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 אוניברסיטת חיפה
  07/2020 'סמכרז מ

 
 07/2020 'סמהזמנה להגשת הצעות למכרז 

 
הצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות ומייבשי כביסה במעונות בנושא: 

  האוניברסיטה
 
 

הצבה, תפעול ותחזוקה ל הסכםאוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות להתקשרות ב
ל כמפורט ו, הככביסה במעונות הסטודנטים בקמפוס אוניברסיטת חיפה של מכונות ומייבשי

 . ונספחיו במסמכי המכרז
 

יחידת  ,202/3חדר  2קומה  ,, בבניין הראשי28.06.2020 יךתארהחל מ קבלאת חוברת המכרז ניתן ל
 ,04-8240464: , טל'גב' שרה עלמני אוניברסיטת חיפה, אצלבאגף כספים ובקרה,  רכש ולוגיסטיקה

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

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 11.08.2020 תאריךממועד אחרון להגשת הצעות למכרז: לא יאוחר 

יחידת רכש  ,202/3חדר  ,2בבניין הראשי, קומה  לתיבת המכרזיםהצעות היש להגיש את 
 אוניברסיטת חיפה. ולוגיסטיקה באגף כספים ובקרה,

 
 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהמתחייבת לקבל את ההצעה ה לאאוניברסיטת חיפה  

 
           

 טבלת ריכוז תאריכים
 

 שעה תאריך נושא
  26.06.20 המכרזמודעת פרסום מועד 

 15.00 – 09.00ה' -ימים א' 28.06.2020 החל מתאריך חוברת המכרז מועד קבלת 

 שאלות הבהרהלהגשת מועד אחרון 

 בכתב

 12.00  14.07.20יום ג' 

 12.00 11.08.20יום ג'  למכרז מועד אחרון להגשת ההצעות

 
 
 
 
 
 

 בברכה,                      

 נחמה ברמן                                
 מנהלת מחלקת רכש                                                                                                        

 ידת רכש ולוגיסטיקהיח                                                                                                                     
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 אוניברסיטת חיפה
 07/2020 ' סמכרז  מ

 
 מסמך א'

 2020/07 ס'כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מ
 

 הגדרות .1
 

 ;חיפה ,אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר הכרמל "האוניברסיטה"
 
מעונות הסטודנטים בקמפוס האוניברסיטה ומעונות שקמה בשכונת   "המעונות"

 ;בחיפהרוממה 
 

מהסוגים והמאפיינים המפורטים  מכונות כביסה ומייבשי כביסה  "מכונות"ה
, כמפורט אשר יוצבו במעונות על ידי הזוכה במכרז להלן, 7בסעיף 

 ;במסמכי המכרז
 
 לשימוש דיירי המעונותמכונות הותחזוקה של  הצבה, תפעול  "השירות"

 ;באוניברסיטה םוהסטודנטי
 

 ;לביצוע השירות, כהגדרתו לעיל 07/2020' סמפומבי מכרז   "המכרז"
 

 ;מי שהגיש הצעה למכרז  "המציע"
 

 ;השירות לביצועידי האוניברסיטה -הצעתו נבחרה עלמציע ש  "הזוכה"
 

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

 .'דכמסמך  מסמכי המכרזל ם המצורףהסכה
 

 הצעותהזמנה להציע  .2

ביצוע להצעות להגיש העומדים בדרישות שלהלן,  ,מציעיםבזה האוניברסיטה מזמינה 
 ז. במסמכי המכרכמפורט ו לעיל הגדרתוהשירות כ

 לידיעת המציעים .3

מובא לצורך הערכה והתרשמות המציעים בלבד ואין בו כדי להוות מצג או , להלןהאמור 
התחייבות כלשהי מצד האוניברסיטה או עובדיה או מי מטעמה, והמציע מצהיר כי אין ולא 

או או תביעה כלפי האוניברסיטה ביחס למידע בסעיף זה ו/או טענה ו/תהיה לו כל דרישה 
 .במכרז זה על נספחיואליו קשר לאמור ב

 14)מכונות  28 ,על חשבונו ,הציבספק וליידרש לבמכרז הזוכה  במסגרת השירות, .3.1
 7בהתאם לסוגים ולמאפיינים כמפורט בסעיף  ,מייבשי כביסה( 14-מכונות כביסה ו

 להסכם. 2להלן. כמות המכונות ומיקומן מפורטים בנספח ד'

 כלשהי התחייבותהערכה בלבד ואין בה כדי להוות הינה  המכונותמובהר כי כמות 
והיא תהא רשאית להוסיף או לצמצם את מספר המכונות  ,האוניברסיטה מצד

הזוכה יחויב לפעול ו המוצבות במעונות או להורות על שינוי מיקומן במעונות,
או תביעה  טענהכל  בהתאם להוראות האוניברסיטה בעניין זה והוא מוותר מראש על

