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  5/2018מס' הזמנה להגשת הצעות למכרז 

 
 

של  הדפוס לבית בצבעדיגיטאלית הדפסה /צילום מכונת רכישתבנושא: 
 אוניברסיטת חיפה

 
 
 

מעוניינת לרכוש מכונת צילום/הדפסה דיגיטאלית בצבע לבית הדפוס של האוניברסיטה וכן אוניברסיטת חיפה 
 הנכם מוזמנים להגיש הצעות למכרז כאמור., הכל כמפורט בהסכם ובמסמכי המכרז. לקבל שירותי תחזוקה

 
 

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

 
, אגף משק ומבנים באוניברסיטת 202, חדר הראשין י, בבני18.03.2018א'  החל מיום לקבלאת חוברת המכרז ניתן 

 .15:00 - 09:00ה' בין השעות -בימים א' 04-8249113, טל'  רפפורט שוקיחיפה, אצל  
 
 

 202לתיבת המכרזים בחדר  12.00, בשעה 1.05.2018ג'  מיוםמועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד לא יאוחר 
 .ראשיאגף משק מבנים בניין 

 
 האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 
 
 
 
 בברכה,                     

                                                       
                                                                          

 נחמה ברמן         
 מנהלת מחלקת הרכש והפרסומים                                                                            

 
 
 

 
 טבלת ריכוז תאריכים

 
 שעה תאריך נושא

 פרסום מודעה
 

16.03.2018  

 חוברת המכרז קבלת
 

 15:00 – 09:00ה' :  –ימים א'  18.03.18א' החל מיום 

שאלות מועד אחרון להגשת 
 ההבהר

 12:00 10.04.18', געד יום 

 מועד אחרון להגשת הצעות
 

 12:00 1.05.18', געד יום 
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 חיפה אוניברסיטת
 

 5/2018 מכרז 

 

של אוניברסיטת  בצבע לבית הדפוסדיגיטאלית ונת צילום / הדפסה רכישת מכל
     חיפה

 

 

 מסמך א'
 

 

     5/2018כתב הוראות למגישי הצעות למכרז 
 
 
 
 

 הגדרות .1

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

 

 שירותי מתןכמו כן,  .אוניברסיטהל( להלן כהגדרתה" )המכונה" תאספק -      " השירות"
)להלן: וחלפים מקוריים  רכיביםטונרים, חלקים,  אחריות,, תפעול ,תחזוקה

 '.דהכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם, מסמך  –"(שירותי תחזוקה"
 

הוגדרה ע"י היצרן  אשר, בצבעדיגיטלית  והדפסה צילוםה חדשה למכונ -      "ה"המכונ
 היםוגב עבודה לעומסי המיועדת(, Office-)בשונה מ Productionבקטגורית 

   במפרט הטכני.כמפורט הכלליים והמאפיינים  התכונות בעלתו

מציע בהצעתו התעריפי הצילומים/ההדפסות בהם ינקוב מחיר המכונה המוצע ו -      "המחירון"
 המכרז.למסמך ב' למסמכי  1על גבי נספח 

 

 צילומים לעניין מכרז זה, לרבות הדפסות. -      "צילומים"
 

 לבצוע "השירות". 5/2018מכרז  - "המכרז" 
 

אשר ייערך וייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, כהגדרתו להלן,  הסכםה - " הסכם"ה
הכלול בין מסמכי  הסכםצוע השירות, בנוסח ובתנאים כמפורט בנוסח הילב

 המכרז.
 

 להספקת ונבחר האוניברסיטה י"ע כדין נתקבלה והצעתו למכרז הצעה שהגיש מי - " הזוכה"
 .השירות

 
 

 צעותה .2
 ובמסמכי המכרז. 1האוניברסיטה מזמינה בזה הצעות לביצוע השירות, כמוגדר לעיל בסעיף 

 
 לידיעת מגישי ההצעות א.2

 כלשהם מצד התחייבות או/ו כדי להוות מצג והתרשמות בלבד ואין בלהערכה ול מובאהאמור להלן 
הוא בחן את הכדאיות  כי מצהירציע בהגשת הצעתו האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמ

 כלפי או טענה ו/או תביעה/ו דרישה כל לו תהיינה ולא לו איןהכלכלית של הגשת ההצעה למכרז וכי 
 :נספחיו על זה במכרז זה בהקשר לאמור או/זה ו בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה

 
כמו כן מעוניינת האוניברסיטה כי הזוכה האוניברסיטה מעוניינת לרכוש את המכונה כהגדרתה לעיל.  .א

במשך תקופת  וחלפים מקוריים אחריות, חלקים, טונרים רכיבים, תפעול, יספק לה שירותי תחזוקה
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ואספקת החלפים והטונרים תגולם ההתקשרות כמוגדר להלן. התמורה בגין שירותי התחזוקה 
 במחיר פעימה, כפי שיוצע על ידי המציע הזוכה.

מבלי ליתן כל התחייבות מכל סוג שהוא לגבי שימוש עתידי של לצורך התרשמות המציעים בלבד ו .ב
האוניברסיטה במכונה, ובכלל זאת לגבי מס' פעימות הצבע הצפויות, יצוין לידיעת מגישי ההצעות כי 

 מבצעת בבית הדפוס שלה האוניברסיטה 
מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף כלשהו בצריכת  צבע בשנה.פעימות  300,000-כ

משתנים בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי והכל היקפים וההשירות או בכמות הצילומים 
  כמפורט במכרז זה.

ההתקשרות  לצורךיידרש המציע הזוכה למנות נציג מוסמך אשר יהיה איש קשר מטעמו  היהזכי לאחר .ג
בכל עת  טהיהאוניברסיהיה זמין לפניות  כאמור"(. איש הקשר הקשר אישעם האוניברסיטה )להלן: "

פקח מטעם הספק על קיום התחייבויות לבמהלך תקופת ההתקשרות ויהיה אחראי לטפל בבעיות ו
ידי המציע  עלסיבה שהיא, ימונה מכל  הקשר איש נבצרות של מקרה בכלרסיטה. הספק כלפי האוניב

 . לאוניברסיטה יועברו עמו ההתקשרות ופרטיקשר חלופי  אישהזוכה 

 

 סמכי המכרזמ .3

 
 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

 כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז. -מסמך א' א. 
 .טכני מפרט –למסמך א'  1 נספח 

 נוסח הצעה למכרז. -מסמך ב' ב. 
 .מחירון –' ב למסמך 1 נספח 
 )ד(.4תצהיר בנוגע לנסיון המציע לפי תנאי סף  -למסמך ב' 2נספח  
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. -למסמך ב' 3נספח  
 אישור רו"ח על היעדר היתכנות להערת עסק חי. -למסמך ב' 4נספח  

 .השירות ביצוע וטיב ההסכם קיום חתטלהב ערבות כתבנוסח  -מסמך ג' . ג
 .ונספחיו ההסכם נוסח -מסמך ד' .ד
 

 במכרז להשתתפות סף תנאי .4
 

 על המציע, כתנאי לבחינת הצעתו, למלא אחר התנאים המצטברים הבאים:
 

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

 

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

 

 ,בדרישות התקן עומד והמציעאת כל דרישות הדין והתקנים הרבלנטיים  םיינשוא ההצעה תק ההמכונ .ג
 .1953-"גהתשילעניין תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים,  ,אם קיים

 
 4-ל)לפי הגדרת יצרן(  productionבקטגוריית  בצבעדיגיטלית  והדפסה צילום מכונתסיפק מציע ה .ד

והעניק ללקוחות אלו  למועד האחרון להגשת הצעות למכרזהשנים שקדמו  5לקוחות לפחות במהלך 
   .שירותי תחזוקה למכונה

 
ואין היתכנות  לא נכללה 'הערת עסק חי' 2015-2016חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים "בדו .ה

 .2017להערת עסק חי לשנת 
 

 
 להגשת הצעות למכרז וכתובתועד מ .5

בבניין  הראשי לא יאוחר  202על ההצעה למכרז להגיע לאגף המשק והמבנים באוניברסיטת חיפה חדר 
 לתוך תיבת המכרזים.  12:00שעה  1.05.2018ג' מיום 

 הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון.
 
 

 והבהרות שאלות .6
לגב' נחמה ברמן. פניות  12:00בשעה:  10.04.2018ג' ביחס למכרז ניתן לפנות עד ליום   לשאלות ובירורים

. כל התשובות לשאלות ירוכזו במסמכי הבהרות nberman@univ.haifa.ac.ilלדוא"ל  בכתב בלבדתעשנה 
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רק תשובות בכתב ויופצו לכל המשתתפים בדוא"ל וכן באתר המכרזים של האוניברסיטה באינטרנט. 
 .תחייבנה לעניין הזמנה זו

 
 

 
 

 למכרזופן הגשת הצעות א .7

 
 כדלקמן: אחד בעותקלמכרז תוגש  ההצעה

הצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי נוסח "הצעה למכרז" הכלול בין  .א
 כאשר הנדרשים והמסמכים המכרז מסמכי שאר"מסמכי המכרז", כמסמך ב', ויצורפו אליה כל 

  .המציעידי -על וחתומים מלאים הם

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

 יד בכתב או מודפסים כשהםעל המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז,  .ג
לחתום אשר על מגיש ההצעה ולחתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים לה  ברור

ממסמכי המכרז, נספחיו  ועמוד עמוד כלכי יש לחתום על  מובהר זה.עליהם בהתאם לכתב הוראות 
ובראשי  באמצעות חותמתאם יהיו,  ,וצרופותיו, לרבות על קובץ התשובות לשאלות ההבהרה

 תיבות. כמו כן, יש לחתום באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.

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

-על המוצע מהדגם למכונה המתייחסים)פרוספקטים(  מפורטים עלוניםהמציע לצרף להצעתו  על .ה
בכלל זאת, יצרף אישור  .הנדרשים לפי הוראות המפרט הטכנימאפיינים בתכונות ועמידתה בו ידו

 .productionמהיצרן על היותה של המכונה מהדגם המוצע מכונה מקטגוריית 

למסמך ב' לאחר שמילא אותו לפי ההנחיות במחירון  1את המחירון נספח  להצעתו צרףלהמציע  על .ו
המחירים  .A3-ו A4 דף לגודלפעימת מונה יהיה זהה המוצע למחיר הכי  הרמובוחתם עליו. 

בדין במועד  ובהתאם לשיעורויתווסף עליהם מע"מ יכללו מע"מ לא המוצעים על ידי המציעים 
 הוצאת החשבונית.

וכן כל מסמך שנדרש בהתאם  לצרף להצעתו עותק חתום על ידו של כתב הוראות זהעל המציע  .ז
 אים:על המציע לצרף להצעתו המסמכים הב, בנוסף. לכתב הוראות זה

 
 .המציעכתב הוראות חתום בידי  (1)

 
הצעה בנוסח מסמך ב' למסמכי המכרז מלאה ובכתב ברור וחתומה בחתימת המציע עם  (2)

 אישור עו"ד כי החותם מורשה להתחייב בשם המציע.
 

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

 

ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו עוסק מורשה וכי הוא אישור עדכני משלטונות מס  (4)
מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, וכי 
 הוא נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן.

