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 56/2018 מס' הזמנה להגשת הצעות למכרז

 

 למבנה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאותריהוט פריטי  אספקת בנושא: 

 באוניברסיטת חיפה
 
 

מבנה הפקולטה עבור  פריטי ריהוטייצור אספקת אוניברסיטת חיפה מזמינה בזאת להגיש הצעות להתקשרות ל

 פורט במפרט הטכני ובמסמכי המכרז. באוניברסיטת חיפה, הכל כמ למדעי הרווחה והבריאות

 

, אגף משק ומבנים 202/1חדר  2קומה , ראשיבבניין  30.12.18א'   החל מיום  לקבל את חוברת המכרז ניתן 
 . 15:00 - 09:00ה' בין השעות: -, בימים א'04-8240464טל':   ,גב' שרה עלמניאצל   באוניברסיטת חיפה, 

 
הגשת הצעה למכרז אינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(, אך ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר ה

 . תתבצע על גבי חוברת המכרז המקורית בלבד
 

לתיבת המכרזים בחדר  12:00 בשעה  01.1927.' אמיום מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד לא יאוחר 
 (. 2אגף משק מבנים בניין  ראשי )קומה  202/1

 
 

 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהמתחייבת לקבל את ההצעה ההאוניברסיטה אינה 
    

 טבלת ריכוז תאריכים

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 שעה תאריך נושא

  28.12.18 פרסום מודעה מועד 

 15.00 – 09.00 30.12.18-החל מה חוברת המכרז מסירת

שאלות מועד אחרון להגשת 
 בכתב  ההבהר

8.01.19 14:00 

 12:00 27.01.2019 מועד אחרון להגשת ההצעות
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 אוניברסיטת חיפה
 56/2018מכרז 

 מסמך א'
 

 56/2018כתב הוראות למגישי הצעות למכרז 
 

 הגדרות .1

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

הקמת פרויקט  במסגרת כהגדרתם להלןריהוט פריטי השל  ההרכבו ה,הובל ,אספקה - "יםהשירות"

 ,"(הפרויקט" -)להלן ת חיפהבאוניברסיטקולטה למדעי הרווחה והבריאות בניין הפ

ובמסמכי במסמכי המכרז  הכל כמפורטועוד, ריהוט על פריטי האחריות מתן לרבות 

 , על נספחיהם.'ד המצורף אליהם כמסמך הסכםה

ספחים כנ תהמצורפ וברשימת הריהוטהמפורט בכתב הכמויות ל פי עפריטי הריהוט  -"פריטי הריהוט"

 .'ד)בהתאמה( להסכם מסמך  3'דו 2ד'

 .שירותלביצוע ה 56/2018מכרז   -" המכרז"

 במכרז. מי שהגיש הצעה למכרז והצעתו נבחרה ע"י האוניברסיטה כזוכה  - "הזוכה"

 

 הצעות .2

 
 .לעיל ןתגדרהכ, השירותלביצוע מוזמנות בזה הצעות 

 

 מסמכי המכרז .3

 המכרז: המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי

  כתב הוראות למגיש הצעות למכרז .א

  טופס הצעה למכרז .ב

 .פירוט נסיון המציע1ב'

 . אישור רו"ח על העדר היתכנות להערת עסק חי2ב'

 . תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים3ב'

 . כתב כמויות4ב'

  נוסח ערבות ביצוע .ג

 ונספחיו:ההסכם נוסח  .ד

 ריהוטרשימת . 1'ד

 כתב כמויות . 3'ד

  ובטחון נספח בטיחות. 4'ד
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  . נספח ביטוח5'ד

 הגשת הצעהל סףתנאי  .4

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

אחרונות שקדמו במהלך חמש השנים ה כיסאותאספקות של )שלוש(  3בישראל לפחות ביצע המציע  .א

)כולל ₪  160,000לפחות שהיקפה של כל אחת מהן היה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

  .מע"מ(

 

 לגבי ממשיים ספקות בדבר הערה כוללים אינם 2017לשנת  המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .ב

 על החתימה ממועד" חי"עסק  להערת היתכנות ואין" חי"עסק כ המציע התאגיד של קיומו המשך

 .האחרונים הדוחות

ן נושא ההתקשרות וכן יש בידו כל יעניהמציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך ל .ג

 .כשהם ברי תוקף הנדרשים על פי דיןוההיתרים שיונות יהר

 .1976-הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ווהתצהירים למציע כל האישורים  .ד

על  1953-ן נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"גיאם קיים לעני .ה

 שיספק לעמוד בדרישות התקן.  ריהוטל ההמציע וע

 

  לידיעת המציעים  .5

 כלשהם מצד התחייבות או/ו האמור להלן מובא להערכה ולהתרשמות בלבד ואין בו כדי להוות מצג

או /ו דרישה כל לו תהיינה ולא לו אין כי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמציע מצהיר

 על זה במכרז זה בהקשר לאמור או/זה ו בסעיף ביחס למידע סיטההאוניבר כלפי טענה ו/או תביעה

 נספחיו.

חניון  קומות  2קומות מתוכן  7בימים אלו האוניברסיטה מקימה בשטחה על הר הכרמל מבנה בן  .א

ישמש את הפקולטה למדעי הרווחה  . מבנה זהמ"ר חניון 1,600מ"ר מתוכם  5,600שטח של בו

 והבריאות. 

 .עיקר משרדים ומספר חדרי סמינרב המבנה צפוי לכלול .ב

שולחנות, כיסאות, באת המבנה מעוניינת האוניברסיטה לרהט  ,הכנת המבנה לאכלוס במסגרת .ג

  ובהוראות מכרז זה.בכתב הכמויות ו ריהוטהברשימת הכל על פי הפירוט  –וכיוצ"ב מיטות ספות 

במיקומים , גדרתם לעילכה ריהוט,ולהציב את פריטי להוביל להרכיב לספק  יידרש הזוכה במכרז .ד

' דעל חשבונו ועל פי המפורט בהסכם מסמך  ובחדרים עפ"י תכניות והנחיות האוניברסיטה, כל זאת 

 על נספחיו. 

, או מועד נדחה אחר שיקבע ע"י 2019 אמצע חודש מרץאספקת פריטי הריהוט מתוכננת ל .ה

 האוניברסיטה.

על כל דרישות הדין והתקנים הרבלנטיים  יענו יספק כאמורהזוכה מתחייב כי כל פריטי הריהוט ש .ו

 ובכלל זה יעמדו בדרישות הבטיחות לרבות הגנה מפני חבלות ו/או התחשמלות.  
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חשבונו ותוך שהם מכוסים אל האוניברסיטה אל הזוכה מתחייב כי כל פריטי הריהוט ישונעו  .ז

ו במצב חדש בכיסוי הגנה עד לקבלתם על ידי האוניברסיטה לשביעות רצונה. הפריטים יסופק

 ומושלם )ללא פגמים כתמים או שריטות(.

ועם נציגי  פרויקטההראשי המבצע את  ספקהזוכה מתחייב לעבוד בתיאום מלא ושיתוף פעולה עם ה .ח

 .האוניברסיטה

ימי עסקים ממועד החתימה על ההסכם מתחייב הזוכה לספק לאוניברסיטה דוגמא אחת  7בתוך  .ט

מאות וכפוף לאישורה תעביר האוניברסיטה לזוכה הזמנת פריט לאישורה. בתום בדיקת הדוגכל מ

המדויק האספקה תבוצע לא יאוחר מן המועד וגי הפריטים הנדרשים על ידה. סרכש עם הכמויות ו

 שיינקב בהזמנת הרכש. 

הספק ימציא דוגמא אחרת לאישורה ללא תוספת  ,במידה והאוניברסיטה לא תאשר דוגמא מסוימת

ו דגם "שווה ערך" יהיה של האוניברסיטה בלבד לפי שיקול דעתה הסמכות לקבוע מה תשלום.

הספק הזוכה מתחייב לפנות את  המוחלט והבלעדי והזוכה מוותר מראש על כל טענה בעניין זה.

 הדוגמאות משטח האוניברסיטה במועד שיידרש על ידי האוניברסיטה.

 םקבלתמועד חודשים מ 12של לתקופה פריטי הריהוט שיספק יהיה אחראי לטיב  הזוכה מתחייב כי .י

תקופת )להלן: " ולשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה יםמושלמ םע"י האוניברסיטה כשה

 "(. האחריות

של נציגי האוניברסיטה, לרבות לעניין לוחות ת שינויים והתאמות ולהיענות לבקש זוכהעל ה .יא

 .יידרשוככל ש – ולרבות לענין אספקת פריטים נוספים, הזמנים

המכרז הנו מבוסס כתב כמויות למדידה והמחיר שישולם לזוכה יהיה בהתאם לכמות ר כי מובה .יב

 בפועל.  תסופק על ידוש

ו/או  שירותים ספקהלמען הסר ספק מודגש בזאת, כי האוניברסיטה אינה חייבת לרכוש מאת  .יג

וה לא תהובכמות הפריטים המוזמנים הפחתה הגדלה/מובהר כי כל מקרה ב בהיקף כלשהו. פריטים

 כנגד האוניברסיטה לרבות תביעה בגין מניעת רווח.  ספקהכל עילה לטענה כלשהי ו/או תביעה של 

 

 מועד להגשת הצעות למכרז .6

את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים באגף משק ומבנים באוניברסיטת  א.   

 .12:00ה בשע  27.01.2019  מיום , לא יאוחרהראשיבבניין  202חיפה, חדר 

הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון. ההצעה למכרז על כל נספחיה  וצרופותיה, תושם 

 במעטפה סגורה עליה ירשם מספר המכרז ונושא המכרז.

פניות  – נחמה ברמןלגב'  14:00עד השעה  8.01.2019לשאלות ובירורים ניתן לפנות עד לתאריך  ב.

כל התשובות לשאלות תרוכזנה במסמכי  nberman@univ.haifa.ac.il בדוא"ל  בכתב בלבדתעשנה 

 הבהרות ותופצנה לכל המשתתפים באמצעות דוא"ל. רק תשובות בכתב תחייבנה לעניין הזמנה זו. 

 

 

 

 

mailto:nberman@univ.haifa.ac.il
mailto:nberman@univ.haifa.ac.il
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 אופן הגשת ההצעות למכרז .7

  כדלקמן: עותק אחדבתוגש  למכרזההצעה  

ה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס ההצעה למכרז המצורף כמסמך ב' ההצע .א

הם  כאשרויצורפו אליה כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו בו, ובכלל זה מסמכי ההבהרות 

 . מלאים וחתומים על ידי המציע

, לרבות על קובץ התשובות ממסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו כל עמוד ועמודמובהר כי יש לחתום על 

באמצעות חותמת ובראשי תיבות. כמו כן, יש לחתום באמצעות חותמת וחתימה -לשאלות ההבהרה 

 מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.

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

 ונושא המכרז.

, כשהם מודפסים או בכתב יד כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז על המציע למלא בקפדנות את  .ג

ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים לה אשר על מגיש ההצעה לחתום ולחתום כדין על ברור, 

 .עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז, כשהם מודפסים או בכתב יד  .ד

ום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים לה אשר על מגיש ההצעה לחתום ברור, ולחת

 .עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

וכן, עליו בהתאם להוראות למילוי הטבלה  4'בהמציע למלא את כתב הכמויות המצורף כנספח  על .ה

 כי המכרז. לצרף העתק נוסף של כתב הכמויות המלא והחתום, ולהגישו כחלק מהצעתו עם שאר מסמ

מובהר כי הסכום הנקוב בכתב הכמויות לא יועלה מסיבה כלשהי וכי סכום זה הינו סופי וכולל את 

עלות פריטי  ,םעל כל רכיביה השירותיםעלויות ביצוע כלל הוצאות המציע במימוש ההסכם, לרבות 

הרווח אותו וכיוצ"ב וכן, את  , הביטוחים הבטוחותהתקנה, האחריותהרכבה, הההובלה, ה הריהוט,

בנוסף לשכר העובדים עפ"י הוראות כל דין  ובכלל זה: שכר יסוד, חופשה, ותק, חגים,  –ימצא לנכון 

 נסיעות, הבראה, הפרשה לפנסיה, מחלה, פיצויים, ביטוח לאומי  וכד'.