 .כלפי האוניברסיטה

בכל דרישות הבטיחות לרבות,  נהדועמתשיוצבו על ידי הזוכה במעונות,  מכונותהכל  .3.2
 .בכל התקנים הרלוונטיים על פי דין נהדועמתהגנה מפני התחשמלות וחבלות וכן, 
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 ,אוטומטי תשלוםמנגנון  בעלות תהיינהבמעונות על ידי הזוכה יוצבו המכונות שכל  .3.3
  להלן. 7כמפורט בסעיף , או במזומןבכרטיס אשראי שיאפשר תשלום 

 נהחושבתהזוכה במכרז יישא בהוצאות החשמל והמים בגין השימוש במכונות, אשר  .3.4
 .כמפורט להלן בהתאם לצריכה בפועל, על פי קריאת מונים

  בלבד: המציעים והתרשמותלצורך הערכה 

 - 1.10.2018לתקופה שבין בגין צריכת מים וחשמל הממוצעת העלות השנתית 
 .ש"ח 70,000-כסך של על   העמד, 30.09.2019

צריכת המים והחשמל לעיל, מבוסס על השימוש שנעשה  עלויותמובהר, כי חישוב 
לכך שעלויות מתחייבת לא האוניברסיטה במעונות, ו כיוםבפועל במכונות המוצבות 

 הזוכה במכרז תהיינה זהות לעלויות המצוינות לעיל. 

התמורה בגין מתן השירות תהא עבור השימוש במכונות והיא תשולם לזוכה  .3.5
  . כאמור במישרין מן המשתמשים, באמצעות מנגנון הגבייה האוטומטי

נכון למועד פרסום המכרז, מתגוררים במעונות  -תרשמות המציעים בלבד לצורך ה .3.6
, ו ידועכי היקף צריכת השירות אינ ,יובהרלמען הסר ספק, דיירים.  1,100-כ
 שימוש כלשהי, או להיקפי לתמורההאוניברסיטה לא מתחייבת כלפי הזוכה במכרז ו

 ם.כלשה

 מסמכי המכרז .4

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

 כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז. .א

 טופס קריטריונים להערכת ממליצים. .1א'

 ונספחיו: טופס הצעה למכרז .ב

 מחירון. .1ב'
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .2ב'
 אודות ניסיון המציע. פירוט .3ב'
 .על היעדר היתכנות להערת עסק חי אישור רו"ח .4ב'

 נוסח ערבות ביצוע. .ג

 :הסכם ונספחיונוסח ה .ד

 .מחירון .1ד'
 .מכונות לפי כמות ומיקוםלהצבת המפרט  .2ד'
 הוראות בטיחות. .3ד'
 אישור עריכת ביטוח. .4ד'

 סף להשתתפות במכרזתנאי  .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

עסקאות  את כל האישורים הנדרשים לפי חוקכדין ויש בידו  ספרים מנהלהמציע  .5.2
 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

סיפק שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות כביסה ומייבשי כביסה, המציע  .5.3
 :בתנאים המצטברים הבאיםועומד לשלושה לקוחות שונים, לפחות, 

חמש לפחות הוצבו, הופעלו ותוחזקו  כאמור כל אחד משלושת הלקוחותאצל  .5.3.1
 .מייבשי כביסהשלושה לפחות מכונות כביסה, ו

לעיל, הופעלו  כאמורממכונות הכביסה וכל אחד ממייבשי הכביסה, כל אחת  .5.3.2
 .אשראי(במזומן וב)מן המשתמשים באמצעות גבייה אוטומטית 
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במשך תקופה רצופה של שנה  נוניתהלקוחות  אחד משלושתהשירותים לכל  .5.3.3
 .31.12.2019ועד  1.1.2015לפחות, במהלך התקופה שבין 

אינם כוללים הערה בדבר  2018הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  .5.4
ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות 

 להערת "עסק חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים.

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

 הליך ההבהרות .6

 12:00בשעה  2014.07.20 לשאלות ובירורים ביחס למכרז ניתן לפנות עד לתאריך .6.1
דוא"ל ל בכתב בלבד. פניות תעשנה "(אשת הקשר)" נחמה ברמןלגב' 

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

 .רק תשובות בכתב תחייבנה לעניין הזמנה זו

ובמידת הצורך  אשת הקשרבאחריות המציע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי  .6.2
 מאשת הקשר.יפעל לקבלת אישור טלפוני 

המציע יציין את שם המכרז ומספרו וכן, יציין את פרטיו  בפנייתו בכתב בדוא"ל, .6.3
המלאים, לרבות שם מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל לתשובה. לגבי כל 

 שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו היא מתייחסת.

תשובות האוניברסיטה לשאלות שהוגשו, עליהן מצאה לנכון להשיב, וכן, הבהרות,  .6.4
ינויים במכרז יופצו באתר המכרזים של האוניברסיטה עדכונים, תיקונים וש

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

באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של האוניברסיטה בדבר  .6.5
 התשובות והעדכונים.