 
למסמך ב' חתום  3התצהיר נספח  להצעתו אתהמציע צרף י)ב( 4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (5)

 .ומאומת ע"י עו"ד
 

( יצרף המציע להצעתו תצהיר חתום ומאומת בדבר נסיונו ד)4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (6)
, בנוסח ובמתן שירות כנדרש בתנאי הסף בצבעדיגיטלית  והדפסה צילום מכונתבאספקת 

 סיפק אותן המכונות של תןמהיצרן על היו , יצרף המציע אישורכן כמו למסמך ב'. 2נספח 
 .productionמקטגוריית  מכונות

 
וכן  2015-2016)ה( יצרף המציע להצעתו דוחות כספיים לשנת 4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (7)

 למסמך ב'. 4אישור רו"ח בנוסח נספח 

 

, 1992-התשנ"בב לחוק חובת מכרזים, 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל  (8)
 ב לחוק הנ"ל.2המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף 
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 ההתקשרות תקופת .8

 

אופן שהמכונה תהא מוכנה ב והצבתה בשטח האוניברסיטה ההמכונאספקת הזוכה לדאוג לעל  .א
 .האוניברסיטה על החוזה לאחר חתימת ימים 45-מ יאוחרלא עד  להפעלה,

בשטח  הצבת המכונהממועד  החלשנים  5משך יתלמתן שירותי התחזוקה  ההתקשרות תקופת .ב
 רצונה המלא. האוניברסיטה לשביעות

 תקופת את להאריך, המוחלט דעתה שיקול לפי)אופציה(,  בלעדית ברירה זכות לאוניברסיטה .ג
או בתנאים מיטיבים  חודש נוספים, באותם תנאים 24 -בלמתן שירותי התחזוקה  ההתקשרות

 הכל כמפורט בהסכם. –האוניברסיטהעבור 

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

 

 תמורה .9

 

י בכפוף לאספקת המכונה לאוניברסיטה לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה, יהא זכא .א
 הספק לתמורה בהתאם למחיר המכונה כפי שיוצע על ידו. 

תום האספקה והפעלתה התקינה של המכונה לשביעות רצונה תמורה זו תשולם לספק לאחר 
בתום האספקה ואליו יצרף יגיש לאוניברסיטה חשבון  הספק הזוכה המלא של האוניברסיטה.

 חשבונית מס כדין.
בכל הנוגע לתחזוקה ואספקת רכיבים חלפים  ,הספק שיזכהבכפוף למילוי כל התחייבויותיו של  .ב

 רמספ מכפלת לפי שתחושב  תמורהספק ליהא זכאי ה ,וטונרים במהלך תקופת ההתקשרות
מהסוג הרלוונטי, הכל כמצוין בהסכם,  לפעימה על ידו הוצעש בתעריף המכונה מונה פעימות
 יהיה זהה. A3וגודל  A4לגודל דף  )או פעימת שחור לבן( פעימת צבע תעריףמובהר כי . 'דמסמך 

 כל חודש.בשתבוצענה בפועל פעימות המונה  בהתאם לכמות, חודשי בסיס על םשולתתמורה זו 
יגיש לאוניברסיטה בסיומו של כל חודש מחודשי תקופת ההתקשרות ולא יאוחר  הספק הזוכה

סיכום פעימות המונה שבוצעו במכונה באותו שבחודש שלאחריו, חשבון בו יפורט  10-מהיום ה
 חודש ובנוסף חשבונית מס כדין.

הכל , השירותתמורה מלאה וסופית בגין מלוא  תהווהלעיל,  ב' -בס"ק א' כמפורטהתמורה  .ג
, המתכלה הציוד מלואעלות המכונה, הובלתה, הדרכות, עלות : זה ובכלל, הסכםכאמור ב

 חלפים וכיו"בתחזוקה שירותי וכיו"ב )פרט לנייר(,  שמן, טונרים לרבות

לא  םעל ידה, תשלמ ו, ולאחר שיאושרנות שיוגשו על ידי הספקהאוניברסיטה תבדוק את החשבו .ד
יום מתום החודש שבו הומצא החשבון לאוניברסיטה, ובלבד שלא נפלו בו טעויות  45-יאוחר מ

ישולם החשבון לא  30.6.2018לאחר יום  או קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו. למרות האמור,
יום מתום החודש בו הוא הומצא לאוניברסיטה, ובלבד שלא נפלו בו טעויות או  30-יאוחר מ

 קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו.
 

 רבות בנקאיתע .10

 

במועד חתימת הזוכה על ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה בנוסח  .א
אשר תשמש כבטוחה ₪( אלף  שלושיםש"ח ) 30,000בסך של  ' גהמופיע במסמכי המכרז כמסמך 

'(. ולהבטחת אחריות טיב דעל פי ההסכם )מסמך  למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה
כמפורט בס"ק זה,  "(. ערבות הביצוע,ערבות הביצועהזוכה )להלן: " ביצוע השירותים על ידי

' ותהיה צמודה דהנקובה בהסכם מסמך  ום לאחר תום תקופת ההתקשרותי 90תעמוד בתוקף 
 למדד המחירים לצרכן.

 

 תחייבויות הזוכה במכרזה .11

 
 בו לערוך האוניברסיטה של לזכותה בכפוף', דהזוכה מתחייב לחתום על ההסכם בנוסח מסמך 

, וזאת כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל של הזכייה במכרז ועל, שינויים
 ימים מרגע שהודיעה לו האוניברסיטה על דבר זכייתו. 10תוך 

 

  ההצעה הזוכה חירתקריטריונים לב .12

 

 .למכרז הסף בתנאי ההצעות דתתיבדקנה עמי –הראשון  בשלב .א

תכונות לגבי עמידה ב תיבדקנהכל ההצעות, שעברו בהצלחה את שלב הראשון לעיל,  -בשלב השני .ב
שיוצעו  כונות. האוניברסיטה תהיה רשאית לבדוק את הממפרט הטכניוהמאפיינים המפורטים ב
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ימים מפנייתה כל מסמך  7ע"י כל מציע והמציע מתחייב להעמיד לבדיקת האוניברסיטה בתוך 
דרישות ניברסיטה. הצעות שאינן עונות לדעת האוניברסיטה על ו/או תיעוד הנדרש לדעת האו

  בחשבון בשלב השלישי.להילקח לא עלולות ש במפרט הטכני המפורטות המינימום
 

בחשבון, בין יתר הגורמים,  והפעלת שיקול הדעת, יילקחבבבדיקת ההצעות ו - השלישי בשלב .ג
 שיקלול המרכיבים הבאים לפי הערכים הנקובים כדלקמן:

 
 משקל קריטריון

מחיר  את המציע שיציע -מחיר המכונה המוצע   
יזכה למירב הנקודות  ביותר נמוךה המכונה

  באופן יחסי. ואחריו המציעים האחרים
 

40% 

המציע  - בצבעמחיר מוצע עבור פעימת צילום 
 נמוךה פעימת הצילום בצבעמחיר  את שיציע
יזכה למירב הנקודות ואחריו המציעים  ביותר

 באופן יחסי. האחרים
 

55% 

 
 המציע שיציע -לבן-בשחור צילום פעימת מחיר

 נמוךהפעימת הצילום בשחור לבן מחיר  את
יזכה למירב הנקודות ואחריו המציעים  ביותר

 באופן יחסי. האחרים

5% 

 
 זמן תוקפה של הצעה למכרז וביטולה .13

 
 ההצעות למכרז.יום מהמועד האחרון להגשת  90תוקפה של הצעה למכרז יהא  א.
במקרה של התמשכות הליכי המכרז האוניברסיטה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעות  ב.

   יום נוספים והמציעים יחויבו לפעול בהתאם לכך. 90-ב
"(. האוניברסיטה הכשיר השניהאוניברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשיר לזכיה )להלן: " ג. 

להתקשר בהסכם עם הכשיר השני באם יתברר שהזוכה אינו מסוגל היה רשאית לפי שיקול דעתה ת
ו/או איננו מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של 

אין בו כדי לפגוע בכל זכות או טענה מכרז חדש ו לפרסםהאוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או 
 שיעמדו לאוניברסיטה נגד הזוכה.

 
 

 המכרזביטול  .14
 

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  .א
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו 

הזמנים, בדרישות הסף, או שלא יעמדו כדרישות האיכות, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות 
 תקציב, אי קבלת היתרים וכיוצא בזה. בעיות

 

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

 בניסיון ליצור הסדר כובל.

 

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

 
 שונות .15

 
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא באופן,  .א

הוראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתייחס להצעה בלתי  בתנאים ועפ"י הוראות כתב
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 בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת 

מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע  מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות
 הערכת ההצעה כדבעי.
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תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בגוף מסמכי המכרז  אוכל שינוי ו/ .ב
תקנה זכות לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי, תוספת  -ובין אם מכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת 

 והסתייגות כאילו לא היו, או לפסול הצעה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל הבהרות או כדי האוניברסיטה תהיה רשאית לפנ .ג
 להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

 
האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא. אין בעצם פרסום  .ד

 המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו.
 

תנהל  לאוהאוניברסיטה  , סופיותהצעות שיוגשו על ידי המציעים הינן הצעות מובהר בזאת כי ה .ה
  ידם במהלך המכרז. משא ומתן כלשהו עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על 

 
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז,  .ו

על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם  הביטוח המצורף אליו.' ובנספח ד מסמךהמפורטות בהסכם 
הביטוח את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים במידה ויזכו במכרז. כל הסתייגות לגבי דרישות 

 לעיל.  כאמורובתוך המועד שנקבע לכך  במסגרת הפניה להבהרותיש להעלות 
 

ש"ח. מציע  300ציע/ים בעלות של האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה הזוכה במכרז למ .ז
המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש, עם הגשת הצעתו למכרז, מהם 
החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. המציע מסכים ומאשר, כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין 

טענה ו/או תביעה כלפי  מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל
 האוניברסיטה בעניין זה. מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע לא יהווה סוד מסחרי.

 
יובהר בזאת כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים  .ח

 למכרז ו/או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. 

 

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

 
 
 
 
 

 ,בברכה
 נחמה ברמן 

 ופרסומים רכש' מח מנהלת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל.
 
