, אך  המכרזניתן לעיין בחוברת 
 גבי חוברת המכרז המקורית בלבד.ההצעה למכרז תתבצע על 

, אגף משק ומבנים 202, חדר הראשין יבבני ,24.06.18, 'א החל מיום לקבלאת חוברת המכרז ניתן 
 .09:00-15:00ה' בין השעות -בימים א' 04-8249113, טל'  רפפורט שוקיבאוניברסיטת חיפה, אצל  

לתיבת המכרזים  12.00, בשעה .7.18024 עד לא יאוחר מיוםמועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 
 .ראשיאגף משק מבנים בניין  202בחדר 

 האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

 

 

 

 בברכה,                     

                                                       

                                                                          

 נחמה ברמן         

 מנהלת מחלקת הרכש והפרסומים                                                                                         

 
 

 טבלת ריכוז תאריכים

 שעה תאריך נושא

  22.06.18 פרסום מודעה

 15:00 – 09:00ה' :  –ימים א'  24.06.18החל מיום  מסירת חוברת המכרז

שאלות מועד אחרון להגשת 
 ההבהר

 14:00 5.07.18עד יום 

 12:00 24.07.18 עד יום מועד אחרון להגשת הצעות
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 ________________ המציע וחותמת חתימה

 אוניברסיטת חיפה
 18/2018  פומבימכרז 

 לאוניברסיטת חיפה  ומתן אחריות ושירות APPLEלאספקת מוצרי 
 

 מסמך א'

  18/2018כתב הוראות למגישי הצעות למכרז 
 

 הגדרות .1

 

 אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר הכרמל, חיפה.  -      " האוניברסיטה"
 

על פי  APPLEמוצרי של  תשירוופקה, הובלה, אחריות, אס -                 "אספקה"
מטעם האוניברסיטה, ועל פי תנאי מסמכי המכרז הזמנה בכתב 

 והוראות ההסכם להלן.

, בכמות וצרים" של המאספקה"הלביצוע  ב הזמנת רכשכת   -                "  ההזמנ"
ובמועדים המפורטים בהזמנה כאמור, וכן שאר התנאים 

החתומה על ידי הגורמים המוסמכים לכך המפורטים בה, 
זוכה למעת לעת טה, אשר תועבר ע"י האוניברסיטה יבאוניברס

 .לצורך ביצוע האספקה

 ומתן אחריות ושירות  APPLEמוצרי  לאספקת 18/2018כרז מ  -                  " המכרז"
  .לאוניברסיטת חיפה

אשר ייערך וייחתם בין  וצריםהמשל  לאספקה הסכם -      " הסכםה"
מעת לעת  מוצריםלאספקת ההאוניברסיטה ובין הזוכה, 

הסכם ב, בנוסח ובתנאים כמפורט לאוניברסיטה על ידי הזוכה
 .הכלול בין מסמכי המכרז 'ד מסמך

 האוניברסיטה י"ע כדין נתקבלה והצעתו למכרז הצעה שהגיש מי -      " זוכה"
 .מוצריםאספקה של הל ונבחר

נייחים וניידים,  מחשביםלרבות  APPLEמתוצרת   מוצרים -             "וצריםהמ"
  .שוניםפרטי ציוד קצה  כןו אייפוניםאייפדים, טבלטים, 

 

 מי שהגיש הצעה למכרז.   -        "המציע"

 

 צעותה .2

אחריות וכן למתן  APPLEמוצרי האוניברסיטה מזמינה בזה הצעות לאספקה של  .א
תוך יצירת רשימת ספקים מאושרים ועריכת תמחור  עבור האוניברסיטה ,ושירות

 ביניהם.
 

כמפורט  זוכים, הכל לושההאוניברסיטה תבחר בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה עד ש  .ב
 במסמכי המכרז ובנספחיו.  
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 ________________ המציע וחותמת חתימה

 לידיעת מגישי ההצעות .3

בכתב ומימושו יהא באמצעות הזמנה  ,מסמך ד' ההתקשרות תתבצע על פי ההסכם .א
, הכול כמפורט במסמכי המכרז, לזוכה ע"י האוניברסיטהמעת לעת שתימסר 

 .ההסכם והמפרטים הטכניים
 
אותם מבקשת האוניברסיטה לרכוש אינו ידוע בשלב זה. מוצרים יובהר כי כמות ה .ב

כדי להוות  ההינה בגדר הערכה בלבד ואין בכלשהי, אם תינתן, הערכת כמויות 
כלשהם מצד האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם,  התחייבות או/ו מצג

 כלפי או טענה ו/או תביעה/ו דרישה לו כל תהיינה ולא לו אין כי והמציע מצהיר
 על זה במכרז זה בהקשר או לאמור/זה ו בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה

 נספחיו.
 

נשוא  האספקההאוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותהא רשאית לפצל ביצוע  .ג
בין הזוכה/ים.  וצריםהמאספקת מכרז זה בין מציעים שונים ו/או לשנות היקף 

ו/או לשנות את  האספקההיקף שינוי הזוכה/ים לא יהיו זכאים לכל פיצוי עבור 
 .הצעת המחיר על ידם

 

 סמכי המכרזמ .4

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז: 

 ההוראות למגישי הצעות למכרז.כתב  -מסמך א' .א

 דף קריטריונים להערכת איכות המציע. -למסמך א' 1נספח 

 נוסח הצעה למכרז. -מסמך ב' .ב

 המציע. תצהיר לגבי ניסיון  –למסמך ב'  1נספח 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. תצהיר – למסמך ב' 2נספח  

 .אישור רו"ח – למסמך ב' 3נספח  

 .ערבות ביצוע ההסכם נוסח -'גמסמך  

 .הסכם –מסמך ד' 

 

 במכרז להשתתפות סף תנאי .5
 על המציע, כתנאי לבחינת הצעתו, למלא אחר התנאים המצטברים הבאים:

מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש המציע רשום בכל  .א
  כשהם ברי תוקף.לצורך ביצוע ההתקשרות בידו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין 

 . ASE - Apple Solution Expert Education  מסוגApple  הסמכת יצרןלמציע  .ב

 200,000בהיקף של ת לפחו גופים 3-ומתן שרות ל  Appleלמציע ניסיון במכירת  מוצרי  .ג
שנים רצופות במהלך  3)לכל אחד מהם( במשך תקופה של לפחות כולל מע"מ בשנה ₪ 

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  5

הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  והתצהיריםלמציע כל האישורים  .ד
 .1976-התשל"ו

 והמציעאת כל דרישות הדין והתקנים הרבלנטיים  מוקייינשוא ההצעה  מוצריםה .ה
אם קיים, לעניין תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים,  ,בדרישות התקן עומד

 .1953-"גהתשי

אינם כוללים הערה בדבר  2016 - 2015ים הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנ .ו
ואין היתכנות  ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי"

להערת "עסק חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים ועד המועד האחרון להגשת 
 ההצעות למכרז.
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 ________________ המציע וחותמת חתימה

 האספקה בקשר לביצוע  האוניברסיטה דרישות .6

 
 ומהדרישות המפורטים להלן:על הזוכה לעמוד בכל אחד ואחד מהתנאים 

בעל ידע, יכולת, ניסיון מוכח, מיומנות, כשירות, אישורים, רישיונות  הזוכה יהא  .א
במהירות, ביעילות  אספקהוהיתרים כנדרש עפ"י דין, כשהם ברי תוקף, לביצוע ה

 ובדייקנות.

 מובהר כי האחריות על עמידה בלוחות הזמנים תהא מוטלת על הזוכה. .ב

ידי הזוכה על פי הזמנה מטעם האוניברסיטה, אשר תועבר לספק  האספקה תבוצע על .ג
 בהתאם לנהליה הפנימיים של האוניברסיטה, המתעדכנים מעת לעת.

האספקה תסופק למחסן הראשי של האוניברסיטה בהתאם למועדים המופיעים  .ד
 בהסכם, ובהתאם לתנאי ההזמנה ו/או הוראות הגורם הרלוונטי לכך באוניברסיטה.

ביתר ושיסופקו לאוניברסיטה יעמדו בכל הדרישות המופיעות בהסכם  מוצריםה .ה
ם, ראויים לשימוש ובהתאם ויהיו תקינים, מתאימים לתיאור ,הוראות מסמכי המכרז

 התקנים הרלבנטיים.  לדרישות

בהתאם  מוצריםהאספקה בהתאם למכרז, תכלול מתן אחריות ושירות תחזוקה ל .ו
 '.דלמפורט בהסכם מסמך 

 

 להגשת הצעות למכרז וכתובתועד מ .7

בבניין  הראשי  202על ההצעה למכרז להגיע לאגף המשק והמבנים באוניברסיטת חיפה חדר 
 לתוך תיבת המכרזים.  12:00שעה  24.07.18לא יאוחר מיום 

 הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון.

 

 והבהרות שאלות .8

לגב'  0041:בשעה:  5.07.18ליום  ביחס למכרז ניתן לפנות עד ובירורים לשאלות .א
. כל nberman@univ.haifa.ac.ilלדוא"ל  בכתב בלבדנחמה ברמן. פניות תעשנה 

התשובות לשאלות ירוכזו במסמכי הבהרות ויופצו לכל המשתתפים בדוא"ל וכן 
רק תשובות בכתב תחייבנה לעניין באתר המכרזים של האוניברסיטה באינטרנט. 

 .הזמנה זו

ע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר ובמידת הצורך יבאחריות המצ .ב
 יפעל לקבלת אישור טלפוני מאיש הקשר.

מציע יציין את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים הבפנייתו בכתב בדוא"ל,  .ג
שלו, לרבות שם מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל. לגבי כל שאלה יצוין 

 היא מתייחסת. מספר הסעיף במכרז אליו

תשובות האוניברסיטה לשאלות שהוגשו ושמצאה לנכון להשיב עליהן וכן הבהרות,  .ד
עדכונים, תיקונים ושינויים במכרז יופצו, בסבב אחד או במספר סבבים, באתר 

לצרף ויהוו חלק ממסמכי המכרז אותם יש  באינטרנטשל האוניברסיטה המכרזים 
 , כשהם חתומים.להצעה

הפוטנציאליים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של  באחריות המציעים .ה
 האוניברסיטה בדבר התשובות והעדכונים.

 לחייב כדי, בטלפון אופה -בעל שיימסרו הבהרה או נתון, פרט כל של בכוחו אין .ו
. רק תשובות ועדכונים בכתב, ואשר המכרז תנאי את לשנות או האוניברסיטה את

באתר האינטרנט או שנמסרו בכתב למציעים,  ידי האוניברסיטה-פורסמו על
 מחייבות את האוניברסיטה.
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 ________________ המציע וחותמת חתימה

 ופן הגשת הצעות למכרזא .9

 כדלקמן: אחד בעותקלמכרז תוגש  ההצעה

הצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי נוסח "הצעה למכרז"  .א
 המכרז מסמכי שארהכלול בין "מסמכי המכרז", כמסמך ב', ויצורפו אליה כל 

  .המציעידי -על וחתומים מלאים הם כאשר הנדרשים והמסמכים

הצעה למכרז, על כל נספחיה וצרופותיה, תושם במעטפה המיוחדת לכך עליה  .ב
 יירשם מס' המכרז ונושא המכרז.

