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   :_______________________המציע תחתימ

 אוניברסיטת חיפה
  08/2021 'סמכרז מ

 
 08/2021 'סמהזמנה להגשת הצעות למכרז 

 
  אספקת מחשבים נייחים לאוניברסיטת חיפהבנושא: 

 
 

לאספקת מחשבים  הסכםאוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות להתקשרות ב
 ל כמפורט במסמכי המכרזו, הכחיפה נייחים ולהתקנתם במשרדים ובכיתות השונות באוניברסיטת

 . נספחיובו
 

חדר  2קומה  ,, בבניין הראשי 31.01.21 תאריךמהחל  בתיאום מראש קבלאת חוברת המכרז ניתן ל
: , טל'גב' שרה עלמני אוניברסיטת חיפה, אצלבאגף כספים ובקרה,  יחידת רכש ולוגיסטיקה ,202/3

 .09:00-15:00ה' בין השעות: -, בימים א'04-8240464
 

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

 
 .00:12שעה עד ה 15.03.21 תאריךממועד אחרון להגשת הצעות למכרז: לא יאוחר 

ה' בין -, בימים א'04-8240464: , טל'גב' שרה עלמני אצל בתיאום מראשההצעות יש להגיש את 
יחידת רכש  ,202/3חדר  ,2בבניין הראשי, קומה  לתיבת המכרזיםההגשה  .09:00-15:00השעות: 

 אוניברסיטת חיפה. ולוגיסטיקה באגף כספים ובקרה,
 
 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהמתחייבת לקבל את ההצעה ה לאאוניברסיטת חיפה  

 
           

 טבלת ריכוז תאריכים
 

 שעה תאריך נושא
  29.01.21 המכרזמודעת פרסום מועד 

 15:00 - 09:00ה' -מים א'י 31.01.21 החל מתאריך חוברת המכרז  מועד חלוקת

 שאלות הבהרהלהגשת מועד אחרון 

 בכתב

16.02.21 15.00 

 12:00 15.03.21 למכרז מועד אחרון להגשת ההצעות

 
 
 
 
 
 

 בברכה,                      

 

 נחמה ברמן                                
 מנהלת מחלקת רכש                                                                                                        

 יחידת רכש ולוגיסטיקה                                                                                                                     
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 אוניברסיטת חיפה

 08/2021 ' סמכרז  מ
 

 מסמך א'
 08/2021 ס'כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מ

 
 הגדרות .1
 

 ;חיפה ,אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר הכרמל "האוניברסיטה"
 
מהדגמים  LENOVOאו  HPאו  DELLמתוצרת מחשבים נייחים   "המחשבים"

המקיימים את דרישות , 3.1העסקיים המפורטים להלן בסעיף 
 ;1ב' נספח טופס הצעת המחירמופיע בה המפרט

 
של המחשבים, כולם או מקצתם,  תשירוואחריות, הובלה, , אספקה  "השירות"

על פי הזמנה בכתב מטעם האוניברסיטה, ועל פי תנאי מסמכי המכרז 
 ;והוראות ההסכם להלן

 
 ;לביצוע השירות, כהגדרתו לעיל 08/2021' סמפומבי מכרז   "המכרז"

 
 ;מי שהגיש הצעה למכרז  "המציע"

 
 ;השירות לביצועידי האוניברסיטה -הצעתו נבחרה עלמציע ש  "הזוכה"
 
מפרט התחייבויות השירות והאחריות של הזוכה, בנוסח המצורף    מפרט השירות""

 ;מסמך ד'להסכם,  1ד'כנספח 
 

ר ייחתם בין אש ,המפרט את תנאי ההתקשרות לביצוע השירות הסכם  "ההסכם"
נוסח ב ם המפורטיםכה, בנוסח ובתנאיבין הזולהאוניברסיטה 

 .'דכמסמך  מסמכי המכרזל ם המצורףהסכה

 הצעותהזמנה להציע  .2

אספקת להצעות להגיש העומדים בדרישות שלהלן,  ,מציעיםבזה האוניברסיטה מזמינה 
 זבמסמכי המכרכמפורט עבור האוניברסיטה, הכל שירות מחשבים נייחים ולמתן אחריות ו

 . שלהלן

 לידיעת המציעים .3

האוניברסיטה לרכוש מחשבים נייחים להתקנה במשרדי האוניברסיטה מעוניינת  .3.1
 :בלבד, מהדגמים המפורטים להלן ובכתות השונות

3.1.1. liteDesk 800 G5HP E; 

3.1.2. Dell Optiplex 7070; 

3.1.3. Lenovo M920. 

( ביחס לאחד )או יותר( מן End Of Life) EOLתתקבל הודעת במקרה ש .3.1.4
 .EOL-לדגם ה לספק את הדגם המחליףיידרש המציע , הנ"לדגמים ה

 . הדגמים הנ"להצעה למכרז תהא אך ורק עבור  .3.2

 מציע רשאי להגיש הצעה עבור יצרן אחד או יותר.ה .3.3
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בכל שנת התקשרות, חודשים, כאשר  36 הינה לתקופה שלההתקשרות  .3.4
היקף רכישת המחשבים בפועל  , אולםמחשבים 150 -כ האוניברסיטה צפויה לרכוש

 . צורכי האוניברסיטההכל בהתאם לנסיבות ועל פי  ,עשוי להיות נמוך יותר

 אין בנתונים אלו או בכל נתון כמותי אחר המובא במכרז כדי להוות מצגיובהר, כי 
מצד האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמציע  םכלשה התחייבות או/ו

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

אספקת המחשבים תתבצע באופן מדורג בהתאם לצורכי האוניברסיטה, ובהתאם  .3.5
להזמנות הרכש שתוציא האוניברסיטה, שיפרטו את כמות המחשבים הנדרשת וכן, 

 את מועד האספקה הנדרש.

ההתקשרות תתבצע על פי ההסכם המצורף כמסמך ד' ומימושו יהא באמצעות  .3.6
 .ש בכתב שתימסרנה לזוכה על ידי האוניברסיטההזמנות רכ

 מסמכי המכרז .4

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

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

 ונספחיו: טופס הצעה למכרז -מסמך ב'  .ב

 טופס הצעת המחיר; .1ב'
 ;אישור מאת יצרן המחשבים .2ב'
 ;תצהיר אודות ניסיון המציע .3ב'
 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .4ב'
 ח על היעדר היתכנות להערת עסק חי;אישור רו" .5ב'
 מעבדת שירות מורשית. -הצהרת יצרן  .6ב'

 נוסח ערבות ביצוע. -מסמך ג'  .ג

 :הסכם ונספחיונוסח ה -מסמך ד'  .ד

 ;מפרט אחריות ושירות .1ד'
 ;אישור עריכת ביטוחים .2ד'
 ;לשמירה על סודיותהתחייבות  .3ד'
 טופס הצעת המחיר. .4ד'

 תנאי סף להשתתפות במכרז .5

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

יש  ,שא ההתקשרות וכןופי דין הצריך לעניין נ-בכל מרשם המתנהל עלרשום המציע  .5.1
 פי דין.-כל הרישיונות הנדרשים על את בידו

 הסמכה/הסמכות מאת יצרן המחשבים מושא הצעתו, כמפורט להלן:המציע בעל  .5.2

5.2.1. HP -  במצטברההסמכות הבאות,  שתיהמציע בעל: 

i. GOLD Partner ; 

ii. Service Provider. 

5.2.2. Dell -  במצטברההסמכות הבאות,  קטגוריות שתיהמציע בעל: 

i.  מוגדר כספק ברמתTitanium  או כספק ברמתPlatinum; 

ii. מוסמך לתחום ה-Client  ומהווה ספק שירות מורשה מטעםDell. 

5.2.3. Lenovo -  במצטברההסמכות הבאות,  שתיהמציע בעל: 

i. GOLD Partner; 
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ii. Tier 1. 

, באספקת 31.12.2020עד  1.1.2018בין בתקופה ששנים לפחות,  3ניסיון של מציע ל .5.3
, לשלושה לקוחות יצרן המחשבים מושא הצעתו למכרז מתוצרתמחשבים נייחים 

 . לפחות

את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות כדין ויש בידו  ספרים מנהלהמציע  .5.4
 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

אינם כוללים הערה בדבר  2019הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  .5.5
ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות 

 דוחות האחרונים.להערת "עסק חי" ממועד החתימה על ה

 והמציעאת כל דרישות הדין והתקנים הרבלנטיים  מוקייינשוא ההצעה  מחשביםה .5.6
אם קיים, לעניין תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק  ,בדרישות התקן עומד

 .1953-"גהתשיהתקנים, 

הכוללת , הצעתומושא  יצרן המחשבים דייעל מעבדת שירות מורשית  המציע ברשות .5.7
 .מורשים ע"י היצרן לביצוע השירות והאחריותטכנאי שירות 

ומדת ע ולא תובא לדיון הצעת מציע שאינה מצטברות ן דרישות סףהדרישות דלעיל ה
 .כאמורהדרישות  במלוא

 הליך ההבהרות .6

לגב'  12:00בשעה  16.02.21 לשאלות ובירורים ביחס למכרז ניתן לפנות עד לתאריך .6.1
דוא"ל ל בכתב בלבד. פניות תעשנה "(אשת הקשר)" נחמה ברמן

nberman@univ.haifa.ac.il כל התשובות לשאלות ירוכזו במסמכי הבהרות .
. וכן, באתר המכרזים של האוניברסיטה באינטרנט ויופצו לכל המשתתפים בדוא"ל

 .רק תשובות בכתב תחייבנה לעניין הזמנה זו

בלבד, בהתאם  Wordערוך שאלותיהם בטבלה מסודרת בקובץ המציעים נדרשים ל .6.2
 למבנה הבא:

 פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

מס' סידורי 
 של שאלה

פרק / השם 
 נספחה

סעיף המס' 
 בפרק / נספח

מס' העמוד 
בחוברת 

 המכרז

פירוט השאלה בלשון 
בהירה בשפה 

 העברית

ובמידת הצורך  אשת הקשרבאחריות המציע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי  .6.3
 מאשת הקשר.יפעל לקבלת אישור טלפוני 

בפנייתו בכתב בדוא"ל, המציע יציין את שם המכרז ומספרו וכן, יציין את פרטיו  .6.4
המלאים, לרבות שם מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל לתשובה. לגבי כל 

 מספר הסעיף במכרז אליו היא מתייחסת.שאלה יצוין 

תשובות האוניברסיטה לשאלות שהוגשו, עליהן מצאה לנכון להשיב, וכן, הבהרות,  .6.5
עדכונים, תיקונים ושינויים במכרז יופצו באתר המכרזים של האוניברסיטה 

ויהוו חלק ממסמכי המכרז אותם יש באינטרנט )בסבב אחד או במספר סבבים( 
 .תומיםלצרף להצעה, כשהם ח

באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של האוניברסיטה בדבר  .6.6
 התשובות והעדכונים.

פה או בטלפון, כדי לחייב -אין בכוחו של פרט כלשהו, נתון או הבהרה, שיימסרו בעל .6.7
את האוניברסיטה או כדי לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים בכתב, אשר 

וניברסיטה באתר האינטרנט או שנמסרו בכתב למציעים, יחייבו ידי הא-פורסמו על
 את האוניברסיטה.

 

mailto:nberman@univ.haifa.ac.il
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  למתן השירות האוניברסיטה דרישות .7

 על הזוכה לעמוד בכל אחד מהתנאים והדרישות המפורטים להלן:

בעל ידע, יכולת, ניסיון מוכח, מיומנות, כשירות, אישורים, רישיונות  הזוכה יהא .7.1
והיתרים כנדרש עפ"י דין, כשהם ברי תוקף, לביצוע האספקה במהירות, ביעילות 

 .ובדייקנות

 .מובהר כי האחריות על עמידה בלוחות הזמנים תהא מוטלת על הזוכה .7.2

בהתאם לנהליה  סיטההאוניברשתעביר לו על פי הזמנה יספק את המחשבים הזוכה  .7.3
  .הפנימיים, המתעדכנים מעת לעת

למחסן הראשי של האוניברסיטה בהתאם למועדים המופיעים  המחשבים יסופקו .7.4
 .  לכך באוניברסיטההמוסמך בהסכם, ובהתאם לתנאי ההזמנה ו/או הוראות הגורם 

ר ביתוהמחשבים שיסופקו לאוניברסיטה יעמדו בכל הדרישות המופיעות בהסכם  .7.5
ויהיו תקינים, מתאימים לתיאורם, ראויים לשימוש  ,הוראות מסמכי המכרז

 .הרלוונטייםהתקנים  ובהתאם לדרישות

האספקה בהתאם למכרז, תכלול מתן אחריות ושירות תחזוקה למחשבים בהתאם  .7.6
 .'דלמפורט בהסכם מסמך 

 מועד וכתובת להגשת הצעות למכרז .8

לתיבת המכרזים הממוקמת ביחידת רכש ולוגיסטיקה  יש להגיש ההצעה למכרזאת  .8.1
לא , 2קומה  ,בבניין הראשי 3/202באוניברסיטת חיפה, חדר באגף כספים ובקרה 

הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא תובא . 12:00שעה ב 15.03.21ם מיויאוחר 
 . לדיון

לא כלשהו, עד המועד הנ"ל,  משלוחיםשירות  באמצעותהצעה בדואר, או המשלוח  .8.2
( לעיל 10.1למקום המתואר בס"ק ) גיעתעל דרישות המכרז, אם ההצעה לא יענה 

 בזמן כאמור.