פה או בטלפון, כדי לחייב -הבהרה, שיימסרו בעלאין בכוחו של פרט כלשהו, נתון או  .6.6
את האוניברסיטה או כדי לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים בכתב, אשר 

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

 המכונות .7

עמידות ונות תעשייתיות, מכתהיינה ת על ידי הזוכה במעונו נהוצבתהמכונות ש .7.1
 שיפורטו להלן: מאפייניםהסוגים והמואמינות, 

 

 כביסה מייבשי כביסה מכונות

גודל תוף 
 מינימלי

 ק"ג 8 ק"ג 8

 למייבשי הכביסה יהיה פתח חזיתי פתח חזיתי. המכונות הכביסה יהיל מאפיינים

 במעונות נהוצבתש מכונות הכביסהכל 
 תכניות כביסה, 4 לפחות נהלוכלת

המתאימות לסוגי כביסה שונים, לרבות 
כביסה עדינה, כביסה צבעונית, כביסה 

 לבנה וכד'.

תתבצע אוויר הפליטת  בכל מייבשי הכביסה,
צינור פליטת אדים. כל שינוי אשר באמצעות 

התקנת הצינור יתבצע  לטובתיידרש 
 באחריות ועל חשבון המפעיל.

תכנית בנוסף,  ,נהלוכלתמכונות הכביסה 
 ללא סחיטה.

תוגדר מייבשי הכביסה תכנית הייבוש ב
 דקות. 40קבועה של כתכנית 

 יוסיף ייבש הכביסהכל שקל נוסף שיוכנס למ ות.דק 40תכנית כביסה לא תעלה על 
)מעבר  לתכנית הייבוש דקות נוספות 5

 .לתכנית הקבועה(

mailto:nberman@univ.haifa.ac.il
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שנה אחת לכל היותר  בנות -חדשות  ינההיתעל ידי הזוכה  נהוצבתכל המכונות ש .7.2
ית הקנייה או כל מסמך בונהזוכה במכרז יציג לאוניברסיטה את חשממועד ייצורן. 

 רישה מצד האוניברסיטה.דבלת קם עיד מהמכונות, אחר המעיד על שנת ייצור 

באמצעי בעלות מנגנון תשלום אוטומטי שיאפשר תשלום  ינההיתכל המכונות  .7.3
 התשלום הבאים: 

ויכללו  )בש"ח( יקלטו את כל סוגי המטבעות המכונות - תשלום במזומן .7.3.1
 .מנגנון להחזרת עודף

 כל סוגי כרטיסי האשראי. - תשלום בכרטיס אשראי .7.3.2

יהיה אוטומטי כאמור, יעמוד בתקנים הרלוונטיים והתשלום המובהר, כי מנגנון 
בהתאם לכל דרישות הדין, ובאחריות הזוכה לדאוג למיגון ואבטחת מידע בעת 

 .והוראות כל דין בכרטיסי אשראי, על פי דרישות חברות האשראי תשלום

כל דרישות הדין  תקיימנה אתעל ידי הזוכה במעונות  נהוצבתכל המכונות ש .7.4
דרישות הבטיחות, לרבות הגנה  כל תקיימנה אתוהתקנים הרלוונטיים ובכלל זה, 

 מפני חבלות או התחשמלות.  

ו הבלעדית של יהיו בבעלות במעונות נהבוצתש המכונותכי מובהר, למען הסר ספק,  .7.5
לא יחול עליה וכי האוניברסיטה אינה בבחינת שומר ו ובאחריותו הבלעדית הזוכה

. באחריותו של הזוכה למגן את המכונות מפני 1967-חוק השומרים, תשכ"ז
ובכל מקרה, האוניברסיטה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם  פריצות/גניבות

 במהלך תקופת ההתקשרות ו/או בקשר עמה. שייגרמו למכונות

  השירות .8

 14-כביסה ו מכונות 14במסגרת ביצוע השירות הזוכה במכרז יידרש לספק ולהציב  .8.1
 . להסכם 2ד'נספח ב המפורטיםבאתרים , במעונות האוניברסיטה מייבשי כביסה

יובהר, כי האוניברסיטה תהא רשאית לצמצם או להרחיב את כמות למען הסר ספק, 
והזוכה במכרז המכונות ו/או לשנות את מיקומן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

מבלי שיהיה בכך כדי לשנות את תנאי  יחויב לפעול בהתאם להנחיות האוניברסיטה,
 ההסכם.

כרז ועל חשבונו אספקת והתקנת המכונות תתבצע באחריותו המלאה של הזוכה במ .8.2
 התקנת תשתיות, לרבות הובלה, התקנה, עלויות חשמל ומים, על כל הכרוך בכך, -

 מפורט בהסכם מסמך ד'"ב, והכול כביטוחים, בטוחות וכיואמצעי בטיחות, 
  .ובנספחיו

 על חשבון הזוכה, תתבצעוחיבורן לתשתיות האוניברסיטה התקנת המכונות  .8.3
והזוכה  ,באוניברסיטה הנדסה תשתיות ובינויאגף מלא של בפיקוח בתיאום ו

 בשיתוף פעולה עם נציגי האוניברסיטה.לעבוד מתחייב 

טכנאים מיומנים ומוכשרים  בזמינות וברמה  הזוכהיעמיד  לצורך ביצוע השירות  .8.4
 הגבוהה ביותר.