 
                                                                  

 המציע ת+חתימחותמת                                                           תאריך
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 א למסמך 1 נספח

 
 טכני מפרט

 
 דרישות מינימום עבור מכונת הצילום/ההדפסה המוצעת:

 
 .(על פי הגדרת יצרן) Production ומקטגורית  חדשה המכונה המוצעת תהא .א

 הכולל אימפוזיציה. Creoאו  Fieryמסוג  בקר הדפסה חיצוני המכונה תסופק עם  .ב

 נדרשת תוכנת מידע משתנה. .ג

  .x 1,200 DPI 1,200-רזולציית ההדפסה של המכונה המוצעת לא תפחת מ .ד

 לדקה. A4פעימות  80-מהירות ההדפסה של המכונה לא תפחת מ .ה

מגירות אוניברסליות בקיבולת גבוהה  2, מתוכן מגירות נייר 4המכונה המוצעת תסופק עם לפחות  .ו
  גר' לפחות(.  80דפי  2,000)

דפים של  2,500, המכילה לפחות המכונה המוצעת תסופק עם יחידת מערים בקיבולת גבוהה )סָטקר .ז
 (גר'. 80

 גר'. 350ועד גר'  60-למכונה תהא יכולת הדפסה על מגוון משקלי נייר מ .ח

 ס"מ x 48.7 33עד  A5מגודל  עם יכולת הדפסה על גדלי ניירתהא מכונה ה .ט
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 אוניברסיטת חיפה

 

 

      5/2018מכרז 
 

 

 מסמך ב'
 

 

 

 הצעה למכרז
 

 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה

 אבא חושישדרות 

 ח י פ ה

 א.נ.,

של  בצבע לבית הדפוסדיגיטאלית מכונת צילום / הדפסה רכישת ל 5/2018הצעה למכרז הנדון:  

 אוניברסיטת 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 למכרז )להלן 

וקבלנו כל ההסברים הדרושים  , אישור הביטוח,כתבי הערבויות הבנקאיות ההסכם,(, ה"כתב ההוראות"
, מציעים בזאת הצעתנו, לבצוע "השירות" כמוגדר בכתב ואת כל המידע הדרוש לנו קשנו מכםאותם בי

 (."ההצעה" -ההוראות, כמפורט להלן בהצעה זו )להלן 
 

  וכישורים  אדם כוחאנו מצהירים כי הננו בעלי אמצעים, ידע, נסיון, מיומנות,  א. .2
' דלבצע את השירות ברמה גבוהה ביותר בתנאים המפורטים במסמך א' ובמסמך מתאימים כדי 

 .כרזהמלמסמכי 
אנו מצהירים כי כל התנאים והדרישות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות כתב ההוראות,  .ב

 ם מקובלים עלינו וכי נוכל לעמוד בהם.כהמפרט הטכני וההס
 
בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן  רשומה חברתנו כי מצהירים אנו .ג

 ביצוע התקשרות כשהם ברי תוקף. לצורךו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין ניש ביד

 

הנדרשים והתצהירים את כל האישורים  נוכדין ויש ביד ספרים מנהלת חברתנו כי מצהירים אנו .ד
תצהיר חתום בנוסח  זו להצעתנו מצרפים אנו .1976-התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 למסמך ב'. 3נספח 

 

את כל דרישות הדין והתקנים הרבלנטיים  מתקיימ תנונשוא הצע המצהירים כי המכונ אנו .ה
בדרישות התקן אם קיים לעניין תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים,  עומדת וחברתנו

  .1953-"גהתשי
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לפי  productionבקטגוריית  בצבעדיגיטלית  והדפסה צילום תמכונ סיפקהחברתנו אנו מצהירים כי  .ו

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז 5לקוחות לפחות במהלך  4-להגדרת היצרן 
 2ניסיוננו כאמור מפורט במסגרת התצהיר נספח והעניקה ללקוחות אלו שירותי תחזוקה למכונה. 

  למסמך ב'.
 

   :_____________________________ מדגם היאידינו -על המוצעת המכונה .3

                           
  :__________________ייצור משנת___; :______________צרןי של

 
  )יש להשלים במקומות המיועדים לכך(

 
, ומתייחס לתכונות להצעתנו פרוספקט המפרט את המאפיינים הטכניים של המכונה מצרפיםאנו * 

כמו כן אנו מצרפים להצעתנו אישור יצרן על כך כי  .ולמאפיינים הנדרשים לפי הוראות המפרט הטכני
 .production המכונה המוצעת הנה מקטגוריית 

 
 וכנה לפעולהכשהיא תקינה ומנה ומצהירים כי נוכל לספק לאוניברסיטה את המכומתחייבים  אנו .4

 כמצוין והכל ימים לאחר חתימת האוניברסיטה על ההסכם לאחר הזכיה, 45-מיאוחר  לא שולשימו
 .וההסכם המכרז בתנאי

 
והמצ"ב להצעתנו. במחירון מצוינים  1התעריפים נשוא הצעתנו מפורטים במחירון הרצ"ב המסומן נספח  .5

: 
 

 חדשים בשקלים יוצע, מחיר המכונה המוצע על ידינו 
 

  יוצעו  - , בצד כל פריט בטבלהמכונהב יםבודד יםעל ידנו לשימוש המוצעיםתעריפי השימוש 
 בשקלים חדשים.

 
שיעור המע"מ יתווסף על התעריפים המוצעים בהתאם לשיעורו  כוללים מע"מ. אינםכאמור  התעריפים

 בדין במועד הוצאת החשבונית.
 

6.   
ונזכה במכרז התמורה לה נהיה זכאים בגין אספקת המכונה לרבות שבמידה אנו מצהירים כי ידוע לנו  .א

 להצעתנו זו. 1הובלתה התקנתה והדרכות, תהא בהתאם למחיר שיוצע על ידינו במחירון נספח 

בגין שירותי האחריות התמורה לה נהיה זכאים  ,במידה ונזכה במכרזשאנו מצהירים כי ידוע לנו כמו כן  .ב
תחושב לפי לרבות אספקת החלפים והטונרים, ה בעת הרכישה( והתחזוקה )האחריות מעבר לתקופ
במכפלת כמות השימושים  ה )צילום/הדפסה(לשימוש חד פעמי במכונבמחירון התעריף שהוצע על ידנו 

 בהסכם.במסמכי המכרז ו הכל כמפורט "(, התמורה)להלן: "מאותו סוג פעימה שיבוצעו בפועל 

הדרושים תשלום עבור כלל המרכיבים  הבתוכ תוכולל תסופי ההינ שהתמורה אנו מצהירים כי ידוע לנו .ג
: ובכלל זאתהנדרשים במסגרת המכרז וההסכם על להפעלתה התקינה והרציפה של המכונה, לרבות 

האביזרים   החלפים, ,הוהתחזוקה של המכונ , התיקון, האחריותהטיפולהאספקה, ההובלה, ההתקנה, 
שמן וכל חלק / חומר המשמש טונר, מנורות, נורות,  נייר, ובכלל זה:פרט ל, )מקוריים( המתכלים

   וכמפורט במסמכי המכרז וההסכם. הביטוחים, וכיוצ"ב ,לתיפעול המכונה
 

 . לכל תמורה נוספת םזכאי נהיה לא כאמורהתמורה זולת ידוע לנו כי 
 

מכל )או כל חלק ממנה(  הלאוניברסיטה תהיה הזכות לדרוש החלפת המכונידוע לנו ומוסכם עלינו כי 
שלושת החודשים וזאת במהלך  קלקולים תכופים וסיכון בטיחותי.אי שביעות רצון, סיבה שהיא, לרבות 

  והתקנתה ממועד תחילת הפעלתה באוניברסיטה.הראשונים 
 

קופת ההסכם, ציוד וחלפים ומקובל עלינו כי ימצאו ברשותנו ובהישג ידינו, המיידי, משך כל ת לנוידוע  .7
ת ההודעה על יום מקבל   30יעלה בידינו לתקן תקלה ולהשיבה לתקינות מלאה תוך  ולאנילווים, ובמידה 

   חדשה זהה.התקלה, נעמיד לאוניברסיטה מכונה 
 
 

₪  30,000ו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז נעמיד ערבות ביצוע בגובה אנ .8
ההסכם, תשמש כבטוחה למילוי כל התחייבויות על פי וערבותנו זו  ,'בנוסח מסמך ד ₪(, אלף שלושים)

 '. דמסמך 
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או כל ו/ ההמכונלעובדינו, נציגינו, משתמשי נהיה אחראים בלעדית לכל נזק שייגרם אנו  כי מצהיריםאנו  .9
שא בכל אחריות לנזקים כל שהם, ישירים או יהאוניברסיטה לא ת .הוהפעלת הצד ג', בקשר עם המכונ

 .ו/או של כל צד שלישי אחר ו/או לציוד אחר שלנולמסמכים עקיפים, שייגרמו למכונות ו/או 
 

 
 , ותק בענף זה וכו'(:ההתאגדותחברתנו )סוג  אודותפרטים להלן  .10

           
           
           
           
           

 להצעתנו אישורים ותעודות כמפורט להלן: מצרפיםאנו  .11
           

 
           

 
           

 
בין "מסמכי המכרז"  הכלול הסכםבנוסח ובתנאים של נוסח ה הסכםלחתום על ה מתחייביםאנו  א. .12

 עד לחתימתנו עליו. הסכםבשינויים המחויבים לפי העניין לפי קביעתכם ובכפוף לזכותכם לשנות תנאי ה
לא יאוחר מתום שבועיים מהיום בו הודע לנו על ידכם כי זכינו  הסכםמתחייבים לחתום על האנו   ב.

 במכרז.
 

יום מהמועד  90ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  מאשריםאנו  .13
ף , וכי במידה והליכי המכרז יתמשכו נאריך תוקהסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות

 .יום נוספים בהתאם לדרישת האוניברסיטה 90הצעתנו ב
 

 אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה: .14
 ", חתום בידינו.410/16"כתב הוראות למגישי הצעות למכרז  .א

 על ידינו.ם הבהרה חתולשאלות התשובות קובץ ה .ב
 .מחירון מלא וחתום כנדרש .ג
 כל האישורים והמסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף. .ד

 לכתב הוראות.)ז( 7כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .ה
 

  חתימה 
 

   חותמת
 

                         תאריך
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 למסמך ב' 1נספח 

 
  מחירון

 :הוראות למילוי המחירון
 .בשקלים חדשים )ללא מע"מ( להלן את מחיר המכונה המוצע 1יש למלא בסעיף  .א

 

את התעריפים המוצעים לשימוש בודד )צילום או הדפסה( להלן  2שבסעיף  יש למלא בטבלהכמו כן,  .ב
  .)ללא מע"מ(בשקלים חדשים  תעריפי השימוש במכונה יוצעו  )פעימה( לסוג הנדרש.במכונה 

 
לא נכתב תעריף מוצע לגבי אילו מן . במחירון זההמציעים למלא את כל התעריפים המפורטים  על .ג

 .לפסילת ההצעההדבר עשוי להוביל  - הפריטים ובאופן הנדרש

 .הנייר גדלי לכל אחיד יהיה פעימה מחירכי  מובהר .ד
 

מכרז ה מכוח , תהווה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא השירות הנדרשבמחירון זההתמורה המוצעת  .ה
 רכיבים, חלקיםאחריות, , תחזוקה שירותי מתן, המכונה של והצבה , הובלהאספקהזה ובכלל  ,והסכם

"ב )למעט וכיו שמן, טונריםמלוא הציוד המתכלה, לרבות  אספקת תיקון, ,שירותוחלפים מקוריים, 
 שבביתלהבטיח כדי  ומתן כל השירותים הדרושים וביצוע כל הפעולות הדרושות ביטוחים, נייר(,

 .מצוין באופן ופועלת תקינה כשהיא המוצע מהדגם מכונה תמצא האוניברסיטה של הדפוס
 

 :להלן המחירים המוצעים על ידינו
 
 .ללא מע"מ() שקלים חדשים: ________________________ת על ידינו הנומחיר המכונה המוצע .1

 

 :על ידינו הנם מוצעיםהפעימה התעריפי  .2
 

 בשקלים חדשים התעריף המוצע  סוג השימוש
 ("ממע ללא) פעימהל

  צילום / הדפסה בצבע 
 

 ש"ח ____________ 
 

 לבן -צילום / הדפסה בשחור
 

 
 ש"ח _____________ 

 

 ________________________:המציע שם

 ___________________________:תאריך

  ___________________________חתימה:
 

 "דעו אישור
אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת כי 

 להתחייב ומוסמכים המציע מטעם חתימה מורשי הינםגב'____________ /ומרמר/גב' _____________ 
 .כדין ידם על נחתם"ל הנ המסמך וכי בשמו

 חותמת_________________________________________________חתימה 
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 'ב למסמך 2 נספח
 
 

 למכרז (ד)4לצורך הוכחת תנאי סף סע'  צהרה לגבי ניסיון החברהה
 

לפי  productionבקטגוריית  בצבעדיגיטלית  והדפסה צילום מכונתסיפקה חברתנו כי  מצהירים הננו .א
 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז 5לקוחות לפחות במהלך  4-להגדרת יצרן 

  . והעניקה ללקוחות אלו שירותי תחזוקה למכונה
 השירותים כאמור:להלן פירוט לקוחות להם סיפקנו/אנו מספקים את 

 
אור השירותים ית שם הלקוח

 שסופקו
 מכונהאספקת (1)
 טיפול שירותי (2)

  שוטפים ותחזוקה
 וגם גם( 3)

 איש קשר ממליץ תקופת מתן השירותים סוג המכונה
מועד 

תחילת 
 השירותים

מועד סיום 
 השירותים

 טלפון שם

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

. רצ"ב לנספח זה אישור לפי הגדרת יצרן productionהמפורטות בטבלה לעיל הנן מקטגוריית  המכונות .ב
 היצרן כאמור.