מועד על פי דין ב שיעורובהתאם ל מע"מ כוללבשקלים חדשים המחירים שיוצעו בכתב הכמויות יהיו 

במקרה של שינוי שיעור המע"מ יותאם המחיר המוצע לשיעור המע"מ שיהיה  להגשת הצעות. האחרון

 בתוקף במועד הוצאת החשבונית. 

שיונות ואישורים לרבות האישורים והמסמכים יעל ההצעה לכלול, בין היתר, פרטים לגבי המציע, ר  .ו

 הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף. 

ר ייעשו במסמכי המכרז או בנספחיו, או כל הסתייגות לגביהם, מובהר כי כל שינוי ו/או תוספת אש .ז

תקנה זכות לאוניברסיטה  –בין אם בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת 

להתעלם מכל שינוי, תוספת והסתייגות כאילו לא היו, או לפסול ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

תק חתום על ידו בכל עמוד ועמוד של כל מסמכי המכרז וההסכם לרבות על המציע לצרף להצעתו עו .ח

מסמכי ההבהרות וכן כל מסמך אחר שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה. בנוסף, על המציע לצרף 

 להצעתו את המסמכים הבאים:
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העתק נאמן למקור על ידי עו"ד של מסמכי ההתאגדות ותעודת הרישום של  -מציע שהוא תאגיד  (1)

 פיס עדכני מרשם החברות.התאגיד; תד

אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו עוסק מורשה וכי הוא  (2)

מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, וכי הוא 

 לעשות כן.נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מ

אודות אספקת ריהוט  המצורף להצעה 1פרט המציע בנספח ב'י( א)4 סעיף סף תנאי הוכחת לצורך (3)

, שם הלקוח את לפרט יש פרויקט כל לגבי. פרויקטים 3שביצע המקיימת את התנאי עבור לפחות 

 פרטי וכןסוגי הפריטים  האספקה, של הכספי ההיקף, האספקה של פריטי הריהוטסיום  מועדאת 

 .1, הכל כנדרש בנספח ב'עדכניים קשר איש

 .2ב' יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בנוסח נספח (ב)4לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף סעיף  (4)

 אין מניעה כי האישור יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

( יצרף המציע להצעתו תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ג)4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (5)

 . 3ציבוריים בנוסח נספח ב'

, 1992-ב לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל  (6)

 ב לחוק הנ"ל.2המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף 

 

 ערבויות בנקאיות .8

ודה בנוסח , ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמההסכםבד בבד עם חתימת הזוכה על  .א

. אשר תשמש )שלושים אלף שקלים חדשים( 30,000המופיע במסמכי המכרז כמסמך ד' בסך של 

ולהבטחת אחריות טיב ביצוע  ההסכםל פי כבטוחה למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה ע

 "(.ערבות הביצועהעבודות על ידי הזוכה )להלן: "

תום תקופת האחריות של אחרון יום לאחר  90עד ערבות הביצוע, כמפורט בס"ק זה, תעמוד בתוקף 

 .ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הפריטים שיסופקו לאוניברסיטה

 

 הזוכה במכרזקריטריונים לבחירת  .9

ההצעות שתעמודנה בתנאי הסף  תבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז. –בשלב הראשון  .א

 תעבורנה לשלב השני.

סה"כ שיציע את הכשר המציע . לכל פריטי כתב הכמויות המוצע רסה"כ המחיייבחן  –בשלב השני  .ב

 .ביותר יזכה למירב הנקודות ואחריו באופן יחסי המציעים האחרים ךהנמו המוצע המחיר

 
 התחייבות הזוכה במכרז .10

ועל כל מסמך שיידרש לשם  ונספחי, 'דבנוסח המצורף כמסמך  ההסכםהזוכה מתחייב לחתום על  .א

ל הזכייה במכרז ולהמציאם לאוניברסיטה בצירוף ערבות הביצוע, וזאת בתוך ביצוע והוצאה לפועל ש

 שבועיים לאחר שקיבל על כך הודעה מהאוניברסיטה.
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_______________________ 

כמתחייב על פי שיקול דעתה  ההסכםלעשות כל שינוי בנוסח אוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ה .ב

, לפני חתימת ההסכם להוסיף ולשנות את התנאים הנ"ל או חלק מהם, או להתנות תנאים אחרים

 לי בין הזוכה לאוניברסיטה.אהפורמ

 

 תוקפה של ההצעה למכרז וביטולה .11

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. יום 90תוקפה של ההצעה למכרז יהא  .א

-במקרה של התמשכות הליכי המכרז האוניברסיטה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעות ב .ב

  לפעול בהתאם לכך.  יום נוספים והמציעים יחויבו 90

"(. האוניברסיטה תיהיה הכשיר השניהאוניברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשיר לזכיה )להלן: " .ג

רשאית לפי שיקול דעתה להתקשר בהסכם עם הכשיר השני באם יתברר שהזוכה אינו מסוגל ו/או 

של האוניברסיטה  איננו מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם. אין באמור כדי לגרוע מזכותה

לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ואין בו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו לאוניברסיטה 

 נגד הזוכה.

 

 ביטול המכרז .12

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  .א

יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו  חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות

בדרישות הסף, או שלא יעמדו בדרישות האיכות, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, 

 בעיות תקציב, אי קבלת היתרים וכיוצא באלו.

בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את  .ב

עות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או בלתי סביר מהאומדן המכרז גם אם ההצ

ו/או יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון 

 ליצור הסדר כובל.

המכרז  האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כלשהו בעקבות ביטול המכרז. הודעה על ביטול .ג

 בר למציעים למספר הפקס או לכתובת האימייל שנמסרו על ידם עם רכישת מסמכי המכרז.תוע

 

 שונות .13

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

בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתייחס להצעה בלתי 

הצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל סבירה ו/או ל

המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו. ו/או לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר 

לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.

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

על המציעים לוודא  4כנספח  ' ובנספח הביטוח המצורף אליוההסכם מסמך ל 7 המפורטות בסעיף
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_______________________ 

כל הסתייגות לגבי דרישות . מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים

 . )ב( לעיל6הפניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך בסעיף  במסגרת אך ורק עלותהביטוח יש לה

האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל הבהרות או כדי  .ג

 להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

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

 פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו.

האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותהא רשאית לפצל ביצוע העבודות נשוא מכרז זה בין מציעים  .ה

שונים ו/או לשנות היקף העבודות בין הזוכה/ים. הזוכה/ים לא יהיו זכאים לכל פיצוי עבור הקטנת 

 קף העבודות.הי

מובהר בזאת, כי ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים במכרז הנן הצעות סופיות וכי האוניברסיטה לא  .ו

 תנהל כל מו"מ עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם.

למשתתפים בתמורה לתשלום  הזוכה/ות במכרז האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה/הצעות .ז

ר בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש, עם הגשת הצעתו מציע המבקש לשמו ₪. 500על סך 

למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. המציע מסכים ומאשר, כי שיקול הדעת 

הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה 

לאור אופיו של המכרז מובהר כי הצעת המחיר בכל מקרה זה.   ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין

 לא תיחשב לסוד מסחרי.

סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים למכרז ו/או  .ח

 להתקשרות תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. 

 

ים להחזיר לאוניברסיטה  את כל מסמכי בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו, הנכם מתבקש .14

 המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה.

 

 

 
 
 

         __________________        ____________________         _________________ 

 חתימה     כתובת              שם מגיש ההצעה      

 

 

 

          _________________          _________________ 

 חותמת         תאריך            
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_______________________ 

 אוניברסיטת חיפה
 56/2018מכרז 

 'במסמך 
 

 הצעה למכרז
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 למבנה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות פריטי ריהוטאספקת  -  56/2018הצעה למכרז הנדון: 

 באוניברסיטת חיפה

 

  

          אנו הח"מ  .1

 כתובת     שם     

             

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

 
 -לאחר שקראנו, בחנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז )להלן 

ות הבנקאיות, כתב/י כמויות, המפרט/ים וכל יתר "(, ההסכם, וכתב/י הערבויכתב ההוראות"

מסמכי המכרז וקיבלנו כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו מכם, מציעים בזאת הצעתנו, לביצוע  

 "(.ההצעה" -"העבודות" כמוגדר במסמכי המכרז )להלן 

 
, בנהה למ, תנאי הגיששירותיםאנו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומבינים את כל המפרטים הקשורים ל .2

, וכי על יסוד הןוכל ההוצאות הכרוכות ב ם, משך ביצועהשירותים ושאר הגורמים המשפיעים על ביצוע

 האמור הוכנה הצעתנו, לאחר שקיבלנו את כל המידע וההבהרות הדרושים לנו.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי המכרז ובכל תנאי הסף המפורטים במסמך א' למכרז; כי  .3

ונה על הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם הצעתנו ע

 לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ונספחיו. 

 -מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מצהירים כי

במהלך חמש השנים האחרונות   כיסאותאספקות של )שלוש(  3בישראל לפחות  ביצעהחברתנו  .א

₪  160,000היה לפחות  , שהיקפה של כל אחת מהןועד האחרון להגשת הצעות למכרזשקדמו למ

 .1בנוסח נספח ב' ,את התנאי תוהמקיימת ואספקהפירוט אודות רצ"ב להצעתנו )כולל מע"מ(. 
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 ממשיים ספקות בדבר הערה כוללים אינם 2017לשנת  חברתנו של המבוקרים הכספיים הדוחות .ב

 ממועד" חי"עסק  להערת היתכנות ואין" חי"עסק כ המציע התאגיד של קיומו המשך לגבי

 .2רצ"ב להצעתנו אישור רו"ח בנוסח נספח ב' .האחרונים הדוחות על החתימה

כל  הן נושא ההתקשרות וכן יש בידיבכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניחברתנו רשומה  .ג

 .כשהם ברי תוקף הנדרשים על פי דיןוההיתרים שיונות יהר

 .1976-הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ווהתצהירים כל האישורים  נוחברתל .ד

 .3תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח נספח ב'רצ"ב להצעתנו 

 1953-ן נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"גיאם קיים לעני .ה

 ות התקן. בדריש יעמדוספק תשציוד החברתנו ו

 

במספר אנו מצהירים כי הננו בעלי אמצעים, ידע, ניסיון, מיומנות וכישורים מתאימים מסוג, בכמות ו .4

ברמה גבוהה ביותר ובאופן סדיר, תקין והולם בתנאים  שירותיםהדרושים, על מנת לבצע את ה

 המפורטים במסמכי המכרז ונספחיו ועל הוראות הדין.