הזוכה יחזיק מלאי זמין של חלפים, לכל סוגי המכונות שיסופקו ויוצבו על ידו  .8.5
 עת במהלך תקופת ההסכם ולצורך ביצוע השירות. במעונות, בכל

המכונות, לרבות, אך לא רק, ביצוע טיפולים תקופתיים כל הזוכה ידאג לתחזוקת  .8.6
וכן,  קוזיזומים, אחת לחודש, על ידי טכנאי מטעמו, הכולל ניקיון מגירות ופתחי ני

מראש בתיאום  וצעוביתחזוקה כאמור עבודות  תיקון/החלפת רכיבים לפי הצורך.
כל  יפורטולהפיק דוח בו  , הזוכה יידרש, ובסופןעם מנהלת המעונות או מי מטעמה

 .וצעושב פעולות התחזוקה

 שיכלול את , בעברית ובאנגלית,שילוטן על גבי המכונות/בסמוך לההזוכה יציב  .8.7
יה במקרה של תקלה או אי כתובת ומספר טלפון לפנ הפרטים הבאים: שם הזוכה,

 ן למתן מענה כמפורט בהסכם.מתן עודף ויהא זמי
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תוך פרקי הזמן  מענהייתן  הדורשת טיפול של טכנאי, הזוכה של תקלהכל מקרה ב .8.8
קריאת  ;שעות 48תוך קריאת שירות שתתקבל בימים א עד ה' תטופל  :הבאים

 שעות שלאחר השבת/החג. 48תוך תטופל בימי שישי וערבי חג שירות שתתקבל 

הבדיקה או הטיפול, כי יש צורך בהחלפת אחת ככל שיתברר לזוכה, במסגרת  .8.9
המכונות או יותר, הזוכה יודיע זאת לאוניברסיטה ויישא בכל העלויות לצורך 

בהתאם לסוגים וזהות במכונות  נהוחלפת מכונותהחלפה כאמור. למען הסר ספק, ה
 . לעיל 7בסעיף ולמאפיינים המפורטים 

להפעלת המכונות, בכל  ובאנגלית,, בעברית הזוכה יציב בצורה בולטת לוח מחירים .8.10
למען המכונות או בכל מיקום אחר, לפי דרישת האוניברסיטה.  נהוצבתמקום בו 

 מע"מ כדין. בתוספת לקהל הלקוחות ובהר, כי המחירים יוצגו הסר ספק, י

האוניברסיטה תתקין מוני חשמל ומים בסמוך לאתרי המכונות, שבאמצעותם תפיק  .8.11
 להלן. 9יף חשבוניות לתשלום כאמור בסע ייםאחת לחודש

  התמורה .9

, מן המשתמשיםבמעונות, במישרין ור השימוש במכונות עבהזוכה יקבל תמורה  .9.1
וצעו על ידו ימחירים שהוראות ול, ובהתאם להאוטומטיגביה מנגנון הבאמצעות 

 1. המחירון שצורף להצעה הזוכה יצורף כנספח ד'1נספח ב' - מחירוןמסגרת הב
  .להסכם

העלויות הכרוכות בביצוע  כלאת  יכללובמחירון ינקבו שמחירים הלמען הסר ספק, 
עלויות החשמל , המכונות, הובלתן והתקנתןעלות  לרבות ,וכל רכיביעל  השירות
 ."בוכיוהביטוחים הבטוחות והמים, 

זולת התעריפים המופיעים במחירון, שכאמור ישולמו לזוכה במישרין על ידי  .9.2
או ל תמורה נוספת מהאוניברסיטה הזוכה זכאי לכ במכונות, לא יהאהמשתמשים 

 .המשתמשיםמ

יובהר, כי המחיר המוצע לכל תכנית יהא אחיד, הן לגבי תשלום במזומן והן לגבי  .9.3
תשלום באשראי וייאסר על הזוכה להוסיף עמלות או תשלומים נוספים בגין שימוש 

 באחד מאמצעי התשלום כאמור.

במהלך כל תקופת ההסכם, כהגדרתה להלן, תעריפי השימוש הזוכה מתחייב, כי  .9.4
 במכונות לא יעלו על התעריפים הנקובים במחירון.