 
 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_____________ 

 .כדין ידם על נחתם"ל הנ המסמך
 
 

 
 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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 למסמך ב' 3נספח 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

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

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

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

חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו לב 2 סעיףלענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם ב
– 1976. 

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

 הגשת ההצעות:נכון למועד 

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:  -ב לסמן נא

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

 או

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

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

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

על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי  זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע מצהיר
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:___________________

 

 עו"דאישור 

מר/גב' בפני ,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה  _______________אני הח"מ, __
ולאחר  ,_________המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ____ ,___________________

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  ,שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
 וחתם/ה עליה בפני. ,כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל

________________ ________________ ________________ 
 תאריך חתימה וחותמת שם
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 למסמך ב' 4נספח 
 

 אישור רו"ח 
 

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

 __, ___________________________________:_____הינה  שכתובתי

 :בזאת כי לאשר מתכבד

 

 

 

 ________,   מספר מזהה:_______________: ______________________המציע התאגיד שם

 

 

  2017עסק חי' במהלך שנת מצבו של התאגיד המציע ______________ אינו מצביע על היתכנות להערת '

מכונת צילום / הדפסה דיגיטאלית בצבע לבית לרכישת  -5/2018ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז מס' 
ובהתבסס על דיווח מהנהלת  , 2016זאת על סמך הדוחות הכספיים המבוקרים של שנת ,  באוניברסיטת חיפה הדפוס

 פיים האחרונים המבוקרים ועד המציע לגבי תוצאות פעילותו מאז הדוחות הכס

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תאריך

 חותמת  חתימה 
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 אוניברסיטת חיפה
 

 

      5/2018מכרז 
 

 

 'גמסמך 
 
 

 הסכםלהבטחת ביצוע ה –נוסח ערבות 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ.,
 

     כתב ערבות מס': 
 

 
"( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת הנערב* )להלן: "     לפי בקשת 

"( סכום הערבות)להלן: " ש"ח( אלף שלושים ש"ח )במילים: 00003,ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
צילום / הדפסה לרכישת מכונת  ___ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, להבטחת מילוי של תנאי ההסכם מיום _____

  על ידי הנערב. -ומתן שירות  חיפה אוניברסיטתב בצבע לבית הדפוס
 
 " יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד"
 .2018 סמרשיתפרסם לחודש " יהיה מדד המחירים לצרכן מדד הבסיס"
שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותינו זו, אך לא פחות  " יהיה מדד המחירים לצרכן האחרוןהמדד החדש"

       ממדד הבסיס.
 

ערבותינו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד דרישתכם הראשונה 
ש בגין בכתב אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד החד

הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו, מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר 
 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מהנערב. לכך, ומבלי 

 
 ועד בכלל. אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת. __________ערבותינו זאת בתוקף עד 

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

 
 בכבוד רב          

 
             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
 
 
 
 

  שם הנערב יהא זהה לשם המציע הזוכה.*
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 אוניברסיטת חיפה

 

 

      5/2018מכרז 
 

  של אוניברסיטת חיפה לבית הדפוסמכונת צילום / הדפסה בצבע לרכישת 
 

 'דמסמך 
 
 

 הסכם
 
 

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

 ב י ן
 

 אוניברסיטת חיפה
 מדרך אבא חושי
 הר הכרמל, חיפה

 ("האוניברסיטה" :)להלן
 מצד אחד;

 
 

 ל ב י ן
 

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

 ("ספק"ה :)להלן
 מצד שני;

 
 
 

שירותי  להלן, לרבות ה" כהגדרתה"המכונלרכישת  5/2018 'מס והאוניברסיטה פנתה במכרז הואיל
 זה; הסכםהכל בתנאי  אביזרים מתכלים אספקתתחזוקה, אחריות ו

 
 זה להלן; הסכםהגיש הצעתו לאוניברסיטה והאוניברסיטה קבלה הצעתו בכפוף להוראות  ספקוה והואיל

 
 זה להלן ובכפוף להן;  הסכםפי הוראות -וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על והואיל

 
 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 

 
 פרשנות .1

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

 במכרז מהווים נספח להסכם זה. ספקה מסמכי המכרז וההצעה הזוכה של .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:
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 שירותי מתן. כמו כן, אוניברסיטהל( להלן כהגדרתה" )המכונה" תאספק -      " השירות"
)להלן: וחלפים מקוריים  אחריות, חלקים, טונרים, רכיבים, תפעול, תחזוקה

 בהסכם ונספחיו.הכל כמפורט  –"(שירותי תחזוקה"

הוגדרה ע"י היצרן  אשר, בצבעדיגיטלית  והדפסה צילוםה חדשה למכונ -      "ה"המכונ
 היםוגב עבודה לעומסי המיועדת(, Office-)בשונה מ Productionבקטגורית 

המצורף להסכם  במפרט הטכניכמפורט הכלליים והמאפיינים  התכונות ובעלת
   .1כנספח זה 

 זה, לרבות הדפסות. הסכםצילומים לעניין  -      "צילומים"
 

 לבצוע "השירות". 5/2018מכרז  - "המכרז" 
 
 

 כותרות הסעיפים מובאות לשם הנוחיות בלבד ואין להיעזר בהן לשם פרשנות. .ה
 
 
 תקופת ההתקשרות .2

אופן שהמכונה תהא מוכנה ב והצבתה בשטח האוניברסיטה ההמכונאספקת ללדאוג  ספקעל ה .א
 על הסכם זה. המועד ומיקוםלאחר חתימת האוניברסיטה  ימים 45-יאוחר מלא עד  להפעלה,

  מראש עם האוניברסיטה. מויתוא הצבת המכונה

מועד הצבת המכונה ב שתחילתהשנים  5תמשך למתן שירותי התחזוקה  ההתקשרות תקופת .ב
 .("תקופת ההתקשרות" :)להלן רצונה המלא לשביעותבשטח האוניברסיטה 

 תקופת את להאריך, המוחלט דעתה שיקול לפי)אופציה(,  בלעדית ברירה זכות לאוניברסיטה .ג
או בתנאים מיטיבים  חודש נוספים, באותם תנאים 24 -בלמתן שירותי התחזוקה  ההתקשרות

. ("האופציה")להלן: יום מראש  30, ובהתראה של עבור האוניברסיטה )אם יוסכם בין הצדדים(
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להחלטתה של האוניברסיטה לממש או  ספקל

 בהתאם לאופציה.לא לממש את זכותה 

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

לא כאמור קיצור תקופת ההתקשרות  יום מראש. 30בהודעה של  לפני תום תקופת ההתקשרות
מוותר על כל טענה ו/או דרישה  ספק, והבכל פיצוי ו/או החזר כספי באשר הוא ספקהיזכה את 

 ו/או תביעה בעניין זה.
 

 
 ספקהצהרות ה .3

 :כיומתחייב בזה  מצהיר ספקה
 קודם. שימושכל  בה נעשה ולא הנה חדשה המכונה .א

  להסכם זה. 1 נספחבמפרט הטכני, המצ"ב כ המפורטותהמינימום בדרישות עומדת המכונה  .ב

הגנה מפני  בכל דרישות הבטיחות לרבותו דרישות הדין והתקנים הרבלנטייםב תעומדהמכונה  .ג
 .התחשמלות ו/או חבלות

אדם -האמצעים וכוחהכשירות, , המיומנות הניסיון, היכולת, הידע, עלבהינו  כימצהיר  ספקה .ד
ותקופת ההתקשרות  זה למשך כל תקופת ההתקשרות הסכםפי -המתאימים ליתן השירות על

 .ככל שתוארך המוארכת

הספק מצהיר ומתחייב כי יספק את השירות בהתאם להוראות כל דין /היתר ובהתאם להוראות  .ה
להסכם זה. הספק מתחייב לוודא כי כל עובדיו יפעלו  3ובנספח הבטחון והבטיחות הקבועות בדין 

 בהתאם להוראות סעיף זה.

ם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בכל מרש םרשו הוא כי  מצהיר  ספקה .ו
כשהם ברי  לשם מתן השירות הנדרשים על פי דין ו/או היתר ו/או אישור כל הרישיונות את וביד

מתחייב לשמור על כך במשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת ההתקשרות  הוא, ותוקף
 המוארכת, כל שתוארך.

החלים על מתן השירות וכן כל שאר המסים  וההיטלים המיסים כל את ישלם כימתחייב  ספקה .ז
 ותשלומי החובה המוטלים על פי החוק על בעל עסק בקשר לניהול עסק.

והאוניברסיטה רשאית לספק את  לו כל בלעדיות במתן השירות מצהיר כי ידוע לו שאין  ספקה .ח
 .השרות או חלק ממנו בעצמה או להתקשר לשם כך עם צדדים שלישיים

זה משום פגיעה בזכויות צד שלישי   הסכםפי -על הין ולא יהיה בהספקת המכונאמתחייב כי  ספקה .ט
 צד זכויות עם בקשר נגדה שתוגש תביעה כל בגין האוניברסיטה את לשפות מתחייב ספקה כלשהו.
 תביעה או/ו הליכים קיום על במועד הודעה ספקל מסרה שהאוניברסיטה ובלבד במכונה שלישי
 .בנדון
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כמו כן מוצהר בזה כי מעקב פנימי זה, אינו בא לגרוע או להחליף התחייבות כלשהי מהתחייבויות 
 על פי ההסכם, או לגרוע מזכויות האוניברסיטה על פיו. ספקה

 בחלפים שימוש תוך גבוהה מקצועית ברמה יתוקנו במכונה תקלה או קלקול כלמתחייב כי  ספקה .י
 .מקוריים

 
 
 ושירות תחזוקה, אחריות .4

ללא תוספת תשלום, למכונה וכל חלקיה,  מלאים ותיקון אחריות ושירותי תחזוקהיתן  ספקה .א
כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתוארך, כך שתתאפשר פעולה  למשך

יהא  ספקה עלרציפה ותקינה של המכונה לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה, ובכלל זאת על 
, ללא כל מתן תמורה נוספת מעבר לזו באופן שוטף ולתקן כל קלקול ותקלה לתחזק המכונה

 הנקובה בהסכם זה להלן.