דרישות המפורטים במסמכי המכרז ונספחיו מקובלים עלינו וכי נוכל אנו מצהירים כי כל התנאים וה .5

 .לעמוד בהם

כנספח נשוא המכרז מפורט בכתב הכמויות הרצ"ב  פריטי הריהוטהמוצע על ידינו עבור ביצוע  המחיר .6

מחיר זה הנו מחיר סופי, מוחלט וכולל את כל ההוצאות מכל  המהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו. 4ב'

פריטי הריהוט, לרבות עלויות  שירותיםהכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות בביצוע ה מין וסוג

. אנו מצהירים כי אנו כוח האדם, האחריות הביטוחים, הבטוחות וכיו"ב ,ההתקנהההרכבה, השינוע, 

מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ונספחיו,  

 ל הסתייגות שהיא.ללא כ

 
 פרטים אודות חברתנו )סוג ההתאגדות, ותק בענף זה וכו'(: .7
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 *הודעה על גודל העסק של המציע .8

 הריני להודיע בזאת כי המציע הנו:
את  יש לסמן ב הסבר הגדרה

האפשרות הנכונה 
 בלבד

שמחזור או עסיק עד חמישה עובדים מ עסק זעיר
 2העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 

 מיליון שקלים חדשים

  

 אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל עסק קטן
שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה  2
מיליון שקלים חדשים, ולא  20על 

מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרת 
 ק זעיר""עס

  

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

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

 זעיר" או "עסק קטן".

  

   כל עסק שאינו עסק זעיר/קטן/בינוני עסק אחר
 .ג)ג( לחוק חובת המכרזים2הודעה זו נדרשת לאוניברסיטה מכוח הוראת סעיף  *

 

אשר ₪  30,000אנו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז נגיש ערבות ביצוע בסך  .9

ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים  תשמש כבטוחה למילוי כל ההתחייבויות על פי התקשרות זו.

תום תקופת האחריות על אחרון הפריטים שיסופק יום לאחר  90לתום עד בתוקף לצרכן, ותהא 

 לאוניברסיטה. 

 

 אנו מצרפים להצעתנו אישורים ותעודות כמפורט להלן: .10

            א.

              ב.

              ג.

            ד.

 

כרז" בשינויים אנו מתחייבים לחתום על  ההסכם בנוסח ובתנאי ההתקשרות הכלול בין "מסמכי המ .11

 המחויבים לפי העניין, לפי קביעתכם ובכפוף לזכותכם לשנות תנאי ההתקשרות עד לחתימתנו עליו.

אנו מתחייבים לחתום על ההסכם כאמור לא יאוחר מתום שבועיים מהיום בו הודע לנו על ידכם כי 

 זכינו במכרז.

 

מהמועד יום  90על ידכם למשך אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה  .12

 הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות.
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 חתימה וחותמת המציע

 
_______________________ 

 אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה: .13

 חתום בידינו. 56/2018כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מס'  .א

 ( לכתב ההוראות.ח)7כלל המסמכים המפורטים בסעיף  .ב

  ".שירותיםלביצוע "ה 56/2018הצעה למכרז מס'  .ג

 חתומים על ידינו.על כלל נספחיו,  מסמכי המכרז .ד

 חתומים על ידינו.מסמכי ההבהרות  .ה

 כתב/י כמויות מלא/ים וחתום/ים על ידינו ובו הצעת המחיר שלנו. .ו

 

 

    חתימת מגיש ההצעה:   

   חותמת מגיש ההצעה:   

        תאריך:              

 

 

 

 אישור עו"ד

 

 ,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה _______________אני הח"מ, __

 המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ,____________מר/גב' _______בפני  

 ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ההמורשי/ים להתחייב בשם המציע  ,_____________ 

 וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ,להצהיר את האמת 

 וחתם/ה עליה בפני. ,יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 

 

 

 

 

_________________                        _____________                ______________ 

 תאריך   חתימה וחותמת    שם
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_______________________ 

  1נספח ב'

 פירוט בדבר ניסיון קודם של המציע
 ( למכרזא)4בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף 

 
במהלך חמש השנים האחרונות  כיסאותאספקות של )שלוש(  3בישראל לפחות ביצעה חברתנו  .א

₪  160,000היה לפחות כל אחת מהן של  ההיקפושקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

 :*האספקות כאמור פירוטלהלן  .)כולל מע"מ(

 
 פרויקטשם ה מס"ד

בוצעה במסגרתו 
 האספקה

 עבורו שם הלקוח
 בוצעה האספקה

פריטי תיאור 
הריהוט 
 שסופקו

במסגרת 
 האספקה

המועד בו 
בוצעה 

 האספקה
 

 היקף כספי
 אספקהשל ה

איש הקשר ומס' 
 טלפון

1       

2  

 

 

 

     

3       

4  

 

     

 לפרט בהרחבה במסמכים נלווים ניתן הצורך במידת **
 
 ___חתימת וחותמת המציע: ________________              

 שם המציע: ____________________________

 תפקיד המציע: __________________________

 
 
 

 דאישור עו"
 

 ,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה _______________אני הח"מ, __

 המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ,____________מר/גב' _______בפני  

   ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ההמורשי/ים להתחייב בשם המציע  ,_____________ 

 וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ,להצהיר את האמת 

 וחתם/ה עליה בפני. ,יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 

                   _____________                ______________     _________________ 

 תאריך   חתימה וחותמת    שם
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 חתימה וחותמת המציע

 
_______________________ 

 2ספח ב'נ
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

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

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

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

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 ת:את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאו  -ב לסמן נא

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

 או

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

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

 –וק ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה ( לח2)1ב2פסקת משנה )ב( לסעיף 
לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

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

 הזוכה במכרז(.

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

 

 חתימה:___________________

 

 אישור עו"ד

 

 מר/גב'בפני פיע/ה ,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הו _______________אני הח"מ, __

 

 ולאחר שהזהרתיו/ה ,_________המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ____ ,___________________ 

 וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את ,כי עליו/ה להצהיר את האמת 

 וחתם/ה עליה בפני. ,נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 

________________ ________________ ________________ 
 תאריך חתימה וחותמת שם
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_______________________ 

 
 3נספח ב'

 אישור רו"ח על היעדר היתכנות להערת עסק חי
 
 
 

 לכבוד
 ________________)שם המציע(

 
 א.ג.נ.,

 
 

 באוניברסיטת חיפה למבנה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות לאספקת פריטי ריהוט 56/2018בעניין מכרז  הנדון:
 דיווח רואה חשבון-)להלן "המכרז"( 

 
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________)להלן: "המציע"( הנני מדווח כדלקמן: .א
דעתי נחתמה  הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, בוקרו על ידינו וחוות

 בתאריך _____.
 

מכן, שנסקרו על  נ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחרהדוחות הכספיים המבוקרים ה .ב
"כעסק חי" )*(, או כל הערה דומה  ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע

 חי". המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק
 

הכספיים  הלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחותלצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנ .ג
 האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע.

 

לרבות בהתבסס  ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, .ד
העסקי של המציע עד לכדי העלאת  ל שינוי מהותי לרעה במצבועל הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע ע

 ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
 

 בישראל. של לשכת רו"ח 58 –)*( לעניין מכתבי זה "עסק חי" כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

________________________ 
 רואי חשבון
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_______________________ 

 4נספח ב'
 מויותכתב הכ
 

 הוראות למילוי כתב הכמויות:
 
את סה"כ המחיר המוצע  -וכן (Y) מע"מ( כולל) בשקלים חדשיםמחיר מוצע ליחידה  -יש למלא בטבלה להלן .א

 . (X*Y) שהנו מכפלת הכמות המוערכת במחיר המוצע ליחידה

     מע"מ(. כולל)  בשקלים חדשיםבנוסף, יש למלא בתחתית הטבלה את סה"כ המחיר המוצע לביצוע העבודות 

 

הדבר  -. לא נכתב מחיר מוצע לגבי אילו מן הפריטים כאמורבשלמותהמובהר כי יש למלא את הטבלה   .ב

תהא הוועדה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולצורך  -לחלופין  עשוי להוביל לפסילת ההצעה.

שנתקבלה לפריט זה,  היקרה ביותרהכשרה השוואת ההצעות, להשלים את מחיר הפריט החסר מההצעה 

 השנתקבל ההצעה הכשרה הזולה ביותרהפריט במחיר מציע יחויב לספק את זכה ההצעה כאמור תוככל ש

 לפריט זה. המציעים מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה.

 

 כלשהי מצד מובהר כי כמות הפריטים בכתב כמויות זה הנה הערכה בלבד ואין בה כדי להוות התחייבות .ג

יטה. כן מובהר כי הפחתה בכמות הפריטים לא תהווה כל עילה לטענה כלשהי ו/או תביעה כלפי האוניברס

 האוניברסיטה.

 
מובהר כי האוניברסיטה תהא רשאית לתקן טעויות חשבונאיות ככל שיהיו וזאת בהתאם למחיר המוצע  .ד

 ליחידה.

 

והמפורטות  19/2018רז מס' במידה והצעתי תתקבל, הנני מתחייב לבצע את העבודות הנדרשות במסמכי מכ

 לפי המחירים הבאים: -להלן
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_______________________ 

מס' 
 סעיף

 תיאור פריט

 כמות
יחידות 
 מוערכת

X 

מחיר 
מוצע 

 יחידהל
כולל )

 מע"מ(
Y 

 מחירהסה"כ 
 כוללהמוצע )

 מע"מ(
X*Y 

1 

של וקסמן או ש"ע,  YELLOWסא גלגלים מדגם יכ
פי בגוון ל .םגב בד, ומאחזי יד מרופדי הכולל ריפוד בד,
 )לא תשולם תוספת על שינוי גוון( בחירת האדריכל

 סא כולל כוונון ותמיכה לגב תחתון.יהכ
 בהתאם ובכפוף לרשימת הריהוט המצורפת לדרישה זו.

 :מס' פריט ברשימת הריהוט
 R01 ,R02. 

256   

2 

גימור שלדה  .של וקסמן או ש"ע DREAM םסא דגיכ
פור או לבן, מושב לבחירת האדריכל: כרום, שחור, א

או סופר לדר  RENNAבד דמוי עור דגם בחיפוי מרופד 
)לא  בחירת האדריכל ע"פ מגוון יצרןפי גוון לב, GMIשל 

 .תשולם תוספת על שינוי גוון(
 .בלבד גב פלסטיק

 בהתאם ובכפוף לרשימת הריהוט המצורפת לדרישה זו.
 מס' פריט ברשימת הריהוט:

 R03 ,R04 ,R05 

412   

3 

או  VASPERרגליים לשימוש חוץ דגם  4א נערם סיכ
, נערם, גווני שלדה לבן/שחור מתאים לשימוש חוץ ש"ע

סא לבחירת אדריכל יגוון כ .אדריכלהלבחירת בהתאם 
 .)לא תשולם תוספת על שינוי גוון(  ע"פ מגוון יצרן

 בהתאם ובכפוף לרשימת הריהוט המצורפת לדרישה זו.
 .R06  R07 מס' פריט ברשימת הריהוט:

28   

4 

מושבית מרופדת בגוונים שונים -כורסת הסבה חד
של וקסמן או  VINTAGEת דוגמלבחירת האדריכל כ

ש"ע, המורכבת צינורות נירוסטה, או מתכת בציפוי ניקל 
  ועם כפתורי גומי לרצפה.

 בהתאם ובכפוף לרשימת הריהוט המצורפת לדרישה זו.
 .)לא תשולם תוספת על שינוי גוון(

 .R08ריט ברשימת הריהוט: מס' פ

4   

5 

 MOONשולחן קפה נמוך עבור פינת הסבה, כדוגמת דגם 
של וקסמן או ש"ע, טופ השולחן עץ אלון טבעי, גמר רגל 

 לבחירת האדריכל.בהתאם מתכת ציפוי כרום, גמר 
 בהתאם ובכפוף לרשימת הריהוט המצורפת לדרישה זו.