 כשהםעל המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז,  .ג
ל כל אותם המסמכים ולחתום כדין על ההצעה וע ברור יד בכתב או מודפסים

 מובהר לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה.אשר על מגיש ההצעה הנלווים לה 
ממסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו, לרבות על  ועמוד עמוד כלכי יש לחתום על 

ובראשי תיבות.  באמצעות חותמתאם יהיו,  ,קובץ התשובות לשאלות ההבהרה
 כמו כן, יש לחתום באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.

 ואישורים רישיונות וכןעל ההצעה לכלול, בין השאר: פרטים לגבי המציע, ניסיונו,  .ד
 המציע עמידת הוכחת לצורך הנדרשים והמסמכים האישוריםהתעודות,  כל לרבות
 .הסף בתנאי

וכן כל מסמך  להצעתו עותק חתום על ידו של כתב הוראות זהלצרף על המציע  .ה
 . שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה

 , על המציע לצרף להצעתו המסמכים הבאים:בנוסף

 .המציעבידי כתב הוראות חתום  (1)

הצעה בנוסח מסמך ב' למסמכי המכרז מלאה ובכתב ברור וחתומה בחתימת  (2)
 להתחייב בשם המציע.המציע עם אישור עו"ד כי החותם מורשה 

תדפיס עדכני של מסמכי ההתאגדות;  נאמן למקורהעתק  -שהוא תאגיד  מציע (3)
 . מרשם החברות

אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו עוסק  (4)
מורשה וכי הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק מס ערך 

וכי הוא נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, 
 מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן.

)ב( יצרף המציע להצעתו אישור מאת היצרן על 5לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (5)
 ההסמכה הנדרשת. 

ומאומת תצהיר חתום  להצעתו)ג( יצרף המציע 5לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (6)
)שם הלקוח, היקף  את ניסיונו כנדרש בתנאי בו יפרט למסמך ב' 1 נספחבנוסח 

 ההתקשרות, תקופת ההתקשרות ופרטי איש קשר ממליץ(. 

 2התצהיר נספח  המציע להצעתו אתצרף י( ד)5לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (7)
 .למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד

( יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בנוסח ו)5לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (8)
 למסמך ב'. 3נספח 

ב לחוק חובת מכרזים, 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל  (9)
, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף 1992-התשנ"ב

 לחוק הנ"ל. 'ב2

המציע, ניסיונו, האוניברסיטה שומרת על זכותה לערוך בירורים לגבי מוניטין  .ו
, ניסיון המציעהאוניברסיטה תהא רשאית לבדוק את  ושביעות רצון לקוחותיו.

ספים ועל מגיש התעודות והאישורים כאמור, ולדרוש, במידת הצורך, פרטים נו
 יד לכשיידרש לכך.ההצעה יהא לספקם מ
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 ההתקשרות תקופת .10

 :)להלןממועד החתימה על ההסכם חודשים,  36תקופת ההתקשרות תמשך  .א
לאוניברסיטה שמורה האופציה להאריך את תקופת  .("תקופת ההתקשרות"

חודשים כל אחת באופן שבו  12ההתקשרות בעוד שתי תקופות נוספות של 
ימים מראש )להלן:  30ההתקשרות תימשך עד חמש שנים וזאת בהתראה של 

 "(.האופציה"

שיספק וצרים למ אחריות ושירותי תחזוקה ותיקון מלאיםיתן  הספק .ב
חודשים  36תקופה של  למשךללא תוספת תשלום, כל חלקיהם, לו לאוניברסיטה

לשביעות רצונה  שמסופק בהתאם להסכם זה מוצרכל קבלת  ממועדהלקוח באתר 
הספק יהא לתחזק  על. בכלל זאת, "("תקופת האחריות)להלן:  אוניברסיטהשל ה

, ללא כל מתן תמורה נוספת מעבר באופן שוטף ולתקן כל קלקול ותקלה וצריםמה
 .  עוד מובהר כי האחריות תכלולהפרטנית לפנייה שהוצעה על ידו במענה לזו 

על חשבונו של הספק, הכל כמפורט בהסכם ונספח  הלקוח אתרמאיסוף והחזרה 
  השירות המצורף אליו.

להוסיף ולשנות את התנאים הנ"ל או חלק  האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות .ג
מהם, או להתנות תנאים אחרים, לפני חתימת ההסכם הפורמאלי בין הזוכה 

 לאוניברסיטה.

 רבות בנקאיתע .11

במועד חתימת הזוכה על ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה 
אשר ₪( אלף  חמישיםש"ח ) 50,000בסך של  ' גבנוסח המופיע במסמכי המכרז כמסמך 

'( דעל פי ההסכם )מסמך  תשמש כבטוחה למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה
 "(. ערבות הביצועולהבטחת אחריות טיב ביצוע השירותים על ידי הזוכה )להלן: "

האחריות ום לאחר תום תקופת י 90זה, תעמוד בתוקף  10עיף כמפורט בס ערבות הביצוע,
כשמדד  ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,סופק לאוניברסיטהעל אחרון המוצרים שי

  הבסיס יהא המדד הידוע במועד חתימת האוניברסיטה על ההסכם מסמך ד'.

 תחייבויות הזוכה במכרזה .12

 האוניברסיטה של לזכותה בכפוף', דהזוכה מתחייב לחתום על ההסכם בנוסח מסמך 
כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל  ועל, שינויים בו לערוך

 ימים מרגע שהודיעה לו האוניברסיטה על דבר זכייתו. 10, וזאת תוך של הזכייה במכרז

  ההצעה הזוכה חירתקריטריונים לב .13

 בדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז.ית - בשלב הראשון .א

תיבדקנה לפי  הראשון לעיל כל ההצעות, שעברו בהצלחה את שלב - בשלב השני .ב
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    הקריטריונים והמשקלות הנקובים להלן:

 המשקל הקריטריון
תפנה  קריטריון זהבמסגרת בדיקת  -חוות דעת ממליצים

אצל כל אחד מן המציעים  אנשי קשר 3-ל האוניברסיטה
קריטריונים ל תוך התייחסות למציעלתת ציון ותבקש מהם 

המפורטים בטופס הקריטריונים להערכת איכות המציע 
משקל הלמסמך א'(, כאשר לכל אחד מהם יינתן  1)נספח 

אנשי הקשר אליהם תפנה האוניברסיטה הנם  .הנקוב בטופס
 אנשי קשר, או המפורטים בהצעההלקוחות  אנשי הקשר מן

ככל שאיש קשר מסוים לא יידע  .אחרים לפי שיקול דעתה
 5ות על אחת השאלות, הציון שיינתן לשאלה זו יהיה לענ

 . המציעים מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה.10מתוך 
 את הזכות במסגרת בדיקה זושומרת לעצמה  האוניברסיטה 

ככל שיש לה בניסיון קודם שלה עם המציע, גם להתחשב 
ניסיון קודם עמו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת, 

  .בטופס כאמוראמות המידה ולמשקלות המצוינים ל בהתאם

 
 
 

%100  
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 ________________ המציע וחותמת חתימה

 

מציעים, שהצעותיהם השיגו את  3האוניברסיטה תבחר כזוכים במכרז עד  .ג
 המיטביים בהתאם לאמות המידה המפורטות לעיל. הציונים 

 75%ל מתחת הנו שקיבלה שהציון בהצעה תבחר לאהאוניברסיטה אף האמור,  על .ד
 ."ציון הסף"(. )להלן:

הזוכים כאמור יהוו רשימת ספקים מאושרת להזמנות עתידיות לאחר חתימת  .ה
ההסכם עמם. האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות לזוכים שנבחרו בפניה פרטנית 

בהיקף ובאופן שיוזמן בפניה הפרטנית, אספקה בתקופת ההסכם לצורך הזמנת 
 וכמפורט בנוסח ההסכם.

 

 זמן תוקפה של הצעה למכרז וביטולה .14

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 90קפה של הצעה למכרז יהא תו א.

במקרה של התמשכות הליכי המכרז האוניברסיטה תהא רשאית לדרוש את הארכת  ב.
 .והמציעים יחויבו לפעול בהתאם לכךיום נוספים  90-תוקף ההצעות ב

 במכרז הזכייה .15

ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז לזוכה, או במועד אחר שיקבע ע"י  10 בתוך א.
זוכה מתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם כל האוניברסיטה, 

  מציא את ערבות הביצוע.להוכן  ביצוע והוצאה לפועל של הזכייה במכרז
 

ובכפוף לזכות  ,'דכמסמך זוכה מתחייב בזאת לחתום על ההסכם בנוסח המצורף כל  ב.
 האוניברסיטה לעשות כל שינוי בנוסחו, כמתחייב על פי שיקול דעתה.

 

 המכרזביטול  .16

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או  .א
לא יעמדו בדרישות המציעים לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה ש

הזמנים, בעיות תקציב, אי קבלת הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות 
 היתרים וכיוצא בזה.

בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית  .ב
לבטל את המכרז גם אם יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו 

 חיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.הצעות מ

האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז. הודעה  .ג
מסמכי  קבלתהמכרז תועבר למציעים למספר הפקס שנמסר על ידם עם על ביטול 

 המכרז.

 

 שונות .17

גש האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותו .א
שלא באופן, בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא 
להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה 
ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו/או לא להתחשב 

עומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר ל
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת 

 ההצעה כדבעי.

תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם  אוכל שינוי ו/ .ב
תקנה זכות  -בגוף מסמכי המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת 

טה להתעלם מכל שינוי, תוספת והסתייגות כאילו לא היו, או לפסול הצעה, לאוניברסי
 לפי שיקול דעתה הבלעדי. להכו
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האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל  .ג
או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת  , להשלים מסמכיםהבהרות

 ההצעות.

 המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו.אין בעצם פרסום  .ד

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע  .ה
על  ' ובנספח הביטוח המצורף אליו.ד מסמךשיזכה במכרז, המפורטות בהסכם 

המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים 
במסגרת הפניה הביטוח יש להעלות ידה ויזכו במכרז. כל הסתייגות לגבי דרישות במ

 לעיל.  כאמורובתוך המועד שנקבע לכך  להבהרות

 300האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה הזוכה במכרז למציע/ים בעלות של  .ו
ש"ח. מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש, עם הגשת 

צעתו למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. המציע מסכים ה
ומאשר, כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה 
לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה. 

 סחרי.מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע לא יהווה סוד מ

יובהר בזאת כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים  .ז
 ו/או הקשורים למכרז ו/או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. 

בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו, הנכם מתבקשים להחזיר לאוניברסיטה  .ח
 כוש האוניברסיטה.את כל מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם ר

 

 

 

 ,בברכה

 נחמה ברמן

  רכש' מח מנהלת

 

 

 

 

 

 אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל.