, לנייר פרטהאביזרים המתכלים )מקוריים(, ,  החלפיםיהא לספק על חשבונו את כל  ספקעל ה .ב
 המכונה לתיפעול המשמש חומר/  חלק וכל שמן, מנורות, נורות, ים: טונריהא עליו לספק זה ובכלל

. כל האביזרים והחלפים הנדרשים כאמור יסופקו לאוניברסיטה תקינהה הפעילותשם ונדרש ל
 ימי עסקים ממועד ההזמנה. 3-בתוך לא יאוחר מ

 יעמיד על חשבונו כח אדם מוכשר, מיומן ואדיב לביצוע עבודות התחזוקה והשירות. ספקה .ג

 בלבד. מקוריים בחלקים ישתמש ספקה .ד

 ספקתועבר לנציגות מתן השירות של התמיכה טכנית באשר היא, בקשה להודעה על תקלה ו כל .ה
דוא"ל : ..............................,  טל.......................................................,  בכתובתהממוקמת 

 .במועד שנשלחה ספקה ידי על כנתקבלה תיחשב זה למען שתשלח הודעה וכל_ _________

 .קיומה על ההודעה קבלתמועד מ שעות 24 -מ יאוחר לא תקלה כל תקןל מתחייב ספקה .ו

יינתן במידת הצורך ו 17:00 - 08:00 השעות ביןה' -'א בימיםככלל , ספקה ידי על יסופק השירות .ז
  .13:00 - 08:00 השעות בין חג וערבי' ו בימיהשירות גם 

שעות,  24מהסוג שלא ניתן לתקן באופן מיידי או בטווח של  התקלה ו/או הנזק במכונה היתה .ח
 חליפיתמכונה ב המכונה את התקלה על ההודעה מקבלת שעות 24 בתוך להחליף מתחייב ספקה

"מכונה חליפית" לצורך הסכם זה תהא מכונה זהה לזו  .עליה יחולו כל הוראות הסכם זה
 .המקורית למכונה זהה באיכות צילום תפיקשהתקלקלה אשר 

שעות רציפות ולא הועמדה לרשות האוניברסיטה  48 -עבדה המכונה באופן תקין למעלה מ לא .ט
 יחשב הדבר להשבתה. – , כהגדרתה לעיל,מכונה חליפית

 ₪. 500לאוניברסיטה פיצוי מוסכם בשיעור  ספקכל יום "השבתה" או חלק ממנו, ישלם ה על
 ", והרישומים בו יחייבו את הצדדים.תקלות"יומן  האוניברסיטה תנהל זה סעיף מימוש לצורך

, מתחייב יום 30 -, וזאת למעלה מעבודה תקיןולהביאה למצב  לתקן המכונה ספקעלה בידי ה לא .י
  זהה, ללא תוספת מחיר. חדשהלספק לאוניברסיטה מכונה  ספקה

 ההסכם, לרבות בהתאם להוראות ספקעבור ביצוע התחייבויות הכי בזאת הסר ספק מובהר  למען .יא
התמורה היחידה שיקבל היא בהתאם לכל תמורה נוספת, וכי  ספקלעיל, לא יהא זכאי ה זה 4סעיף 

 .להלן 6 בסעיףלאמור 
 

 והצבה הרכבה, הובלה .5

 

, באוניברסיטה, במקום עליו תורה האוניברסיטה ובתיאום עמהיוביל, יציב וירכיב המכונה  ספקה .א
  על חשבונו.

הווה תגבי תעודת המשלוח  על, )או מי מטעמו( הדפוס ביתמנהל ו של נציג האוניברסיטה, חתימת .ב
 .ההסכם פי על המכונה קבלת עלאישור 

 הובלת, תקלה תיקון לצורךאו לכל מקום אחר  ספקה למעבדות המכונה הובלתבמידה ותדרש  .ג
 על ויעש כל אלו –, הצבה והרכבה לחצר האוניברסיטה ,ת/ה חליפי/, לרבות חדשת/חליפי מכונה

 .חשבונו ועל אחריותו על, ספקה ידי

  הדרכות בנוגע לשימוש במכונה, בשטח האוניברסיטה ועל חשבונו.  3הספק מתחייב להעביר עד  .ד

 

 התמורה .6
 

לאספקת המכונה לאוניברסיטה לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה, יהא זכאי הספק  בכפוף .א
בתוספת מע"מ בהתאם לשיעורו בדין  ,שקלים חדשיםלתמורה בגובה של ________________

תמורה זו תשולם לספק לאחר תום האספקה והפעלתה התקינה של  במועד הוצאת החשבונית.
בתום יגיש לאוניברסיטה חשבון  האוניברסיטה. הספק הזוכה לשביעות רצונה המלא שלהמכונה 

 האספקה ואליו יצרף חשבונית מס כדין.
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בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הספק בכל הנוגע לתחזוקה ואספקת רכיבים, חלפים וטונרים  .ב

 מונה פעימות רמספ מכפלת לפישתחושב  תמורהבמהלך תקופת ההתקשרות יהא זכאי הספק ל
  פים כדלקמן:בתערי המכונה

 

בשקלים חדשים  פעימהלתעריף  סוג השימוש
 ("ממע ללא)

  צילום / הדפסה בצבע 
 

 ש"ח ____________ 
 

 לבן -צילום / הדפסה בשחור
 

 
  ש"ח _____________ 

 
 

 לסכומים אלו יתווסף מע"מ בהתאם לשיעורו בדין במועד הוצאת החשבונית.
 יהיה זהה. A3וגודל  A4לגודל דף  )או פעימת שחור לבן( פעימת צבע תעריףמובהר כי 

 
כל חודש. בשתבוצענה בפועל פעימות המונה  בהתאם לכמות, חודשי בסיס על םשולתמורה זו ת

יגיש לאוניברסיטה בסיומו של כל חודש מחודשי תקופת ההתקשרות ולא יאוחר  הספק הזוכה
סיכום פעימות המונה שבוצעו במכונה באותו שבחודש שלאחריו, חשבון בו יפורט  10-מהיום ה

 חודש ובנוסף חשבונית מס כדין.
 

הכל כאמור , השירותתמורה מלאה וסופית בגין מלוא  תהווהלעיל,  ב' -בס"ק א' כמפורטהתמורה  .ג
, טונרים לרבות, המתכלה הציוד מלואעלות המכונה, הובלתה, הדרכות, עלות : זה ובכלל, בהסכם

 חלפים וכיו"ב.תחזוקה שירותי יר(, וכיו"ב )פרט לני שמן

 
לא  םעל ידה, תשלמ ו, ולאחר שיאושרנות שיוגשו על ידי הספקהאוניברסיטה תבדוק את החשבו .ד

יום מתום החודש שבו הומצא החשבון לאוניברסיטה, ובלבד שלא נפלו בו טעויות או  45-יאוחר מ
ישולם החשבון לא יאוחר  30.6.2018קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו. למרות האמור, לאחר יום 

יום מתום החודש בו הוא הומצא לאוניברסיטה, ובלבד שלא נפלו בו טעויות או קיימים  30-מ
 לוקי דעות לגבי תוכנו.חי
 

מובהר כי תעריפי הפעימה הנקובים בס"ק ב' לעיל יוצמדו למדד המחירים לצרכן מידי תחילת  .ה
 שנה. מדד הבסיס לצורך ההצמדה יהא המדד שהיה בתוקף במועד החתימה על ההסכם.

 
 

 שעבוד זכויותו איסור העברה .7
 
, במישרין או בעקיפין, זכויותיו להמחות, להסב או להעביר לאחר או לאחריםאינו רשאי  ספקה .א

כל המחאה, ללא קבלת אישור מראש מהאונבירסיטה. או חובתיו מכוח הסכם זה, כולן או חלקן, 
, תהא בלא קבלת אישור האוניברסיטה מראש ובכתבלעשות  ספקהסבה או העברה שיתיימר ה

 בטלה מעיקרה וחסרת כל תוקף.

בתאגיד, ללא הסכמה בראש ובכתב של האוניברסיטה, שליטה העברת זכויות  –תאגיד  ספקהיה ה .ב
 אסורה ותהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 מכוח הסכם זה, כולן או חלקן, אסורות בשיעבוד מכל סוג ו/או דרגה. ספקזכויותיו של ה .ג
 זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 7הפרת הוראות סעיף  .ד

 

 ערבות ביצוע .8

 
להפקיד בידי  ספקהזה, מתחייב  הסכםלפי  ספקהלהבטחת כל אחת ואחת מהתחייבויותיו של  .א

זה, ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה וחתומה  הסכםהאוניברסיטה, במעמד חתימת הצדדים על 
וצמודה למדד המחירים לצרכן מיום חתימתה ועד ליום ₪( )שלושים אלף ₪  30,000כדין ע"ס של 

תום תקופת לאחר ימים  90וקפה של הערבות הבנקאית יהא למועד של מימושה בפועל. ת
הערבות הבנקאית  או תום תקופת ההתקשרות המוארכת ככל שתוארך, לפי העניין.ההתקשרות 

 למסמכי 'ג כמסמך שצורף" בנקאית ערבות כתב"תהא ערוכה ומנוסחת במדויק בהתאם לנוסח 
 .המכרז
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 ספק, ימסור הלהאריך את תקופת ההתקשרותמימשה האוניברסיטה את האופציה הנתונה לה  .ב
מים לאחר תקופת י 90 -יהיה ל', שתוקפה גלאוניברסיטה ערבות בנקאית חדשה בנוסח מסמך 

 . ההתקשרות המוארכת
 

הפר  ספקהערבות כל אימת שההאוניברסיטה תהיה רשאית לממש מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ג
 ידי האוניברסיטה.-על ימים מיום שנדרש לכך 7ההפרה תוך זה בהפרה כלשהי ולא תיקן  הסכם

 
משום הגבלת אחריותו ידי האוניברסיטה, -ערבות הביצוע, לרבות סכומה ו/או מימושה עלאין ב .ד

 לסכום הערבות דלעיל. ספקהשל 
 

 קיזוז .9
 

כל נזק או הוצאה שייגרמו  לרבות, ספקמה לה שיגיע סכום כל מהתמורה לקזז הזכות שמורה לאוניברסיטה
 .לעיל 4 בסעיף כמפורט, המכונה השבתת בגין המוסכם הפיצוילה או לכל מי מטעמה בין היתר סכומי 

 
  ביטוח .10

 
לערוך ולקיים, על  ספקאו על פי כל דין, מתחייב ה/ועל פי הסכם זה  ספקלגרוע מאחריות ה מבלי .א

חבות המוצר גם למשך שנתיים נוספות לאחר  לעניין ביטוחההסכם ותקופת  כל, למשך וחשבונ
את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח , תום תקופת ההסכם

 אישור"או /ו "ספק ביטוחי"המהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: , ו2כנספח זה  להסכםהמצורף 
 בישראל ובעלת מוניטין. העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין  לפי, עריכת הביטוח"

 

 .יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה ספקביטוחי ה

 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

 

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

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

 .כאמור רכב כלי לכל רכוש  שלישי צד כלפי
 

כמפורט באישור עריכת הביטוח  ספקביטוחי המובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת  .ג
המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל  מזעריתהינם בבחינת דרישה 

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

להמציא לידי האוניברסיטה, לפני  הספקצורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייב  ללא .ד
 זה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.  ביצוע הסכםתחילת 

 
אישור עריכת ביטוח  ידי האוניברסיטהל להמציאבתום תקופת הביטוח, מתחייב הספק  מיד

נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם  ביטוחלתקופת  ספקביטוחי המעודכן בגין חידוש תוקף 
 זה בתוקף.