 .)לא תשולם תוספת על שינוי גוון(
 .R08aט ברשימת הריהוט: מס' פרי

2   

6 

של רהיטי דורון  90/200מיטה עבור מעבדת שינה, במידות 
האדריכל, שלד וגוף מלמין, כולל  או שו"ע בגוון לבחירת

 10משטח להנחת המזרן, כולל מזרון ספוג כחול בעובי 
 ס"מ, גמר חזיתות פורמייקה לבחירת האדריכל.

 .)לא תשולם תוספת על שינוי גוון(
 :הריהוט פריט ברשימת מס'

R41. 

1   

  סה"כ המחיר המוצע )כולל מע"מ(:
 

 
 :________________________המציע שם

 :___________________________תאריך

  חתימה:___________________________
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_______________________ 

 חיפה אוניברסיטת
 56/2018מכרז מס' 

 'ג מסמך

 ביצוע ערבות נוסח
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 בא חושישדרות א

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ.,
 

     כתב ערבות מס': 
 

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

_______________  ש"ח )במילים: _________ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
, להבטחת מילוי ע"י הנערב של תנאי "( ובתוספת הפרשי הצמדה למדדסכום הערבות)להלן: " (שקלים חדשים

באוניברסיטת  למבנה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות פריטי ריהוטאספקת ל_____ ההתקשרות מיום 
 .חיפה

 
 " יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד"
 .2019 ינואר" יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש מדד הבסיס"
" יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותינו זו, אך לא פחות המדד החדש"

 ממדד הבסיס. 
 

ימים ממועד דרישתכם בכתב  שבעהערבותינו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלוייה ואנו נשלם לכם בתוך 
תוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד החדש בגין הסכום אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות וב

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. 

 
 תוקפה לגבי יתרת הסכום.במקרה שבו תבקשו לחלט סכום חלקי מתוך הערבות, תישאר הערבות ב

 
 ועד בכלל. ____________ערבותינו זאת בתוקף עד 

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

 
 
 בכבוד רב          
 
             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
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_______________________ 

 אוניברסיטת חיפה    
 

 56/2018 מכרז 

 מסמך ה'
 
 
 כ םה ס 

 

 שנה _______   לחודש   שנערך ונחתם ביום 

 

 ב י ן
 

 אוניברסיטת חיפה
 מדרך אבא חושי

 הר הכרמל, חיפה
 "(האוניברסיטה": )להלן 

 
 מצד אחד;

 ל ב י ן
 

     
 

     ח.פ. 
  

 "(ספקה" :)להלן
 

 מצד שני;

 

 להלן; םהגדרתכ שירותיםבבקשה לקבל הצעות לביצוע ה 56/2018והאוניברסיטה פנתה במכרז  הואיל

 

הגיש את הצעתו לאוניברסיטה והאוניברסיטה קיבלה הצעתו בכפוף להוראות הסכם זה  ספקוה והואיל

 להלן;

 

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

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 פרשנות .1

 א להסכם והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבו .א
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_______________________ 

 כותרות הסעיפים מצויינות למטרת נוחיות בלבד, ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות. .ב

ההוראה תגבורנה -מוסכם כי בכל סתירה ו/או אי התאמה בין נוסח הסכם זה לבין אחד מנספחיו  .ג

ל בהתאם להנחת דעתה של הכ ספקהמיטיבה על האוניברסיטה והמרחיבה את אחריות ה

 האוניברסיטה.

 בהסכם זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם: .ד

 

הקמת כהגדרתם להלן במסגרת פרויקט ריהוט פריטי השל הרכבה ואספקה, הובלה,  - "השירותים"

 ,"(הפרויקט" -ת חיפה )להלןבאוניברסיטבניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

ובמסמכי במסמכי המכרז  ועוד, הכל כמפורטריהוט על פריטי האחריות ן לרבות מת

 ההסכם על נספחיהם.

כנספחים  תהמצורפ וברשימת הריהוטפריטי הריהוט על פי המפורט בכתב הכמויות  -"פריטי הריהוט"

 )בהתאמה(. להסכם 3ו 2

 

 

 ספקהצהרות והתחייבויות ה .2

ונספחיו בהסכם זה  םכהגדרת שירותיםיטה את המצהיר ומתחייב בזאת לבצע עבור האוניברס ספקה .א

 במועדים הקבועים בהסכם זה.ו

שעליו לבצע עפ"י הסכם זה, את האתר/ים  שירותיםמצהיר ומתחייב בזאת כי בדק את פרטי ה ספקה .ב

, בדק את לוח שירותיםקיבל את כל ההסברים הדרושים לצורך ביצוע ה שירותים,בהם עליו לבצע ה

על פי הסכם זה ברמה ובמיומנות  שירותיםה וכי הוא מסוגל לבצע יםשירותההזמנים לביצוע 

 מקצועיים גבוהים ביותר ולשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה.

באיכות מעולה וכי במקום בו  פריטים שיספק לאוניברסיטה יהיומצהיר ומתחייב בזה כי ה ספקה .ג

 את דרישות התקן. הפריטים יקיימו, םאו חלק פריטיםרשמי ל יקיים תו תקן ישראל

שיספק במסגרת ביצוע העבודות יקיימו את כל דרישות ההסכם )על הפריטים מתחייב כי כל  ספקה .ד

נספחיו(, הדין והתקנים הרבלנטיים ובכלל זה יעמדו בדרישות הבטיחות לרבות הגנה מפני חבלות ו/או 

 התחשמלות.  

ועם נציגי  י המבצע את הפרויקטהראש ספקמתחייב לעבוד בתיאום מלא ושיתוף פעולה עם ה ספקה .ה

 .האוניברסיטה

של נציגי האוניברסיטה, לרבות לעניין לוחות ת שינויים והתאמות ולהיענות לבקשמתחייב  ספקה .ו

 .יידרשוככל ש -ולרבות לענין אספקת פריטים נוספיםהזמנים, 

כמות מובהר כי המכרז הנו מבוסס כתב כמויות למדידה והמחיר שישולם לזוכה יהיה בהתאם ל .ז

 שתסופק על ידו בפועל. 

 ו/או פריטים שירותים ספקההאוניברסיטה אינה חייבת לרכוש מאת הספק מצהיר כי הובהר לו ש .ח

לא תהווה כל עילה לטענה כלשהי ו/או בכמות הפריטים המוזמנים הפחתה וכי הגדלה/ בהיקף כלשהו

 כנגד האוניברסיטה לרבות תביעה בגין מניעת רווח.  ספקהתביעה של 
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_______________________ 

על פי הסכם זה מטעמו, יהיו  שירותיםהמצהיר ומתחייב בזה כי עובדיו אשר יועסקו בביצוע  ספקה .ט

 על ידם באופן המקצועי והמיומן ביותר. שירותים יבוצעוהעובדים מיומנים ומקצועיים וכי 

 של השוטף לתפקודה, הניתן ככל, מזערית ההפרע שתגרם אופןב שירותיםה את בצעמתחייב ל ספקה .י

 .בתחומה שלישיים ולגורמים, סיטההאוניבר

מתחייב כי הוא ועובדיו /או מי מטעמו ישמרו על הניקיון וכי כל פסולת הנוצרת כתוצאה ו/או  ספקה .יא

לאתר  תפונה ביום היווצרה אל מחוץ לאוניברסיטהאריזות למיניהן( לרבות השירותים )במהלך ביצוע 

  פסולת מורשה.

 מצהיר כי ידוע לו ש: ספקה .יב

ועל חשבונו ו תהיה עליבמסגרת תקופת האחריות ריהוט ות לאחזקה השוטפת של פריטי ההאחרי – 1

 בלבד.

לאוניברסיטה תהיה הזכות לדרוש החלפת פריטי הריהוט, כולם או מקצתם, מכל סיבה שהיא,  – 2

 לרבות סיכון בטיחותי ו/או קלקולים תכופים.

לא המוזמנים  הריהוט תה בכמות פריטיעבודות ו/או הפחהפחתה בכמות המצהיר כי ידוע לו ש ספקה .יג

כנגד האוניברסיטה לרבות תביעה בגין מניעת  ספקהתהווה כל עילה לטענה כלשהי ו/או תביעה של 

עבודות ו/או  ספקהרווח. למען הסר ספק מודגש בזאת, כי האוניברסיטה אינה חייבת לרכוש מאת 

 בהיקף כלשהו. פריטי ריהוט

 גורםמכל  לרכוש פריטי ריהוט מהאוניברסיטה למנוע כדי זה הסכםב מצהיר כי ידוע לו שאין ספקה .יד

 סוג שהוא. מכל בלעדיות, במשתמע או במפורש, ספקל להקנות ידכ זה הסכםב אין וכי כלשהו שלישי

 הפרת סעיף זה על תת סעיפיו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. .טו

 

 לוח זמנים  .3

, או מועד נדחה אחר כפי שיקבע ע"י 2019מרץ חודש לאמצע אספקת פריטי הריהוט מתוכננת  .א

 האוניברסיטה. מועד האספקה המדויק יצוין בהזמנת הרכש שתועבר אל הספק על ידי האוניברסיטה.

דוגמא אחת  זה ימי עסקים ממועד החתימה על הסכם 7מתחייב לספק לאוניברסיטה בתוך  ספקה .ב

תעביר  ן,וכפוף לאישור . בתום בדיקת הדוגמאות"(הדוגמאות)להלן: " פריט לאישורהכל מ

הזמנת רכש עם הכמויות וסוגי הפריטים הנדרשים על ידה. האספקה תבוצע לא  ספקהאוניברסיטה ל

 שיינקב בהזמנת הרכש. המדויק יאוחר מן המועד 

במידה והאוניברסיטה לא תאשר דוגמא מסוימת, הספק מתחייב להמציא לה דוגמא אחרת לאישורה  .ג

תחליפים  ( יהיה ניתן לספק"שווה ערך"  "שו"ע" )בכל מקום בו נכתב  מובהר כיללא תוספת תשלום. 

הסמכות לקבוע מהו דגם "שווה ערך" יהיה של האוניברסיטה בלבד לפי שיקול דעתה מתאימים. 

אשר את התחליף, ת האוניברסיטההמוחלט והבלעדי והספק מוותר מראש על כל טענה בעניין זה. 

בהתאם לשיקול  – "שווה" או בעל איכות שווה לפריט המפורטבאמת  התחליף הינו הבתנאי שלדעת

 לספק את המוצר הנדרש כפי שפורט.הספק  יהיה על שהוצעלא אושר התחליף דעתה הבלעדי. 
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 הספק מתחייב לפנות את הדוגמאות משטח האוניברסיטה במועד שיידרש על ידי האוניברסיטה. .ד

תהיינה  –אוניברסיטה, ופינוייןל תן, הצגכל ההוצאות בגין אספקת והכנת הדוגמאותמובהר כי 

 כלולות במחירי ההסכם ולא ישולם בגינן בנפרד.

 , או אי םאו חלק ם, כולהשירותיםמאשר, מצהיר ומתחייב בזה כי הובא לידיעתו כי אי ביצוע  ספקה .ה

סכם , על פי המפורט בהםאו חלק ם, כולהשירותיםעיל וכן אי ביצוע לעל פי לוח הזמנים הנקוב  םביצוע

מתחייב לפצות את האוניברסיטה על כל נזק,  ספקזה, עשוי לגרום לאוניברסיטה נזקים ניכרים. ה

 הפסד או אובדן בגין המפורט לעיל מיד עם קבלת דרישתה של האוניברסיטה.