 .קריאת מונים פי-על, מים בגין השימוש במכונותהחשמל וה יישא בהוצאותהזוכה  .9.5

נות בגין צריכת חשמל ומים ותעבירם חשבו ,האוניברסיטה תפיק אחת לחודשיים
לאוניברסיטה את חשבונות החשמל והמים מידי חודשיים, תוך . הזוכה ישלם לזוכה

 .כפי שיפורט בהסכם, ימים ממועד המצאתם 10

 מועד וכתובת להגשת הצעות למכרז .10

לתיבת המכרזים הממוקמת ביחידת רכש ולוגיסטיקה  יש להגיש ההצעה למכרזאת  .10.1
לא , 2קומה  ,בבניין הראשי 3/202באוניברסיטת חיפה, חדר באגף כספים ובקרה 

הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא . 12:00שעה ב 2011.08.20ג' ם מיויאוחר 
 . תובא לדיון

לא כלשהו, עד המועד הנ"ל,  משלוחיםשירות  באמצעותהצעה בדואר, או המשלוח  .10.2
( לעיל 10.1למקום המתואר בס"ק ) גיעתעל דרישות המכרז, אם ההצעה לא יענה 

 בזמן כאמור.
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 הגשת הצעות למכרזאופן  .11

ההצעה למכרז, על כלל נספחיה, תוגש בעותק אחד במעטפה סגורה ועל גביה יירשם  .11.1
 מספר המכרז ונושא המכרז.

 הצעה למכרזהטופס  פי-עלהצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ו .11.2
, הנדרשים המכרז והמסמכים מסמכישאר , ויצורפו אליה כל מסמך ב'כ המצורף

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

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

 נדרש לעשות כן.בו באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום 

כשהם על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז,  .11.3
על  ,כתב הוראות זהנדרש בכ ,לחתוםו ים או כתובים בכתב יד קריא וברורמודפס

 .ההצעה ועל כל המסמכים הנלווים לה

בהתאם  מסמך ב' לטופס ההצעה 1ב'כנספח המצורף  המחירוןהמציע למלא את  על .11.4
 נקבושיהסכומים ולהגישו כחלק מהצעתו. מובהר כי  ,מחירוןלהוראות למילוי ה

את כלל הוצאות המציע במימוש ההסכם, לרבות יכללו ו יםסופייהיו  במחירון
עלויות , ןהמכונות, הובלתן והתקנתעלות  ,וכל רכיביעל  עלויות ביצוע השירות

 "ב.וכיוהביטוחים הבטוחות החשמל והמים, 

במספרים שלמים ו מע"מ, ללא תוספת, חדשיםלכל רכיב ינקבו בשקלים המחירים 
אותו סעיף,  לגבי שלו המחיר הצעת, שלמים במספרים מחיר ימלא שלא מציעבלבד. 

אג' ועד  51-; ממטה כלפי –אג'  50תעוגל כלפי מעלה או כלפי מטה באופן הבא: עד 
. "עיגול" זה יבוצע הן לצורך השוואת הצעתו להצעות מעלהכלפי  –השקל הקרוב 

 במכרז. יזכה באםהמציעים האחרים במכרז והן יחול 

המחירים יוצגו לקהל הלקוחות, על גבי לוח מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר, כי 
 .המחירים, בתוספת מע"מ כדין

, פרטים לגבי המציע, רישיונות ואישורים לרבות כל על ההצעה לכלול, בין השאר .11.5
 האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף. 

על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו בכל עמוד ועמוד של כל מסמכי המכרז  .11.6
וההסכם וכן, כל מסמך אחר שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה. בנוסף, על המציע 

 :לצרף את המסמכים הבאים

של מסמכי ההתאגדות ותעודת  העתק נאמן למקור -מציע שהוא תאגיד  .11.6.1
 הרישום של התאגיד; תדפיס עדכני מרשם החברות.

משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו אישור עדכני  .11.6.2
עוסק מורשה וכי הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק מס 

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

לעיל, המציע יצרף להצעתו  5.2עמידתו בתנאי סף סעיף לצורך הוכחת  .11.6.3
נספח בנוסח  1976-תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 לטופס ההצעה.  2ב'

לעיל, המציע יפרט במסגרת  5.3בתנאי סף סעיף ורך הוכחת עמידתו לצ .11.6.4
להם סיפק  ,לפחות לקוחות שלושהפרטים אודות  ,לטופס ההצעה 3ב'נספח 

 כביסה  ומייבשיכביסה שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות 
סוג  ,מספר מכונותהתקשרות, , לרבות, תקופת המקיימים את תנאי הסף

 .פרטי איש קשר ממליץהמכונות ו

לעיל, המציע יצרף להצעתו  5.4רך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף לצו .11.6.5
)יש למלא את החלופה  לטופס ההצעה 4ב'נספח אישור רו"ח בנוסח 
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שור יודפס על נייר לוגו של משרד אין מניעה כי האי. הרלוונטית בלבד(
  רו"ח.