 

                                                                  

 המציע ת+חתימחותמת                                                                   תאריך
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 למסמך א' 1נספח 

 
 המציע איכות להערכת קריטריונים טופס

 
 : ________________________  הספקשם 

 
   שם המעריך :_____________________________

 
 הארגון:______________________

 
    טלפון: תפקיד בארגון ___________________

 
 /שנים חודשים  __________ :ארגוןמספק הספק שירותים להתקופה בה 

 
 החל מיום______________ ועד ליום ________________ 

 
 ציון גורמים סודר

 
 10 – 1בסולם של 
 

 הערות

שבו המציע זמן התרשמות הלקוח ממשך ה 1
 15% –לקבלת הצעות מחיר  משיב לבקשה

 ( 0-, התרשמות שלילית10-)התרשמות חיובית 

  

 המציע זמן היענותהתרשמות הלקוח ממשך  2
מרגע פנייתו לספק במקרה של בעיה/תקלה 

 20% –ומתן מחשב חלופי עד לפתרון התקלה 
 (0-, התרשמות שלילית10-)התרשמות חיובית 

  

התרשמות הלקוח ממקצועיות הספק וצוותו  3
 –האם חוזרת על עצמה  –בפתרון התקלה/בעיה 

20% 
, 10 -)רמת מקצועיות גבוהה בפתרון תקלות

 ( 0-נמוכהרמת מקצועיות 

  

האם ישנה  –התרשמות הלקוח מזמן האספקה  4
  15% –עמידה בלוח זמנים 
 (0-, התרשמות שלילית10-)התרשמות חיובית 

  

שביעות רצון הלקוח מיחס הספק והצוות הטכני  5
– 30% 

 (0-, נמוכה10-)גבוהה 

  

  
 הערות:
           
            
            

 
  תאריך _____________       
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 אוניברסיטת חיפה
     18/2018מכרז 

 

 מסמך ב'

 

  הצעה למכרז

 

 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה

 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה

 א.נ.,

 ומתן אחריות ושירות APPLEלאספקת מוצרי לאספקת  18/2018הצעה למכרז הנדון:  
 לאוניברסיטת חיפה

 

 

 

                                                       אנו הח"מ   .1

 כתובת    שם          

           

 מס' עוסק מורשה       מס' זיהוי/מס' רישום של חברה, שותפות או אגודה שיתופית

 

לאחר שקראנו, בחנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות  .2
וקבלנו  , אישור הביטוח,תכתב הערבות הבנקאי ההסכם,(, ההוראות""כתב  -למכרז )להלן 

, מציעים בזאת ואת כל המידע הדרוש לנו כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו מכם
 -" כמוגדר בכתב ההוראות, כמפורט להלן בהצעה זו )להלן אספקההצעתנו, לבצוע "ה

 (."ההצעה"

 וכישורים  אדם כוחאנו מצהירים כי הננו בעלי אמצעים, ידע, נסיון, מיומנות,  .א
ברמה גבוהה ביותר בתנאים המפורטים במסמך  אספקהלבצע את המתאימים כדי 

 .כרז' למסמכי המדא' ובמסמך 

מסמכי המכרז, לרבות כתב אנו מצהירים כי כל התנאים והדרישות המפורטות ב .ב
 עלינו וכי נוכל לעמוד בהם.ם מקובלים כוההסההוראות 
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בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא  רשומה חברתנו כי מצהירים אנו .ג
ביצוע התקשרות  לצורךו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין נההתקשרות וכן יש ביד

 כשהם ברי תוקף.

 ASE - Apple Solution Expert  מסוגApple  הסמכת יצרן לחברתנו .ד

Education . זו אישור מהיצרן על הסמכתנו כאמור.רצ"ב להצעתנו 

של  בהיקףלפחות  גופים 3-ומתן שרות ל  Appleלחברתנו ניסיון במכירת  מוצרי  .ה
שנים  3)לכל אחד מהם( במשך תקופה של לפחות כולל מע"מ בשנה ₪  200,000

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. רצ"ב  5רצופות במהלך 
 למסמך ב'. 1להצעתנו תצהיר חתום ומאומת אודות ניסיוננו כאמור בנוסח נספח 

את כל האישורים  נוכדין ויש ביד ספרים מנהלת חברתנו כי מצהירים אנו .ו
 אנו .1976-גופים ציבוריים, התשל"ו לפי חוק עסקאות הנדרשיםוהתצהירים 

 למסמך ב'. 2תצהיר חתום בנוסח נספח  זו להצעתנו מצרפים

מקיימים את כל דרישות הדין והתקנים נשוא הצעתנו  וצריםהמ כיאנו מצהירים  .ז
 .הרלוונטיים

אינם  2016 -2015ים לשנ חברתנוהדוחות הכספיים המבוקרים של אנו מצהירים כי  .ח
כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק 

ואין היתכנות להערת "עסק חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים ועד  חי"
רצ"ב להצעתנו אישור רו"ח חתום בנוסח   המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 למסמך ב'. 3נספח 

שנספק  מוצריםוהולמת וכי הבצורה מקצועית ספקה לבצע את האמתחייבים  אנו .3
 .ההסכםוהמכרז  לדרישותיהיו ברמה הגבוהה ביותר, ובהתאם  לאוניברסיטה

ושירותי תחזוקה ואחריות להם,  וצריםאנו מצהירים כי באפשרותנו להעניק אחריות למ .4
 את האחריות ומתן המוצעת על ידינו כוללת בהתאם למפורט בהסכם, וכן כי התמורה 

 שירותי התחזוקה לאורך כל תקופת האחריות, בהתאם לאמור בהסכם.

 אמצעותבומימושו יהא  אנו מצהירים כי ידוע לנו כי ההתקשרות תתבצע על פי ההסכם .5
בהתאם לנהליה הפנימיים, כפי שיתעדכנו מעת לעת,  הזמנה שתימסר לנו ע"י האוניברסיטה

 למסמכי המכרז.  'דמסמך ובהתאם לאמור בהסכם, 

בהיקף  מוצריםהזוכה ן אנו מצהירים שידוע לנו כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מ .6
מספקים  וצריםהמכספי ו/או כמותי כלשהו, והיא תהיה רשאית להזמין את 

 נוספים/אחרים, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

לעובדינו, נציגינו, או  אנו מצהירים כי ידוע לנו כי נהיה אחראים בלעדית לכל נזק שייגרם .7
 כל צד ג', בקשר עם ביצוע האספקה.

סכום אנו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז, נעמיד ערבות ביצוע ב .8
וערבותנו זו תשמש כבטוחה למילוי כל  בנוסח מסמך ג' למסמכי המכרז₪  50,000של 

ויחולו עליה  התחייבויותינו על פי ההסכם. ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן
 .הוראות ההסכם

 , ותק בענף זה וכו'(:ההתאגדותחברתנו )סוג  אודותפרטים להלן  .9

           

           

           

           

בין "מסמכי  הכלול הסכםבנוסח ובתנאים של נוסח ה הסכםלחתום על ה מתחייביםאנו  .10
המכרז" בשינויים המחויבים לפי העניין לפי קביעתכם ובכפוף לזכותכם לשנות תנאי 

 עד לחתימתנו עליו. הסכםה
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מהיום בו הודע לנו על ידכם  ימים 10לא יאוחר מתום  הסכםאנו מתחייבים לחתום על ה .11
 כי זכינו במכרז.

 90ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  מאשריםאנו  .12
, וכי במידה והליכי יום מהמועד הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות

 .יום נוספים בהתאם לדרישת האוניברסיטה 90המכרז יתמשכו נאריך תוקף הצעתנו ב

 אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה: .13

 חתום בידינו., 18/2018אות למגישי הצעות למכרז "כתב הור .א

 על ידינו.ם הבהרה חתולשאלות התשובות קובץ ה .ב

 לכתב הוראות. )ה( 9כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .ג

 ארבעת הנספחים להצעתנו זו, בהתאם למסמכי המכרז. .ד

 

  חתימה 

 

   חותמת

 

                         תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "דעו ישורא

 _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________,  אני הח"מ,
 

  מטעם חתימה מורשי הינםגב'____________ /ומרמאשר/ת כי מר/גב' _____________ 
 

 .כדין ידם על נחתם"ל הנ המסמך וכי בשמו להתחייב ומוסמכים המציע
 
 

 חותמת_______________________חתימה __________________________
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 למסמך ב' 1נספח 

 

 לגבי ניסיון החברה תצהיר
 

 200,000לפחות בהיקף של  גופים 3-ומתן שרות ל  Appleלחברתנו ניסיון במכירת  מוצרי  אנו מצהירים כי .א
השנים שקדמו  5שנים רצופות במהלך  3בשנה )כולל מע"מ( )לכל אחד מהם( במשך תקופה של לפחות ₪ 

 למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 המקיימים את התנאי: להלן רשימת לקוחות .ב
 מהות ההתקשרות תקופת ההתקשרות הלקוח

 (V)נא לסמן 
 היקף כספי שנתי

 )כולל מע"מ(
פרטי איש קשר 

 ממליץ
מועד 

תחילת 
 התקשרות

מועד 
סיום 

 התקשרות

 טלפון שם

 
 
 

    מכירת מוצרי
APPLE 

  מתן שרות למוצרי
APPLE 

   

 
 
 

    מכירת מוצרי
APPLE 

  מתן שרות למוצרי
APPLE 

   

 
 
 

    מכירת מוצרי
APPLE 

  מתן שרות למוצרי
APPLE 

   

     מכירת מוצרי
APPLE 

  מתן שרות למוצרי
APPLE 

   

 

 פרטי המצהיר מטעם המציע: שם מלא: ________________ תעודת זהות: _____________

 -תפקיד במציע: ___________ טלפון נייד: ______________________

 תאריך: __________________חתימה +חותמת: _______________________ 

 

 "דעו אישור

 אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת כי מר/גב' 

  וכי בשמו להתחייב ומוסמכים המציע מטעם חתימה מורשי הינםגב'____________ /ומר_____________ 

 וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  ,לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמתוכי  כדין ידם על נחתם"ל הנ המסמך

 וחתם/ה עליה בפני. ,לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל

 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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 למסמך ב' 2נספח 

 עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי חוק 
 

אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית חתימה 
"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי המציע" –מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

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

נכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר  .1
 כי במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. –משתי עבירות 

חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו לב 2 סעיףכמשמעותם בלענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" 
– 1976. 

 לחוק. 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:  -ב לסמן נא

  חוק שוויון זכויות( לא  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 .חלות על המציע

 או

  עובדים  100לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק  9הוראות סעיף
לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן,  –חוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך ל 9יישום חובותיו לפי סעיף 
אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי 

( לחוק ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה 2)1ב2הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 
לחוק שוויון  9יר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף הוא הצה –פסקת משנה 

זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי 
ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה )אם  30של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.

 

 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ה/הנני מצהיר .3

 

 חתימה:___________________

 

 אישור עו"ד

 

 אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת כי מר/גב' 

  וכי בשמו להתחייב ומוסמכים המציע מטעם חתימה מורשי הינםגב'____________ /ומר_____________ 

 וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  ,לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמתוכי  כדין ידם על נחתם"ל הנ המסמך

 וחתם/ה עליה בפני. ,לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל

 

 

________________ ________________ ________________ 

 תאריך חתימה וחותמת שם
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 למסמך ב' 3נספח 

 

 (ו)5לצורך הוכחת תנאי סף סע' אישור רו"ח 

 
 מס' רישיון _____________ , ח"רו, _______________ מ"הח אני

 __, ___________________________________:_____הינה  שכתובתי

 

 :בזאת כי לאשר מתכבד

 ________,   מספר מזהה:_______________: ______________________המציע התאגיד שם

 

אינם כוללים  והם בוקרו על ידי 2016 -2015השנים של המציע התאגיד הדוחות הכספיים המבוקרים של  (1)
הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי"* או כל הערה דומה המעלה 

 ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".
 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילותו מאז הדוחות הכספיים  (2)
 כן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע.האחרונים המבוקרים ו

 

 18/2018 האחרון להגשת ההצעות למכרזהנ"ל ועד למועד האחרונים ממועד החתימה על הדוחות הכספיים  (3)
לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות , לאוניברסיטת חיפה אחריות ושרות APPLEמוצרי לאספקת 

ותי לרעה במצבו העסקי של התאגיד המציע עד לכדי העלאת ספקות ( לעיל, מידע על שינוי מה2בסעיף )
 ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי".