( לעיל ומבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לזכות האוניברסיטה ה)3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .ו

חור בהשלמת ילשלם לאוניברסיטה בגין כל יום של א ספקל פי הסכם זה, מתחייב העל פי דין או ע

 ₪. 1,000, פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך האו חלק ה, כולאספקהביצוע ה

יום, יהווה הפרה יסודית  21, תקופה העולה על בהשלמת האספקהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, פיגור  .ז

 זמין הפריטים החסריםהשאר, הזכות לבטל ההסכם ולה לאוניברסיטה, ביןקנה יושל הסכם זה 

 .להלן 12כאמור בסעיף  ספקאחר על חשבונו של ה ספקמ

 

  אופן ביצוע האספקה .4

 הספק מתחייב לבצע את האספקה כדלקמן:
 

מטעם האוניברסיטה. הזמנה תועבר לספק בהתאם  ת רכשקה תבוצע על ידי הספק על פי הזמנהאספ .א

  .יברסיטה, כפי שיעודכנו מעת לעתלנהליה הפנימיים של האונ

 מועד האספקה של כל הפריטים שיוזמנו יהיה  בהתאם לכתוב בהזמנה.  .ב

ריהוט, במיקומים ובחדרים עפ"י תכניות ולהציב את פריטי להוביל להרכיב לספק  ידאג ספקה .ג

 .על חשבונו  והנחיות האוניברסיטה, כל זאת 

האוניברסיטה על חשבונו ותוך שהם מכוסים בכיסוי ספק מתחייב כי כל פריטי הריהוט ישונעו אל ה .ד

 הגנה עד לקבלתם על ידי האוניברסיטה לשביעות רצונה. 

אל מחוץ  הספק מתחייב להסיר על חשבונו את כיסוי ההגנה והאריזה מכך ביום היווצרה .ה

 לאתר פסולת מורשה. לאוניברסיטה

 ות(.הפריטים יסופקו במצב חדש ומושלם )ללא פגמים כתמים או שריט .ו

 .שסופקו הפריטיםאוניברסיטה חשבונית עבור היקף ל, הספק יעביר פריטיםבמועד האספקה של ה .ז

ע"ג תעודת המשלוח או ע"ג העתק  אשר את קבלת ההזמנה י האוניברסיטה נציג האוניברסיטה .ח

שנמסרו, כמותם,  פריטים. אישור האוניברסיטה כאמור יהווה ראיה מכרעת לגבי החשבונית הספק

 ומועד מסירתם.תיאורם 

שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים, מתאימים לתיאורם, ראויים לשימוש ובהתאם  פריטיםה  .ט

כתבי הכמויות, הוראות המכרז, לרבות כל תקן ישראלי ככל רשימת הריהוט, בלדרישות המופיעות ב

 . הפרת סעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.כזהוקיים לגביהם 
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 טול הזמנההחלפת מוצרים ובי .5

מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר על פי כל דין, במקרה שבו הספק סיפק לאוניברסיטה  .א

שלא בהתאם להזמנה, רשאית האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מן  פריטי ריהוט

 24שסופקו שלא בהתאם להזמנה, בטובין בהתאם להזמנה, וזאת תוך  הפריטיםהספק את החלפת 

 שעות מעת מתן הודעה על כך לספק; או לבטל חלק מן ההזמנה הנוגעת לטובין כאמור.

 24שהאוניברסיטה זכאית להחזיר כאמור בס"ק א', תוך  הפריטיןהספק יהא חייב לפנות את אותם  .ב

 שעות מעת הודעת האוניברסיטה על רצונה להחזירם.

, מתחייב הספק להחליף כל פריט מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר על פי כל דין .ג

שאינו תקין ו/או אינו ראוי לשימוש ו/או שאינו בהתאם להתחייבות הספק על פי הסכם  הפריטיםמ

 שעות מעת אספקת המוצר. הפרה של סעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. 24זה, תוך 

פריטים לבדוק את ה מוצהר ומוסכם בזה במפורש בין הצדדים, כי האוניברסיטה לא תהיה חייבת .ד

שסופקו לה, כולם או מקצתם, מיד עם קבלתם, ולאוניברסיטה שמורה הזכות לבדוק את אותם טובין 

, ובמידה שיש אי התאמה בתיאורם מיום אספקתם חודשועד  סמוך לפני תחילת השימוש בהם

ר בדיקה , זכאית האוניברסיטה להודיע עליה רק לאח1968-ובכמותם, כהגדרתה בחוק המכר, תשכ"ח

 כאמור.

 ו/או החזרתם כאמור לעיל יחולו על הספק. פריטיםכל ההוצאות בגין החלפת ה .ה

 

 ושירות תחזוקה, אחריות .6

ללא תוספת תשלום, וכל חלקיהם, פריטי הריהוט שיספק יהיה אחראי לטיב  ספק מתחייב כיה .א

רצונה המלא ולשביעות  יםמושלמ םע"י האוניברסיטה כשה םוקבלתמועד חודשים מ 12לתקופה של 

באופן שרתים הספק יהא לתחזק ה עלבכלל זאת על  ."(תקופת האחריות)להלן: " של האוניברסיטה

 , ללא כל מתן תמורה נוספת מעבר לזו הנקובה בהסכם זה להלן.  שוטף ולתקן כל קלקול ותקלה

ב מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הספק נושא באחריות הבלעדית המלאה והמוחלטת לבטיחות, טי .ב

קלקול או תקלה אחרים, ולמעט , ואיכות המוצרים המסופקים על ידו, לרבות כל מקרה של בלאי

 .במקרה של נזק מכוון מוכח מצד האוניברסיטה

 הפרת סעיף זה על כל תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. .ג

 

 

  התמורה .7

 ספק, יהיה הל האוניברסיטהלשביעות רצונה המלא ש הסכם זה ביצוע כל התחייבויותיו על פיתמורת  .א

 .והכל על פי הביצוע בפועל 2המצורף להסכם זה כנספח כאי לתמורה כמפורט בכתב הכמויות ז

שבחודש  10-יגיש לאוניברסיטה חשבון לא יאוחר מהיום ה ספק. הבגמר האספקההתמורה תשולם  .ב

 האספקה ובנוסף חשבונית מס כדין. שלאחר
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-לא יאוחר מ ו, ולאחר שיאושר על ידה, תשלמש על ידי הספקן שיוגהאוניברסיטה תבדוק את החשבו .ג

יום מתום החודש בו הוא הומצא לאוניברסיטה, ובלבד שלא נפלו בו טעויות או קיימים חילוקי  30

 דעות לגבי תוכנו.

אלה הינם  סכומיםמסיבה כלשהי וכי  יועלומוסכם במפורש כי הסכומים הנקובים בכתב הכמויות לא  .ד

ההובלה,  פריטי הריהוט,במימוש ההסכם, לרבות עלויות  ספקאת כלל הוצאות ה סופיים וכוללים

בנוסף  –וכן, את הרווח אותו ימצא לנכון וכיוצ"ב  הביטוחים הבטוחות , האחריותהתקנההרכבה, הה

לשכר העובדים עפ"י הוראות כל דין  ובכלל זה: שכר יסוד, חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, 

 מחלה, פיצויים, ביטוח לאומי  וכד'.הפרשה לפנסיה, 

לל מע"מ כשיעורו על פי דין  ביום הגשת בכתב הכמויות כו סה"כ מחיר העבודה המוצע מובהר כי  .ה

לשיעור המע"מ שיהיה בתוקף  זה סכום ם וכי במקרה של שינוי שיעור המע"מ יותאלמכרז ההצעה 

 במועד התשלום. 

 בגין כל תשלום ותשלום.חשבונית מס כדין ימציא לאוניברסיטה  ספקה .ו

 

  משפטית אחריות .8

 או/ו פגיעה או/ולכל נזק )בין נזק גוף ובין נזק רכוש(  אחריות מלאה ובלעדיתיהיה אחראי  ספקה .א

 ,הכלל מן יוצא בלא לרכוש או/ו ספקו/או ל לאדםיגרמו , אשר י הכלל מן יוצא בלא, אובדן או/ו סדפה

, לעובדיה, שלה הסגל לאנשי, לאוניברסיטה ייגרמו אשר אלה, האמור מכלליות לגרוע מבלי אך לרבות

 שירותיםביצוע העם  בקשר ,ו/או מי מטעמו ספקה ולעובדי בה למתארחים, בה הלומדים לסטודנטים

 למעשי גם תהא זו אחריות. והשימוש בהם ו/או בקשר עם פריטי הריהוט וכל הפעולות  הנלוות לכך

 .מטעמו מי או/ו ספקה עובדי מחדלי או/ו

על פי הסכם  שירותיםמתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על ה ספקה .ב

בכך וזאת תוך התחשבות, בין שאר הגורמים,  3ועל פי נספח הבטיחות המצורף להסכם זה כנספח זה 

והוראה במהלך  , לימודמתקיימת בו פעילות עבודהומאויש שבבניין קיים  שירותים מבוצעיםכי ה

 ינקוט בכל אמצעי הזהירות המתבקשים מאופי העבודה והנדרשים על פי דין. ספקעות היום. הש

עובדיו ו/או קבלנים מטעמו  שכל ולוודא בעצמו למלא ספקה חייבתמ, לעיל האמורן מ לגרוע מבלי .ג

 הוראות הבטיחות כאמור. כל אחרגם הם  וימלאו/או כל אדם אחר מטעמו 

נזק, תשלום והוצאה )כולל בגין כל מיד עם דרישתה האוניברסיטה  מתחייב לפצות ולשפות את ספקה .ד

 מעשה כל בשל אדם כל י"עהוצאות משפטיות( אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ממנה ו/או ייתבעו ממנה 

ממעשה או מחדל להם היא אחראית בהתאם  כתוצאה הפסד או/ו אובדן או/ו פגיעה או/ו מחדל או/ו

 ת הדין.זה ו/או בהתאם להוראולהסכם 

 ביטוחים  .9

  
, ולערוך ולקיים, על חשבונ הספקאו על פי דין, מתחייב /והסכם על פי  הספקלגרוע מאחריות  מבלי .א

שנים נוספות לאחר תום תקופת  3ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך  ההסכםתקופת  כללמשך 

 להסכםצורף ההסכם, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המ

", הספקביטוחי ו/או " "עריכת הביטוח אישורוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " ,4 כנספחזה 
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יהיו  הספק ביטוחי(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. בהתאמה לפי העניין

 .האוניברסיטהקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי 

לאישור עריכת  1אי שלא לערוך את הביטוח כאמור בסעיף רש הספקהאמור, מוסכם כי  למרות

להלן  'ההביטוח )ביטוח הרכוש(, במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף 

 כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

 

כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם  הספקכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  מובהר .ב

מלהעלות כל טענה  מנוע יהיהמצהיר ומאשר כי  הספק. הספקינת דרישה מזערית המוטלת על בבח

 ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. האוניברסיטהכלפי 

לערוך את הביטוחים  הספק, על ההסכםשימוש בכלי רכב במסגרת  הספקערוך יבנוסף, ככל ש .ג

גין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין פי דין ב-הבאים: ביטוח חובה כנדרש על

בגין נזק אחד, וביטוח מקיף לכלי ₪  400,000רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

ביטוח ציוד מכאני  הספק יערוךשימוש בציוד מכאני הנדסי,  הספקידי -הרכב; כמו כן, היה וייערך על

 ם". הנדסי במתכונת "כל הסיכוני

, לפני תחילת האוניברסיטה, מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטהצורך בכל דרישה מצד  ללא .ד

, את אישור עריכת הביטוח, האוניברסיטהו/או טרם הכנסת רכוש כלשהו לחצרי  זה הסכם ביצוע

 האוניברסיטה ידיל להמציא הספק בתום תקופת הביטוח, מתחייב מיד. וכשהוא חתום בידי מבטח

נוספת, ומידי תקופת  ביטוחלתקופת  הספקור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי איש

 4 ףמפורט בסעיה לביטוחלגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע  מבליביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. 