 אופן הגשת הצעות למכרז .9

במעטפה סגורה ועל גביה יירשם  בעותק אחדההצעה למכרז, על כלל נספחיה, תוגש  .9.1
 מספר המכרז ונושא המכרז.

 הצעה למכרזהטופס  פי-עלתאם לנוסח והצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בה .9.2
, הנדרשים המכרז והמסמכים מסמכישאר , ויצורפו אליה כל מסמך ב'כ המצורף

לרבות מסמכי ההבהרות וקבצי התשובות לשאלות ההבהרה, עדכונים, תיקונים 
טופס ההצעה ייחתם  .ידי המציע-כאשר הם מלאים וחתומים עלושינויים במכרז, 

על ידי מורשה החתימה במציע ויכלול אישור עו"ד כי החותם מורשה להתחייב בשם 
 המציע. 

במסמכי  כל עמוד ועמודמובהר כי יש לחתום, באמצעות חותמת ובראשי תיבות, על 
, לרבות על קבצי התשובות לשאלות ההבהרה. כמו כן, יש לחתום המכרז ונספחיו

 נדרש לעשות כן.בו ה מלאה בכל מקום באמצעות חותמת וחתימ

כשהם על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז,  .9.3
על  ,כתב הוראות זהנדרש בכ ,לחתוםו ים או כתובים בכתב יד קריא וברורמודפס

 .ההצעה ועל כל המסמכים הנלווים לה

בהתאם  מסמך ב'ל 1ב'כנספח המצורף  טופס הצעת המחירהמציע למלא את  על .9.4
הסכומים ולהגישו כחלק מהצעתו. מובהר כי  ,המפורטות בטופס זה להוראות

את כלל הוצאות המציע במימוש יכללו ו יםסופייהיו בהצעת המחיר  נקבושי
 ,הובלתםו המחשביםעלות  ,וכל רכיביעל  עלויות ביצוע השירותההסכם, לרבות 

לות ע ,בטוחותוהביטוחים עלויות ה עזר, ההדרכות, האחריות, התחזוקה,חומרי ה
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רכיב  עלויות שכר עובדים, ,כפי שתעודכן מעת לעת - שיון למערכת ההפעלהיהר
  .וכיו"ב הרווח

 .מע"מכולל , חדשיםינקבו בשקלים המחירים 

, פרטים לגבי המציע, רישיונות ואישורים לרבות כל על ההצעה לכלול, בין השאר .9.5
 האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף. 

על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו בכל עמוד ועמוד של כל מסמכי המכרז  .9.6
וההסכם וכן, כל מסמך אחר שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה. בנוסף, על המציע 

 הבאים:לצרף את המסמכים 

של מסמכי ההתאגדות ותעודת  העתק נאמן למקור -מציע שהוא תאגיד  .9.6.1
 הרישום של התאגיד; תדפיס עדכני מרשם החברות.

משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו אישור עדכני  .9.6.2
עוסק מורשה וכי הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק מס 

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

לעיל, המציע יצרף להצעתו  5.2לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .9.6.3
 2ב' נספחהעתקים נאמנים למקור של אסמכתאות היצרן וכן, לסמן על גבי 

 אילו אסמכתאות צורפו.

 יצרף להצעתולעיל, המציע  5.3עמידתו בתנאי סף סעיף  לצורך הוכחת .9.6.4
במסגרתו הוא לטופס ההצעה,  3נספח ב'חתום ומאומת בנוסח  תצהיר
מחשבים היצרן מתוצרת ניסיונו באספקת מחשבים נייחים אודות יפרט 

 הנייחים מושא הצעתו.

לעיל, המציע יצרף להצעתו  5.4לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .9.6.5
נספח בנוסח  1976-תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 לטופס ההצעה.  4ב'

לעיל, המציע יצרף להצעתו  5.5לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .9.6.6
)יש למלא את החלופה  לטופס ההצעה 5ב'נספח אישור רו"ח בנוסח 

שור יודפס על נייר לוגו של משרד האיאין מניעה כי . הרלוונטית בלבד(
 רו"ח. 

יצהיר במסגרת לעיל, המציע  5.6לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .9.6.7
 הצעתו כי הוא מקיים את התנאי.

 לעיל, המציע יצרף להצעתו 5.7לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .9.6.8
 .6נספח ב'הצהרת יצרן חתומה בנוסח 

ב לחוק חובת 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  .9.6.9
צהיר , המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ות1992-מכרזים, התשנ"בה

 .ב לחוק כאמור2כהגדרתם בסעיף 

שומרת על זכותה לערוך בירורים לגבי מוניטין המציע, ניסיונו, האוניברסיטה  .9.7
, רשאית לבדוק את ניסיון המציעושביעות רצון לקוחותיו. האוניברסיטה תהא 

 . הצורך, פרטים נוספיםלפי ולדרוש,  התעודות והאישורים כאמור

 תות בנקאייוערבו .10

עם חתימת הזוכה על ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית בד בבד  .10.1
 יםשלושש"ח ) 30,000 בסך של 'גכמסמך צמודה בנוסח המופיע במסמכי המכרז 

פי -חייבויותיו של הזוכה עלתשמש כבטוחה למילוי כל אחת מהת(, אשר ש"חאלף 
ערבות ידי הזוכה )להלן: "-, ולהבטחת אחריות טיב מתן השירות עלהסכםה

  (."הביצוע
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ימים מתום תקופת ההסכם, או כל  90ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד חלוף  .10.2
צמודה למדד  ותהא, תקופת הארכת ההסכם, ככל שתוארך, כאמור בהסכם

 המחירים לצרכן.

 

  הזוכה במכרזקריטריונים לבחירת  .11

 עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז. נהתיבדק תחילה, .11.1

והמאפיינים המפורטים בהתאם לתצורות  תיבדקנה ההצעות הכשרות לאחר מכן, .11.2
 :משקלות הבאיםבהתאם ל , וינוקדו1כנספח ב'בטופס הצעת המחיר המצורף 

 משקל פרמטר לשקלול

 50% הדגם החזק -תצורה א' 

 30% הדגם הסטנדרטי -תצורה ב' 

 13% הדגם הזעיר -תצורה ג' 

 0.5% כרטיס מסך

 0.5% דיסק פנימי מכני

 SSD 1% הרחבת דיסק פנימי

DP to VGA 0.5% 

DP to DVI 0.5% 

DP to HDMI 0.5% 

 3% זיכרון

 0.5% כונן אופטי פנימי

 100% סה"כ

, בהתאם הציון המשוקלל הגבוה ביותראת  שיקבלו יםהכשר יםהמציעשלושת  .11.3
 .במכרז יזכו לאמות המידה והמשקלות המפורטים לעיל,

המציע שהגיש את ההצעה הזולה ביותר מבין שלושת המציעים הזוכים, יספק את  .11.4
בשנת ההתקשרות השנייה והשלישית, המחשבים בשנת ההתקשרות הראשונה. 

הזוכה שיציע את ההצעה  -שלושת הזוכים במכרז  האוניברסיטה תערוך תיחור בין
יספק את המחשבים לאותה השנה, )בכל אחת מהשנים הרלוונטיות( הזולה ביותר 

 .לפי העניין

אם האוניברסיטה תחליט להאריך את תקופת ההתקשרות, בהתאם לתנאי ההסכם, 
וכה היא תבצע תיחור בין שלושת הזוכים במכרז בגין כל שנת התקשרות נוספת. הז

 שיציע את ההצעה הזולה ביותר יספק את המחשבים באותה השנה.

 הזוכה במכרזהתחייבויות  .12

 ידי-לממועד הודעת הזכייה במכרז לזוכה, או במועד אחר שיקבע ע ימים 10בתוך  .12.1
מתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך  יםהזוככל אחד מ, האוניברסיטה

 . שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל של הזכייה במכרז

 .כמסמך ד'כל זוכה מתחייב בזה, לחתום על ההסכם בנוסח המצורף  .12.2

 לעיל 10להמציא לאוניברסיטה את ערבות הביצוע, כאמור בסעיף  כל זוכה מתחייב .12.3
 להסכם.  2ד'כנספח ואת אישור עריכת הביטוחים בנוסח המצורף 

 תוקפה של הצעה למכרז וביטולה .13
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 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. מיםי 90יהא  למכרז תוקפה של ההצעה .13.1

מהמועד האחרון להגשת הצעות,  מיםי 90סתיימו תוך ילא במקרה שהליכי המכרז  .13.2
ימים  90-במוארך תוקף הצעתם  למציעים כי הודיעל תהא רשאית האוניברסיטה

  .מראש שלא להתנגד לכךנוספים והמציעים מתחייבים 

 ביטול המכרז .14

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו, או לצאת למכרז חדש  .14.1
לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא מכל סיבה שהיא, 

 .וכיו"ב הזמניםמשיבוש בלתי צפוי בלוחות יעמדו בדרישות הסף או כתוצאה 

דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית  פי-לאמור לעיל וכאמור עלבנוסף  .14.2
לבטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי 

יש ש במקרה או ,בוצעתמהערכת השווי של האוניברסיטה, ככל ש או בלתי סביר
או פעלו /או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ום בסיס סביר להניח שהמציעים, כול

 .בניסיון ליצור הסדר כובל

בעקבות ביטול המכרז. הודעה  בשום מקרה פיצוי כלשהוהאוניברסיטה לא תשלם  .14.3
שנמסרו על בהתאם לפרטים , פקסבתועבר למציעים בדוא"ל או  על ביטול המכרז

 .עם קבלת חוברת המכרז ידם

 שונות .15

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך  .15.1
רשאית שלא  אכתב הוראות זה. האוניברסיטה תה פי-על בתנאיםו באופןותוגש שלא 

להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי 
, ותהא מנה זוההזמנה ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הז

 תנאיה ו/או לעומת מהות ההצעה בלתי סבירשמחירה לא להתחשב בהצעה  רשאית
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת  ו/או שלא ניתנה לה

 האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם  .15.2
תקנה  - מסמכי המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרתבגוף 

להתעלם מכל שינוי, תוספת והסתייגות כאילו לא היו, או לפסול זכות לאוניברסיטה 
 .לפי שיקול דעתה הבלעדי להכוהצעה, 

לקבל  האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי .15.3
 ת המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.יווריהבהרות או כדי להסיר אי בה

זוכה ה ידי-על ביטוחים לקיוםאוניברסיטה ה לדרישות מופנית המציעים לבתשומת  .15.4
 על .2ד' כנספח הביטוח המצורף אליו ובנספחלהסכם  12ף בסעי המפורטותבמכרז, 

 הנדרשים הביטוחים את לרכוש יכולתם את מבטחיהם עם מראש לוודא המציעים
 . במכרז יזכוש מקרהב

 ובתוך להבהרות פניהה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל
 לאאו לאחר הזכייה,  ההצעה הגשת לאחר לעיל. 6בסעיף  לכך שנקבע המועד

 .הביטוח לדרישות הסתייגויות כל תתקבלנה

בתמורה ן במסמכי ההצעה הזוכה במכרז יעיל למציעים תאפשרהאוניברסיטה  .15.5
ש"ח. מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה,  500של לתשלום 

יציין מראש, עם הגשת הצעתו למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד 
מסחרי. המציע מסכים ומאשר, כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון 

או תביעה כלפי רסיטה והמציע מוותר על כל טענה אוניבבהצעה הזוכה מוקנה ל
 .האוניברסיטה בעניין זה

 יובהר, כי לנוכח אופיו של המכרז, הצעת המחיר לא תיחשב לסוד מסחרי.

אין במכרז זה כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה  כי, מובהר ספק הסר למען .15.6
 מספקיםיל(, לרבות לע 3.4נוספים )מעבר לכמות המפורטת בסעיף  מחשבים לרכוש
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במקרה שהספק/ים הזוכה/הזוכים במכרז לא יוכל/ו לספק מחשבים נוספים  אחרים
 . כאמור

זולה ביותר או כל הצעה אחרת ההצעה האת האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל  .15.7
-אין בעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר עלו ,שהיא

 פיו.