לאישור  )ביטוח אחריות המוצר( 1 ףמפורט בסעיכ לביטוחלגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע  מבלי
בתוקף ולהציג בפני האוניברסיטה זה  ביטוח ולהחזיק להמשיךעריכת הביטוח מתחייב הספק 

  נוספות לפחות ממועד תום ההסכם. שנתייםכאמור ולמשך  במועדים, ואישור עריכת ביטוח בגינ
( והסטודנטים הסגל אנשי במפורש לרבות) המטעמ מי או/ו האוניברסיטה את פוטר הספק

 או/ו האוניברסיטה לחצרי מטעמו מי או/ו ידו על המובא לרכוש נזק או/ו אובדן לכל מאחריות
 או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה ולא המכונה במפורש לרבות השירותים מתן לצורך המשמש

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

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

נשוא  השירותיםהסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי
משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג כי בידי  ספקעל ידי  ינתנוי םהסכם זה ו/או חלק מה

בכפוף לשינויים  ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה לתנאיםהמשנה פוליסות ביטוח בהתאם  ספק
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. למען הסר ספק מובהר בזאת כי משנה ספקופי והיקף השירותים שיבצע כל הנדרשים בהתאם לא
שניתנו  שירותיםבמלואם לרבות  שירותיםביחס ל אוניברסיטהבאחריות כלפי ה הנושאהספק הוא 

 .משנה ספקו/או אמורים היו להינתן על ידי 
 

 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם
 
 

 אחריות לנזקים .11
 
נקיטת כל האמצעים הדרושים והמתאימים  לספק את המכונה ולתחזק אותה תוךמתחייב  ספקה .א

בנסיבות העניין לתפעול זהיר וסביר ולמניעה בכל עת כל נזק ו/או פגיעה בו ו/או לרכוש ו/או לאדם 
 כתוצאה מהשימוש בה.

בדן, בלא יוצא מן אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או או ספקה .ב
לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,  ,ו/או לרכוש בלא יוצא מן הכלל הכלל אשר ייגרמו לאדם

אלה אשר ייגרמו לאוניברסיטה, לאנשי הסגל שלה, לעובדיה, לסטודנטים הלומדים בה, 
 ומשימושה המכונפעלת צבה, תחזוקה וההו/או בקשר עם , כתוצאה ספקהולעובדי  למתארחים בה

נשוא הסכם זה ובקשר עם כל רכיב אחר של השירות שיסופק על ידו במסגרת  ובציוד הם,ב סביר
 ו/או מי מטעמו. ספקהאחריות זו תהא גם למעשי ו/או מחדלי עובדי  הסכם זה.

תשלום והוצאה )כולל הפסד, ולשפות את האוניברסיטה בגין כל נזק,  תמתחייב בזה לפצו ספקה .ג
 , וזאת תוך בהתאם לכל דין הסכם זה ו/אולהם הוא אחראי בהתאם לאשר  הוצאות משפטיות(

 של האוניברסיטה בכתב לעשות כן. ימים מדרישתה הראשונה 14תוך 
 
 

 ספקה עובדי .12
 
 במצבו םעבודת בתחומי ידע בעלי, מיומנים עובדים בביצוע העבודות להעסיק מתחייב ספקה .א

 .תקין בריאות

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

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

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, 
עבודת לילה, נסיעות, עמידה במועדי תשלומי שכר וניכוי כל הסכומים אותם חייב מעסיק בניכוי, 

 . לבין עובדיו ספקהכל עפ"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
 ( ועובדים שאינם אזרחי ישראל.1957-התעסוקה תשי"ט

 י משפחתם.מתחייב שלא להעסיק עובדי אוניברסיטה או קרוב ספקה .ו

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

על  ספקמתחייב בזה למלא אחר דרישה זו כאמור מיד עם קבלתה, ובלבד שתודיע ל ספקוה
ימים מראש, והעובד לא תיקן בתקופה הנ"ל את הנדרש עפ"י הוראות  5אמור דרישתה כ

 אלא אמצעי להבטיח האינ. למען הסר ספק יובהר, כי זכותה זו של האוניברסיטה האוניברסיטה
בין מי ל האוניברסיטהכדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין  בה, ואין נאות של ביצוע העבודותביצוע 

תהא תשא בכל הוצאה שהיא בגין החלפתו של אותו עובד ולא לא סיטה והאוניבר ספקמעובדי ה
 בגין שימוש בזכותה זו. בדרך כלשהי ספקהעובד ו/או החייבת לפצות את 

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

 ותשולם 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 12 סעיף הוראות הפרת  .יא
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  ספקה מעמד .13
 
מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד  -עצמאי  קבלןמובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי  .א

בביצוע הסכם  ספקהו/או העובדים ו/או המשמשים מטעם  ספקהלבין  האוניברסיטהבין  מעסיק -
בקשר  ספקמי מעובדי הלהורות ו/או להדריך  ,לפקח, לבקרלאוניברסיטה שיש  וכי כל זכות, זה

כדי ליצור יחסי עובד  בה, ואין הסכםנאות של האלא אמצעי להבטיח ביצוע  האינ יםהשירות למתן
 .ספקבין מי עובדי הל האוניברסיטהבין  מעסיקו

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

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

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

 ספקהנתבע על ידי עובד ו/או תביעה זו, והאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ה
 ספקלאת הסכומים המגיעים לה בגין הוצאות אלה מכל סכום אשר מגיע ממנה  וו/או מי מטעמ

 ספקהלרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות 
 כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו.

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

מלוא  תשלוםלרבות ונוהג, קיבוצי ו/או צו הרחבה, מין וסוג, המגיעים להם לפי כל דין, הסכם 
, הבראהה, דמי חופשנוחה שבועית, דמי , דמי נסיעה, גמול שעות נוספות ועבודה במשכר עבודה

, דמי מחלה, דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת
מבלי לגרוע מן האמור  תשלומי מס וביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים.החזר הוצאות נסיעות, 

החלים עליו על פי דין בקשר לשלם ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה  ספקלעיל מתחייב ה
, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ"י ספקלהעסקת עובדי ה

 כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.  ספקדין בגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי ה

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

הביקורות, במסגרתן ידרש להציג, בין היתר, תלושי שכר, דוחות נוכחות, חשבוניות, דוחות מגופים 
חיצוניים )כגון הפרשות לפנסיה, תשלומים למס הכנסה ולביטוח הלאומי( וכל מסמך אחר הדרוש 

ות עובדים תהיה זאת הפרה יסודית לביצוע הביקורות לרבות אישור מרו"ח. נמצאה הפרה של זכוי
על פי הסכם  ספקשל ה וומאחריות ושל הסכם ההתקשרות. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת

זה ואין בכל האמור לעיל כדי להטיל על האוניברסיטה אחריות כלשהי בקשר לביצוע מתן 
 .ספקההשירותים ו/או בקשר לעובדי 

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

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

 .הא זכאי לפיצוי כלשהוי ספקידי האוניברסיטה ומבלי שה

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

ניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או להסכם זה ו/או בניגוד לדין, תהיה האו
, לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא ספקעתידי ל

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

 .העובד

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

ות, והתמורה המוסכמת עפ"י ו/או סיום ההתקשר ספקהעלויות נוספות בגין התקשרותה עם 
זה היא העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת  הסכם

 .ספקההשירות מאת 

, כל סכום שתידרש לשלם בגין כל ספקהאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה ל .י
היא וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או של מי מטעמו, מכל סיבה ש ספקמעשה או מחדל של עובדי ה

 ו/או סעד אחר העומדים ו/או שיעמדו לאוניברסיטה בגין או עקב כך.

, לרבות ספקו/או מי מעובדי ה ספקלהאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע ממנה  .יא
על פי החלטה שיפוטית כלשהי מכספים  וו/או מי מעובדי ספקהסכומים שייפסקו נגדה לטובת 

 . ספקהו/או מי מעובדי  ספקלאשר היא חייבת 
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מתחייב לשפות ולפצות את האוניברסיטה מיד עם דרישתה  ספקהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .יב
הראשונה בגין כל הוצאה הפסד או חבות שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות אך מבלי לגרוע 

שפט ושכ"ט עו"ד אם יקבע על ידי ערכאה משפטית כי האוניברסיטה מכלליות האמור הוצאות מ
ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת באחריות לנזק ו/או כי  ספקההינה המעסיקה של עובדי 

 האוניברסיטה היא שצריכה לשלם איזה תשלום שעליו לא הוסכם בהסכם זה. 
להופיע בשם  ומעובדי ו/או מי 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 .14
 
, לדעת האוניברסיטה, הוראה מהוראות הסכם זה, זכאית האוניברסיטה, מבלי לגרוע ספקהפר ה .א

לעשות הפעולות כדלקמן, כולן או ודין, זה וכל משאר הסעדים העומדים לרשותה על פי הסכם 
 מקצתן:

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

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

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

 בגין הנזק. ספקלתבוע את ה  (3)
 יחולו הוראות החוק.  -הפרה יסודית  ספקהפר ה .ב

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מהוראות הדין ומהסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה על  .ג
עם או שיש בהם כינוס נכסים,  ספקיכים על ידי או בקשר לפי כל דין או הסכם, יראו בהתחלת הל

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

לבצעו עד ליום שנקבע לסיום  ספקהודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם בשל הפרתו ימשיך ה .ד
 האוניברסיטה תודיע אחרת.בהודעה, אלא אם 

, תהא האוניברסיטה רשאית את ביצועו מכל סיבה שהיא ספקבוטל ההסכם ו/או הפסיק ה .ה
 להתקשר עם ספק אחר.

 
 

 זה הסכםתיקון  .15
 

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

 זה  הסכםנפקות  .16
 

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 .17

 
ווה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תה  הסכםהסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי  .א

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד.
זה,   הסכםלא השתמש אחד הצדדים, או השתהה מלהשתמש בזכות מזכויות המוקנות לו על פי  .ב

 במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.
 

 הודעות והתראות .18
 

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

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

 למשרד הדואר למשלוח.
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 סמכות שיפוט .19

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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 1נספח 

 

 

 מפרט טכני

 למכרז שצורף הטכני המפרט יצורף

כפי שצורפו להצעתו של המציע  יצורפו הפרוספקטים של המכונה כן לנספח זה  כמו

 שיזכה
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 2נספח 

 

 

 ביטוח עריכת אישור
 

 
 תאריך: ________________

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ("האוניברסיטה")להלן: 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ("הספק"מבוטחנו: _____________________ )להלן:  הנדון:
בין האוניברסיטה לבין הספק, , אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _________ 
"( המכונהלמכונת צילום/ הדפסה בצבע )להלן: " למתן שירותי אספקה, תפעול ומתן שירות 
 ("השירותים"לבית הדפוס לאוניברסיטה )להלן:  

 
"( ערכנו את הביטוחים תקופת הביטוחמאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________)להלן: "הננו 

 -:לאוניברסיטההמפורטים להלן בגין פעילות הספק, לרבות בגין השירותים 
 

לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו  ביטוח חבות המוצר .1
כל אדם ו/או גוף כלשהו )לרבות במפורש האוניברסיטה( עקב מוצרים שהורכבו ו/או תוקנו ו/או סופקו  של

ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור המכונה 
ביטוח. תאריך ש"ח למקרה במצטבר לתקופת ה 4,000,000של "(, בגבולות אחריות בסך המוצרים)להלן: "

 12. תקופת גילוי: (אספקת המוצרים תחילת ממועד  מאוחר  רטרואקטיבי: _________ )שאינו 
 .על ידי הספק פוליסה אחרת המכסה אותה חבות , שתחול במידה ולא נרכשהחודשים

הספק עקב  הביטוח כאמור הורחב לשפות את האוניברסיטה לעניין בגין  אחריותו למעשי ו/או מחדלי 
המוצרים, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.
 