בתוקף  זהולהחזיק ביטוח  להמשיך הספק(, מתחייב המוצר חבות ביטוחלאישור עריכת הביטוח )

שנים נוספות  שלושכאמור ולמשך  במועדים, ואישור עריכת ביטוח בגינ האוניברסיטהבפני  ולהציג

 לפחות ממועד תום ההסכם.

מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד  הואת הבאים מטעמ האוניברסיטהפוטר את  הספק .ה

לצורך  קהספאו המשמש את  האוניברסיטהלחצרי  הספקאו מי מטעם  הספקכלשהו המובא על ידי 

כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק  לספקמתן השירותים, ולא תהיה 

ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן  האוניברסיטהפוטר את  הספקכאמור. מבלי לגרוע מהאמור, 

עריכת הביטוח לאישור  1א זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש כמפורט בסעיף וו/או נזק אשר ה

כל טענה ו/או דרישה ו/או  ו)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית(, ולא תהיה ל

( על 1: )ו/או מי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול האוניברסיטהתביעה כלפי 

ת אדם שגרם לנזק לטוב (2הריהוט המסופק במסגרת ההסכם מרגע העברת הבעלות לאוניברסיטה )

 בזדון.

זה ובמקרה בו השירותים נשוא חוזה זה או חלק מהם  הסכםמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות  .ו

לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח  הספק, על הספקיינתנו על ידי קבלני משנה מטעם 

מוטלת  הספקנאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על 

ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו  האוניברסיטההאחריות כלפי 

 להינתן על ידי קבלני משנה.
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 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. .ז

 

  ספקה מעמד .10

 -יחסי עובד  מזמין ואין ולא יהיו -עצמאי  קבלןמובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי  .א

, בביצוע הסכם זה ספקהו/או העובדים ו/או המשמשים מטעם  ספקהלבין  האוניברסיטהבין  מעסיק

 בקשר למתן ספקמי מעובדי הלהורות ו/או להדריך  ,לפקח, לבקרלאוניברסיטה וכי כל זכות שיש 

 מעסיקעובד וכדי ליצור יחסי  בה, ואין נאות של ההסכםאלא אמצעי להבטיח ביצוע  האינ יםהשירות

 .ספקבין מי עובדי הל האוניברסיטהבין 

להתקשר עימו בהסכם זה מבוססת על האמור לעיל,  האוניברסיטהמאשר בזאת כי הסכמת  ספקה .ב

כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך  האוניברסיטהוהוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגד 

ו/או מי בינו  מעסיקעת קיומם של יחסי עובד ואשר מטרתו או תוצאתו היא קבי -או אחר  -משפטי 

 האוניברסיטהו/או מי מטעמו זכאי לקבל מאת  ספקשהו/או קביעה  האוניברסיטהלבין מעובדיו 

 זכויות כשל עובד שכיר.

מתחייב לשאת במלוא  ספקהלגרוע מהאמור לעיל, במקרה של קבלת דרישה ו/או תביעה כאמור  מבלי .ג

יטה לרבות הוצאות משפטיות לאוניברסיטה בגין דרישה ו/או תביעה ההוצאות אשר יגרמו לאוניברס

 וו/או מי מטעמ ספקהזו, והאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום הנתבע על ידי עובד 

לרבות סכומים אשר  ספקלאת הסכומים המגיעים לה בגין הוצאות אלה מכל סכום אשר מגיע ממנה 

כלפי עובדיו ו/או מי  ספקההחוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות  עולים על סכום הדרישה ו/או

 מטעמו.

מצהיר כי במידה והוא יעסיק עובדים מטעמו הוא ישא לבדו במלוא התשלומים והחובות  ספקה .ד

הנובעים מעבודתם של עובדיו, וישלם לעובדיו ו/או יפריש בגינם כל תשלום, גמול או זכות, מכל מין 

שכר מלוא  תשלוםלרבות ונוהג, קיבוצי ו/או צו הרחבה, לפי כל דין, הסכם  וסוג, המגיעים להם

, דמי מחלה, הבראהה, דמי חופש, דמי נסיעה, גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי עבודה

החזר הוצאות , דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב  מי מס וביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים.תשלונסיעות, 

לשלם ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה החלים עליו על פי דין בקשר להעסקת עובדי  ספקה

, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ"י דין בגין תשלום ספקה

 כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.  ספקלעובדי השכר העבודה והזכויות 

בחוקי העבודה, צווי  ספקו של ההאוניברסיטה רשאית לערוך ביקורות במטרה לבדוק את עמידת .ה

מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות,  ספקהההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים. 

, חשבוניות, דוחות מגופים חיצוניים דרש להציג, בין היתר, תלושי שכר, דוחות נוכחותיבמסגרתן י

)כגון הפרשות לפנסיה, תשלומים למס הכנסה ולביטוח הלאומי( וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע 

הביקורות לרבות אישור מרו"ח. נמצאה הפרה של זכויות עובדים תהיה זאת הפרה יסודית של הסכם 

על פי הסכם זה ואין בכל  ספקשל ה וומאחריות וההתקשרות. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת

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

 .ספקהלעובדי 
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 בכל ידה על שתידרש אסמכתא כל לאוניברסיטה ציגמתחייב לה ספקהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .ו

 ובדיו. בגין ע ספקה שביצע תשלומיםאו /ו להפרשות הנוגע

מובהר כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל ההסכם לאלתר במידה ויוכח לה כי  ספקלמען הסר  .ז

לא מילא אחר ההוראות דלעיל במהלך מימוש ההסכם מבלי שיהא בכך משום הפרתו על ידי  ספקה

 .הא זכאי לפיצוי כלשהוי ספקהאוניברסיטה ומבלי שה

סכומים שלא שולמו ו/או הועברו במועד ו/או יתברר במידה ותתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין  .ח

לא ממלא התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה  ספקבכל דרך שהיא כי ה ספקל

, ספקו/או בניגוד לדין, תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי ל

 ספקה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות הלרבות סכומים אשר עולים על סכום הדריש

 לעובד ישירות שולמו שלא הסכומים את, דעתה שיקול"י עפ, להעביר ואףכלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, 

 .העובד בגין הכספים מועברים להיות אמורים היו אליו הרלוונטי לגוףאו /ו

בהסכם זה נקבעה בהתחשב  ספקוהמוסכם כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה  .ט

אינם בגדר "עובדים" של האוניברסיטה, כך שלא תהיינה לאוניברסיטה כל  ספקהבעובדה שעובדי 

ו/או סיום ההתקשרות, והתמורה המוסכמת עפ"י הסכם  ספקהעלויות נוספות בגין התקשרותה עם 

ור בקבלת השירות זה היא העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקש

 .ספקהמאת 

, כל סכום שתידרש לשלם בגין כל ספקהאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה ל .י

ו/או של מי מטעמו, מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לפגוע בכל זכות  ספקמעשה או מחדל של עובדי ה

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

, לרבות סכומים ספקו/או מי מעובדי ה ספקלברסיטה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע ממנה האוני .יא

על פי החלטה שיפוטית כלשהי מכספים אשר היא חייבת  וו/או מי מעובדי ספקהשייפסקו נגדה לטובת 

 . ספקהו/או מי מעובדי  ספקל

סיטה מיד עם דרישתה מתחייב לשפות ולפצות את האוניבר ספקהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .יב

הראשונה בגין כל הוצאה הפסד או חבות שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות 

האמור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד אם יקבע על ידי ערכאה משפטית כי האוניברסיטה הינה 

האוניברסיטה  ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת באחריות לנזק ו/או כי ספקההמעסיקה של עובדי 

 היא שצריכה לשלם איזה תשלום שעליו לא הוסכם בהסכם זה. 

להופיע בשם  וו/או מי מעובדי ספקהשום דבר האמור בהסכם זה לא יפורש כמסמיך את  .יג

מטעמה, או כמקנה לה מעמד של נציג האוניברסיטה בעניין כלשהו או למטרה  האוניברסיטה או

 כלשהי.

 

 ערבות בנקאיות .11

לידי  האוניברסיטה,  ספקעל פי תנאי הסכם זה, ימציא ה ספקכל התחייבויות הלהבטחת מילוי  .א

שלושים אלף ש"ח )  30,000 בסךבמעמד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית 

המדד שהיה ידוע במועד חתימת חוזה זה (, הצמודה למדד המחירים לצרכן, על בסיס שקלים חדשים
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תום תקופת האחריות על אחרון יום לאחר  90, ואשר תעמוד בתוקפה עד תום על ידי האוניברסיטה

 . הפריטים שיסופקו לאוניברסיטה

 הערבות הבנקאית תהא ערוכה ומנוסחת במדויק בהתאם לנוסח "כתב ערבות בנקאית" שצורף .ב

הפר הסכם  ספקלמסמכי המכרז. האוניברסיטה תהיה רשאית לממש הערבות כל אימת שה כמסמך ד'

 ימים מיום שנדרש לכך. 7בהפרה כלשהי ולא תיקן ההפרה תוך  זה

ת ם זה איננה מוגבלת לסכומי הערבוית הבנקאיעל פי תנאי הסכ ספקמובהר בזה כי אחריותו של ה .ג

 לעיל.

 

  מעקב וביקורת .12

אופן  את, הבלעדי דעתם קוליש י"עפ, עת בכל לבדוק רשאים לכך המוסמכים האוניברסיטה נציגי .א

 בין, ביקורותשיסופקו במסגרתן, ויהיו רשאים לבצע  ואת טיב פריטי הריהוט םשירותיביצוע ה

לשתף , לפיכך, מתחייב המפעיל. זה םהסכ הוראות םקיו מידת על לעמוד במפתיע כדי ובין מתוכננות

 .זה לענין ובקפדנות סייג ללא יההוראות כל אחר למלאפעולה עם האוניברסיטה ו

על פי  ספקהתחייבויות ה לגרוע או להחליף התחייבות כלשהי אינו באמוצהר בזה כי מעקב פנימי זה, 

 ההסכם,  או לגרוע מזכויות האוניברסיטה על פיו.

 

 איסור הסבת ההסכם .13

לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיו ו/או זכויותיו על פי  ספקה .א

אם קיבל הסכמתה בכתב ומראש של  הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא

 האוניברסיטה לעשות כן.

לבצע את התחייבויותיו כולן או חלקן באמצעות קבלני/ספקי  ספקבמידה ותאשר האוניברסיטה ל .ב

משנה כאמור בס"ק א' לעיל, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה לקיום מלוא 

חייבויותיו של הספק לפי הסכם זה ימשיכו לחול עליו התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. מובהר כי כל הת

ספק משנה מטעמו והספק מתחייב לוודא ולגרום לכך כי קבלני/ספקי /ספקויחולו בנוסף גם על אותו 

 המשנה מטעמו יהיו מודעים לכך ויבצעו חיוביהם לפי ההסכם. 

ג' שהוא, בגין כל נזק ו/או , והוא בלבד, יהיה אחראי כלפי האוניברסיטה וכלפי כל צד ספקמובהר כי ה .ג

ו/או לכל צד ג' שהוא בקשר עם ביצוע  ספקהפסד, ישיר או עקיף, שיגרם לאוניברסיטה ו/או ל

 העבודות/השירות נשוא ההסכם, או כל חלק מהם.