ב לחוק חובת 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  .11.6.6
צהיר , המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ות1992-התשנ"במכרזים, ה

 .ב לחוק כאמור2כהגדרתם בסעיף 

 תות בנקאייוערבו .12

עם חתימת הזוכה על ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית בד בבד  .12.1
 חמישיםש"ח ) 50,000 בסך של 'גכמסמך צמודה בנוסח המופיע במסמכי המכרז 

חייבויותיו של כבטוחה למילוי כל אחת מהת (, אשר תשמשדשיםחשקלים אלף 
ידי הזוכה )להלן: -, ולהבטחת אחריות טיב מתן השירות עלהסכםהפי -הזוכה על

  (."ערבות הביצוע"

 כל שינוי ו/או תוספתמתבקשים להקפיד על נוסח הערבות ושלא לבצע המציעים 
עשויים להוביל מובהר כי כל שינוי ו/או תוספת כאמור  '.גבנוסח הערבות מסמך 

יש להגיש ערבות  לפי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. לפסילת ההצעה
 .לשם המציע זההולהקפיד כי שם הנערב בערבות  מקורית בלבד

ימים מתום תקופת ההסכם, או כל  90ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד חלוף  .12.2
מדד צמודה ל ותהא, תקופת הארכת ההסכם, ככל שתוארך, כאמור בהסכם

 המחירים לצרכן.

  הזוכה במכרזקריטריונים לבחירת  .13

 עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז. נהתיבדק תחילה, .13.1

 :לפי הקריטריונים והמשקלות הבאים, תיבדקנה ההצעות הכשרות לאחר מכן, .13.2

 משקל ניקוד בהתאם לקריטריון קריטריון

מתוך הלקוחות  רסיטה תפנה למספר זהה של ממליצים,האוניב איכות
 קשר לאנשי או ,להצעה 3בנספח ב'שפורטו על ידי כל אחד מן המציעים 

, לפי 10עד  1ותבקש מהם לדרג את המציע מ ,דעתה שיקול לפי ,אחרים
הקריטריונים המפורטים בטופס הקריטריונים להערכת ממליצים, 

 . לכל אחד מהקריטריונים יינתן משקל זהה.1כנספח א'המצורף 

 ,במסגרת בדיקה זו, את הזכותשומרת לעצמה  האוניברסיטה
ככל שיש לה ניסיון קודם שלה עם המציע, הבניסיון גם להתחשב 

אמות המידה ל בהתאם, כאמור ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והכול
 בטופס כאמור. ולמשקלות המצוינים 

גביה ממליץ לא יידע לתת מענה או שהשאלה לא תהיה שאלה של
המציעים מוותרים על כל טענה ו 10קודות מתוך נ 5רלוונטית, תקבל 

 .בעניין זה

15% 

 

 

 

 מסחרי

 אחת כל עבור ,כביסה מכונת להפעלה בודדת של המוצע אחידהמחיר ה
 ההפעלה.  מתוכניות

רב הנקודות בקריטריון ע את המחיר הזול ביותר יקבל את ממציע שיצי
 זה ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.

51%  

 של לתכנית כביסה מייבש להפעלה בודדת שלהמוצע אחיד המחיר ה
 דקות. 40

רב הנקודות בקריטריון ע את המחיר הזול ביותר יקבל את ממציע שיצי
 זה ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.

דקות  5יאפשר שימוש של מעבר לכך,  ,*כל שקל נוסף שיוכנס למכונה
 נוספות.

34%  

 100% סה"כ
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, בהתאם לאמות המידה הציון המשוקלל הגבוה ביותראת  קבלהמציע הכשר שי .13.3
 .יזכה במכרז והמשקלות המפורטים לעיל,

הצעות סופיות,  ןהבמכרז ידי המציעים -על נהוגשתמובהר בזאת כי ההצעות ש .13.4
בנוגע להצעות שיוגשו על משא ומתן כלשהו עם המציעים  והאוניברסיטה לא תנהל

 על ידם. שהוצעו המחירים ידם, לרבות לעניין 

 הזוכה במכרז .14

 ידי-לים ממועד הודעת הזכייה במכרז לזוכה, או במועד אחר שיקבע עימ 14בתוך  .14.1
הזוכה מתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם , האוניברסיטה

להמציא לאוניברסיטה את ערבות  ,ביצוע והוצאה לפועל של הזכייה במכרז וכן
כנספח בנוסח המצורף  יםואת אישור עריכת הביטוח לעיל 12הביצוע, כאמור בסעיף 

  להסכם. 5ד'

"(. הכשיר השנייה )להלן: "ירשאית לבחור מציע נוסף ככשיר לזכהאוניברסיטה  .14.2
עתה להתקשר בהסכם עם הכשיר השני ככל רשאית לפי שיקול ד האהאוניברסיטה ת

ההסכם. אין מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו/או לא או לא מסוגל הזוכה כי יתברר ש
באמור כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז 

 .חדש ואין בו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו לאוניברסיטה נגד הזוכה

 ההתקשרות ותנאיה .15

 -בשתחילתה  חודשים 36לתקופה של  תהא זה מכרזפי -התקשרות בין הצדדים על .15.1
  "(.תקופת ההסכם)להלן: " 31.12.2023-בוסופה  1.1.2021