לכיסוי אחריות הספק על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

ש"ח  4,000,000(, בגבולות אחריות בסך של האוניברסיטהלרכושו של כל אדם ו/או גוף )לרבות במפורש 
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 

 ף מצד המוסד לביטוח לאומי. קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלו
למעשי ו/או מחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות  תההביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה לעניין אחריו

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

 
[ ו/או חוק האחריות לכיסוי חבותו של הספק על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש 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. 
ל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, שעות עבודה, העסקת נוער וכן הביטוח אינו כול

 בדבר חבות הספק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיו. 
את האוניברסיטה היה וייחשב למעביד של מי מעובדי הספק או אם ייקבע כי הוא  שפותהביטוח מורחב ל

 חית לעניין חבות הספק כלפי מי מעובדיו.נושא באחריות שילו
 

 
 אוניברסיטההמכסה במלוא ערך כינון את כל הרכוש המובא על ידי הספק לחצרי ה ביטוח "אש מורחב" .4

ו/או המשמש לצורך מתן השירותים לרבות במפורש המכונה כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש 
ת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי מורחב" לרבות, אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעיד

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 

 ול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.התחלוף כאמור לא יח
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  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
 הפוליסות.על פי האוניברסיטה 

 
  ראשוניים וקודמים לכל ביטוח  הינם ל"מאשרים 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(   )שם החותם( )חתימת המבטח( (המבטח)חותמת 
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 3נספח 

 

 

 בטיחות נספח

 נספח בטיחות ואיכות הסביבה

 אוניברסיטת חיפההנכנס לאתר  ספקדף הנחיות ל

 :חזון ומדיניות הבטיחות ואיכות הסביבה של אוניברסיטת חיפה

 חזון הבטיחות: 

ואיכות  תשאף לנהל מערך בטיחותאוניברסיטת חיפה באמצעות כל עובדיה מנהליה וקבלנים העובדים בתחומה 

בקמפוס במטרה למנוע תאונות עבודה, פגיעות ומחלות והסביבה אפקטיבי לשיפור מתמיד של הבטיחות  סביבה

, ולשמירה על איכות הסביבה במטרה למנוע פגיעה בערכי טבע ולצמצם את השפעותיה הסביבתיות של מקצוע

 האוניברסיטה

 מדיניות הבטיחות של אוניברסיטת חיפה: 

 שווה ערך ליתר הפעילויות המתבצעות  ואיכות הסביבה אוניברסיטת חיפה רואה בפעילויות בנושא הבטיחות

 .בקמפוס ומשלימות אותן ע"מ להביא לשיפור במכלול הביצועים של האוניברסיטה

  לשמירה על ולבטיחות העובדים הכפופים אליו ואוניברסיטת חיפה רואה בכל מנהל ועובד אחראי לבטיחותו

כל הוראות  ולמלא את . באחריות העובד לעבוד בהתאם למדניות האוניברסיטהאזור שבאחריותוהסביבה ב

 החוק ונהלי האוניברסיטה כפי שיפורסמו מפעם לפעם.

 י בטיחותמערכת החוקים, התקנות והצווים של המדינה, ובצדם נוהלי האוניברסיטה והוראותיה בנושא 

יהוו תשתית ובסיס למערך הבטיחות ויחולו על כל עובדי האוניברסיטה, על תלמידיה, על  ואיכות הסביבה

, על כל מקום בו מתקיימות פעילויות מטעם האוניברסיטה )כגון ותיהאורחים ומבקרים הנמצאים בחצר

על דיירים ועל שוכרים השוהים  סיורים, חפירות וכו'(, על כל מי שמבצע עבודה מטעם האוניברסיטה ועבורה,

  .במבני האוניברסיטה

 
 :לקמפוס כניסה

 מפקח העבודה /העבודה מזמין מאת אישור ללא עבודה כל ולהתחיל האוניברסיטה לשטח להיכנס אין, 
 .ועובדיו ספקל בטיחות הדרכת שבוצע וללא הבטיחות ממונה

 אישיים רכבים ותיקים של בדיקה כולל – השומרים להנחיות בהתאם האוניברסיטה משטח ויציאה כניסה. 
 מראש אישור ללא רכבים להכניס אין. 
 לנושאי שימת לב תוך ובטיחות בטחון ממחלקת מיוחד אישור תחייב הפעילות שעות לאחר קבלנים עבודת 

 .אבטחה ,תאורה
 הבודד הפריט לרמת עד הנכנס ציוד לרישום לדאוג יש חיפה לאוניברסיטת כניסה לפני. 
 

 :האוניברסיטה בשטחי התנהגות
 בלתי או התנהגות המצב את לתקן יש .האחראי לגורם לדווח יש בטיחותיים בלתי התנהגות או מצב בכל 

 .כלל לבצעה איןבבטחה  העבודה את לבצע אפשרות אין אם .העבודה המשך לפני בטיחותיים
  בכל מצב או התנהגות המסכנת את השמירה על הסביבה יש לדווח לגורם האחראי. יש לתקן את המצב או

התנהגות העלולה לפגוע באיכות הסביבה לפני המשך העבודה. אם אין אפשרות לבצע את העבודה תוך כדי 
 .אין לבצע כללמניעת מפגעים סביבתיים 

 ברסיטההאוני בשטח סמים לצרוך או אלכוהול לשתות אין. 
 העבודה ובסופו יום במהלך האזור ניקיון על שמירה י"ע העבודה אזור באחזקת לסייע נדרש עובד כל. 
 לכך המיועדים במקומות רק אלא העבודה במקום לעשן אין. 
 לבד אישור לעבוד נתקבל אם אלא ( העבודה באזור לפחות אנשים 2 של מינימאלי בצוות תבוצע עבודה כל 

 .הבטיחות ( ממחלקת
 נכונה ומחלקת הבטיחות אזור אחראי /עבודה מנהל /בנין מנהל של אישור ללא שהיא-כל עבודה להתחיל אין 

 .היום לאותו
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 גזים של חדירה לקווים /קירבה ,ובורות למכלים כניסה ,בגובה עבודה :כגון מיוחד בסיכון עבודות לבצע אין/ 
 .הבטיחות של ממונה ואישור תאום ללא אש כיבוי צנרת ,ניקוזים ,ממיסים ,רעילים /קורוזיבים

 הבטיחות של ממחלקת בכתב אישור ללא המפעל בשטח חום או אש המייצרות עבודות לבצע אין 
 .חיפה אוניברסיטת

 יש נדרשת חסימה באם .גישה ודרכי אש כיבוי לעמדות גישה ,חירום יציאת פתחי של חסימות לבצע אין 
 .חלופיות גישה דרכי תכנון לאחר בטיחות ממחלקת אישור לקבל

 מאגף בכתב באישור ורק אך תתבצע חיפה אוניברסיטת של כלשהי מים למערכת התחברות 
 האוניברסיטה מהנדס /תחזוקה. 
 העבודה לצורך שהוגדרו באזורים רק האוניברסיטה בשטח להסתובב מותר. 
 מראש מיוחד באישור אלא – העבודה בהיתר מפורטים שאינם לשטחים להיכנס אין. 
 מראש אישור ללא חשמל לחדרי להיכנס אין. 
 הבטיחות ואנשי הבטחון אנשי להוראות להישמע יש. 
 הבנין/נציגי  המחלקה ובנוכחות מראש תיאום ללא ושבת שישי בימי באוניברסיטה עבודה כל לבצע אין 

 .באוניברסיטה הרלוונטית
 הבטיחות בהיתר מופיע שאינה עבודה כל לבצע אין. 
 השילוט י"עפ לפעול יש -סלולריים בטלפונים השימוש אסור מסוימים באזורים. 
 .אין להשתמש בחומרים מסוכנים ללא סימון 
  ( יש להימצא בשטח העבודה גיליון בטיחותMSDS .של החומר איתו מתבצעת העבודה ) 
 .אין לשנע חומרים מסוכנים נוזליים או פסולות נוזליות ללא מאצרה ניידת 
  מסוכנים או פסולות לביוב או לתעלות נגר עילי.אין לרוקן שאריות חומרים 
 .יש לטפל בכל שפך חומר שנוצר בצורה מידית, למנוע זיהום קרקע ונגר עילי 
 .יש לפנות שמן משומש בסיום העבודה 
 .אין להשליך פסולת מסוכנת לפחי איסוף פסולת רגילה 
  לאתרים מורשים לאוניברסיטה לצורך יש להעביר עותק של אישורי פינוי פסולות מסוכנות ופסולת בניין

 תיעוד ובקרה.
 

 :תאונות על הודעה
 בשטחי האוניברסיטה שאירעו תאונה כמעט או אירוע או תאונה כל על לדווח ועובדיו ספקה על חובה 

 ולמחלקת חיפה מטעם אוניברסיטת העבודה על לממונה עובדיו או ספקה מעורבים בהם ובמתקניה
 .האוניברסיטה של הבטיחות

 ועובדיו לדווח על כל מפגע סביבתי או אירוע  שכמעט והסתיים במפגע סביבתי שאירעו  ספקחובה על ה
או עובדיו לממונה על העבודה מטעם אוניברסיטת  ספקבשטחי האוניברסיטה ובמתקניה בהם מעורבים ה

 חיפה ולמחלקת הבטיחות של האוניברסיטה.
 החוק מכורח הנוגעים לכל הדיווח מחובת ספקה את משחררת אינה ל"הנ הודעה. 
 הצורך במקרה עובדיו של פינוי לצורך תקין רכב להחזיק ספקה על. 
 

 :בציוד שימוש
 חיפה לאוניברסיטת השייכים גלם חומר או ציוד בשום להשתמש אין. 
 בלבד אש כיבוי לצורכי אלא שוטפת לעבודה אש כיבוי בציוד להשתמש אין. 
 האוניברסיטה של החירום בציוד להשתמש אין. 
 ותקנותיו הבטיחות בעבודה פקודת י"עפ מוסמך בודק של בדיקה הדורש אחר ציוד או/ו /לחץ /הרמה ציוד כל 

 .חוק י"כנדרש עפ יעשה ל"הנ הציוד סימון ,בתוקף שכזאת תעודה ישא אחר חוק כל או
 לעבודה שהוגדר לשטח מחוץ וחומרים ציוד להניף אין. 
 חיפה אוניברסיטת של רכב בכלי ולנהוג להשתמש אין. 
 