שור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים בכל הק סמכות השיפוט הייחודית .15.8
 או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. ו/למכרז 

בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו, הנכם מתבקשים להחזיר  .15.9
 לאוניברסיטה  את כל מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה.

 

 לאמור לעיל.אנו מאשרים ומסכימים 

 תאריך: ______________

 

 
 

    _________________                       ____________________                _______________ 
 חתימה + חותמת                כתובת                  המציעשם        
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 אוניברסיטת חיפה

 08/2021 ' סמכרז מ
 

 מסמך ב'
 הצעה למכרזטופס 

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה 
 שדרות אבא חושי 

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ., 
 

 לאספקת מחשבים נייחים לאוניברסיטת חיפה 08/2021 'סמכרז מלהצעה    הנדון:
 

 , אנו הח"מ

)חברה/ שותפות/אגודה  סוג הישות המשפטית   (המלא והעדכני)המציע  שם
 שיתופית/ עוסק מורשה(

   

חברה, מס' רישום המציע ) מס' זיהוי 
 שותפות או אגודה שיתופית/מס' ע.מ.(

 ליצירת קשר בנוגע למכרז דוא"ל כתובת 

 

 

 מס' עוסק מורשה   למשלוח מכתבים כתובת

והבנו את האמור בהם את מסמכי המכרז ונספחיו ובקפדנות כי קראנו בעיון  ,מצהירים בזה
ללא כל , אספקת מחשבים נייחים לאוניברסיטת חיפהל זו ובהתאם לכך, אנו מגישים הצעתנו

 , כמפורט להלן:"(ההצעה)להלן: " הסתייגות

דע, יכולת, ניסיון מוכח, מיומנות, כשירות, אישורים, היתרים בעלי יהננו מצהירים כי אנו  .1
ורישיונות מתאימים כדי לבצע את השירות באופן סדיר, תקין והולם וברמה גבוהה ביותר 

 .ם המפורטים במסמכי המכרזהתנאי פי-על

תנאי המכרז, לרבות תנאי ההסכם ונספחיו, מקובלים עלינו וכי נוכל כל  אנו מצהירים כי .2
 לעמוד בהם.

אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על הדרישות שבמסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף, וכי אנו  .3
מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ונספחיו, 

 המצורפים ואלה שלא צורפו. 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מצהירים כי:

לעניין נושא ההתקשרות וכן, יש  פי דין הצריך-בכל מרשם המתנהל על אנו רשומים .3.1
 פי דין.-בידינו את כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על

 המחשבים מושא הצעתנו מקיימים את כל דרישות הדין והתקנים הרלוונטיים. .3.2

אנו מתחייבים כי המחשבים שנספק לאוניברסיטה יהיו ברמה הגבוהה ביותר, בהתאם  .3.3
 .לדרישות המכרז וההסכם

צרן/ים למחשבים מושא הצעתנו. אישור מאת יצרן/י המחשבים ברשותנו הסמכת י .3.4
 .2כנספח ב'רצ"ב להצעתנו זו 
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הננו בעלי ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים מאלו שקדמו למועד האחרון להגשת  .3.5
ההצעות למכרז, באספקת מחשבים נייחים מתוצרת יצרן המחשבים מושא הצעתנו. 

להצעתנו  3ב'נספח תצהיר חתום ומאומת בנוסח פירוט ניסיוננו כאמור במסגרת רצ"ב 
 זו.

ספרים כדין ויש בידינו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  המציע מנהל .3.6
 . האישורים רצ"ב להצעתנו. 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 להצעתנו זו. 4ב'נספח רצ"ב תצהיר חתום ומאומת בנוסח  ,כמו כן

אינם כוללים הערה בדבר ספקות  2019לשנת  יעהמצהמבוקרים של הדוחות הכספיים  .3.7
המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק חי"  ממשיים לגבי המשך קיומו של

להצעתנו  5ב'נספח . רצ"ב אישור רו"ח בנוסח ממועד החתימה על הדוחות האחרונים
 .)לפי החלופה הרלוונטית( זו

והכוללת טכנאי מושא הצעתנו מעבדת שירות המורשית ע"י יצרן המחשבים  ברשותנו .3.8
 הצהרת יצרןרצ"ב להצעתנו שירות המורשים ע"י היצרן לביצוע השירות והאחריות. 

 .6נספח ב'בנוסח , מושא הצעתנומחשבים י ה/יצרןע"י  חתומה

פי המכרז וכי אנו -מצהירים כי אנו מסוגלים לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות עלאנו  .4
 השירות בצורה מקצועית והולמת.ספק את למתחייבים לבצע ו

ומימושו  'ד כמסמךהמצורף ההסכם  פי-עלאנו מצהירים כי ידוע לנו כי ההתקשרות תתבצע  .5
בהתאם לנהליה הפנימיים, כפי  הזמנה שתימסר לנו ע"י האוניברסיטה יהא באמצעות

 .למסמכי המכרז 'דמסמך שיתעדכנו מעת לעת, ובהתאם לאמור בהסכם, 

היקף ב מחשביםהזוכה ן האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין משידוע לנו כי  ,אנו מצהירים .6
מספקים נוספים/אחרים, המחשבים להזמין את כספי ו/או כמותי כלשהו, והיא תהיה רשאית 
  .בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

וסוג אנו מצהירים ומסכימים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין 
שהוא כלפי האוניברסיטה בעניין זה ואנו מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 כאמור.

ואחריות להם, ושירותי תחזוקה מחשבים מצהירים כי באפשרותנו להעניק אחריות ל אנו .7
  .בהתאם למפורט בהסכם

בנספח צעתנו המוצעת על ידינו בטופס הצעת המחיר המצורפת לה כי התמורהאנו מצהירים  .8
את האחריות ומתן שירותי התחזוקה לאורך כל תקופת האחריות, בהתאם  , זו כוללת1ב'

 .לאמור בהסכם

 םבתוכ יםללווכ יםסופיהנם כאמור המוצעים בטופס הצעת המחיר  יםמחירהידוע לנו כי 
תשלום עבור כלל המרכיבים הנדרשים במסגרת המכרז וההסכם על נספחיהם, לרבות עלויות 

, שבים, ההובלה, חומרי העזר, ההדרכות, האחריות, התחזוקה, עלויות הביטוחיםהמח
ואת  ,שיון למערכת ההפעלה, כפי שתעודכן מעת לעתיוכיוצ"ב וכן, את עלות הר הבטוחות

 .לשכר העובדים עפ"י הוראות כל דיןבנוסף  ,רכיב הרווח

כי כל המסים הממשלתיים לא יועלו מסיבה כלשהי ו יםהמוצע יםכמו כן, ידוע לנו כי המחיר
מועד האחרון להגשת ההצעות ותשלומי החובה יכללו בהם, לרבות מע"מ לפי שיעורו בדין ב

 למכרז.

הננו מגישים הצעתנו עבור מחשבים נייחים המקיימים את דרישות המפרט הטכני )הכלול  .9
בתיבה  X( ומתוצרת יצרן המחשבים הנייחים הבא )יש לסמן 1בטופס הצעת המחיר בנספח ב'

 ניתן לסמן יותר מאופציה אחת(: -המתאימה 

 Lenovo     

 
 Dell      

 
HP 
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נשוא  אנו מצרפים להצעתנו זו העתקים נאמנים למקור של אישור יצרן המחשבים הנייחים .10
 )ב( לכתב ההוראות למכרז5הצעתנו על הסמכתנו כנדרש בתנאי הסף בסעיף 

 )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'(: המציעלהלן פרטים אודות  .11

          

          

          

          

          

          

 *הודעה על גודל העסק של המציע .12

 בזאת כי המציע הוא: יםמודיע הרינו

את  יש לסמן ב הסבר הגדרה
האפשרות הנכונה 

 בלבד

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  5מעסיק עד  עסק זעיר
 מיליון שקלים חדשים 2שלו אינו עולה על 

 

שמחזור העסקאות  אועובדים  20 -ל 6מעסיק בין  עסק קטן
מיליון שקלים חדשים אך  2השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא  20אינו עולה על 
מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרת "עסק 

 זעיר"

 

שמחזור או עובדים  100-ל 21מעסיק בין  עסק בינוני
מיליון שקלים  20העסקאות השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים  100חדשים אך אינו עולה על 
חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים 

 שבהגדרת "עסק זעיר" או "עסק קטן"

 

  כל עסק שאינו עסק זעיר/קטן/בינוני עסק אחר

 1992-ג)ג( לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2*הודעה זו נדרשת לאוניברסיטה מכוח הוראת סעיף         

בנקאית אוטונומית  ערבות נגישנזכה במכרז, ש ככלכי  ,אתמסכימים לכך ומאשרים בז  אנו .13
תשמש כבטוחה למילוי כל ש( ש"ח אלף שלושים) ש"ח 30,000של בסך  ובלתי מותנית
. ערבות זו תהיה צמודה למדד )ערבות ביצוע( 'גמסמך כ המצורף ההסכם פי-עלהתחייבויותינו 

ימים מתום תקופת ההסכם, או כל תקופת הארכת  90עד חלוף  ותהא בתוקף המחירים לצרכן
 ההסכם, ככל שתוארך, כאמור בהסכם.

 כמפורט להלן:תעודות והאישורים את האנו מצרפים להצעתנו  .14

14.1. _________________________________ 

14.2. _________________________________ 

14.3. _________________________________ 

14.4. _________________________________ 



 

14 
 

   :_______________________המציע תחתימ

, ומתחייבים מסמך א', אנו מסכימים לניהול המכרז, בתנאים המפורטים בכתב ההוראות .15
 .ת כתב זהלמלא את כל הוראו

 בשינויים המחויבים לפי העניין,, 'דכמסמך מצורף הבנוסח  לחתום על ההסכםאנו מתחייבים  .16
 מהיום בו יודע לנו על ידכם כי זכינו במכרז. ימים 10בתוך 

 מיםי 90אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  .17
אנו מסכימים כי ככל  כנקוב בכתב ההוראות. ,הצעות למכרז הגשתל אחרוןההסופי מהמועד 

 יום נוספים. 90ש לעשות כן יוארך תוקף הצעתנו בשיידר

אנו מאשרים ומסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומוותרים מראש על כל טענה, לרבות  .18
בדבר אי הבנה או אי ידיעה, ומצהירים כי נהיה מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או 

וצאו להכנת ו/או הגשת דרישה נגד האוניברסיטה בקשר להצעתנו, או בקשר להוצאות שה
 הצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם התקבלה הצעה כלשהי ובין אם בוטל המכרז.

 אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .19

 את המסמכים הבאים: ,כחלק בלתי נפרד הימנהזו, אנו מצרפים להצעתנו  .20

 ;ידינוחתום על  , על נספחיו08/2021כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מס'  .20.1

 לכתב ההוראות; 9.6 -ו 9.4המפורטים בסעיפים  כלל המסמכים .20.2

 ;כנדרש מסמכי המכרז על כלל נספחיו, חתומים על ידינו .20.3

 מסמכי הבהרות וקבצי תשובות חתומים על ידינו )ככל שיהיו כאלה(; .20.4

 

 

     
 תאריך  חותמתחתימה +   שם המציע

 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_______, _______שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז. מס' ______, המוכר/ת לי אישית / _________

 כי עליו/ה להצהיר את האמתהמוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 

 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 1ב' נספח
 הצעת מחיר 

 
 :טבלהההוראות למילוי 

המחשבים מושא עבור לתצורות והשדרוגים  מוצעה מחיראת ה שלהלןכל מציע ימלא בטבלה  .1
עבור מחשב אחד המוצע יש לנקוב במחיר  .שברשותו , בהתאם להסמכה/הסמכות יצרןהצעתו
 בלבד.

  .מע"מכולל  ,בשקלים חדשים מוצעהמחיר יש לציין את ה .2

כלל המרכיבים הנדרשים במסגרת את יכללו ו יםסופייהיו  הסכומים שינקבו במחירוןמובהר כי  .3
, חומרי העזר, ההדרכות, תםובלהו המחשביםהמכרז וההסכם על נספחיהם, לרבות עלויות 

שיון למערכת ההפעלה, כפי יעלות הר ,, הבטוחותהאחריות, התחזוקה, עלויות הביטוחים
 .וכיו"ב רכיב הרווח עלויות שכר עובדים, ,שתעודכן מעת לעת

לא יועלו מסיבה כלשהי וכי כל המסים הממשלתיים  יםהמוצע יםהמחירכמו כן, ידוע לנו כי  .4
מועד האחרון להגשת ההצעות ותשלומי החובה יכללו בהם, לרבות מע"מ לפי שיעורו בדין ב

 למכרז.