ספק משנה זה או אחר ואף רשאית לסרב /ספקלמען הסר ספק, האוניברסיטה אינה מחויבת לאשר  .ד

עבודה כלשהי במסגרת הסכם זה, באם ימצא לא מתאים לביצוע ספק משנה מסוים יבצע /ספקש

 העבודה מסיבה כלשהי ומבלי שיהיה עליה לנמק את סיבת סירובה.

  הפרת סעיף זה על תת סעיפיו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. .ה
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 הפרת ההסכם .14

ה ו/או מי ימים מדרישת האוניברסיט 7ולא תיקן ההפרה תוך הוראה מהוראות הסכם זה,  ספקההפר  .א

 .בהוצאות התיקון ספקה אתחייב ללאדם אחר לתקנו ולתת האוניברסיטה  מטעמה, תהא רשאית

, לדעת האוניברסיטה, התחייבויותיו על פי הסכם זה, זכאית ספקהפר המבלי לגרוע באמור לעיל,   .ב

לות האוניברסיטה, מבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשותה על פי כל הסכם ודין, לעשות הפעו

 :מקצתןכדלקמן, כולן או 

 
 .לעיל 9כולה או חלקה, כאמור בסעיף לממש הערבות הבנקאית  (1)
 בגין הנזק. ספקהלתבוע את  (2)

 
 יחולו הוראות החוק.  -הפרה יסודית  ספקההפר  .ג

על פי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מהוראות הדין ומהסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה  .ד

ו/או פירוק ו/או  נכסים כינוסשעניינם  ספקלו בהתחלת הליכים על ידי או בקשר כל דין או הסכם, ירא

 .ספקהמשום הפרה יסודית של הסכם זה על ידי  ,פשיטת רגל ו/או הליכי הסדר עם נושים

 עד ליום שנקבע לסיום  לבצעו ספקההודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם בשל הפרתו ימשיך  .ה

 בהודעה.

 להתקשר עם ספק אחר., תהא האוניברסיטה רשאית את ביצועו ספקהפסיק ו/או ה ההסכםבוטל  .ו

 

 שונות .15

כל הודעה ו/או התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה, יימסרו ביד או יישלחו בדואר  .א

רשום )כשדמי הדואר משולמים במלואם מראש( על פי מעני הצדדים הנקובים בראש הסכם זה )או כל 

ליו הודעה מתאימה בכתב(, ויראו כל הודעה או התראה כאמור כאילו נמסרו. מעם אחר אשר תבוא ע

כל הודעה אשר תישלח ע"י צד להסכם זה למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 שעות ממשלוחה. 72

סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים להסכם זה תהא  .ב

 המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. לבית 

שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כויתור, ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן ייעשה  .ג

 בכתב.

אין לשנות כל הוראה מהוראות הסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה,  .ד

 ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.    

 

 באו הצדדים על החתום:ולראיה 

 

            

 ספקה              האוניברסיטה   
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 כתב כמויות

 יצורף כתב הכמויות המלא של המציע הזוכה
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 3נספח 

 נספח בטחון ובטיחות

 ריהוט וציוד מורכב בבנין -הנחיות בטיחות  -חלק א'

  הנחיות כלליות:

 והאביזרים םלקבל אישור מראש לכל החומרי ספקעל ה.  

  לעמידות והתנהגות באש. ובמיוחד כל פריטי הריהוט יהיו בעלי תעודת תו תקן ישראלית 

 באחת או בכל הבדיקות המפורטות למעלה. הבדיקות תבוצענה  בטיחות לציוד המזמין רשאי לדרוש בדיקת

 .במעבדות מכון התקנים הישראלי, והם יהיו על חשבון היצרן
 

 הבאות: יעמדו בדרישות פריטי הנגרות והריהוט

  . כל חלקי הריהוט לא יפלטו גזים רעילים בתנאי חום

מוסמכת, תוצאות הנוגעות לחסינות אש , היווצרות עשן של כל חומרי  להצעתו דוחות בדיקה ממעבדה ספק יצרףה
 . , לפי דרישת המזמיןהגלם והגמר

"פ כל תקני הבטיחות ודרישות מהנדסי החשמל ע , יהיוכל חלקי הריהוט המתוכננים להכיל תעלות ואביזרי חשמל
  .והבטיחות

 

 התקנה והרכבה 

פריסת ריהוט לקויה עלולה ליצור מחסום למעבר עובדים, להרים קשיים בהעברה ומסירה של חפצים שצריך להעביר 
ע ולהוביל באופן שוטף. פריסה נאותה של הריהוט וארגון נכון של עמדת העבודה עשויים למנוע מפגעים, מחלות מקצו

 לתפוקת עבודה יעילה יותר.

 הנחיות בטיחות וארגונומיה: 

כונניות מדפים צריכות להיות מקובעות לקירות ומיוצבות היטב במקומן בכדי מנוע נפילה עקב התקלות אקראית בהן 
 וכדו'.

או רכוש, יש צפיפות רבה יוצרת מפגעי בטיחות כגון: מעברים חסומים, התקלות או פגיעה תוך גרימת נזק לאדם 
 לשמור על מעברים בטוחים בעת התכנון והביצוע.

תליית ריהוט ע"ג קירות תתבצע תוך תשומת לב והתייחסות לסוג הקיר )מתן דגש על קיר גבס(, ותעלות חשמל 
 העשויות להיות בו .

 יש לתלות מדפים תוך התייחסות לגובהם ונגישותם לעובד. 

 גורמי האוניברסיטה .תליית מדפים צריכה להיעשות בתאום עם 

 

 קבלן ההרכבה ועובדיו:

 להכיר ולציית לנוהלי בטיחות של אוניברסיטת חיפה.

עובדי הקבלן חייבים להגיע לאוניברסיטה לאחר שעברו הדרכת בטיחות מקצועית שסופקה להם על ידי המעסיק 
 שלהם )הקבלן(.



 

36 
 חתימה וחותמת המציע

 
_______________________ 

להם מידע  רהבטיחות של האוניברסיטה ושם יימס יגיעו עובדי הקבלן אל מחלקת, לפני ביצוע כל עבודה באוניברסיטה
 למקום ההרכבה . םאודות גורמי הסיכון הרלוונטיי

  עבודות ההרכבה יבוצעו תוך תיאום עם מנהל העבודה של קבלן הבנייה ו/או עם מחלקת הבטיחות של
 האוניברסיטה, לצורך הוצאת הרשאת עבודה.

 
 

               
 

 ות הסביבה של אוניברסיטת חיפההוראות בטיחות ואיכ -חלק ב'

 
 :חיפה אוניברסיטת של הסביבה ואיכות הבטיחות מדיניות ועקרי חזון

 
 :הסביבה ואיכות הבטיחות חזון

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

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

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

  .האוניברסיטה

 
 :חיפה אוניברסיטת של הסביבה ואיכות הבטיחות מדיניות עקרי

 

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

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

 על ולשמירה אליו הכפופים העובדים ולבטיחות לבטיחותו אחראי ועובד מנהל בכל רואה חיפה אוניברסיטת 

 כל את ולמלא האוניברסיטה למדיניות תאםבה לעבוד העובד באחריות .שבאחריותו באזור הסביבה

 .לפעם מפעם שיפורסמו כפי האוניברסיטה ונהלי החוקהוראות

 ואיכות בטיחות בנושאי והוראותיה האוניברסיטה נוהלי ובצדם ,המדינה של והצווים התקנות ,החוקים מערכת 

 על ,תלמידיהעל ,ברסיטההאוני עובדי כל על ויחולו והסביבה הבטיחות למערך ובסיס תשתית יהוו הסביבה

 כגון( האוניברסיטהמטעם פעילויות מתקיימות בו מקום כל על ,בחצרותיה הנמצאים ומבקרים אורחים

 השוהים שוכרים ועלדיירים על ,ועבורה האוניברסיטה מטעם עבודה שמבצע מי כל על ,)'וכו חפירות ,סיורים
 האוניברסיטה במבני

 
 כניסה לקמפוס:

 כולל בדיקת רכבים ותיקים אישיים. –ח האוניברסיטה בהתאם להנחיות השומרים כניסה ויציאה משט 

  ,עבודה לאחר שעות הפעילות תחייב אישור מיוחד ממחלקת הביטחון ובטיחות תוך שימת לב לנושאי תאורה
 אבטחה.

 
 
 

 התנהגות בשטח הקמפוס:

 את המצב או התנהגות בלתי  בכל מצב או התנהגות בלתי בטיחותיים יש לדווח לגורם האחראי. יש לתקן
 בטיחותיים לפני המשך העבודה. אם אין אפשרות לבצע את העבודה בבטחה אין לבצעה כלל.

 או המצב את לתקן יש .האחראי לגורם לדווח יש הסביבה על השמירה את המסכנת התנהגות או מצב בכל 

כדי  תוך העבודה את לבצע ותאפשר אין אם .העבודה המשך לפני הסביבה באיכות לפגוע העלולה ההתנהגות
 .כלל לבצעה אין סביבתיים מפגעים מניעת

 .אין לשתות אלכוהול או לצרוך סמים בשטח האוניברסיטה 

 .אין לעשן במקום העבודה אלא במקומות המיועדים לכך 
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 אין לבצע חסימות של פתחי יציאות חירום, גישה לארונות כיבוי אש ודרכי גישה. באם נדרשת חסימה יש לקבל 
 אישור ממחלקת הבטיחות לאחר תכנון דרכי גישה חלופיות.

  התחברות למערכת  מים כלשהי של אוניברסיטת חיפה תתבצע אך ורק באישור בכתב מאגף התחזוקה/ מהנדס
 האוניברסיטה. 

 .יש להישמע להוראות אנשי הביטחון ואנשי הבטיחות 

  עול עפ"י השילוט.יש לפ –באזורים מסוימים אסור השימוש בטלפונים סלולאריים 
 

 הודעה על תאונות ומפגעים:   
  חובה על הקבלן ועובדיו לדווח על כל תאונה או אירוע כמעט תאונה שאירעו בשטחי האוניברסיטה ובמתקניה בהם

 מעורבים הקבלן או עובדיו לממונה על העבודה מטעם אוניברסיטת חיפה ולמחלקת הבטיחות של האוניברסיטה.

 בשטחי שאירעו סביבתי במפגע והסתיים שכמעט אירוע או סביבתי מפגע כל על לדווח דיוועוב הקבלן על חובה 
 אוניברסיטת חיפה מטעם העבודה על לממונה עובדיו או הקבלן מעורבים בהם ובמתקניה האוניברסיטה

 האוניברסיטה של הבטיחות ולמחלקת

 
 שימוש בציוד:

 רסיטת חיפה.אין להשתמש בשום ציוד או חומר גלם השייכים לאוניב 

 .אין להשתמש בציוד כיבוי לעבודה שוטפת אלא לצורכי כיבוי אש בלבד 

 .אין להשתמש בציוד החירום של האוניברסיטה 

 .אין להשתמש ולנהוג בכלי רכב של האוניברסיטה 
 

 כשירות הקבלן ועובדיו:
 י  כל "יקות הרפואיות עפהקבלן מצהיר בזאת כי הוא וכל עובדיו הינם כשירים מבחינה רפואית וכי עברו את הבד

 דין.
 

 התנהגות בחירום:

  ( 7000כאשר מבחינים באירוע חירום יש להתקשר למוקד הביטחון מכל טלפון שבאוניברסיטת חיפה )טלפון חירום
 ולמסור את הפרטים הבאים: שם, אופי האירוע ומיקום האירוע.