להאריך  ,המוחלט בהתאם לשיקול דעתה ,הבלעדית שמורה הזכותלאוניברסיטה  .15.2
כך שסך אחת כל אחת,  חודשים 12לוש תקופות נוספות, בנות שב את תקופת ההסכם

ידי הודעה -על ,, וזאתחודשים )שש שנים( 72 עלה עליכל תקופת ההתקשרות לא 
 זוכה. ההרלוונטית ההתקשרותימים מסיום תקופת  30-יאוחר מ לא זוכה,שתינתן ל

כל טענה בקשר עם אי הארכת ההסכם, ככל שלא יוארך מעבר מוותר מראש על 
 .או תקופת ההארכה, לפי העניין לתקופת ההסכם

ההסכם, אלא אם  תקופת על הזוכה להציב את המכונות במעונות מיד עם תחילת .15.3
. האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות להוסיף תחליט האוניברסיטה על מועד אחר

ולשנות את התנאים הנ"ל או חלק מהם, או להתנות תנאים אחרים, לפני חתימת 
 ההסכם הפורמאלי בין הזוכה לאוניברסיטה.

 תוקפה של הצעה למכרז וביטולה .16

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. מיםי 90יהא  למכרז תוקפה של ההצעה .16.1

מהמועד האחרון להגשת הצעות,  מיםי 90סתיימו תוך ילא במקרה שהליכי המכרז  .16.2
ימים  90-במוארך תוקף הצעתם  למציעים כי הודיעל תהא רשאית האוניברסיטה

  .מראש שלא להתנגד לכךנוספים והמציעים מתחייבים 

 ביטול המכרז .17

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו, או לצאת למכרז חדש  .17.1
לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא מכל סיבה שהיא, 

 .וכיו"ב משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמניםיעמדו בדרישות הסף או כתוצאה 

ניברסיטה תהא רשאית דין, מובהר ומודגש כי האו פי-לאמור לעיל וכאמור עלבנוסף  .17.2
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 /ם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ובסיס סביר להניח שהמציעים, כול

 .בניסיון ליצור הסדר כובל

בעקבות ביטול המכרז. הודעה  בשום מקרה פיצוי כלשהוהאוניברסיטה לא תשלם  .17.3
עם  שנמסרו על ידם , כפיעל ביטול המכרז תועבר למציעים בדוא"ל או למספר הפקס

 .קבלת חוברת המכרז
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 שונות .18

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך  .18.1
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 ההזמנה ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו

 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  .18.2
תקנה זכות  -בגוף מסמכי המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת 

מכל שינוי, תוספת והסתייגות כאילו לא היו, או לפסול לאוניברסיטה להתעלם 
 ל לפי שיקול דעתה הבלעדי.והצעה, הכ

לקבל  האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי .18.3
 ת המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.יווריהבהרות או כדי להסיר אי בה

 המציע ידי-על ביטוחים לקיום אוניברסיטהה לדרישות מופנית המציעים לבתשומת  .18.4
 כנספח הביטוח המצורף אליו ובנספחלהסכם  12ף בסעי המפורטותבמכרז,  שיזכה

 הביטוחים את לרכוש יכולתם את מבטחיהם עם מראש לוודא המציעים על .4ד'
 . במכרז יזכוש מקרהב הנדרשים

 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  .18.5
ש"ח. מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה,  500של לתשלום 

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

או תביעה כלפי רסיטה והמציע מוותר על כל טענה בהצעה הזוכה מוקנה לאוניב
 .האוניברסיטה בעניין זה

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

האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.  .18.6
 פיו.-אין בעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על

שור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים סמכות השיפוט הייחודית בכל הק .18.7
 ט המוסמך בעיר חיפה בלבד. או להסכם תהא לבית המשפו/למכרז 

בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו, הנכם מתבקשים להחזיר  .18.8
 לאוניברסיטה  את כל מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה.

 אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל.

 תאריך: ______________
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 1נספח א'

 
 ממליציםע"י  איכות להערכת קריטריונים טופס

 
 

 ____________________  המציע:שם 
 

 ____________________  שם המעריך:
 

 ____________________  לקוח:השם 
 

 ____________________  :תפקיד בארגון
 

 ___________________________   :טלפון
 
 

  
 הממליצים. ן שיעניק כל אחד מ **תסוכם כמות הנקודות

 
 הערות:

 
            

 
            

 
            

 
 
 

 _____________        :תאריך
 

 
 
 

 בסולם  ציון קריטריונים מס"ד

 10 – 1של 

 הערות

  היענות, אמינות, גמישות וכו'( )איכות השירות  1

 (1 - , איכות נמוכה10 - )איכות גבוהה

  

 תחזוקת המכונותאיכות וטיב  2

 (1 -, לא טובים 10 - מאוד )טובים

  

  המכונותטיב  3

 (1-נמוכה איכות, 10- איכות מצוינת)

  

 עמידה בלוחות זמנים 4

 (1-, לא טובה10-)טובה מאוד

  