מחיר  כמות תיאור הפריט מס"ד
בש"ח 

 כולל מע"מ
 
 
 

1 

  תצורה א' "הדגם החזק"

 

1 

 

 Tower/MT/SFF מפרט
 WIN 10 Home מערכת הפעלה

 i7/  9לפחות דור  מעבד

 Intel HD 610/630 כ. מסך/מעבד גרפי

 8GB 1*8GB DDR4 2666 זיכרון מקורי

 M2 512SSD GB M2דיסק קשיח פנימי 

 ללא )יתאפשר כשדרוג( כונן אופטי

   USB Type-C, USB 3.1, RJ-45, DP יציאות/כניסות
 )קדמי ואחורי(כניסה ויציאת שמע 

שפות  3-מקורי, לא אלחוטי, אפשרות ל מקלדת ועכבר
 עברית, אנגלית, ערבית –

שנים באתר הלקוח עבור חלקים,  3 אחריות
 עבודה ותיקונים

 DP to VGAאו  DP to DVIמתאם:  אחר

 DP to HDMIאו 
 
 

 

2 
 
 
 

 
 

  תצורה ב' "הדגם הסטנדרטי"

 

1 

 

 

 Tower/MT/SFF מפרט
 WIN 10 Home מערכת הפעלה

 i5/  9לפחות דור  מעבד

 Intel HD 610/630 כ. מסך/מעבד גרפי

 8GB 1*8GB DDR4 2666 זיכרון מקורי
 M2 512SSD GB M2דיסק קשיח פנימי 

 ללא )יתאפשר כשדרוג( כונן אופטי

  USB Type-C, USB 3.1, RJ-45, DP יציאות/כניסות
 כניסה ויציאת שמע )קדמי ואחורי(
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מחיר  כמות תיאור הפריט מס"ד
בש"ח 

 כולל מע"מ
שפות  3-מקורי, לא אלחוטי, אפשרות ל מקלדת ועכבר

 עברית, אנגלית, ערבית –
שנים באתר הלקוח עבור חלקים,  3 אחריות

 עבודה ותיקונים
 DP to VGAאו  DP to DVIמתאם:  אחר

 DP to HDMIאו 

 

 

3 

 

  ג' "הדגם הזעיר" תצורה

 

1 

 

 

 TINYמארז זעיר  מפרט
 WIN 10 Home מערכת הפעלה

 i7/  9לפחות דור  מעבד

 Intel HD 610/630 כ. מסך/מעבד גרפי

 8GB 1*8GB DDR4 2666 זיכרון מקורי

 M2 512SSD GB M2דיסק קשיח פנימי 

 ללא )יתאפשר כשדרוג( כונן אופטי

 USB Type-C, USB 3.1, RJ-45, DP יציאות/כניסות
 כניסה ויציאת שמע )קדמי ואחורי(

שפות  3-מקורי, לא אלחוטי, אפשרות ל מקלדת ועכבר
 עברית, אנגלית, ערבית –

שנים באתר הלקוח עבור חלקים,  3 אחריות
 עבודה ותיקונים

 DP to VGAאו  DP to DVIמתאם:  אחר
 DP to HDMIאו 

 

 

4 

 
 
 

 שדרוגים

כרטיס גרפי מסוג  –כרטיס מסך 
NVIDIA GT 730 2GB  או דגם
 מקביל מאושר ע"י היצרן

1  

כונן דיסק קשיח  –דיסק פנימי מכני 
אינץ' בנפח  3.5בגודל  SATAמסוג 
1TB  סל"ד מאושר  7,200ובמהירות

 ע"י היצרן

1  

  1T SSD 1הרחבת דיסק פנימי 

)תוספת של   16GB -הרחבת זיכרון ל
8GB) 1  

  DP to VGA 1מתאם 

  DP to DVI 1מתאם 

  DP to HDMI 1מתאם 

כונן אופטי פנימי )ידוע שבחלק 
  1 מהדגמים לא ניתן להתקין(

 
 

 

     
 תאריך  חותמתחתימה +   שם המציע
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   :_______________________המציע תחתימ

 2נספח ב'

 אסמכתאות על קיום הסמכה מאת יצרן המחשבים נשוא ההצעה

 
 :, בהתאם ליצרן המחשבים נשוא ההצעהפות להצעהות המצוראסמן את האסמכתיש ל

 

HP – על הסמכה כ האסמכת-Service Provider ואסמכתא על הסמכה כ-PartnerGOLD  
 (.נדרשות שתי הסמכות במצטבר)

 

Dell –  אסמכתא על הסמכה כספק ברמתTitanium  או ברמתPlatinum אסמכתא -ובנוסף
נדרשות שתי ) Dellוהסמכה כספק שירות מורשה מטעם  Client-על הסמכה לתחום ה

     (. ההסמכות במצטבר

 

Lenovo –  אסמכתא על הסמכתTier 1 Gold.     
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   :_______________________המציע תחתימ

 3נספח ב'

  מציעניסיון ה אודות תצהיר

 3ניסיון של לפחות , "(המציע)להלן: " _______________________למציע אנו מצהירים כי  .1
, HP ,Dell, באספקת מחשבים נייחים מתוצרת: 31.12.2020עד  1.1.2018בין בתקופה ש ,שנים

Lenovo  וכי הוא סיפק מחשבים א ההצעה(שמואת שם יצרן המחשבים הנייחים  הקף בעיגול)נא ,
 . כאמור לשלושה לקוחות לפחות

סיפק מחשבים נייחים מתוצרת יצרן המחשבים הנייחים המציע להלן רשימת הלקוחות להם  .2
 כאמור לעיל, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:

 
 תקופת ההתקשרות הלקוחשם 

 (00/00/0000)בפורמט:
 פרטי איש קשר ממליץ מהות ההתקשרות

מועד תחילת 
 התקשרות

מועד סיום 
 התקשרות

 טלפון שם

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

      

      

 

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

 .תפקיד במציע: ___________ טלפון נייד: ______________________

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________

 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז. מס' ______________, 

המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות  וכי

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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   :_______________________המציע תחתימ

 4ב' נספח

 אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 

_____________________, הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה אני 
"(, המציע" מספרו _______________ )להלן:מורשה/ית חתימה מטעם ______________, ש

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

, ואם א הורשעו ביותר משתי עבירותנכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו, ל .1
במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  , אזיהורשעו ביותר משתי עבירות

 ההרשעה האחרונה.

ק עסקאות גופים חולב 2 סעיףלענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם ב
 ."(החוק)להלן: " 1976-ציבוריים, תשל"ו

 לחוק. 1ב2סעיף לפי הצהרה  - לאנשים עם מוגבלותייצוג הולם  .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות  -בלסמן נא 

  חוק שוויון " :)להלן 1998-תשנ"חויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לחוק שו 9הוראות סעיף
 .( לא חלות על המציע"זכויות

 או

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

לחוק שוויון זכויות,  9עיף והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי ס
תחייב המציע בעבר לפנות לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; אם ה ובהתאם לצורך,

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה 
ה התחייב כאמור באותה פסקת ( לחוק ונעשתה אתו התקשרות שלגבי2)1ב2)ב( לסעיף 

 9הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  -משנה 
ון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק לחוק שווי

 30מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה )אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 ה:___________________חתימ

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז. מס' ______________, 

ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת /המוסמכ

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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   :_______________________המציע תחתימ

  5ב' נספח
 

 היתכנות להערת עסק חי היעדראישור רו"ח על 
 : נוסח למציעים שנערכו עבורם דוחות מבוקרים1חלופה 

 
 _______________ תאריך:

 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 

לאספקת  08/2021 'סמבעניין מכרז  עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון: 
 "המכרז"(  :)להלן מחשבים נייחים לאוניברסיטת חיפה

 

 כדלקמן: יםאשרהרינו מלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( 

 נחתמה דעתנו וחוות ידינו על בוקרו, ______ ליום המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .א
 __.__________ בתאריך

 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לופין:לח

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים  ___,המציע ליום ___הדוחות הכספיים המבוקרים של 
 וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

נו או על ידי רואי על ידי נבדקוהדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל חוות הדעת שניתנו לעניין  .ב
 בדבר משמעותייםספקות  לגבי הפניית תשומת לב, אינם כוללים חשבון אחרים כאמור לעיל

 .המשך קיומו של המציע "כעסק חי" )*(

וכן  דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםנו קיבל .ג
 .)**(דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נוערכ

לא בא  ,על מכתב זה נוממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימת .ד
, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה ולידיעתנ

לגבי המשך קיומו של המציע  משמעותייםבמצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות 
 )**("כעסק חי"

 
של לשכת  570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  -"עסק חי"  ,זה אישורלעניין   )*(

 ראל.ביש חשבוןה אירו
  

 חודשים כי אז אין 3-פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים האחרון חלפו   )**(
 לסעיפים ג', ד'. דרישה

 
 

 בכבוד רב,       
 

          
________________________ 

 רואי חשבון                                                                                                                         
 
 

 הערות: 
  2018נוב'  –לשכת רואי החשבון בישראל אושר עם נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר. 
  רואי החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד אין מניעה כי האישור . 
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   :_______________________המציע תחתימ

 : נוסח למציעים שנערכו עבורם גם דוחות סקורים2חלופה 
 

 _______________ תאריך:
 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 

לאספקת  08/2021 'סמבעניין מכרז  עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון: 
 "המכרז"( :)להלןמחשבים נייחים לאוניברסיטת חיפה 

 

 כדלקמן: יםאשרהרינו מלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( 

 נחתמה דעתנו וחוות ידינו על בוקרו, ______ ליום המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .א
 _____._______ בתאריך

 
 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לופין:לח
 

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים  ___,_______הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום _
 ____.__וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך __

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים חוות הדעת שניתנו לעניין  .ב
, נו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעיליע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידישל המצ

המשך קיומו של המציע "כעסק  בדבר משמעותייםספקות  לגבי הפניית תשומת לבאינם כוללים 
 .חי" )*(

 דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםנו קיבל .ג
 .)**( דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נוהסקורים וכן ערכוהדוחות הכספיים 

, לידיעתנולא בא  ,על מכתב זה נוממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימת .ד
לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי 

 .)**( לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" משמעותייםהעלאת ספקות  של המציע עד לכדי

 
 של לשכת 570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –"עסק חי"  ,זה אישורלעניין  )*(

 בישראל. חשבוןה אירו
 

חודשים  3-חרון חלפו פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה הא )**(
 לסעיפים ג', ד'.אין דרישה  אז כי

 
 

 בכבוד רב,               
 

          
________________________ 

רואי חשבון                                                                                                            
 

  :הערות

  2018נוב'  –לשכת רואי החשבון בישראל אושר עם נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר. 

  רואי החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד אין מניעה כי האישור . 
 
 
 

 
  



 

22 
 

   :_______________________המציע תחתימ

 6ב' נספח

 היצרן על קיום מעבדה מורשיתאישור 

 
נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית הח"מ, _______________,  יאנ

כי  ת/אשרמ"(, היצרן)להלן: " מספרו _______________חתימה מטעם ______________, ש

מעבדת שירות  ,"(המציע)להלן: " _______________________________ הספקברשות 

לביצוע שירותי היצרן , וכי מעבדה זו כוללת טכנאי שירות המורשים על ידי היצרןהמורשית על 

 אספקת מחשיבם מתוצרת ______________.

 

 

     
 תאריך  חותמתחתימה +   היצרןשם 
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   :_______________________המציע תחתימ

 חיפה אוניברסיטת
 08/2021 ' סמכרז מ

 
 'גמסמך  

 
 נוסח ערבות ביצוע

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 החיפ
 

 א.ג.נ.,
 
 

     : כתב ערבות מס'
 

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

אלף ים ששלו ש"ח )במילים: 30,000 מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
"( ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, להבטחת מילוי  תנאי סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "

 ידי  הנערב.  -על ,אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים __מיום _____ההתקשרות 
 
הלשכה המרכזית  ידי-על" יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש מדד"

 לסטטיסטיקה.
)יעודכן בהתאם למדד  __________ " יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודשמדד הבסיס"

 .שיהיה בתוקף במועד החתימה על ההסכם(
" יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותנו זו, המדד החדש"

 אך לא פחות ממדד הבסיס.      
 

ימים ממועד  שבעהערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך 
ן מדד דרישתכם בכתב אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה בי

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

 מהנערב. 
 