 .בכל מקרה פציעה יש לגשת למרפאה לקבלת טיפול רפואי 

  אזעקה יש להקשיב להודעה במערכת הכריזה ולנהוג לפי ההוראות.בעת הישמע 

  במקרה של פינוי יש להגיע במהירות האפשרית )הליכה מהירה לא ריצה( לאזור הפינוי הקרוב ביותר למקום
 העבודה.

  אחרי הגעה לאזור הכינוס יש לחכות לבדיקת נוכחות ולהישמע להוראות שינתנו במקרה כזה, החזרה לעבודה
 רק אם הדבר אושר.תעשה 

  במקרה של שריפה יש לנסות לכבות אותה )אם אין סיכון לחיים(. במידה ולא יש לפנות את האזור ולהודיע מיידית
 ( בטלפון הקרוב.7000למוקד הביטחון והבטיחות )טלפון חירום 

 קות במשטפות ד 15-במקרה של פגיעה מחומר כימי )מעבדות,וכד'( יש לשטוף את אזור הפגיעה במשך לא פחות מ
 החירום.

 
 ציוד מגן אישי:

 .חובה לנעול נעלי מגן או מגפי מגן או נעליים סגורות עם סוליה נגד החלקה 

 .חובה להשתמש במשקפי מגן, אוזניות, כובע, כפפות בהתאם להוראות העבודה ע"פ החוק 

 .אסורה העבודה בבגדים מלוכלכים ומשומנים 

 סיים ארוכים בלבד.גברים ונשים כאחד, עליהם לעבוד עם מכנ 

 .חובה לחבוש כובע עבודה למען בטיחותכם 
 

 כללי זהירות בעבודה:

  הבט קדימה ולצדדים. –ראה לאן אתה הולך 

 .שמור על סדר וניקיון במקום ובאזור עבודתך 
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 .סלק כלים וציוד העלולים להכשיל עובדים אחרים ממעברים 

 ך.אסור להיכנס למקומות שנוכחותך לא נדרשת לצורך עבודת 

 .יש לשלט את אזורי העבודה  בשילוט אזהרה נגד החלקה 

 .אין להשאיר אזורים רטובים ללא השגחה 

 
 עבודה בגובה:

 פי  על בגובה לעבודה העובדים הסמכת מסמכי הצגת לאחר תתבצע,מטר 2 שמעל בגובה המבוצעת עבודה כל
 .העבודה ממזמין תבטיחו אישור בקבלת צורך ויש 2007 ז"התשס בגובה לעבודה הבטיחות תקנות

 קשירה בעל מגן וכובע תקני נפילה בבולם המלווה בלבד מלאה בטיחות ברתמת שימוש י"ע תתבצע בגובה עבודה 

 .סנטריה /

 .עבודה בגובה תלווה תמיד ע"י צופה על הקרקע 

 מאושר בסולמות תקינים ותקניים בלבד. -סולמות 

 מקצה הסולם (. אין לעלות על הסולם מעבר השלב השלישי מלמעלה ) כמטר 

 מטר לקווי מתח עיליים. 5 -אין לבצע גיזום  במרחק הקרוב  מ 
 

 חשמל:

  לעבודות חשמל מוסמך רק בעל רישיון חשמלאי מוסמך שהוסמך ע"י המדינה והנהלת האוניברסיטה, לכן אסור
 לפתוח ארונות חשמל או לטפל בחשמל בשום מצב.

 .אסור להתיז מים על נקודות חשמל 

 עליות וחדרי חשמל יבוצעו רק בלוית חשמלאי מוסמך ולאחר ניתוק המתח.ניקוי חדרי מ 

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

  .במידה ואין אפשרות היפרס הכבל על הרצפה, בזמן העבודה יש לפרוס את הכבל למלוא אורכו מעל אזור העבודה
 עם כיסוי למניעת פגיעות מכוניות.

  .אין לבצע תיקונים בכלים חשמליים אלא אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך 
 

 חומרים מסוכנים:
 .חומרי ניקוי וחיטוי הינם חומרים מסוכנים לבריאותך 

 ה מיוחדת.אסור לגעת או להשתמש בהם ללא הדרכ 

 עי מיגון מתאימים )כפפות, מסכה וכד'( בזמן שימוש בחומר מסוכן.חובה להשתמש האמצ 

 מתאים סימון ללא מסוכנים בחומרים להשתמש אין. 
 ניידת מאצרה ללא נוזליות פסולות או נוזליים מסוכנים חומרים לשנע אין.  

 עילי נגר לתעלות או לביוב פסולות או מסוכנים חומרים שאריות לרוקן אין.  

 עילי ונגר קרקע זיהום למנוע ,מידית בצורה שנוצר חומר שפך בכל לטפל יש.  

 העבודה בסיום משומש שמן לפנות יש.  

 רגילה פסולת של איסוף לפחי מסוכנת פסולת להשליך אין.  

 מורשים לאתרים בניין ופסולת מסוכנות פסולות פינוי אישורי של עותק להעביר יש 

 .ובקרה תיעוד לצורך לאוניברסיטה

 החומרים באריזתם )בקבוקים וכד'( המקורית. יש להשאיר את 

 .חל איסור מוחלט לערבב חומר עם חומר 
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_______________________ 

 הצהרת הקבלן:
 

:_____________הקבלנית החברהשם   
 

: ________________תאריך עד: ______________ עבודה מתאריך תאריכי  
 
 יה וכל דין או חוק בישראל מתחייב בזאת לפעול על פי פקודת הבטיחות בעבודה וכל תקנות ההחתום מט אני

 וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין.
 חיפה מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הוראות ונהלי  אוניברסיטתהחתום מטה המועסק בשטח  אני

חיפה, כמו כן נהירים לי הסיכונים האפשריים לאדם ולסביבה  באוניברסיטת הנהוגים והאיכותהבטיחות 
 .ניהומתק הבשטחי

 ת ואיכות הסביבה, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים הבבבזאת לקיים את כל דרישות  חייבמת הנני"
חיפה כפי שינתנו  אוניברסיטתחיפה ולנהוג בהתאם לכל הוראות אנשי מחלקת הבטיחות של  באוניברסיטת

 לי מפעם לפעם. 

 ו נגדי צעדים שונים כגון: הפסקת ואיכות הסביבה ינקט הבטיחותלי כי במידה ולא אעמוד בדרישות  ידוע
 עבודה זמנית ועד להרחקתי ממקום העבודה. במקרה כזה לא אהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי בגין כך.

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

 הקבלן

: _____________________שם  

_______' ת.ז: ___________מס  

: ___________________מקצוע  

: ___________________כתובת  

: ___________________חתימה  

: ___________________תאריך  

 

 מונה הבטיחות:

: _____________________שם  

 חתימה: _______________________
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_______________________ 

 
 4נספח 

 יםאישור עריכת ביטוח

 
 

 
 : ________________תאריך

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה

 מדרך אבא חושי
 הר הכרמל, חיפה

 "(האוניברסיטה)להלן : "
 

 ("הספק"מבוטחנו: _____________________ )להלן:  הנדון:
 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום ________

ט במסגרת פרויקשל פריטי ריהוט הרכבה והובלה, לאספקה, , הספקלבין  האוניברסיטהבין 
לאוניברסיטה )להלן:  ת חיפהבאוניברסיטהקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

 בהתאמה לפי העניין(, השירותים"ו/או " המוצרים""
 

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין 
 -:יברסיטה לרבות במפורש בחצרי האוניברסיטהלאונ, לרבות בגין השירותים הספקפעילות 

 
 האוניברסיטה לחצרי הספק ידי על שיובא אחר רכוש או/ו לציוד על בסיס ערך כינון "אש מורחב" ביטוח .1

, סופה, סערה, אדמה רעידת, התפוצצות, ברק, עשן, אש עקב נזק כנגד השירותים מתן לצורך או/ו במסגרת
, טיס כלי ידי על פגיעה רכב כלי ידי על פגיעה, תאונתית פגיעה, ורותצינ והתבקעות נוזלים נזקי, שטפון

 על המבטח מוותר לפיו סעיף כולל כאמור הביטוח .ושוד פריצה, בזדון נזק, פרעות, שביתות, התנגשות
 לא התחלוף זכות על הוויתור בדבר שהאמור ובלבד המטעמ והבאים האוניברסיטה כלפי לתחלוף זכותו
 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול

 
גופו ו/או ל שייגרמו נזק או/ו אובדן בגין, דין פי על הספק חבות את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2

 לאירוע ₪ 6,000,000 של אחריות ותול( בגבהאוניברסיטהבמפורש  לרבות) גוף או/ו אדםלרכושו של כל 
התפוצצות, בהלה, , מאש הנובעת חבות בדבר להגבלה כפוף אינו זה ביטוח. ביטוח לתקופת כ"ובסה

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, 
פרעות, שביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח 

 הספק ו/או מי מטעמו מחדלי או/ו למעשי הן אחריותבגי האוניברסיטה את לשפות מורחב הביטוחלאומי. 
 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח ייחשב לפיו, צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת

 ובהשגחת או ובשליטת, ובפיקוח, ובחזקת הנמצא רכוש בדבר הגבלה תחול לא האוניברסיטה רכוש לעניין
 .בו שפועלים רכוש או הספק של

 

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

ע, למקרה לתוב ₪ 20,000,000מחלה שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 
ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר 

את  לשפותכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיו. הביטוח מורחב  הספקחבות 
באחריות שילוחית  תאא נושיאו אם ייקבע כי ה הספקשל מי מעובדי  החשב למעבידתיהיה ו האוניברסיטה

 כלפי מי מעובדיו. הספקלעניין חבות 
 
על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו  הספקשל  ולכיסוי אחריות המוצר אחריות ביטוח .4

( עקב מוצרים שיוצרו ו/או הוכנו ו/או הורכבו האוניברסיטהשל כל אדם ו/או גוף כלשהו )לרבות במפורש 
ו/או מי מטעמו,  הספקו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי ו/או תוקנו 

 למקרה₪  4,000,000שסופקו בקשר עם השירותים, בגבולות אחריות בסך של  המוצריםלרבות במפורש 
ה לעניין אחריות האוניברסיטהאת  לשפותהביטוח כאמור הורחב . שנתית ביטוחובמצטבר לתקופת 
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 חתימה וחותמת המציע

 
_______________________ 

עקב המוצרים, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך  הספקבעת מאחריות הנו
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 תאריך רטרואקטיבי: _____________ )שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים(.
 המכסה אותה חבות.פוליסה אחרת  הספקחודשים, שתחול במידה ולא נרכשה ע"י  12תקופת גילוי: 

 
  – כללי לכל הפוליסות

 או פירוק המבוצעות על /והתקנה, תחזוקה מאשרים כי הביטוחים הנ"ל חלים גם בעת ביצוע עבודות  הננו
 .האוניברסיטהבחצרי  הספק ו/או מי מטעמוידי 

  ד, בלב הספקהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על
 .האוניברסיטהובשום מקרה לא על 

  על פי הפוליסות. האוניברסיטהבתום לב לא תפגע בזכויות  הספקהפרת תנאי הפוליסות על ידי 
  הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל  -לעניין השירותים נשוא אישור זה

וותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר , ואנו מהו/או לטובת האוניברסיטהביטוח הנערך על ידי 
 .האוניברסיטהשיתוף ביטוחי 

  הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש
 , בכתב, בדואר רשום.לאוניברסיטהיום  30של 

 אמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות חריג רשלנות רבתי מבוטל אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כ
 המבוטח על פי כל דין, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

 
 

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

 
______________ ______________ ______________ ______________ 

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