 :ועובדיו ספקה כשירות
 מנוסה איש מקצוע י"ע ורק אך תתבצע בישראל חוקית מרשות היתר או רשיון ,הסמכה הדורשת עבודה כל 

 .זו לעבודה בתוקף היתר או תעודה ונושא לכך שהוסמך
 י"עפ הבדיקות הרפואיות את עברו וכי רפואית מבחינה כשירים הנם עובדיו וכל הוא כי בזאת מצהיר ספקה 

 .דין כל
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 :בחרום התנהגות
 שבאוניברסיטת טלפון ) פנימי(  מכל למוקד ביטחון ובטיחות   להתקשר יש חירום באירוע מבחינים כאשר 

 של מקרה בכל.האירוע ומיקום האירוע אופי ,שם – הבאים הפרטים את ולמסור 7000  חיפה לטלפון חירום
 .רפואי טיפול לקבלת למרפאה לגשת יש פציעה

 ההוראות לפי ולנהוג הכריזה במערכת להודעה להקשיב יש אזעקה הישמע בעת. 
 הקרוב ביותר הפינוי לאזור (-ריצה ולא מהירה ) הליכה- האפשרית במהירות להגיע יש פינוי של במקרה 

 .העבודה למקום
 החזרה ,כזה במקרה שינתנו להוראות ולהישמע נוכחות לבדיקת לחכות יש הכינוס לאזור הגעה אחרי 

 .אושר הדבר אם רק תעשה לעבודה
 ולהודיע את האזור לפנות יש ולא במידה .לחיים( סיכון אין ) אם- אותה לכבות לנסות יש שריפה של במקרה 

 .הקרוב בטלפון ובטיחות בטחון למחלקת מיידית
 דקות 15 –מ  פחות לא במשך הפגיעה אזור את לשטוף יש ('וכד ,) מעבדות- כימי מחומר פגיעה של במקרה 

  .החירום במשטפות
 

 :בחשמל עבודות
 חיפה אוניברסיטת של החשמל מהנדס בדרישות לעמוד חייב מאריך כבל או חשמלי ציוד כל: 

 מוסמך. חשמלאי דיקתב לוודא כי ציוד החשמלי עובר ספקבאחריות ה 
 כפול בידוד בעל. 
 פיזית פגום ציוד עם לעבוד אין. 

 מספר מוחלט לחיבור איסור חל ,בלבד כתום ציפוי בעל ,מטר 50 של מכסימלי אורך בעל יהיה מאריך כבל 
 .יותר ארוך חשמל קו ליצור מ"ע מאריכים כבלים

 על הכבל ייפרס ,אפשרות ואין במידה .העבודה אזור מעל אורכו למלוא הכבל את לפרוש יש העבודה בזמן 
 .מכניות פגיעות למניעת כיסוי עם ,הרצפה

 מאריך הכבל כללי פי על יאובטחו הכבלים .מינימום 'מ 2 בגובה תוצב זמנית תאורה. 
 מוסמך חשמלאי י"ע ורק אך אלא חשמליים בכלים תיקונים לבצע אין. 
 האוניברסיטה מחשמלאי מפורש אישור ללא חשמל לנקודות להתחבר אין. 
 ותקנותיו החשמל לחוק בהתאם בלבד מוסמך חשמלאי י"ע יבוצעו חשמל בקווי עבודות. 
 

 :הידראוליות ובמות פיגומים ,סולמות – בגובה עבודה
 לאחר הצגת מסמכי הסמכת העובדים לעבודה בגובה על פי  תתבצע,מטר 2 שמעל בגובה המבוצעת עבודה כל

 ויש צורך בקבלת אישור בטיחות ממזמין העבודה. 2007תקנות הבטיחות לעבודה בגובה התשס"ז 
  תקני וכובע מגן בעל  נפילה בבולם המלווה בלבד מלאה ברתמת בטיחות עבודה בגובה תתבצע ע"י שימוש

 .קשירה / סנטריה
 בסוף .בלבד בסולם מבודד ישתמשו חשמלאים .בלבד ותקניים תקינים בסולמות השימוש מאושר – סולמות 

 להשתמש או לגשת יהיה ניתן ך שלאכ אותם לנעול או נעול במקום הסולמות כל את להשכיב יש העבודה יום
 .בהם

 בעבודה לתקנות הבטיחות בהתאם מגודר ולהיות הבטיחות דרישות בכל לעמוד חייב פיגום כל – פיגומים. 
 איש עם לוודא יש ,בפיגום כוונה להשתמש של במקרה  .מוסמך בודק של באישור חייב מסוימים במקרים

 .העבודה לפני תחילת לשימוש מותר שהפיגום האוניברסיטה של הבטיחות
 י זרים"ע לפיגום התקרבות או עליה כל שימנע ,לידם או לפיגומים מתחת מתאים גידור יקים ספקה. 
 כגון הרמה במת עם לעבוד צורך יש שבו מקרה בכל – ממונעת הרמה במת BOOM LIFT  להשתמש , או 

 ,למכונה מוסמך האישורים הנדרשים ) בודק כל שקיימים העבודה תחילת לפני לוודא יש ומנופים במלגזות
 מלגזה... (. לנהיגת רשיון ,למנופאי רשיונות

 בלבד תקני הרמה בסל אלא – משטח ג"ע במלגזה אנשים להרים אין. 
 

 :אישי מגן ציוד
 עבודה ובגדי הנדרש האישי המגן ציוד כל עם לעבודה להגיע יש. 
 בתקנים ובדרישות לעמוד חייב הציוד כל ,בטיחות ומשקפי בטיחות נעלי ,מגן כובע כולל המינימלי הציוד 

 .חיפה אוניברסיטת
 מתאימות בכפפות להצטייד שי בידיים פגיעה/חיתוך סיכון קיים שבה עבודה לכל. 
 בגובה וכדומה לעבודה רתמה ,לריתוך ומסיכה כפפות :נוסף מגן בציוד שימוש יתכן ,העבודה סוג לפי. 
 

 :בטיחותי וגידור סימון
 בסרטי יש לגדר ,ניתן ולא במידה .אדם בגובה פח או עץ מלוחות קשיח בגידור תמיד יגודרו העבודה שטחי 

 לתחום יכנס לא ,הרשלן ביותר ,אורח עובר/שהעובד כך עשוי ויהיה סביר ממרחק יראה הגידור .סימון
 .הפעילות

 מ 1 לפחות יהיה העבודה אזור לבין חסימה סימון בין המינימלי המרחק'. 
 הבא המפתח לפי יבוצע העבודה אזור בידוד לצורך בסרטים השימוש: 
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 מעבר אין חיים סכנת – אדום. 
 רבה בזהירות לנקוט יש אך לעבור ניתן – צהוב. 

 צדדיו מכל שיראה כך העבודה באזור אזהרתי שילוט להציב יש. 
 העבודה בסיום הגידור את להסיר יש. 
 העבודה באזור מדרגות גרם לכל מעקה להתקין יש. 
 או עץ מלאים מלוחות מתאים גידור ספקה יתקין מהפיגומים חומרים מנפילת פגיעה אפשרות למנוע כדי 

  .מהפיגום מטר 3 במרחק ערך שווי או חדשים איסכורית מפחי
 

 :וחפירות קידוח עבודות
 האוניברסיטהמהנדס  עם התייעצות תוך הבטיחות ממחלקת אישור לקבל יש קידוח עבודות ביצוע לפני. 
 קווי אותו )אפשרות שחוצים החפירה תווי על דגשים לתת ויש העבודה תחילת לפני סיכונים הערכת לבצע יש 

 .עבודה אזורי וגידור עודפים פינוי וכדומה( מים ,חשמל
 מוסמך עבודה מנהל השגחת תחת תתבצע החפירה עבודת. 
 מתאים שילוט י"וע אדום סימון סרט י"ע מסומן להיות חייב החפירה אזור. 
 תעלות וחפירות מעל מגודרים מעברים להתקין יש .היטב מחוזק גידור י"ע החפירה אזור את לגדר יש. 
 מתאים דיפון י"ע חפירות התמוטטות להבטיח יש. 
 

 :הריסה עבודות
 העבודה מנהל של ישירה השגחה תחת תתבצע הריסה עבודת כל. 
 של חלק נפילה שימנעו מתאים בגובה גידורים י"ע ההריסה שטחי גידור לאחר ,תעשה הריסה עבודת 

 .המגודר לשטח מעבר מההריסה
 ההריסה ואחרי ביצוע בזמן ,לפני התמוטטות נגד להריסה העומדים חלקיהם או המבנים את יבטיח ספקה. 
 העומדים החשמל במבנים כבלי כל כי ומבנים משק אגף ,הבינוי אגף ,תחזוקה אגף באמצעות יוודא ספקה 

 .'וכו גז ,מי ביוב צינורות כל ל"כנ ינותקו וכן ההריסה פעולות התחלת לפני ינותקו להריסה
 והרוסים הריסה טעוני מקומות ליד מתאימים אזהרה שלטי יציג ספקה. 
 

 :הנדסי מכני וציוד תעבורה
 בודק תוקף אישור ברי רשיונות יציגו (-וכדומה מלגזות ,מנופים ,טרקטורים ,)משאיות הכבדים הרכב כלי כל 

 .לאתר בכניסתם מוסמך
 ומכוון לאחור בנסיעה קולי התרעה אמצעי מחייבים הכבדים הרכב כלי בכל לאחור נסיעה. 
 אחר ( מספק הגנה אמצעי קיים כן אם אלא באתר ) נסיעה בזמן בטיחות חגורת לחגור יש. 
 ישר בשטח תבוצע(  ) הייבר משאית מארגז פיכה .בלבד בטיחות סדי עם – האתר שטח בתוך רכבים חניית 

 התהפכות למניעת ),הרוחב ) בחתך  בלבד
 ותמרורים לשלטים לציית יש. 
 שאינו מוסמך לכך. אדם י"ע הפעלתם שתימנע כך הרמה וכלי הכבדים הכלים נעילת את יבטיח ספקה 
 

 - LOTOותיוג: נעילה 
 סיום להשמישם לפני האפשרות ונטרול ניתוקם דורשת (-...חשמל ,)קיטור חיים אספקה קווי על עבודה כל 

 .הקו של ותיוג נעילה י"ע העבודה
 בלבד לכך שהוסמכו האוניברסיטה עובדי י"ע יתבצעו האנרגיה ושחרור הקו ריקון,הנעילה. 



 ____________________________ המציע חתימת                                                                                                  34
 

 :ספקהצהרת ה
 

 החברה הקבלנית:_____________ שם

 תאריכי עבודה מתאריך: ______________ עד תאריך: ________________

 

  וכי  מתחייב בזאת לפעול על פי פקודת הבטיחות בעבודה וכל תקנותיה וכל דין או חוק בישראלאני החתום מטה

 .אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין

  מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הוראות ונהלי הבטיחות  אוניברסיטת חיפהאני החתום מטה המועסק בשטח

ה בשטחי לאדם ולסביבה ן נהירים לי הסיכונים האפשריים, כמו כבאוניברסיטת חיפההנהוגים והאיכות 

 .הומתקני

  סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים הבב"ת ואיכות הסביבההנני מתחייב בזאת לקיים את כל דרישות ,

כפי שינתנו לי  אוניברסיטת חיפהולנהוג בהתאם לכל הוראות אנשי מחלקת הבטיחות של  באוניברסיטת חיפה

 מפעם לפעם. 

 ינקטו נגדי צעדים שונים כגון: הפסקת עבודה  הבטיחות ואיכות הסביבהכי במידה ולא אעמוד בדרישות  ידוע לי

 זמנית ועד להרחקתי ממקום העבודה. במקרה כזה לא אהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי בגין כך.

 .אני החתום מטה מתחייב להגיע לכל הדרכה/ תדריך שאדרש ע"י ממונה הבטיחות בכל זמן שאדרש 

 

 ספקה

 שם: _____________________

 מס' ת.ז: __________________

 מקצוע: ___________________

 כתובת: ___________________

 חתימה: ___________________

 תאריך: ___________________

 

 ממונה הבטיחות:

 שם: _____________________

 _____חתימה: __________________

 