 בקשו לחלט סכום חלקי מתוך הערבות, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת הסכום.ככל שת
 

 ועד בכלל.                           ערבותנו זאת בתוקף עד
 

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

 בכבוד רב          
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
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   :_______________________המציע תחתימ

 אוניברסיטת חיפה
 08/2021 'סמכרז מ

 
 'דמסמך 
 

 הסכם 
 
 

  2021 שנת________ לחודש ___ ונחתם באוניברסיטת חיפה ביוםשנערך 
 
 
 ןבי

 

 אוניברסיטת חיפה      

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה       
  משדרות אבא חושי      
 חיפה הר הכרמל,       
 ;מצד אחד   ( האוניברסיטה")להלן: "      

 

 ביןל

 

      __________________ 

 ______________ח.פ.        

 מרח'  _____________      
 ;מצד שני    "(הספק)להלן: "      

 

 

לאספקת מחשבים לקבלת הצעות  08/2021 'סוהאוניברסיטה פנתה במכרז מ הואיל
 ;נייחים לאוניברסיטת חיפה

 
וועדת המכרזים של האוניברסיטה קיבלה  ,תנאי המכרז פי-עלוהספק הגיש הצעתו  והואיל

 הצעתו בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה להלן;
 

הוראות הסכם זה  פי-עלוברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם  והואיל
 להלן ובכפוף להן;

 
 
 
 

 בין הצדדים כדלקמן: , הותנה והוסכםלפיכך, הוצהר
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 פרשנות .1

 מהווים חלק בלתי נפרד בין אם צורפו ובין אם לאו, ,המבוא להסכם זה וכל נספחיו .1.1
 הימנו.

 .כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות .1.2

 הגדרות הסכם זה .1.3

 

 ;חיפה ,אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר הכרמל "האוניברסיטה"
 

 LENOVOאו  HPאו  DELLמתוצרת מחשבים נייחים  " חשביםהמ"
המקיימים את , 3.1מהדגמים העסקיים המפורטים להלן בסעיף 

כנספח  ףהמצורהמופיע בטופס הצעת המחיר דרישות המפרט 
 ;4ד'

 

מחשבים, כולם או מקצתם, ל תשירוואחריות, אספקה, הובלה,  "השירות"
על פי הזמנה בכתב מטעם האוניברסיטה, ועל פי תנאי מסמכי 

 ;המכרז והוראות ההסכם להלן

מפרט התחייבויות השירות והאחריות של הזוכה, בנוסח המצורף   "השירותמפרט "
 ;להסכם 1ד'כנספח 

 

כלל התנאים, לרבות  כתב הזמנת רכש לביצוע השירות, בו יפורטו "הזמנה"
ב. הזמנה כמות המחשבים הנדרשים, מועדי האספקה וכיו"

תישלח לזוכה מעת לעת, בהתאם לצורכי האוניברסיטה,  כאמור
 חתומה על ידי הגורמים המוסמכים באוניברסיטה.כשהיא 

 

 לביצוע השירות, כהגדרתו לעיל. 08/2021' סמפומבי מכרז   "המכרז"
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות ההסכם לבין הוראה  .1.4
מהוראות הנספחים, או בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הנספחים 

ו ההוראות שיש בהן כדי להטיב עם האוניברסיטה בהתאם לשיקול יחול -לבין עצמם 
 דעתה הבלעדי.

 הצהרות הספק  .2

, ניסיון, מומחיות, כשירות, אמצעיםהינו בעל ידע, הספק מצהיר ומתחייב בזה כי  .2.1
את השירות באופן יספק  פי ההסכם וכי הוא-ומיומנויות לביצוע יעיל של השירות על

 .גבוהה ביותרהסדיר, תקין והולם וברמה 

יספק את השירות בצורה במשך כל תקופת ההסכם, כמוגדר להלן, הספק מצהיר כי  .2.2
  .בהתאם ללוחות הזמנים, הכמויות ויתר התנאים המפורטים בהסכם זהמקצועית, 

כלל, כהשירות בתנאים המצוינים בהסכם את ביכולתו לספק הספק מצהיר כי  .2.3
 בפרט. להלן 4 -ו 3פים ובסעי

ומתחייב כי הוא בעל כל הזכויות הנחוצות לצורך אספקה של הספק מצהיר  .2.4
המחשבים לאוניברסיטה וכי המחשבים שיסופקו על ידו יהיו נקיים מכל שעבוד 

 .)לרבות שעבוד צף(, משכון, עיקול או זכות צד ג' כלשהי

הזמנה שתימסר  פי-תתבצע עלידוע לו כי מימושה של ההתקשרות הספק מצהיר כי  .2.5
 בהתאם לצרכיהעל פי שיקול דעתה הבלעדי ו ,ידי האוניברסיטהלו מעת לעת על 

 .ונהליה

המחשבים שיספק יכללו את כל הדרישות והמאפיינים המפורטים הספק מצהיר כי  .2.6
 . ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 4נספח ד'המצורפת להסכם זה כ בהצעת המחיר
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מחשבים, והוא  150 -כהאוניברסיטה צפויה לרכוש שהספק מצהיר כי ידוע לו  .2.7
ימי עסקים ממועד משלוח ההזמנה, אלא  10מתחייב להיות ערוך לאספקתם תוך 

 מועד אספקה מאוחר יותר.   או ביקשה אם האוניברסיטה אישרה מראש

הספק מצהיר כי הובהר לו שהיקף רכישת המחשבים בפועל עשוי להיות נמוך יותר  .2.8
של אוניברסיטת חיפה והספק  מן המצוין לעיל, הכל בהתאם לנסיבות ועל פי צרכיה

 כלפי או טענה ו/או תביעה/ו דרישה לו כל ולא תהיינה לו אין כי מצהיר
בעניין זה והוא מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה האוניברסיטה 

 .כאמור

אין בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה הסר ספק מובהר, כי  למען .2.9
 מספקיםלעיל(, לרבות  2.7נוספים )מעבר לכמות המפורטת בסעיף  מחשבים לרכוש
 .במקרה שהספק לא יוכל לספק מחשבים נוספים כאמור אחרים

הספק מצהיר כי ידוע לו כי כל ההוצאות הכרוכות בביצוע חיובי הספק על פי הסכם  .2.10
והספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בקשר למילוי חיוביו  ,זה יחולו על הספק לבדו

 .ובהוראות ההסכםלהלן  8בסעיף מעבר לתמורה האמורה 

הספק מצהיר כי ידוע לו שמוטלת עליו האחריות המלאה לעמוד בתאריכי האספקה  .2.11
 .הנדרשים של המחשבים כפי שיפורט בהזמנה

, מחשביםתחזוקה ל הספק מצהיר ומאשר כי ביכולתו להעניק אחריות ושירותי .2.12
כנספח המצורף להסכם  להלן ובנספח השירות והאחריות 6מפורט בסעיף ל בהתאם

 . ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1ד'

הספק מצהיר כי ביכולתו לספק חלקי חילוף מקוריים למחשבים שיסופקו על ידו  .2.13
 .שנים לפחות ממועד אספקת המחשבים לאוניברסיטה 5לפרק זמן של 

כי יבצע את כל התחייבויותיו בהתאם להסכם זה לפי הורדות כל דין הספק מצהיר  .2.14
ו/או תקן כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת ובהתאם להוראות הבטיחות והנחיות נציגי 

 האוניברסיטה.

ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה הספק מצהיר כי  .2.15
 בהסכם זה.

מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של  הינן, תת סעיפיועל הוראות סעיף זה 
 ההסכם.

 חשביםהמ .3

הספק יספק מחשבים נייחים להתקנה במשרדי האוניברסיטה ובכתות השונות,  .3.1
 :, בהתאם להסמכה הרלוונטית שברשותובלבדמאחד הדגמים המפורטים להלן 

3.1.1.1. liteDesk 800 G5HP E; 

3.1.1.2. Dell Optiplex 7070; 

3.1.1.3. Lenovo M920. 

 , באיכות מעולה, ברמה הגבוהה ביותר וללא פגמים. חדשיםיהיו מחשבים כל ה .3.2

כל דרישות הדין והתקנים  אתיקיימו  הספקעל ידי המחשבים שיסופקו כל  .3.3
  ויכללו את כל האישורים הבטיחותיים הנדרשים. הרלוונטיים

  אופן ביצוע השירות .4

 בכפוףו, מטעם האוניברסיטהשתימסר לו על פי הזמנה  הספק יספק את המחשבים .4.1
. הזמנה תועבר לספק בהתאם לנהליה הפנימיים של להוראות הסכם זה

 .תאוניברסיטה, כפי שיעודכנו מעת לעה

כמות המחשבים, מועד האספקה האוניברסיטה תפרט את רכש ההזמנת במסגרת  .4.2
יידרשו. מובהר כי לא יהיה באמור בהזמנה שתנאים מיוחדים אחרים ככל  ,וכן

 .טה לפי הסכם זהכאמור לגרוע מזכויות האוניברסי
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קבלת ימי עסקים ממועד  10תוך ההזמנה מושא הספק מתחייב לבצע את האספקה  .4.3
ולספקה בהתאם , על ידי האוניברסיטה ההזמנה או במועד אחר כפי שייקבע בהזמנה

 .לתנאי הסכם זה

הספק ידאג לאריזה נאותה של המחשבים לצורך אספקתם, הובלתם, פריקתם  .4.4
 .ואחסנתם באוניברסיטה

מנה תסופק למחסן הראשי של האוניברסיטה. הובלת ההזמנה לאוניברסיטה ההז .4.5
  .כאמור תיעשה על חשבון הספק

אוניברסיטה חשבונית עבור מחסנאי הבמועד האספקה של ההזמנה, הספק יעביר ל .4.6
  .היקף המחשבים שסופקו בהזמנה

אשר את קבלת י האוניברסיטהמחסנאי לאחר קבלת ההזמנה על ידי האוניברסיטה,  .4.7
. אישור האוניברסיטה ע"ג תעודת המשלוח או ע"ג העתק חשבונית הספק ההזמנה 

כאמור יהווה ראיה מכרעת לגבי המחשבים שנמסרו, כמותם, תיאורם ומועד 
 .מסירתם

ו/או לספקם בהזמנה את המחשבים המפורטים אין באפשרות הספק לספק אם  .4.8
שעות מעת  24לאוניברסיטה בתוך  יודיע על כךהספק , בהזמנה בתוך הזמן הקבוע

 .וינקוב בזמן אספקה משוער , לכל המאוחר,קבלת ההזמנה

, האוניברסיטה רשאית לאשר את קבלת לעילנתקבלה הודעה מן הספק כאמור 
למחשבים ההזמנה במועד שננקב בהודעת הספק, או לבטל את ההזמנה המתייחסת 

 ביטול שלבמקרה  האוניברסיטה.ההזמנה הנ"ל, הכול לפי שיקול דעתה של מושא 
 את המחשבים מכל ספק אחר.תהא רשאית האוניברסיטה להזמין של ספק  הזמנה

המחשבים שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים, מתאימים לתיאורם, ראויים  .4.9
לשימוש ובהתאם לדרישות המופיעות בכתבי הכמויות, הוראות המכרז, לרבות 

או כל תקן ישראלי אחר, ככל וקיים לגביהם /התקנים המופעים בכתבי הכמויות, ו
 .תקן ישראלי אחר. הפרת סעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם

 פרה יסודית של ההסכם.תיחשב לההפרת סעיף זה, על תת סעיפיו, 

 החלפת מוצרים וביטול הזמנה .5

מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר על פי כל דין, במקרה שבו הספק  .5.1
שלא בהתאם להזמנה, רשאית האוניברסיטה, מחשבים נייחים סיפק לאוניברסיטה 

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מן הספק את החלפת המחשבים שסופקו שלא 
ת מתן הודעה על שעות מע 24בהתאם להזמנה, בטובין בהתאם להזמנה, וזאת תוך 

 .או לבטל חלק מן ההזמנה הנוגעת לטובין כאמור ,לספקכך 

שהאוניברסיטה זכאית להחזיר כאמור בס"ק  המחשבים אתהספק יהא חייב לפנות  .5.2
 .שעות מעת הודעת האוניברסיטה על רצונה להחזירם 24, תוך 5.1

ק להחליף מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר על פי כל דין, מתחייב הספ .5.3
כל פריט מהמחשבים שאינו תקין ו/או אינו ראוי לשימוש ו/או שאינו בהתאם 

הפרה של שעות מעת אספקת המוצר.  48להתחייבות הספק על פי הסכם זה, תוך 
 .סעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם

מוצהר ומוסכם בזה במפורש בין הצדדים, כי האוניברסיטה לא תהיה חייבת לבדוק  .5.4
חשבים שסופקו לה, כולם או מקצתם, מיד עם קבלתם, ולאוניברסיטה את המ

מקרה שמורה הזכות לבדוק את אותם טובין סמוך לפני תחילת השימוש בהם, וב
, 1968-אי התאמה בתיאורם ובכמותם, כהגדרתה בחוק המכר, תשכ"ח מצאשי

 .זכאית האוניברסיטה להודיע עליה רק לאחר בדיקה כאמור

 .החלפת המחשבים ו/או החזרתם כאמור לעיל, יחולו על הספקכל ההוצאות בגין  .5.5
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 אחריות תחזוקה ושירות .6

ללא למחשבים וכל חלקיהם,  אחריות ושירותי תחזוקה ותיקון מלאיםיתן  הספק .6.1
מועד קליטת משתחל חודשים ממועד  36תקופה של  למשךתוספת תשלום, 

הספק יהא על  ."(תקופת האחריות)להלן: "האוניברסיטה  המחשבים במחסן
, ללא כל מתן תמורה נוספת באופן שוטף ולתקן כל קלקול ותקלהמחשבים לתחזק ה

איסוף והחזרה מעבר לזו הנקובה בהסכם זה להלן.  עוד מובהר כי האחריות תכלול 
על חשבונו של הספק, הכל כמפורט בהסכם ונספח השירות המצורף  מהאוניברסיטה

 אליו.