 

 

 של לשכת רו"ח בישראל 58"עסק חי" כהגדרתו בתקן ביקורת מס'  *

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חותמת           חתימה           תאריך     
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 אוניברסיטת חיפה
      18/2018מכרז 

 

 'גמסמך 

 להבטחת ביצוע ההסכם –נוסח ערבות 
 

 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה

 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה

 

 א.ג.נ.,

     כתב ערבות מס': 

 

"( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה הנערב* )להלן: "     לפי בקשת 
סכום ש"ח( )להלן: " אלף םחמישי ש"ח )במילים: 0,0005ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

 APPLEוצרי אספקת מל"( ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, להבטחת מילוי של תנאי ההסכם מיום _____ הערבות
 על ידי הנערב.  - לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות

 " יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד"

 .2018יוני " יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש מדד הבסיס"

" יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותנו זו, אך לא פחות המדד החדש"
 ממדד הבסיס.      

ימים ממועד דרישתכם בכתב  שבעהערבותינו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך 
אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד החדש בגין הסכום 
הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו, מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכך, ומבלי 

  ערב.שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מהנ
 

 .הסכום יתרת לגבי בתוקפה הערבות תישאר, הערבות מתוך חלקי סכום לחלט תתבקשו שבו במקרה

 ועד בכלל. _________ _____ערבותינו זאת בתוקף עד 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל דרך שהיא. 

 בכבוד רב          

             

 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 

  שם הנערב יהא זהה לשם המציע הזוכה.*



19 

 

 ____________________________ המציע חתימת                                                                                                  19
 

 
 אוניברסיטת חיפה

      18/2018מכרז 

 

 

 לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות  APPLEוצרי אספקת מל

 

 'דמסמך 

 

 

  הסכם
 2018 ___שנערך ונחתם ביום ....... לחודש 

 

 

 ב י ן

 

 אוניברסיטת חיפה

 אבא חושי שדרותמ

 הר הכרמל, חיפה

 ("האוניברסיטה" :)להלן

 מצד אחד;

 ל ב י ן

 

................................................. 

 ........................................... -מ

 ("ספק"ה :)להלן

 מצד שני;

 

" )להלן: וצריםשל "המ הקבלת הצעות לאספקל  18/2018 'מס והאוניברסיטה פנתה במכרז הואיל
 ;כאמור וצריםשירות ואחריות למ הלן, לרבותל"(, כהגדרת מושג זה המכרז"

והספק הגיש הצעתו על פי תנאי המכרז וועדת המכרזים של האוניברסיטה קיבלה הצעתו בכפוף  והואיל
 לתנאי והוראות הסכם זה להלן;

 פוף להן;וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן ובכ והואיל

 

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 פרשנות .1

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. , בין אם צורפו ובין אם לאו,זה והנספחים לו  הסכםלהמבוא  .א

 במכרז מהווים נספח להסכם זה. ספקמסמכי המכרז וההצעה הזוכה של ה .ב

להוראות אחד מנספחיו תגבורנה ההוראות המטיבות עם  הסכםבמידה של סתירה בין הוראות ה .ג
 האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה.

זה, עד כמה שהדבר אינו סותר את תוכן הדברים או הקשרם, תהא למונחים הבאים   הסכםב .ד
 המשמעות הרשומה בצידם:

על פי הזמנה בכתב מטעם  APPLEמוצרי של  תשירוואספקה, הובלה, אחריות, " אספקה"
 האוניברסיטה, ועל פי תנאי מסמכי המכרז והוראות ההסכם להלן.

, בכמות ובמועדים המפורטים בהזמנה וצריםכתב הזמנת רכש לביצוע "האספקה" של המ   "  "הזמנה
כאמור, וכן שאר התנאים המפורטים בה, החתומה על ידי הגורמים המוסמכים לכך 

 עת לזוכה לצורך ביצוע האספקה.באוניברסיטה, אשר תועבר ע"י האוניברסיטה מעת ל

  .לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות  APPLEמוצרי  לאספקת 18/2018כרז מ   " המכרז"

נייחים וניידים, אייפדים, טאבלטים,  מחשביםלרבות  APPLEמתוצרת   מוצרים "וצריםמ
ואין  כותרות הסעיפים מובאות לשם הנוחיות בלבד .שונים קצה ציוד ופרטי אייפונים

 להיעזר בהן לשם פרשנות.

 

 תקופת ההתקשרות .2

. ("תקופת ההתקשרות" :)להלן חודשים ממועד החתימה על הסכם זה 36תקופת ההתקשרות תמשך  .א
 12לאוניברסיטה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד שתי תקופות נוספות של 

ימים מראש  30וזאת בהתראה של חודשים כל אחת באופן שבו ההתקשרות תימשך עד חמש שנים 
 "(.האופציה)להלן: "

 אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מ"תקופת האחריות", כהגדרתה להלן.  .ב

להפסיק , והמוחלט קול דעתה הבלעדייולפי ש ,האוניברסיטה תהיה רשאית בכל עתכי מוסכם בזאת  .ג
הסכם זה לסיום אף לפני תום פי -להביא ההתקשרות עלעל פי הסכם זה ו את תקופת ההתקשרות

 ספקהלא יזכה את כאמור קיצור תקופת ההתקשרות  יום מראש. 30בהודעה של  תקופת ההתקשרות
 מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. ספק, והבכל פיצוי ו/או החזר כספי באשר הוא

 

 ספקהצהרות ה .3

 :כיומתחייב בזה  מצהיר ספקה

אמצעים ומיומנויות לביצוע יעיל של  ניסיון, מומחיות, כשירות,הינו בעל הידע, הספק מצהיר כי  .א
 על פי ההסכם. האספקה

באיכות מעולה, ברמה הגבוהה ביותר, שיספק לאוניברסיטה יהיו חדשים,  וצריםהספק מצהיר כי המ .ב
הבטיחותיים ובעלי כל האישורים  הדין והתקנים הרלוונטייםללא פגמים ועומדים בכל הדרישות 

 הנדרשים, ככל ונדרשים, מטעם כל גוף או רשות.

לאוניברסיטה  וצריםהמהספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל הזכויות הנחוצות לצורך אספקה של  .ג
פקו על ידו יהיו נקיים מכל שעבוד )לרבות שעבוד צף(, משכון, עיקול או זכות צד ג' וסשי וצריםהמוכי 

 כלשהי.

על פי צרכיה ויבוצע , מוצרים אינו ידוע בעת כריתת ההסכםר לו שהיקף רכישת ההספק מצהיר כי הובה .ד
או טענה ו/או /ו דרישה לו כל תהיינה ולא לו אין כי מצהירוהספק מעת לעת של אוניברסיטת חיפה 

 .ביחס לכך האוניברסיטה כלפי תביעה

הספק מצהיר כי ידוע לו כי כל ההוצאות הכרוכות בביצוע חיובי הספק על פי הסכם זה יחולו על הספק  .ה
לבדו והספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בקשר למילוי חיוביו מעבר לתמורה האמורה במפורש 

 להלן. 9בסעיף 

מסירת הזמנה מימושה של ההתקשרות שתתבצע על פי ההסכם כפופה להספק מצהיר כי ידוע לו כי  .ו
 .לצרכיה להוראות הסכם זהע"י האוניברסיטה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם ספק ל
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לעמוד בתאריכי האספקה הנדרשים של המלאה הספק מצהיר כי ידוע לו שמוטלת עליו האחריות  .ז
 .בהזמנהפורט פי שיכ וצריםמה

 .להלן 10כמפורט בסעיף  וצריםמירותי תחזוקה לושומאשר כי ביכולתו להעניק אחריות הספק מצהיר  .ח

 הספק מצהיר כי ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם זה. .ט

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

 

 כתב הזמנה מסירת .4

ללא , ע"י האוניברסיטה מעת לעת ספקהעל ידי  מוצריםלאספקה של מסגרת הסכם זה מהווה  הסכם .א
 . כל התחייבות מצד האוניברסיטה, ובכפוף למסירת הזמנה חתומה ע"י האוניברסיטה

 
לתמחור בפניה מעת לעת לפנות לספקים האוניברסיטה תהיה רשאית במהלך תקופת ההתקשרות  .ב

 ."(פרטניתהפניה ה)להלן: " שיוגדר ע"י האוניברסיטהאספקה בהיקף ובאופן 

 

 ספקהיעביר , הפרטנית ין בפניהרטנית, או במועד אחר שצוהפ שעות לאחר משלוח הפניה 48בתוך  .ג
מחיר האספקה לכל פרטי את  וציין בתשובתיוהפרטנית יה יפנהצעתו במענה ללנציג האוניברסיטה את 

 הפניה הפרטנית, הכול בהתאם לתנאי ההתקשרות שנקבעו בהסכם המסגרת. 
 

מע"מ בהתאם  ויכללוחדשים  בשקליםיינקבו מחירי האספקה בתשובת הספק לפניה הפרטנית 
  לשיעורו בדין במועד המענה לפניה הפרטנית.

 
שיציע את סה"כ מחירי האספקה הזולים ביותר יזכה לבצע את האספקה, בכפוף  המסגרת ספק .ד

 חתומה ע"י הגורמים המוסמכים באוניברסיטה.  למשלוח הזמנה

 

כה בפנייה פרטנית, את כל מובהר כי האוניברסיטה לא תהא מחויבת להזמין מספק מסגרת שיז .ה
המוצרים נשוא הפנייה הפרטנית בבת אחת או בכלל, ומחירי הפנייה הפרטנית יהיו תקפים למשך 

 חודש ממועד המענה לפנייה הפרטנית.
 

' לעיל, או השיב גבתוך המועד כאמור בס"ק לפניה הפרטנית למען הסר ספק, ככל והספק לא השיב  .ו
 וספק היה. הליך באותו ישתתף לא הספק' לעיל, גינו תואם בכל דרך את האמור בס"ק באופן שא

 ההסכם של יסודית הפרה יהווה הדבר, פרטניות פניות 3-מסוים לא ישיב כראוי באופן המפורט לעיל ל
והאוניברסיטה תהא רשאית לבטל את ההסכם עמו לאלתר וכפועל יוצא מכך להסירו מרשימת ספקי 

 המסגרת, כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הקיים לאוניברסיטה לפי ההסכם והוראות הדין.  
 פניה הפרטנית. שהוצע על ידי הספק הזוכה במסגרת המענה ל למחירמחירי ההזמנה יהיו בהתאם  .ז

 
, מועד האספקה ידה-המבוקשים עלוצרים כמות המאת האוניברסיטה תפרט הזמנת הרכש במסגרת  .ח

גרוע הזמנה כאמור להנדרש וכן תנאים מיוחדים אחרים ככל ויידרשו. מובהר כי לא יהיה באמור ב
 מזכויות האוניברסיטה לפי הסכם זה.

 

על אף האמור, האוניברסיטה לא תהא מחויבת להזמין מספק מסגרת שיזכה בפנייה פרטנית, את כל 
יהיו תקפים שנתן המוצרים נשוא הפנייה הפרטנית בבת אחת או בכלל, ומחירי הפנייה הפרטנית 

 למשך חודש ממועד המענה לפנייה הפרטנית.