ת האחריות, שירות ומערך התמיכה, כמפורט הספק מתחייב למלא אחר הוראו .6.2
 .להסכם 1ד'נספח בהרחבה בנספח השירות והאחריות, 

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הספק נושא באחריות הבלעדית המלאה והמוחלטת  .6.3
, לבטיחות, טיב ואיכות המוצרים המסופקים על ידו, לרבות כל מקרה של בלאי

, נזק מכוון מוכח מצד האוניברסיטהקלקול או תקלה אחרים, ולמעט במקרה של 
האחריות תהיה  התוספות והשדרוגים של המחשבים,על כל רכיביהם, לרבות 

 בינלאומית )כולל איסוף ופיזור המוצרים(.

במקרה של שדרוג, תקופת האחריות תוארך באופן אוטומטי לגבי אותם רכיבים  .6.4
 .ששודרגו

רות תיקונים ותחזוקה מלאים בכפוף לאמור לעיל, באחריות הספק לתת אחריות ושי .6.5
לטובין המסופקים על ידו לאוניברסיטה למשך כל תקופת האחריות, כמפורט להלן 

"(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחייבות הספק למתן שירותי תחזוקה)להלן: "
שירותי תחזוקה הינה למתן אחריות מקיפה, שירותי תמיכה טכנית ונשיאה בכל 

המחשבים הפגומים למצבם התקין, במשך כל תקופת  הוצאות שידרשו לשם החזרת 
האחריות, לרבות שעות עבודה, אספקת טובין חלופיים חדשים, אספקת חלפים 
וחלקים מקוריים, תקינים וחדשים, הובלת המחשבים, הוצאות נסיעה, אחסון, 
תיקונים, וכל עבודה ו/או שירות ו/או הוצאה אחרת, מכל מין וסוג שהוא קשורה 

ו/או בעקיפין באחריות לטובין ותהא נדרשת לשם הבטחת פעילותם במישרין 
 .התקינה, הבטוחה והרצופה של המחשבים

 .הפרת סעיף זה, על תת סעיפיו, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם

 הסכםהתקופת  .7

 :)להלןחודשים ממועד החתימה על הסכם זה  36תקופת ההתקשרות תמשך  .7.1
תהא רשאית האוניברסיטה להזמין . במהלך תקופה זו ("תקופת ההתקשרות"

מחשבים מן הספק באמצעות הזמנות רכש מעת לעת בהתאם לצרכיה, והספק יחויב 
 .לספק לה את המחשבים במחיר שהוצע על ידו למכרז ובמועד שיצוין בהזמנת הרכש

להאריך  ,המוחלט בהתאם לשיקול דעתה ,הבלעדית שמורה הזכותלאוניברסיטה  .7.2
כך שסך חודשים אחת כל אחת,  12תקופות נוספות, בנות  שתיב את תקופת ההסכם

ידי הודעה -על ,, וזאתשנים(חמש חודשים ) 60 עלה עליכל תקופת ההתקשרות לא 
 זוכה. ההרלוונטית ההתקשרותימים מסיום תקופת  30-לא יאוחר מ זוכה,שתינתן ל

לא מפורשות, כי לא תהא לו כל טענה בקשר עם אי הארכת ההסכם, ככל שיצהיר 
 .או תקופת ההארכה, לפי העניין יוארך מעבר לתקופת ההסכם

לאוניברסיטה שמורה הזכות לסיים את תקופת ההתקשרות בכל עת ובהתאם  .7.3
 יום מראש ובכתב. 30לשיקול דעתה הבלעדי וזאת בהודעה לספק של 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לסיים את ההתקשרות  .7.4
הפרה מצד הספק או בהתאם לכל זכות הקיימת לה בדין או בהסכם בנסיבות של 

 זה.

 הספק, הספק מצד הפרה עקב ושלא זה סעיף לפיבכל מקרה של סיום ההתקשרות  .7.5
הסיום בפועל וכן בגין  למועדידו עד  עלשסופקו שירותים תשלום בגין ל זכאי יהיה

ובכפוף לכך שהזמנות  ,ןולא ניתן לבטל יברסיטהעל ידי האונ אליו הועברוש הזמנות
 .אלו תסופקנה לאוניברסיטה בהתאם להוראות ההסכם
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  התמורה .8

יהא הספק , אספקת המחשבים מושא ההזמנה בהתאם לתנאי הסכם זה תמורת .8.1
 4כנספח ד'זכאי לתמורה הנקובה בהצעת המחיר שצורפה להצעתו והמצורפת 

להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, כאשר המחיר יחושב עבור כל מחשב, במכפלת 
 ."(התמורהכמות המחשבים שתסופק על ידו בפועל )להלן: "

  .סכום התמורה יעודכן בהתאם לשיעור המע"מ בדין במועד הוצאת החשבונית .8.2

העלויות  כלכוללים את בטופס הצעת המחיר הנקובים המחירים  ,למען הסר ספק .8.3
חומרי  והובלתם, המחשביםעלות  , לרבותעל כל רכיביו הכרוכות בביצוע השירות

שיון יעלות הר ,, הבטוחותהעזר, ההדרכות, האחריות, התחזוקה, עלויות הביטוחים
 .וכיו"ב רכיב הרווח עלויות שכר עובדים, ,למערכת ההפעלה, כפי שתעודכן מעת לעת

ו על ידה, ולאחר שיאושר הספק,האוניברסיטה תבדוק את החשבונות שיוגשו על ידי  .8.4
ם מתום החודש שבו הומצא החשבון לאוניברסיטה, מיי 30-תשלמם לא יאוחר מ

ובלבד שלא נפלו בו טעויות או קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו. בכל מקרה לא יעוכב 
 .תשלום שאינו במחלוקת

 היעדר בלעדיות .9

הספק מצהיר כי האוניברסיטה לא יצרה כל מצג שהוא, לא בתקופה עובר להגשת ההצעות 
 המכרז. מושאלמכרז ולא לאחריה, לגבי היקף כלשהו בצריכת השירות 

 הקשר המשפטי בין הספק ועובדיו לבין האוניברסיטה .10

, כי בין האוניברסיטה לבין הספק ו/או בין הצדדים מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות .10.1
"( לא עובדי הספקדיו ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם זה )להלן ביחד: "עוב

, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, ומעסיקמתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד 
לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי הספק בקשר למתן השירות אינה אלא 

בין  ומעסיקר יחסי עובד אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם, ואין בה כדי ליצו
 האוניברסיטה לבין מי עובדי הספק. 

עצמאי והספק  ספק-הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין .10.2
שא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של העובדים או ילבדו הוא שי

ן, הסכם, כרוכים בה, לרבות, כל תשלום, גמול או זכות המגיעים לעובדים לפי כל די
הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, דמי נסיעה, 
גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, 

פרשות לקופות גמל )לרבות דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, מלוא ה
רת הודעה מוקדמת, החזר הוצאות נסיעות פיצויים( פיצויי פיטורים, תמותגמולים/

. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב הספק לשלם צ"בויוכן תוספות מכל מין וסוג וכ
פי דין בקשר להעסקת עובדי -ולהפריש במועד כל תשלום והפרשה החלים עליו על

 פי-עלהספק, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים 
 דין בגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי הספק כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

מוסכם כי הן הספק והן עובדי הספק ו/או המשמשים מטעמו יהיו מנועים מלהגיש  .10.3
תביעות כלשהן כנגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל עילה או עניין אשר על פי 

 .ומעסיקטבעם וטיבם כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד 

מוסכם כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה והספק בחוזה זה נקבעה  .10.4
בהתחשב בעובדה שעובדי הספק אינם בגדר "עובדים" של האוניברסיטה, כך שלא 

כל עלות נוספת בגין התקשרותה עם הספק ו/או סיום  אוניברסיטהלתהיינה 
ות המלאה, הכוללת ההתקשרות, והתמורה המוסכמת עפ"י חוזה זה היא העל

 בגין כל הקשור בקבלת השירות מאת הספק. אוניברסיטהלוהבלעדית שתהיה 

נוכח האמור לעיל והסכמת הצדדים שלא לראות בספק ו/או בעובדי הספק כעובדי  .10.5
הספק מתחייב  האוניברסיטה ובהתחשב בתמורה המוסכמת לביצוע השירותים,

הראשונה בגין כל הוצאה, הפסד לשפות ולפצות את האוניברסיטה מיד עם דרישתה 
או חבות אשר יגרמו לאוניברסיטה ו/או שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות אך 

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת בכל מקרה של  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור
כי הספק ו/או מי מעובדי  הגשת תביעה ו/או דרישה בניגוד למוסכם לעיל, בהם יטען,

אחר מטעמו של הספק היה, או הינו, עובד שכיר של הספק ו/או כל גורם 
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האוניברסיטה ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת באחריות לנזק כלשהו ו/או כי 
האוניברסיטה היא שצריכה לשלם לספק ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או 

 בגינם איזה תשלום שעליו לא הוסכם בהסכם זה. 

תתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים ל שככהאמור לעיל, ן מבלי לגרוע מ .10.6
או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא, כי הספק שלא שולמו ו/או הועברו במועד ו/

לא ממלא את התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או 
עתידי בניגוד לדין, תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או 

לספק, לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי 
פי שיקול -מלוא התחייבויות הספק כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו ואף להעביר, על

דעתה, את הסכומים שלא שולמו ישירות לעובד ו/או לגוף הרלבנטי אליו היו 
    אמורים להיות מועברים הכספים בגין העובד.

 אחריות .11

יספק אחריות יצרן למחשבים שיסופקו על ידו לאוניברסיטה במסגרת הספק  .11.1
 1ד'השירותים, על כל רכיביהם, וזאת למשך תקופת האחריות )כמפורט בנספח 

 להסכם(, החל ממועד אספקת המחשבים והגעתם לאוניברסיטה. 

 ספקללכלל הנזקים הישירים, אשר יגרמו לאוניברסיטה ו/או אחראי הספק יהא  .11.2
ו/או  ובקשר עם ביצוע השירותים על יד, ו/או לרכושו/או לצד שלישי אחר כלשהו 

תחול לפי הסכם זה ו/או בהתאם לחובותיה על פי דין. אחריות זו  ו,על ידי מי מטעמ
 .                       וו/או מי מטעמ ספקעל כל מעשה או מחדל של ה

שלום, תמיד עם דרישתה בגין כל ניברסיטה הספק מתחייב לפצות ולשפות את האו .11.3
הוצאה, נזק אובדן, הפסד או חבות ישירים שנגרמו או העלולים להיגרם 

דין או הספק עפ"י  או בקשר לנזק מהנזקים להם אחראי לאוניברסיטה כתוצאה
על כל תביעה או דרישה,  ספקהאוניברסיטה תודיע ל .לעיל 11.2 הוראות סעיףעפ"י 

 .ההזדמנות להתגונןספק ככל שתתקבל כזו, ותינתן ל

לא תחול על נזק שייגרם לנזקים ישירים דלעיל מובהר בזה, כי הגבלת האחריות  .11.4
וכן, לא תחול על נזק  ואו מי מטעמ ספקהכתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של 

שייגרם בזדון, נזק גוף, הפרת חובת הסודיות, הפרת זכות קניין רוחני או תביעת 
  .יחסי עובד מעסיק

   ביטוח .12

לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך מבלי 
ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת 
התביעה, גם למשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו )להלן: "התקופה הנוספת"(, 

 להלן: את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט

, המכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע ההסכם, על בסיס רכוש ביטוח  .12.1
ערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות כנגד הסיכונים 

 :הבאים
 קוד הסעיף 

 316 אדמה רעידת כיסוי
 313 בגין נזקי טבע  כיסוי
 314 ושוד פריצה, גניבה כיסוי

 .(309סעיף  קודויתור על זכות התחלוף לטובת האוניברסיטה )יכלול הביטוח כן 

שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל,  הזכותספק להאמור, מוסכם כי למרות 
להלן כאילו נערך  8מקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף או בחלקו ואולם,  במלואו

 ח במלואו.הביטו

למקרה ובמצטבר  ₪ 4,000,000, בגבול אחריות בסך של אחריות כלפי צד ג'ביטוח  .12.2
 .לתקופת ביטוח שנתית
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 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאים:
 קוד הסעיף 

 321 האוניברסיטה -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 
 322 האוניברסיטה כצד ג' הגדרת

 302 אחריות צולבת
 307 קבלנים וקבלני משנה

 315 המוסד לביטוח לאומיכיסוי לתביעות תחלוף של 

לעובד, למקרה ובמצטבר  ₪ 20,000,000בגבול אחריות של  מעסיקים ביטוח אחריות .12.3
כמבוטח נוסף היה  האוניברסיטה אתלתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול 

 (.319 סעיף קודשל מי מעובדי הספק )מעסיקם וייחשב כ

למקרה ובמצטבר לתקופת  ₪ 4,000,000בגבול אחריות של המוצר,  ביטוח אחריות .12.4
 .ביטוח שנתית

 ההרחבות הבאים: הביטוח יכלול את הכיסויים /
 קוד הסעיף 

הרחב שיפוי לטובת האוניברסיטה, בגין אחריות 
 הנובעת מאחריות הספק עקב המוצרים אוניברסיטהה

304 

 322 האוניברסיטה כצד ג' הגדרת
 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

לביטוחי האוניברסיטה ויכללו סעיף לפיו  וקודמיםהספק יהיו ראשוניים כל ביטוחי  .12.5
 אוניברסיטהמוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי ה

 .(328סעיף  קוד)

כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע  .12.6
 דין.מחובת הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי 

הספק להמציא לידי האוניברסיטה,  עלללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה,  .12.7
את אישור עריכת הביטוח, לפני תחילת ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, 

תום תקופת הביטוח, ב מיד, כשהוא חתום בידי מבטחי הספק. 2'דכנספח המצורף 
הספק להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש  על

תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה 
בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד 

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

הספק לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  עלכן,  .12.8
וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירות לרבות, ומבלי לגרוע 

שרלוונטי, ביטוח חובה לכל כלי  ככלמכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי ו
המובאים על ידי הספק לחצרי  הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או

האוניברסיטה. כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל 
 .למקרה₪  600,000כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור מובהר,  .12.9
 מצהירה מזערית המוטלת על הספק. הספק עריכת הביטוח הינם בבחינת דריש

 םומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטע
 .בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור האוניברסיטה

תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח לאוניברסיטה  .12.10
שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות 

אישור עריכת הביטוח  המצאתהאחריות, ההרחבות והסייגים המפורטים בו. 
תנאי לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל  הלהוראות ההסכם הינ בהתאם

תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים  שינוי,
 .להתחייבויות הספק על פי הסכם זה

מאחריות לכל אובדן  האוניברסיטה עםפוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטהספק  .12.11
ו/או נזק לרכוש המובא לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, 

רם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה ל אובדן תוצאתי שייגכוכן בגין 
 םלספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטע
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בגין אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא  האוניברסיטה
 .יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

הסבת ההסכם, ובמקרה בו לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין מבלי  .12.12
הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק,  מושאהשירותים 

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

כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא מובהר בזה,  .12.13
רות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה ו/או חב האוניברסיטה

 .אוניברסיטהל

 ערבות ביצוע .13

זה, מתחייב הספק  הסכםלהבטחת כל אחת ואחת מהתחייבויותיו של הספק לפי  .13.1
זה, ערבות בנקאית  הסכםלהפקיד בידי האוניברסיטה, במעמד חתימת הצדדים על 

אלף שקלים חדשים(  שלושים) ש"ח 30,000 אוטונומית ערוכה וחתומה כדין ע"ס של 
מיום כפי שיהיה בתוקף במועד חתימת הסכם זה, וצמודה למדד המחירים לצרכן 

  .חתימתה ועד ליום מימושה בפועל

ההסכם, או כל ימים מתום תקופת  90 תעמוד בתוקפה עד חלוףהערבות הבנקאית  .13.2
הסכם. הערבות הבנקאית תהא תקופת הארכת ההסכם, ככל שתוארך, כאמור ב

למסמכי  ג'כמסמך שצורף ערבות ביצוע וכה ומנוסחת במדויק בהתאם לנוסח ער
 המכרז.

האוניברסיטה תהיה רשאית לממש הערבות כל אימת שהספק הפר הסכם זה בהפרה  .13.3
  ימים מיום שנדרש לכך. 7כלשהי ולא תיקן ההפרה תוך 

 קיזוז .14

וצאה נזק או ה בגין מהספק לה שיגיע סכום כל מהתמורה לקזז הזכות שמורה לאוניברסיטה
 שייגרמו לה או למי מטעמה.

 הפרת ההסכם .15

לדעת האוניברסיטה הוראה מהוראות הסכם זה, ולא תיקן ההפרה תוך  ספקהפר ה .15.1
 נקוטל ימים מדרישת האוניברסיטה או מי מטעמה, תהא רשאית האוניברסיטה 7
 ומדים לרשותהמבלי לגרוע משאר הסעדים הע פעולות כדלקמן, כולן או מקצתןב

 דין: פי כל -עלו זה פי  הסכם-על

 את הספק ולחייב  לתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה (1)
 בהוצאות התיקון.

 לעיל. 13כולה או חלקה, כאמור בסעיף   הביצוע ערבותאת לממש  (2)

 בגין הנזק.ספק לתבוע את ה (3)

 לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כולה או חלקה. (4)

תהא רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות עמו  ,הפרה יסודית הספקהפר  .15.2
כל דין  פי-עלהסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה ן מ לאלתר, וזאת מבלי לגרוע

 זה. הסכםפי -עלאו 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מהוראות הדין ומהסעדים העומדים לרשות  .15.3
או בקשר  ידי-עלו בהתחלת הליכים , יראזה כל דין או הסכם פי-עלהאוניברסיטה 

שעניינם כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או הליכי הסדר עם  ספקל
 .ספקה ידי-עלנושים, משום הפרה יסודית של הסכם זה 

לבצעו עד ליום שנקבע לסיום   ספקהודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם ימשיך ה .15.4
 .אחרתאלא אם האוניברסיטה החליטה  ,בהודעה

את ביצועו, תהא האוניברסיטה רשאית להתקשר  ספקבוטל ההסכם ו/או הפסיק ה .15.5
 עם ספק אחר.
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 איסור הסבה לאחרים .16

הספק לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיו ו/או  .16.1
הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבל  פי-עלזכויותיו 

 ומראש של האוניברסיטה לעשות כן. הסכמתה בכתב

 שמירת סודיות .17

מתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע הנוגע לאוניברסיטה הספק  .17.1
לרבות תוכנו של ו/או ליחידותיה, שהגיע לידיעתו במהלך ו/או עקב ביצוע האספקה, 

כנספח ומתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף הסכם זה 
 .מנוהילהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד  3ד'

ו/או קבלני משנה ו/או גורמים שלישיים כלשהם, להם הספק יוודא כי כל עובדיו  .17.2
 .יקיימו התחייבות זו בתנאי הסכם זה, יידרש לצורך ביצוע האספקה

לא יעשה שימוש בכל מידע כאמור אלא למטרה לשמה נועד, במידת הנדרש הספק  .17.3
 .וע הסכם זה, בתוך תקופת ההסכם ולאחריובלבד ובקשר עם ביצ

 .הפרת סעיף זה, על תת סעיפיו, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם

 קניין רוחני .18

בלתי  שימוש זכות בזאת לאוניברסיטה מקנה הוא יכבזאת  ומתחייב מצהירהספק  .18.1
אשר  תוכנה וברכיבי חומרה ציוד ובכל רכיב במוצרים ובכמות, מוגבלת, בזמן

 .ידו במסגרת האספקהיסופקו על 

 או/ו ,או ההרשאות/ו הזכויות כל את בידיו יש כי בזאת ומתחייב מצהיר הספק .18.2
 יוצרים, זכויות זכויות, זה ובכלל הרוחני, הקניין זכויות מכלול לגבי יתוריםוהו

 סודות פטנטים, ושאינם רשומים, רשומים מסחר משדרים, סימני זכויות מבצעים, 
אשר  "(מכלול הזכויותאחרת )להלן: " זכות כל ,וכן מוסריות זכויות מסחריים,

 -ק עלהספ התחייבויות את לקיים מנת -, עלהסכם פי -על או/ו דין פי -על נדרשות
 .זה הסכם פי

זה  הסכם פי -על התחייבויותיו אין בקיום בזאת כי ומתחייב הספק מצהיר .18.3
 דין הוראת כל להפר כדי ההסכם לאוניברסיטה על פי הנתונות הזכויות ובהקניית

 הנתונות ,איזה ממכלול הזכויות של הפרה זה ובכלל ,כלשהי חוזית התחייבות או/ו
 שלישיים. לצדדים

 או/ו תביעה כי האוניברסיטה לא תהיה חשופה לכל ה,בז ומתחייב הספק מצהיר .18.4
מצד שלישי כלשהו בכל הקשור למכלול הזכויות המוענקות   שהוא, סוג דרישה, מכל

 .לה על פי הסכם זה

הספק לא יעשה שימוש בשמה ו/או בסמלה של אוניברסיטת חיפה ו/או בפרטי  .18.5
התקשרות זו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמתו המפורשת של נציג 

 .המוסמך לכך האוניברסיטה

 נפקות ההסכם .19

בין הצדדים, והוא מבטל כל הסכם, התנאים שהוסכמו את וממצה מבטא הסכם זה  .19.1
 התקשרות זו.על יחסי הצדדים לגבי כל  ונוהג ו/או מנהג קודמים שחל

הסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב בחתימתם באו תיקון ו/שינוי כל  .19.2
 .המלאה של שני הצדדים

 םויתורי .20

לא יהא בר תוקף אלא אם כן  ויתור, ושום ויתורושום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כ
 ייעשה בכתב.

 סמכות שיפוט .21

 בתי המשפט המוסמכים בחיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל .21.1
  ו/או  הליך משפטי אחר בין הצדדים להסכם זה בכל ענין הקשור לו. תובענה
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 הודעות .22

מסירה ב תהא ישלח מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה, תהודעה או התראה ש כל .22.1
ידי הצד -על או  בדואר רשום )כשדמי הדואר משולמים במלואם מראש אישית 
אחר אשר תבוא  ןמעני הצדדים הנקובים בראש הסכם זה )או כל מע פי-על( השולח

  .עליו הודעה מתאימה בכתב(

צד להסכם זה למשנהו בדואר רשום  ידי-עלאשר תישלח או התראה כל הודעה  .22.2
 .מועד שליחתהשעות מ 72ה בתום תחשב כאילו הגיעה לתעודת

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל
 

 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 הספק                          אוניברסיטת חיפה        
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 1ד'נספח 
 מפרט אחריות ושירות

 . אחריות, שירות ומערך תמיכה1

 האחריות של הספק למחשבים היא מלאה וכוללת את המחשב על כל רכיביו ואביזריו.  .1.1

במקרה בו יימצא ליקוי במחשבים שסופקו על ידי הספק ו/או אי התאמה לדרישות  .1.2

ו/או המפרט, יהיה הספק חייב להגיע לאוניברסיטה, לאסוף את המחשב/ים  המכרז

ולספקם בעצמו לאוניברסיטה ועל הלקוי/ים ולהחליף אותם בהתאם לאמור בהסכם, 

 שעות. 48חשבונו בתוך 

הספק מתחייב להקצות טכנאים לשם מתן שירותי האחזקה והתחזוקה עבור המחשבים  .1.3

 שיירכשו בכל אתרי האוניברסיטה, כפי שיידרש. 