ההזמנה או במועד אחר כפי שייקבע הזמנה מיד עם קבלת הנשוא  לבצע את האספקהמתחייב  ספקה .ט
לשביעות רצון האוניברסיטה ונציג האוניברסיטה עד לא  יא תושלםברציפות כך שה הבהזמנה, ולבצע
 הנקוב בה.יאוחר מהמועד 

 

 אספקהאופן ביצוע ה .5

 כדלקמן: אספקההספק מתחייב לבצע את ה
 

תועבר לספק בהתאם תבוצע על ידי הספק על פי הזמנה מטעם האוניברסיטה. הזמנה  אספקהה .א
 .לעיל 4כאמור בסעיף  לנהליה הפנימיים של האוניברסיטה, כפי שיעודכנו מעת לעת

  .בהתאם לכתוב בהזמנה מועד האספקה של כל הפריטים שיוזמנו יהיה  .ב
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אספקתם, הובלתם, פריקתם ואחסנתם  לצורך וצריםהמהספק ידאג לאריזה נאותה של  .ג
 באוניברסיטה.

אשי של האוניברסיטה. הובלת ההזמנה לאוניברסיטה כאמור תיעשה על תסופק למחסן הר ההזמנה .ד
  חשבון הספק.

 וצריםאוניברסיטה חשבונית עבור היקף הממחסנאי הבמועד האספקה של ההזמנה, הספק יעביר ל .ה
 שסופקו בהזמנה.

ע"ג  את קבלת ההזמנה אשר י האוניברסיטהמחסנאי לאחר קבלת ההזמנה על ידי האוניברסיטה,  .ו
. אישור האוניברסיטה כאמור יהווה ראיה מכרעת לגבי המשלוח או ע"ג העתק חשבונית הספקתעודת 

 שנמסרו, כמותם, תיאורם ומועד מסירתם. וצריםהמ

' לעיל, בבמידה ואין באפשרות הספק לספק פריטים המפורטים בהזמנה ובתוך הזמן הקבוע בס"ק  .ז
וינקוב בזמן  לכל המאוחר ההזמנה שעות מעת קבלת 24בתוך הספק יודיע על כך לאוניברסיטה 

 אספקה משוער. 

', האוניברסיטה רשאית לאשר את קבלת ההזמנה במועד זנתקבלה הודעה מן הספק כאמור בס"ק  .ח
', או לבטל את ההזמנה המתייחסת לפריטים נשוא ההזמנה זשננקב בהודעת הספק כאמור בס"ק 

תהא  של ספק כלשהו הזמנה ביטול שלבמקרה  הנ"ל, הכול לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה.
  כל ספק אחר.ן הספק הבא בתור אחריו או ממרשאית האוניברסיטה להזמין הפריטים 

יום במועד האספקה, שלא אושר מראש על ידי  14למרות האמור לעיל מובהר כי עיכוב של מעל  .ט
 האוניברסיטה, יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים, מתאימים לתיאורם, ראויים לשימוש ובהתאם  וצריםהמ .י
, לרבות התקנים המופעים בכתבי הכמויות, ו/או לדרישות המופיעות בכתבי הכמויות, הוראות המכרז

הפרת סעיף זה תיחשב להפרה יסודית כל תקן ישראלי אחר, ככל וקיים לגביהם תקן ישראלי אחר. 
 של ההסכם.

 

 לפת מוצרים וביטול הזמנההח .6

להחליף כל מוצר שאינו  הספקב יפי כל דין, מתחי מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר על .א
ו/או שאינו בהתאם להתחייבות  שלא בהתאם להזמנה ו/או שסופקתקין ו/או אינו ראוי לשימוש 

במידה  .חליפוונה לההודעת האוניברסיטה על רצימים מעת  3תוך וזאת זה,  הסכםעל פי  הספק
והאוניברסיטה לא תהא מרוצה מן המוצר החליפי היא תהא רשאית לבטל ההזמנה או חלקה והספק 

 ימים ממועד הודעתה ולא יחייב אותה על כך. 3יחויב לפנות את המוצרים משטחה אוניברסיטה בתוך 

וק את המוצרים מוצהר ומוסכם בזה במפורש בין הצדדים, כי האוניברסיטה לא תהיה חייבת לבד .ב
שסופקו לה, כולם או מקצתם, מיד עם קבלתם, ולאוניברסיטה שמורה הזכות לבדוק אותם מוצרים 

כמותם, כהגדרתה בחוק המכר, ובמידה שיש אי התאמה בתיאורם ובבהם, סמוך לפני תחילת השימוש 
החליפם והספק מחויב ל , זכאית האוניברסיטה להודיע עליה רק לאחר בדיקה כאמור1968-תשכ"ח

 .בהתאם לאמור בס"ק א' לעיל

 

עיל לרבות עלויות הובלה וכיו"ב, יחולו על כל ההוצאות בגין החלפת המוצרים ו/או החזרתם כאמור ל .ג
 הספק.

 

  ושירות תחזוקה, אחריות .7

 למשךללא תוספת תשלום, , םוכל חלקיה וצריםלמ מלאים ותיקון אחריות ושירותי תחזוקהיתן  ספקה .א
לשביעות  שמסופק בהתאם להסכם זה מוצרשל כל קליטתו במחסן מועד מחודשים  36תקופה של 
  "(.תקופת האחריות)להלן: " אוניברסיטהרצונה של ה

 

וצאות הבכל ה לשאתתמיכה טכנית וו שירותי תחזוקהיהא להעניק  ספקה על במהלך תקופת האחריות .ב
עבודה, אספקת טובין חלופיים שעות  הפגומים למצבם התקין, לרבות וצריםשידרשו לשם החזרת המ

, הוצאות נסיעה, אחסון, וצריםחדשים, אספקת חלפים וחלקים מקוריים, תקינים וחדשים, הובלת המ
במישרין ו/או  יםקשורהתיקונים, וכל עבודה ו/או שירות ו/או הוצאה אחרת, מכל מין וסוג שהוא 

עוד  .קינה, הבטוחה והרצופהלשם הבטחת פעילותם הת יהיו נדרשיםו המוצריםאחריות לבעקיפין 
  .על חשבונו של הספק הלקוח אתרמאיסוף והחזרה מובהר כי האחריות תכלול 
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ישראל.  APPLEשל חברת הספק מתחייב למלא אחר הוראות האחריות, שירות ומערך התמיכה,  .ג

שעות ממועד קריאת השירות לרבות איסוף  24האמור לעיל הספק מתחייב למתן מענה תוך  למרות
  באמצעות תמיכה טלפונית. לפיתרוןאם מדובר בתקלה הניתנת  אלא הלקוח מאתרהציוד התקול 

 
מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הספק נושא באחריות הבלעדית המלאה והמוחלטת לבטיחות, טיב  .ד

, קלקול או תקלה אחרים, ולמעט המסופקים על ידו, לרבות כל מקרה של בלאיואיכות המוצרים 
  במקרה של נזק מכוון מוכח מצד האוניברסיטה.

 

 תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. תתי סעיפיוהפרת סעיף זה על כל  .ה

 התמורה .8

נשוא ההזמנה לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה, יהא זכאי הספק וצרים בכפוף לאספקת המ .א
 . בהתאם למוצרים שיספק בפועלנקב במסגרת המענה לפניה הפרטנית,  בהלתמורה 

לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה.  וצריםתמורה זו תשולם לספק לאחר תום האספקה של המ .ב
 האספקה ואליו יצרף חשבונית מס כדין.בתום יגיש לאוניברסיטה חשבון  הספק הזוכה

את כל העלויות הכרוכות בביצוע  הבתוכ תומגלמ תסופי הניה תמורה לפי ס"ק א'למען הסר ספק, ה .ג
, הובלתם, חומרי העזר, ההדרכות, האחריות, התחזוקה, וצריםהסכם זה על נספחיו לרבות עלויות המ

למערכת  הרישיוןאת עלויות וכיוצ"ב, וכן, , חלפים, התחזוקהשירותי , האחריות, עלויות הביטוחים
ם עפ"י הוראות כל דין  ובכלל בנוסף לשכר העובדי - , ואת רכיב הרווחההפעלה, כפי שתעודכן מעת לעת

זה: שכר יסוד, חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, הפרשה לפנסיה, מחלה, פיצויים, ביטוח לאומי  
  וכד'. 

המענה לפניה הפרטנית יכלול מע"מ ו בשקלים חדשים. יבוצע םהמענה לפניה הפרטנית וכן התשלו .ד
בהתאם לשיעורו בדין במועד המענה ושיעור המע"מ יעודכן בהתאם לשיעורו בדין  במועד הוצאת 

 החשבונית.
לא יאוחר  םעל ידה, תשלמ ו, ולאחר שיאושרעל ידי הספק נות שיוגשוהאוניברסיטה תבדוק את החשבו .ה

טעויות או קיימים  הןיום מתום החודש שבו הומצא החשבון לאוניברסיטה, ובלבד שלא נפלו ב 30-מ
 .ןחילוקי דעות לגבי תוכנ

 שעבוד זכויותו איסור העברה .9

להמחות, להסב או להעביר לאחר או לאחרים, במישרין או בעקיפין, זכויותיו או אינו רשאי  ספקה .א
כל המחאה, הסבה ללא קבלת אישור מראש מהאונבירסיטה. חובתיו מכוח הסכם זה, כולן או חלקן, 

, תהא בטלה מעיקרה בלא קבלת אישור האוניברסיטה מראש ובכתבלעשות  ספקאו העברה שיתיימר ה
 וחסרת כל תוקף.

 מכוח הסכם זה, כולן או חלקן, אסורות בשיעבוד מכל סוג ו/או דרגה. ספקזכויותיו של ה .ב

 ודית של ההסכם.רה יסזה תהווה הפ 9הוראות סעיף  הפרת .ג

 

 ערבות ביצוע .10

להפקיד בידי  ספקהזה, מתחייב  הסכםלפי  ספקהלהבטחת כל אחת ואחת מהתחייבויותיו של  .א
זה, ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה וחתומה כדין  הסכםהאוניברסיטה, במעמד חתימת הצדדים על 

וצמודה למדד המחירים לצרכן מיום חתימתה ועד ליום מימושה ₪( אלף  חמישים)₪  50,000ע"ס של 
ההתקשרות הנקובה תום תקופת לאחר ימים  90בפועל. תוקפה של הערבות הבנקאית יהא למועד של 

 שצורף" בנקאית ערבות כתב"הערבות הבנקאית תהא ערוכה ומנוסחת במדויק בהתאם לנוסח  .בהסכם
 . המכרז למסמכי' ג מסמךכ

הפר הסכם זה בהפרה כלשהי ולא תיקן  הספקהאוניברסיטה תהיה רשאית לממש הערבות כל אימת ש .ב
 ימים מיום שנדרש לכך. 7ההפרה תוך 

 לסכום הערבות דלעיל. הספקאין באמור לעיל משום הגבלת אחריותו של  .ג

 

 קיזוז .11

נזק או הוצאה שייגרמו כל  לרבות, ספקמה לה שיגיע סכום כל מהתמורה לקזז הזכות שמורה לאוניברסיטה
 .לה או לכל מי מטעמה
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  משפטית אחריות .12

 לאוניברסיטה בהתאם למפורט בהסכם זה; האספקהאחראי לביצוע  הספק .א

 

לרבות אובדן הכנסה, רווח כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן לבאופן בלעדי ומוחלט  יהיה אחראי ספקה .ב
ו/או כל נזק אחר אשר ייגרמו לאוניברסיטה ו/או לעובדיה ו/או  מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב

תלמידיה ו/או לעובדי הספק ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכוש בקשר עם ביצוע האספקה נשוא 
אחריות זו תחול גם על מעשה  .ובציוד שיסופק במסגרתו וצריםהסכם זה ו/או בקשר עם השימוש במ

 ו/או מי מטעמו. ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו
 

, בגין האוניברסיטהדרישתה הראשונה של  עםאת האוניברסיטה, מיד ולפצות הספק מתחייב לשפות  .ג
נציגיה ואשר תלמידיה ו/או כל צד ג' אחר ו/או כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה ו/או למי מעובדיה ו/או 

 ו/או מי מטעמו. על הספק - בין על פי הסכם זה ובין על פי דין כלשהו -האחריות לגביהם מוטלת 
 

יפצה את הספק מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ובזכויות האוניברסיטה לכל סעד אחר עפ"י כל דין,  .ד
לאוניברסיטה וצרים המלאספקת  הספקעקב הפרת התחייבות  הגרם לייהאוניברסיטה על כל נזק ש

הפרש המחיר ששילמה  הזמנה, לרבות פיצוי בגיןתנאי הסכם זה ו/או הבהתאם לים במועד
, אם שילמה מחיר העולה על המחיר הספקשלא מן  מוצר טובין כאמורהאוניברסיטה בגין רכישת 

 .הספקיתה האוניברסיטה משלמת אילו רכשה אותו מן ישה
 

   ביטוח .13

 על, ולקיים לערוך הספק מתחייב, דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הספק מאחריות לגרוע מבלי .א
 לאחר נוספותשלוש שנים  למשך גם המוצר חבות ביטוח ולעניין ההסכם תקופת כל למשך, חשבונו

 הביטוח עריכת באישור כמפורט ולסכומים לתנאים בהתאם הביטוחים את, ההסכם תקופת תום
 אישור" או/ו "ספק ביטוחי": להלן) ממנו נפרד בלתי חלק והמהווה, 'א כנספח זה להסכם המצורף

 . מוניטין ובעלת בישראל כדין מורשית ביטוח חברת אצל(, העניין לפי, "הביטוח עריכת

 .יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה הספק ביטוחי

 עריכת לאישור 4 בסעיף כאמור הביטוח את לערוך שלא רשאי הספק כי מוסכם, האמור למרות
'  ה בסעיף כאמור הפטור יחול, כזה במקרה, ואולם בחלקו או במלואו(, הרכוש ביטוח) הביטוח
 .במלואו

 שאר את, ההסכם תקופת כל למשך, חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב כן .ב
 לגרוע ומבלי, לרבות ההסכם ביצוע לשם דין פי על הנדרשים או/ו הדרושים הביטוחיםוההתחייבויות

 לחצרי המובאים הרכב כלי לכל חובה וביטוח לאומי לביטוח תשלומים, האמור מכלליות
 כלפי אחריות ביטוח לערוך הספק מתחייב כן. ההסכם ביצוע לצורך המשמשים או/ו האוניברסיטה

 .כאמור רכב כלי לכל רכוש שלישי צד

 הינם הביטוח עריכת באישור כמפורט הספק ביטוחי במסגרת הנדרשים האחריות גבולות כי מובהר .ג
 טענה כל מלהעלות מנוע יהיה כי ומאשר מצהיר הספק. הספק על המוטלת מזערית דרישה בבחינת

 .כאמור האחריות לגבולות הקשור בכל מטעמ מי או/ו האוניברסיטה כלפי

 תחילת לפני, האוניברסיטה לידי להמציא הספק מתחייב, האוניברסיטה מצד דרישה בכל צורך ללא .ד
 . מבטחיו בידי חתום כשהוא, הביטוח עריכת אישור את, זה הסכם ביצוע

 מעודכן ביטוח עריכת אישור האוניברסיטה לידי להמציא הספק מתחייב, הביטוח תקופת בתום מיד
 .בתוקף זה הסכם עוד כל, ביטוח תקופת ומידי, נוספת ביטוח לתקופת הספק ביטוחי תוקף חידוש בגין

לנספח הביטוח )ביטוח חבות  2-ו 1מבלי לגרוע מהאמור, ובכל הנוגע לביטוחים כאמור בסעיפים  .ה
צר וביטוח אחריות מקצועית(, מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק ביטוחים אלה בתוקף ולהציג המו

נוספות לפחות  שלוש שניםלחברה אישור עריכת ביטוח בגינם, במועדים כאמור ולמשך תקופה של 
 ממועד תום ההסכם.

לה  האוניברסיטה תהא זכאית לקזז מן הסכומים שתחוב לספק, אם תחוב, כל סכום שהספק חייב .ו
 מכל עילה או סיבה שהיא.

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידיו  האוניברסיטה ו/או מי מטעמההספק פוטר את  .ז
ענה ו/או ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לו כל ט אוניברסיטהו/או מי מטעמו לחצרי ה

בדן ו/או נזק כאמור. מבלי לגרוע בגין או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה
מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא  האוניברסיטה ו/או מי מטעמהמהאמור, הספק פוטר את 

לאישור עריכת הביטוח )או שהיה זכאי לשיפוי  4זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש כמפורט בסעיף 
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 אוניברסיטהאו דרישה ו/או תביעה כלפי /בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית(, ולא תהיה לו כל טענה ו
 בגין אובדן ו/או נזק כאמור. ו מי מטעמהו/א

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

 בחוזה המפורטים הספק לביטוחי משלימיםאו /ו נוספים ביטוחים בעריכת צורך יש, הספק לדעת, אם .ח
 רכוש ביטוח בכל. כאמור המשלימיםאו /ו הנוספים הביטוחים את ולקיים לערוך הספק מתחייב, זה

 כלפי התחלוף זכות על המבטחים ויתור בדבר סעיף ייכלל אוניברסיטהה לביטוחי משליםאו /ו נוסף
 שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור התחלוף זכות על שהוויתור ובלבד, המטעמ מיאו /ו אוניברסיטהה

 .בזדון לנזק

 השירותים או/ו הטובין שבו ובמקרה, החוזה הסבת לעניין זה חוזה מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי .ט
 בידי כי לדאוג הספק מתחייב, הספק מטעם משנה קבלן ידי על יינתנו מהם חלק או/ו זה חוזה מושא
 ספק הסר למען. זה חוזה פי על הנדרשים ולסכומים לתנאים בהתאם ביטוח פוליסות המשנה קבלן

 לרבות, במלואו החוזה לביצוע ביחס אוניברסיטהה כלפי באחריות הנושא הוא הספק כי, בזאת מובהר
 יהיה והספק, משנה קבלן ידי על מסופקים להיות היו אמורים או/ו שסופקו שירותים או/ו טובין

, בעקיפין או במישרין, שייגרם נזק או/ו אובדן כל בגין אוניברסיטהה את לפצות או/ו לשפות אחראי
 באיזו מכוסה כאמור נזק או/ו אובדן אם בין, החוזה הוראות ביצוע אי או ביצוע עקב, ייגרם אם

 הפרה תהווה מתנאיו תנאי והפרת, זה חוזה מעיקרי הינו זה  סעיף .לאו אם ובין דלעיל מהפוליסות
 .זה חוזה של יסודית

 

 ספקה עובדי .14

 בריאות במצבו םעבודת בתחומי ידע בעלי, מיומנים עובדים בביצוע העבודות להעסיק מתחייב ספקה .א
 .תקין

 המלאה ובאחריותו ועניין דבר לכל כעובדיו במישרין ידו על יועסקו, ספקה ידי על ייבחרו העובדים .ב
 מעביד אשר התשלומים כל לרבות, ששכרם באופןמשנה(  ספק)ולא באמצעות  חשבונו ועל והבלעדית

 . ספקה י"ע ישירות להם ישולם, דין י"עפ בתשלומם חייב

ולקיים את כל ההוראות  דיןמתחייב לקבל עובדים לעבודה רק עפ"י  ספקמבלי לגרוע מן האמור, ה .ג
המתייחסות לתנאי העבודה, לרבות שכר מינימום והגנת השכר, זכויות סוציאליות,  שעות נוספות, 

ניכוי, הכל עבודת לילה, נסיעות, עמידה במועדי תשלומי שכר וניכוי כל הסכומים אותם חייב מעסיק ב
 לבין עובדיו.  ספקעפ"י כל דין והסכם החלים על היחסים שבין ה

 מתחייב שלא להעסיק עובדים שהעסקתם מחייבת היתר מיוחד, אם אין ברשותו היתר כזה. ספקה .ד

)אלא בהתאם למגבלות חוק שירות  18מתחייב שלא להעסיק עובדים שהינם מתחת לגיל  ספקה .ה
 שאינם אזרחי ישראל.( ועובדים 1957-התעסוקה תשי"ט

 מתחייב שלא להעסיק עובדי אוניברסיטה או קרובי משפחתם. ספקה .ו

בכל עת שתמצא לנכון לעשות כן, להימנע מלהעסיק במתן  ספקהאוניברסיטה תהא זכאית לדרוש מה .ז
 ספקהשירות כל עובד מעובדיו ו/או כל אדם שיועסק על ידו ו/או בקשר עמו, מטעמים סבירים, וה

על דרישתה כאמור  ספקמלא אחר דרישה זו כאמור מיד עם קבלתה, ובלבד שתודיע למתחייב בזה ל
. למען הסר האוניברסיטהימים מראש, והעובד לא תיקן בתקופה הנ"ל את הנדרש עפ"י הוראות  5

, נאות של ביצוע העבודותביצוע  אלא אמצעי להבטיח האינספק יובהר, כי זכותה זו של האוניברסיטה 
לא והאוניברסיטה  ספקבין מי מעובדי הל האוניברסיטהיצור יחסי עובד ומעביד בין כדי ל בהואין 

 ספקהעובד ו/או התהא חייבת לפצות את תשא בכל הוצאה שהיא בגין החלפתו של אותו עובד ולא 
 בגין שימוש בזכותה זו. בדרך כלשהי

לעיל, לרבות, אך מבלי כל הוצאה שתידרש ו/או שתהא כרוכה במילוי דרישה מאלה האמורות בס"ק ז'  .ח
ותשולם  ספק, תחול על האו הודעה מוקדמת/ ם ולפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלום פיצויי פיטורי

 על ידו.

 מתחייב בזה שלא להלין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו בשטח האוניברסיטה. ספקה  .ט

מתחייב לבטח עובדיו, על פי פוליסת ביטוח מתאימה, מפני כל פגיעה ונזק בהתאם להוראות  ספקה .י
 הסכם זה להלן. 

 .המשתמע כל על, יסודית הפרה תהיה על תתי סעיפיו, ,זה 14 סעיף הוראות הפרת  .יא
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  ספקה מעמד .15

 -מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד  -עצמאי  קבלןמובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי  .א
, בביצוע הסכם זה ספקהו/או העובדים ו/או המשמשים מטעם  ספקהלבין  האוניברסיטהבין  מעסיק

 בקשר למתן ספקמי מעובדי הלהורות ו/או להדריך  ,לפקח, לבקרלאוניברסיטה שיש  וכי כל זכות
 מעסיקכדי ליצור יחסי עובד ו בה, ואין סכםהנאות של האלא אמצעי להבטיח ביצוע  האינ יםהשירות

 .ספקבין מי עובדי הל האוניברסיטהבין 

זה מבוססת על האמור לעיל,  הסכםלהתקשר עמו ב האוניברסיטהמאשר בזאת כי הסכמת  ספקה .ב
כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך  האוניברסיטהוהוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגד 

ו/או מי בינו  מעסיקאשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ו -או אחר  -משפטי 
 האוניברסיטהו/או מי מטעמו זכאי לקבל מאת  ספקשהו/או קביעה  האוניברסיטהלבין מעובדיו 

 זכויות כשל עובד שכיר.