באחריות מתאם המחשוב לבצע גיבוי לנתונים ולמידע הקיימים על גבי המחשב בטרם   .1.4

 או הטכנאי מטעמו. כל פעולה שיבצע הספק 

הספק ו/או הטכנאים שיפעלו מטעמו באתר האוניברסיטה כאמור לעיל מתחייבים  .1.5

 לפעול במסגרת עבודתם בכפוף לנהליי אבטחת המידע של האוניברסיטה.

במסגרת האחריות, מתחייב הספק לתקן את המחשבים באתר האוניברסיטה. במקרים  .1.6

אתר האוניברסיטה, ולאחר קבלת אישור חריגים, בהם לא ניתן יהיה לתקן את הציוד ב

מראש מאת האוניברסיטה, יהיה רשאי הספק לקחת את הציוד התקול לתיקון במעבדת 

למעבדה והחזרת הציוד לאוניברסיטה להלן. ההובלה  1.7החברה, בכפוף לאמור בסעיף 

 תהיה על חשבון הספק.

 הספק לא יוציא אמצעי אחסון נתונים מאתרי האוניברסיטה, לפיכך: .1.7

ציוד המכיל אמצעי אחסון נתונים, שתתגלה בו תקלה שלא ניתן לתקנה באתר  .1.7.1

האוניברסיטה, ותידרש הוצאתו לצורך תיקון, מתאם המחשוב יוציא ממנו 

 אמצעי אחסון הנתונים, טרם יוצא הציוד מאתר האוניברסיטה. 

הקביעה איזה חלק מן הציוד הוא אמצעי אחסון נתונים היא של האוניברסיטה.  .1.7.2

תה בנושא זה היא סופית, אף אם משמעותה היא, שאין להוציא אף חלק קביע

 מן הציוד מאתרי האוניברסיטה.

 פירוק והרכבת אמצעי האחסון תיעשה על חשבון  הספק. .1.7.3

אמצעי אחסון נתונים, שהתגלתה בו תקלה, יתוקן באתר האוניברסיטה. על  .1.7.4

ון הנתונים הספק להביא איתו את הציוד הדרוש על מנת לתקן את אמצעי אחס

 באתר האוניברסיטה.

אמצעי אחסון נתונים, שהתגלתה בו תקלה שלא ניתן לתקן באתר  .1.7.5

האוניברסיטה או שלא ניתן לתקנו כלל, יוחלף באמצעי אחסון נתונים בעל 

מפרט טכני שאינו נופל מן המרכיב המקורי. אמצעי אחסון הנתונים התקול לא 

 שות האוניברסיטה.יינתן לספק כנגד הרכיב החדש אלא יושאר בר

הספק מתחייב להיענות לקריאות שרות טלפוניות של האוניברסיטה בכל הנושאים  .1.8

הקשורים לשירותים המבוקשים )בעיות תפעול, תקלות חומרה ותקלות תוכנה( ולמתן 

 פתרונות מספקים. 

 להלן סיווג התקלות ודרך הטיפול בהן: .1.9
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טיפול בקריאה במקרה של תקלה חמורה במחשב, הספק מתחייב להתחלת  .1.9.1

בצהריים. הספק מתחייב  12:00או למחרת עד  16:00באותו  יום עד השעה 

שעות )בימי העבודה  24למתן פתרון זמני )לרבות אספקת מחשב חלופי( תוך 

 ימי עבודה. 5הנזכרים לעיל(, ולמתן פתרון קבוע תוך 

 12:00במקרה של תקלה רגילה במחשב, מתחייב הספק למתן פתרון עד השעה  .1.9.2

בצהרים, יומיים מיום פתיחת  12:00בצהריים למחרת, או לכל היותר עד השעה 

 קריאה.

 סיווג התקלות )חמורה/רגילה( ייקבע על ידי האוניברסיטה. .1.9.3

ימי עבודה  7הספק מתחייב לפתרון תקלה מתמשכת או החלפה קבועה של הציוד בתוך  .1.10

 מההודעה על התקלה.

להלן הגדרת דרישות ציוד חלופי, במקרים בהם על הספק להעמיד ציוד חלופי זה לרשות  .1.11

 המזמין: 

רמת הציוד החלופי חייבת להיות שווה או גבוהה מרמת הציוד  .1.11.1

 המוחלף/הפגום.

על הציוד החלופי יותקנו כל התוכנות, שהיו מותקנות על הציוד שהוחלף.  .1.11.2

ספק לרשות המשתמש צורת התחברותו לרשת והשירותים, שיעמיד ה

ואנשי ניהול הרשת של האוניברסיטה, תהיה תואמת לזו של הציוד 

 המוחלף.

בתקלה בפריט הנמצא באחריות הספק, והמקושר לפריטים אחרים שאינם באחריותו,  .1.12

על הטכנאי מטעם הספק לעשות כל הנדרש על מנת להביא את הפריט למצב עבודה, 

, שאינם באחזקת הזוכה, אך משפיעים על כולל התקנת דרייברים ותוכנות בפריטים

 התקלה.

במחשבים נייחים מסך המחשב יהיה ללא נקודות שרופות. במחשב בעל מסך שתימצא  .1.13

בו נקודה שרופה, אחת או יותר, יוחלף המסך במסך אחר או שיוחלף המחשב כולו 

"(. החלפה זו תתבצע גם אם כמות הנקודות השרופות עומדת החלפה)להלן: "

ם של היצרן. החלפת המחשב או המסך תיעשה במחשב/מסך בגיל דומה, בסטנדרטי

כלומר מחשב/מסך חדש יוחלף במחשב/ מסך חדש אחר. החלפה זו נחשבת לצורך 

המכרז כתקלה ותבוצע בכל מקרה בו יתגלו במסך נקודות שרופות בכל שלב במהלך 

 תקופת האחריות.
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 2ד'נספח 
 ביטוחים אישור עריכת
 

הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים
(___/___/______) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה לבין במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה בקש האישורמ

 אוניברסיטת חיפהשם: 
ו/או גופים 

אוניברסיטאיים 
 קשורים

 נדל"ן☐ שם:

 שירותים ☐

 מוצרים אספקת☐

 אחר: ______☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 ת.ז./ח.פ. 580030294ת.ז./ח.פ. 

מען: שדרות אבא חושי 
 חיפה 199

 מען:

 
 הביטוח סוג

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 סכום /האחריות גבול
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 לציין קוד כיסוי  יש מטבע סכום

  רכוש
 

 אדמה רעידת כיסוי 316      
 טבע נזקי בגין כיסוי 313
 פריצה, גניבה כיסוי 314

 ושוד
 לטובת תחלוף על ויתור 309

 האישור מבקש
 ראשוניות 328

 צולבת אחריות 302  ₪ 4,000,000     'ג צד
 משנה וקבלני קבלנים 307
 לטובת תחלוף על ויתור 309

 האישור מבקש
 כיסוי לתביעות המל"ל  315
 מעשי בגין נוסף מבוטח 321

 – המבוטח מחדליאו /ו
 האישור מבקש

מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג' 

 ראשוניות 328
 האישור מבקש רכוש 329

 'ג כצד ייחשב
 לטובת תחלוף על ויתור 309  ₪ 20,000,000     מעבידים אחריות

 האישור מבקש
מבוטח נוסף היה  319

וייחשב כמעבידם של מי 
מבקש  –מעובדי המבוטח 

 האישור
 ראשוניות 328

 צולבת אחריות 302  ₪ 4,000,000     המוצר אחריות
 לטובת שיפוי הרחב 304

 בגין האישור מבקש
 מאחריות הנובעת אחריותו
 המוצרים עקב המבוטח

 לטובת תחלוף על ויתור 309
 האישור מבקש

 מוגדר האישור מבקש 322
 'ג כצד
 ראשוניות 328
 12 –תקופת גילוי  332

 חודשים
: רטרואקטיבי תאריך

____________ 

        אחר
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 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:
046 ,043 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 3נספח ד'
 שמירת סודיותהתחייבות על 

 

ה /מצהיר , נושא/ת ת.ז. מס' _______________,__________________אני הח"מ 
 "( כדלקמן:האוניברסיטה)להלן: " אוניברסיטת חיפה ת בזאת כלפי/ומתחייב

, במישרין או בעקיפין, ולא אגלה ו/או אעביר כי אשמור על סודיות מוחלטתהנני מתחייב/ת  .1
 , בין במישרין ובין בעקיפין,שהגיעו לידיעתיאו נתון /וכל מידע לכל אדם ו/או לכל גוף כלשהו, 

ו/או בקשר אליהם ו/או כל שירות אחר,  םאו במסגרתמתן שירותים עפ"י הסכם זה ו/עקב 
 ו/או לקבלנים המתקשרים עםה יו/או לתלמידו/או לעובדיה אוניברסיטה הנוגע ל

ומבלי לרבות  ,האוניברסיטהכל צד ג' הנמצא בקשרים עם ו/או לעובדיהם ו/או להאוניברסיטה 
כלכליים, מדעיים, סטטיסטיים,  נתונים )לרבותתכנית, לגרוע מכלליות האמור: כל מידע, ידע, 

נתונים הקשורים במחקר ו/או בפיתוח,  כיםאו טכנולוגיים(, תהלי מסחריים, טכנייםמשפטיים, 
המידע )" וכיו"ב סודות מקצועיים, סודות מסחרייםופיננסיים, נתונים טכניים,  כספיים
לצורך מתן באוניברסיטה "(, והכל למעט מידע שאהיה חייב/ת לתת לגורם מוסמך הסודי

, לאוניברסיטההשירותים ו/או על פי צו שיפוטי כדין, ובלבד שאודיע על קבלת דרישה כאמור 
 מיד עם קבלתה.

אעביר, במישרין או בעקיפין לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כל לא כי לא אמסור ו מתחייב/תהנני  .2
ו/או מדיה אחרת לאגירת מידע ו/או זיכרון נייד חומר ו/או מוצר ו/או חלק ממוצר ו/או מסמך 

 .כולו או מקצתו סודי,ו/או חפץ מצולם ו/או מודפס ו/או משוכפל וכיו"ב המכיל את המידע ה

דיעת אחרים, בין בעצמי ובין באמצעות אדם אחר ו/או בעילום שם, אפרסם ולא אביא לילא  .3
שהגיע אלי עקב  סודי, קובץ מחשב ו/או של מידע (רשמי)לרבות מסמך את תכנם של כל מסמך 

לא אעשה כל שימוש, לרבות שיכפול, ייצור, מכירה, העברה,  ,אוניברסיטהל שירותיםמתן 
 .כולו או מקצתו הסודיחיקוי והפצה, במידע 

הנני מתחייב/ת לנקוט את כל האמצעים הנחוצים על מנת למנוע חשיפת המידע הסודי או כל  .4
 חלק ממנו לכל גורם שאינו זכאי לכך על פי תנאי התחייבות זו.

בכל זמן על המידע הסודי ולקיים את כל חובותיי מכוח התחייבות זו, לשמור ת /י מתחייבהננ .5
, והן בכל עת לאחריה, האוניברסיטהקשרות עם הן במשך כל תקופת הת -וללא הגבלה בזמן 

 . וגם אם התקשרות כזו לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא

 ידוע לי, כי התחייבות זו מחייבת הן אותי והן כל גורם אחר הפועל מטעמי, בשינויים המחויבים.

אוניברסיטה , מכל סיבה שהיא, אחזיר ליום תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטהמיד עם ס .6
אשר הגיע לידי כמפורט לעיל, ולא אשאיר בידי כל דבר ו/או העתק ו/או צילום ו/או כל דבר 

, כולו או סודיו/או המכיל מידע במישרין ובעקיפין לאוניברסיטה מסמך ו/או חומר הקשור 
 .מקצתו

-לכל סעד או תרופה העומדים לרשותה עלהאוניברסיטה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ובזכויות  .7
ובין  בין אם במתכוון דלעיל, יאיזו מהתחייבויותיהפרת  בכל מקרה שלכי  ת,/אני מאשרפי דין, 

על כל הנזקים ו/או ההוצאות שנגרמו או האוניברסיטה אהיה מחויב/ת לפצות את , אם לאו
 שיגרמו לה כתוצאה מהפרה כאמור.

ייבות זו, באה בנוסף להוראות כל דין או ההסכם שיחולו עלי למען הסר ספק, מובהר, כי התח .8
 .לאוניברסיטה ירותמכוח מתן הש

 .האוניברסיטהחתימתי על התחייבות זו מהווה תנאי מוקדם להתקשרותי עם  .9

 קראתי את המסמך דלעיל, הבנתי את תוכנו ואני חותם/ת עליו מרצוני החופשי. .10

 

 
 

 תאריך  חתימה + חותמת  ספקשם ה
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 4ד'נספח 

 הצעת המחיר
 הזוכה(שצורפה להצעת  הצעת המחיר תצורף)

 
 