מתחייב לשאת במלוא  ספקהלגרוע מהאמור לעיל, במקרה של קבלת דרישה ו/או תביעה כאמור  מבלי .ג
ההוצאות אשר יגרמו לאוניברסיטה לרבות הוצאות משפטיות לאוניברסיטה בגין דרישה ו/או תביעה 

 וו/או מי מטעמ ספקהזו, והאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום הנתבע על ידי עובד 
לרבות סכומים אשר  ספקלהסכומים המגיעים לה בגין הוצאות אלה מכל סכום אשר מגיע ממנה  את

כלפי עובדיו ו/או מי  ספקהעולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות 
 מטעמו.

לבדו במלוא התשלומים והחובות  מצהיר כי במידה והוא יעסיק עובדים מטעמו הוא ישא ספקה .ד
הנובעים מעבודתם של עובדיו, וישלם לעובדיו ו/או יפריש בגינם כל תשלום, גמול או זכות, מכל מין 

, שכר עבודהמלוא  תשלוםלרבות ונוהג, קיבוצי ו/או צו הרחבה, וסוג, המגיעים להם לפי כל דין, הסכם 
, דמי מחלה, דמי הבראהה, דמי חופשעית, דמי דמי נסיעה, גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבו

החזר הוצאות , חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת
 ספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב ה תשלומי מס וביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים.נסיעות, 

, ספקיו על פי דין בקשר להעסקת עובדי הלשלם ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה החלים על
לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ"י דין בגין תשלום שכר 

 כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.  ספקהעבודה והזכויות לעובדי ה

בחוקי העבודה, צווי  ספקו של ההאוניברסיטה רשאית לערוך ביקורות במטרה לבדוק את עמידת .ה
מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות,  ספקההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים. ה

דרש להציג, בין היתר, תלושי שכר, דוחות נוכחות, חשבוניות, דוחות מגופים חיצוניים יבמסגרתן י
)כגון הפרשות לפנסיה, תשלומים למס הכנסה ולביטוח הלאומי( וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע 

רות לרבות אישור מרו"ח. נמצאה הפרה של זכויות עובדים תהיה זאת הפרה יסודית של הסכם הביקו
על פי הסכם זה ואין בכל  ספקשל ה וומאחריות וההתקשרות. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת

האמור לעיל כדי להטיל על האוניברסיטה אחריות כלשהי בקשר לביצוע מתן השירותים ו/או בקשר 
 .ספקהי לעובד

 בכל ידה על שתידרש אסמכתא כל לאוניברסיטה ציגמתחייב לה ספקהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .ו
 בגין עובדיו.  ספקה שביצע תשלומיםאו /ו להפרשות הנוגע

 ספקהלמען הסר ספק מובהר כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל ההסכם לאלתר במידה ויוכח לה כי  .ז
לא מילא אחר ההוראות דלעיל במהלך מימוש ההסכם מבלי שיהא בכך משום הפרתו על ידי 

 .הא זכאי לפיצוי כלשהוי ספקהאוניברסיטה ומבלי שה

במידה ותתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו ו/או הועברו במועד ו/או יתברר  .ח
ו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם לא ממלא התחייבויותי ספקבכל דרך שהיא כי ה ספקל

, ספקזה ו/או בניגוד לדין, תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי ל
 ספקלרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות ה

 לעובד ישירות שולמו שלא הסכומים את, דעתה שיקול "יעפ, להעביר ואף, כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו
 .העובד בגין הכספים מועברים להיות אמורים היו אליו הרלוונטי לגוףאו /ו

זה נקבעה בהתחשב  הסכםב ספקוהמוסכם כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה  .ט
אינם בגדר "עובדים" של האוניברסיטה, כך שלא תהיינה לאוניברסיטה כל  ספקהבעובדה שעובדי 

 הסכםו/או סיום ההתקשרות, והתמורה המוסכמת עפ"י  ספקהעלויות נוספות בגין התקשרותה עם 
זה היא העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת השירות 

 .ספקהמאת 

, כל סכום שתידרש לשלם בגין כל ספקשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה להאוניברסיטה תהיה ר .י
ו/או של מי מטעמו, מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לפגוע בכל זכות  ספקמעשה או מחדל של עובדי ה

 ו/או סעד אחר העומדים ו/או שיעמדו לאוניברסיטה בגין או עקב כך.
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, לרבות סכומים ספקו/או מי מעובדי ה פקסלהאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע ממנה  .יא
על פי החלטה שיפוטית כלשהי מכספים אשר היא חייבת  וו/או מי מעובדי ספקהשייפסקו נגדה לטובת 

 . ספקהו/או מי מעובדי  ספקל

מתחייב לשפות ולפצות את האוניברסיטה מיד עם דרישתה  ספקהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .יב
ד או חבות שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות הראשונה בגין כל הוצאה הפס

האמור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד אם יקבע על ידי ערכאה משפטית כי האוניברסיטה הינה 
ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת באחריות לנזק ו/או כי האוניברסיטה  ספקההמעסיקה של עובדי 

 ו לא הוסכם בהסכם זה. היא שצריכה לשלם איזה תשלום שעלי

להופיע בשם  וו/או מי מעובדי ספקהשום דבר האמור בהסכם זה לא יפורש כמסמיך את  .יג
מטעמה, או כמקנה לה מעמד של נציג האוניברסיטה בעניין כלשהו או למטרה  האוניברסיטה או

 כלשהי.

 

 הפרת הסכם .16

, לדעת האוניברסיטה, הוראה מהוראות הסכם זה, זכאית האוניברסיטה, מבלי לגרוע ספקהפר ה .א
 ודין, לעשות הפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן:זה וכל משאר הסעדים העומדים לרשותה על פי הסכם 

לשלוח לו הודעה בכתב ובה דרישה לתקן את נזק ההפרה ולקיים את ההוראה שהופרה תוך  .1
 .ימים 7

תהא האוניברסיטה רשאית להבא ההסכם הנזק במועד שנקבע כאמור לעיל,  ספקהלא תיקן 
 בהוצאות התיקון. ספקחייב את הללאדם אחר לתקנו ו לסיומו ו/או להורות

 לעיל. 9לממש הערבות הבנקאית כולה או חלקה, כאמור בסעיף  .2

 בגין הנזק. ספקלתבוע את ה .3

ממנה ברסיטה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות או כל חלק האוני הפרה יסודית ספקהפר ה .ב
בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל זכות האוניברסיטה 

 לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי דין.

על פי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מהוראות הדין ומהסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה  .ג
עם או לטובת שיש בהם כינוס נכסים,  ספקכל דין או הסכם, יראו בהתחלת הליכים על ידי או בקשר ל

נושים, פשיטת רגל, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסק באופן אחר משום הפרה יסודית של הסכם  
 .ספקזה על ידי ה

אשר הוזמנו על ידי  וצריםבכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת המ .ד
תודיע על כך  האוניברסיטההאוניברסיטה, אלא אם כן החליטה האוניברסיטה אחרת. במקרה זה 

 לספק בכתב.

סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין  לכלבסעיף זה כדי לגרוע מזכות האוניברסיטה  אין באמור .ה
 בגין ההפרה. 

 איסור הסבה לאחרים .17

הספק לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיו ו/או זכויותיו על פי  .א
, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבל הסכמתה בכתב ומראש של מקצתןהסכם זה, כולן או 

 האוניברסיטה לעשות כן.

בהר כי כל במידה ותאשר האוניברסיטה ביצוע על ידי אחר מטעם הספק ו/או יחידיו כאמור, מו .ב
חובותיו של הספק ו/או יחידיו לפי הסכם זה ימשיכו לחול על הספק ו/או על יחידיו ויחולו בנוסף גם 
על אותו גוף או אדם מטעמו והספק ו/או יחידיו מתחייב/ים לוודא ולגרום לכך כי אותו גוף או אדם 

 יהא מודע לכך ויבצע חיוביו לפי ההסכם. 

בלבד, יהיה אחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד ג' שהוא, בגין כל נזק  במקרה זה מובהר כי הספק, והוא .ג
ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למזמין ו/או לספק ו/או לכל צד ג' שהוא בקשר עם ביצוע "השירות" 

 נשוא ההסכם, או כל חלק מהן.

 תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. תתי סעיפיוהפרת סעיף זה על כל  .ד
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 שמירת סודיות .18

מתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע הנוגע לאוניברסיטה ו/או ליחידותיה, ספק ה .א
ומתחייב לחתום על לרבות תוכנו של הסכם זה , אספקהבמהלך ו/או עקב ביצוע ה ושהגיע לידיעת

 .מנומהווה חלק בלתי נפרד מאשר ו' להסכם זה בהתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח 

ידרש יו/או קבלני מישנה ו/או גורמים שלישיים כלשהם, להם  ועובדיכל דאג להחתים את י ספקה .ב
 וודא כי יקיימו התחייבות זו.יבתנאי הסכם זה, ו אספקהלצורך ביצוע ה

עשה שימוש בכל מידע כאמור אלא למטרה לשמה נועד, במידת הנדרש בלבד ובקשר עם ילא  ספקה .ג
 ולאחריו.ביצוע הסכם זה, בתוך תקופת ההסכם 

 תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. תתי סעיפיוהפרת סעיף זה על כל  .ד

 

 קניין רוחני    .19

 בזמן, בלתי מוגבלת שימוש זכות בזאת לאוניברסיטה מקנה אוה יכ בזאת ומתחייב מצהיר ספקה .א
 .אספקהבמסגרת ה ואשר יסופקו על יד תוכנה וברכיבי חומרה ציוד ובכל רכיב במוצרים ובכמות,

 מכלול לגבי הויתורים או/ו ,או ההרשאות/ו הזכויות כל את ובידי יש כי בזאת ומתחייב מצהיר הספק .ב

 מסחר סימני משדרים, זכויות מבצעים,  יוצרים, זכויות זכויות, זה ובכלל הרוחני, הקניין זכויות
 אחרת )להלן: זכות כל וכן מוסריות זכויות מסחריים, סודות פטנטים, ושאינם רשומים, רשומים

 הספק התחייבויות את לקיים מנת -חוזה, על פי -על או/ו דין פי -על אשר נדרשות "(מכלול הזכויות"
 זה. הסכם פי -על

 הזכויות זה ובהקניית הסכם פי -על והתחייבויותי אין בקיום בזאת כי ומתחייב מצהיר ספקה .ג

 ובכלל ,כלשהי חוזית התחייבות או/ו דין הוראת כל להפר כדי ההסכם לאוניברסיטה על פי הנתונות

 .שלישיים לצדדים הנתונות ,איזה ממכלול הזכויות של הפרה זה

 סוג מכל דרישה, או/ו תביעה בזאת כי האוניברסיטה לא תהיה חשופה לכל ומתחייב מצהיר ספקה .ד
 מצד שלישי כלשהו בכל הקשור למכלול הזכויות המוענקות לה על פי הסכם זה.  שהוא,

בשמה ו/או בסמלה של אוניברסיטת חיפה ו/או בפרטי התקשרות זו, אלא אם הספק לא יעשה שימוש  .ה
ידי מורשי -קיבל מראש ובכתב את הסכמתה המפורשת של האוניברסיטה, כשהיא חתומה על

 החתימה מטעם האוניברסיטה.

 

 זה הסכםתיקון  .20

 זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב בחתימתם המלאה של שני הצדדים.  הסכםכל שינוי או תיקון ל

 

 זה  הסכםנפקות  .21

המלא והממצה בין הצדדים בין כל העניינים הנדונים בו, והוא מבטל   הסכםזה מהווה ומבטא את ה  הסכם
 כל הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחל על יחסי הצדדים לגבי כל אותם העניינים האמורים.

 

 סטייה או ויתור .22

זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים  הסכםהסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי  .א
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד.

זה,   הסכםלא השתמש אחד הצדדים, או השתהה מלהשתמש בזכות מזכויות המוקנות לו על פי  .ב
 יתור על זכות מזכויותיו.במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ו

 

 הודעות והתראות .23

זה ימסרו ביד או ישלחו בדואר רשום   הסכםכל הודעה ו/או התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר ל
זה, או כל מען אחר   הסכם)כשדמי הדואר משולמים במלואם מראש( על פי מעני הצדדים הנקובים בראש 

הודעה או התראה כאמור כאילו נמסרו לנמען, אם נמסרו  אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב ויראו כל
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( שעות משעה שנמסרו 48תוך ארבעים ושמונה ) –עם מסירתן בפועל, ואם נשלחו בדואר כאמור  –ביד 
 למשרד הדואר למשלוח.

 

 סמכות שיפוט .24

בתי המשפט המוסמכים עניינית בתחום חיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל תובענה 
 ו/או הנובע ממנו. בכל עניין הקשור לובין הצדדים להסכם זה  ,ו/או הליך משפטי אחר

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

              

 ספקה            האוניברסיטה 

 

 

 באמצעות מורשי החתימה:      באמצעות מורשי החתימה:

 

_________________________     _______________________ 
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 ספחי ההסכם:נ
 
 
 .אישור עריכת ביטוחים   -' א
 
 .התחייבות לשמירת סודיות   -' ב
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 א'נספח 

 ביטוח עריכת אישור
 

 תאריך: ________________

 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה

 שדרות אבא חושי

 ("האוניברסיטה")להלן: 

 

 א.ג.נ.,

 

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

אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _________, בין האוניברסיטה לבין הספק, 
אוניברסיטה )להלן: אחריות ושרות עבור ה "(וצריםהמלהלן: " APPLEוצרי מ תאספקל

 ("השירותים"

"( ערכנו את תקופת הביטוחליום ________)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד 
 -הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות הספק, לרבות בגין השירותים לאוניברסיטה:

 

 נזק או/ו אובדן בגין דין פי על הספק של אחריותו לכיסוי המוצר וחבות מקצועית אחריות: משולב ביטוח .1
 מקצועי מחדל או/ו ממעשה כתוצאה( א( )אוניברסיטהה במפורש לרבות) כלשהו גוף או/ו אדם לכל שייגרם

 עקב( ב, )השירותים מתן עם בקשר השמטה או/ו טעות לרבות מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו הספק של
 דרך בכל טופלו או/ו הופצו או/ו נמכרו או/ו סופקו או/ו תוקנו או/ו הורכבו או/ו הוכנו או/ו שיוצרו מוצרים

 .מטעמו מי או/ו הספק ידי על אחרת

אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, הפרת  הביטוח
 סודיות ואי יושר של עובדים. 

  .הביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה ח"ש 6,000,000: אחריות גבולות

 (.השירותים מתן תחילת ממועד מאוחר שאינו_____________ ): רטרואקטיבי תאריך

 . חבות אותה המכסה אחרת פוליסה הספק י"ע נרכשה ולא במידה שתחול, לפחות חודשים 12: גילוי תקופת

כמבוטח נוסף לעניין אחריותו )א( למעשי ו/או מחדלי אוניברסיטה את ה לכלולהביטוח כאמור הורחב 
צולבת. ואולם, מובהר כי הספק, )ב( הנובעת מאחריות הספק עקב המוצרים, בכפוף לסעיף אחריות 

 כלפי הספק. אוניברסיטההפוליסה אינה מכסה את אחריותו של ה

לכיסוי אחריות הספק על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
ש"ח  4,000,000לרכושו של כל אדם ו/או גוף )לרבות במפורש האוניברסיטה(, בגבולות אחריות בסך של 

למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, 
בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, פרעות, שביתות, חבות בגין וכלפי 

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

יטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות הב
 צולבת.

 רכוש האוניברסיטה, לצורך ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי.

]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות  לכיסוי חבותו של הספק על פי פקודת הנזיקין ביטוח אחריות מעבידים .3
כלפי כל עובדיו המועסקים במתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או  1980-למוצרים פגומים, התש"ם

 20,000,000-ש"ח לתובע, ו 6,000,000מחלה שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 
 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 

ח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, שעות עבודה, העסקת נוער וכן הביטו
 בדבר חבות הספק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיו. 



32 

 

 ____________________________ המציע חתימת                                                                                                  32
 

הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה היה וייחשב למעביד של מי מעובדי הספק או אם ייקבע כי הוא 
 חריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי מי מעובדיו.נושא בא

המכסה במלוא ערך כינון את כל הרכוש המובא על ידי הספק לחצרי האוניברסיטה  ביטוח "אש מורחב" .4
ו/או המשמש לצורך מתן השירותים לרבות במפורש המכונה כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש 

ות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי מורחב" לרבות, אש, ברק, עשן, התפוצצ
כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, פרעות, שביתות ונזק בזדון. הביטוח כאמור כולל ויתור על זכות התחלוף 
כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה )לרבות במפורש אנשי הסגל והסטודנטים(, ובלבד שהוויתור על זכות 

 ור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.התחלוף כאמ

 

  כללי לכל הפוליסות

  האוניברסיטה" לצורך הביטוחים דלעיל ו/או אישור זה הינה לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות"
 קשורות ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם.

 ובשום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הספק בלבד לתשלוםמאשרים כי ידוע לנו שהאחריות  הננו ,
 .מקרה לא על האוניברסיטה

 לא תפגע בזכויות  לבעל ידי הספק בתום ו/או אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות תנאי הפוליסות  הפרת
 על פי הפוליסות.האוניברסיטה 

  ראשוניים וקודמים לכל ביטוח  הינם למאשרים כי כל הביטוחים הנ" הננו -לעניין השירותים נשוא הסכם זה
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף  כל, ואנו מוותרים על הו/או לטובתהאוניברסיטה הנערך על ידי 

 .האוניברסיטהביטוחי 

 במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של ישונו לרעהיבוטלו ולא  לא למתחייבים כי הביטוחים הנ" הננו 
 ., בהתאם לכתובת הרשומה לעילרשום בדואר, בכתב, לאוניברסיטהום י 30

 

הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור  פוליסותזה הינו בכפוף לתנאי  אישורנו
 זה.

 

______________ ______________ ______________ ______________ 

 )תפקיד החותם(   החותם()שם  )חתימת המבטח( (המבטח)חותמת 
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 'בנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות 
 

 2018שנערכה ונחתמה ביום ........ לחודש .......................... שנת 
 

 
 

.................................................................... 
 "(הזוכה" –)להלן 

 
 

 אוניברסיטת חיפהמתחייב כלפי 
 "( כדלקמן:האוניברסיטה" –)להלן 

 
 
לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם או גוף כלשהו, זולת אנשים הנוטלים חלק או קשורים  .1

לאוניברסיטת  ומתן אחריות ושירות APPLEוצרי לאספקת מ 18/2018כרז מבמסגרת  יםבביצוע השירות
 סודי, כהגדרתו להלן. "המורשים"( את המידע ה –)להלן  חיפה 

 
לא להעסיק בהכנת ההצעה עובד ו/או קבלן משנה ו/או אדם בעל תפקיד ו/או קבלן מישנה שהוא מבלי  .2

 שיידעו על תוכן התחייבות זאת, ואישרו תוכנה בחתימתם.
 
לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע סודי שכפול, העתקה, צילום, תדפיס  .3

 צורת העתקה אחרת, אלא תוך רישום של מקבלי המידע הסודי מבין המורשים.וכל 
 
לשמור בהקפדה את המידע הסודי בכל אמצעי הזהירות המקובלים לגבי שמירת מידע מסוגו ומטיבו של  .4

 המידע הסודי הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי צד בלתי מורשה.
 
והעתקיו מכל מין וסוג. ממועד זה לא נהיה רשאים להשתמש  עם דרישתכם, להחזיר כל המידע הסודי .5

 במידע זה.
 
 בכל מקרה של אובדן מידע סודי כלשהו להודיע לכם על כך מיידית ובכתב. .6
 
 לא לפרסם בכל צורה שהיא את המידע הסודי. .7
 
, זולת לא לעשות כל שימוש במידע הסודי, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמנו ובין באמצעות אחרים .8

 ככל הנדרש לצורך הכנת ההצעה, ולא להעביר ו/או למסור כל מידע סודי לצד שלישי.
 
 להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמורשים. .9
 

 להיות אחראי למילוי ההתחייבויות בכתב התחייבות זה על ידי המורשים, בכפוף להוראות הדין. .10
 

ניברסיטה, אם יגרם, עקב הפרת אחת או יותר מההתחייבויות על פי להיות אחראים לכל נזק שיגרם לאו .11
 מסמך זה.

 
היה והצעתנו תתקבל על ידי האוניברסיטה, ונבצע את "השירות", כהגדרתו "במכרז" כולו או חלקו,  .12

תחולנה מלוא הוראות כתב התחייבות זה עד מלות שלוש שנים לסיום ההתקשרות )לרבות תקופת 
(, ובכל מקום במסמך זה בו כתוב "ההצעה למכרז" יתווסף: "וביצוע השירות, ההארכה, במידה ותהיה

 כהגדרתו בהסכם שיחתם בין הצדדים".
 

"מידע סודי" במסמך זה משמעותו: כל מידע, בין בכתב ובין בעל פה ובין בכל צורת אגירה אחרת, הנוגע  .13
יטה, לרבות סגל אקדמי ומינהלי לנתוניה העסקיים, המקצועיים, הארגוניים והפרסונאליים של האוניברס

 .מתן השירותים ו, אשר יגיע אלינו במסגרתוכן כל מידע אחר שהאוניברסיטה תסמן כסודי לפני העברת
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המונח "מידע סודי" לא יכלול: מידע שהוא נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידינו וברשותנו לפני מסירתו על 
ידכם ו/או מידע שאנו חייבים לגלותו על פי דין לרשות כלשהי כל אימת שנמסר לאותה רשות ו/או מידע 

שהיא ו/או טכניקות,  שהגיע לידיעתנו ממקורות אחרים בדרך של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית אחרת
 לאוניברסיטה. םייחודיירעיונות וידע הקשורים לעיבוד נתונים באופן כללי ושאינם 

 
 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 
 
 

                                     חתימה וחותמת:                                                 תאריך: 

 

 

 

 

 

 

 

 