 הערכה כללית 5

 (1-, לא מומלץ10-)מומלץ
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 אוניברסיטת חיפה
 07/2020 ' סמכרז מ

 
 מסמך ב'

 
 הצעה למכרזטופס 

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה 
 שדרות אבא חושי 

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ., 
 

 במעונותומייבשי כביסה  להצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות 07/2020 'סמכרז מלהצעה  הנדון:
 האוניברסיטה

 

 , 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
להצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות ומייבשי כביסה במעונות  זו ובהתאם לכך, אנו מגישים הצעתנו

 , כמפורט להלן:"(ההצעה)להלן: " ללא כל הסתייגותהאוניברסיטה, 

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

 .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
אם לתנאים המפורטים במכרז ונספחיו, מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות בהת

 המצורפים ואלה שלא צורפו. 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מצהירים כי:

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

ספרים כדין ויש בידינו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  המציע מנהל .3.2
 . האישורים רצ"ב להצעתנו. 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 להצעתנו זו. 2ב'נספח רצ"ב תצהיר חתום ומאומת בנוסח  ,כמו כן

אינם כוללים הערה בדבר ספקות  2018לשנת  המציעהמבוקרים של הדוחות הכספיים  .3.3
המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק חי"  המשך קיומו שלממשיים לגבי 
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להצעתנו  4ב'נספח . רצ"ב אישור רו"ח בנוסח ממועד החתימה על הדוחות האחרונים
 .)לפי החלופה הרלוונטית( זו

למציע ניסיון מוכח במתן שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות כביסה ומייבשי  .3.4
ם, לפחות, כאשר אצל כל אחד מהלקוחות הוצבו, תופעלו , לשלושה לקוחות שוניכביסה

במהלך התקופה שבין  ותוחזקו לפחות חמש מכונות כביסה ושלושה מייבשי כביסה,
תצהיר חתום ומאומת סיוננו כאמור במסגרת יפירוט נרצ"ב  .31.12.2019ועד  1.1.2015

  להצעתנו זו. 3ב'נספח בנוסח 

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

ומימושו  'ד כמסמךהמצורף ההסכם  פי-עלאנו מצהירים כי ידוע לנו כי ההתקשרות תתבצע  .5
על ידי הסטודנטים בפועל  בהןהצבת המכונות במעונות והשימוש שייעשה יהא באמצעות 
 .םרכיהובהתאם לצ ודיירי המעונות,

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהאוניברסיטה לא משלמת לנו אלא שהתמורה תשולם לנו במישרין  .6
 על ידי המשתמשים, באמצעות מנגנון הגבייה האוטומטי המותקן על גבי המכונות.

אינו ידוע במועד ביצוע המשתמשים  ידי-עלבפועל אנו מצהירים כי היקף צריכת השירות  .7
, או להיקפים כלשהי לתמורה כלפי הזוכה במכרז האוניברסיטה לא מתחייבתו המכרז,

  כלשהם.

תהא רשאית לבצע שינויים בכמות המכונות ו/או האוניברסיטה שידוע לנו כי אנו מצהירים  .8
ים לפעול , ואנו מתחייבפי שיקול דעתה הבלעדי-בהתאם לצרכיה ועל במיקומן בכל עת

 בהתאם להנחיותיה.

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

 כאמור.

שכאמור תשולם לנו במישרין על ידי המשתמשים  ,השירותמתן בגין  התמורה שאנו מבקשים .9
אם נזכה במכרז, המחירון יצורף  .להצעתנו המצורף 1ב'נספח  מפורטת במחירון ,במכונות
 להסכם ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1ד'כנספח 

אנו מצהירים כי קראנו היטב והבנו את מנגנון קביעת המחירים המפורט במחירון הנ"ל והוא 
 ולא יהיו לנו טענות בקשר אליו. מקובל עלינו

אנו מאשרים כי זולת התשלום המפורט במחירון ובהוראות ההסכם, אותם נגבה במישרין מן  .10
 המשתמשים במכונות, לא נהיה זכאים לכל תמורה נוספת מהאוניברסיטה או מהמשתמשים. 

את כלל יכללו ו יםסופיאנו מצהירים כי ידוע לנו שהמחירים שיוצעו על ידינו במחירון יהיו  .11
המכונות, עלות  ,וכל רכיביעל  עלויות ביצוע השירותבמימוש ההסכם, לרבות  ינוהוצאות

 ולמעט מע"מ ,"בוכיוהביטוחים הבטוחות עלויות החשמל והמים, , הובלתן והתקנתן
 .בדין תווסף בהתאם לשיעורושי

לוח המחירים, על גבי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לנו שהמחירים שנציג לקהל הלקוחות, 
 יהיו סופיים ויכללו מע"מ כדין.

 אנו מצהירים כי ידוע לנו שעלינו לשאת בהוצאות החשמל והמים בגין שימוש במכונות.  .12

 )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'(: המציעלהלן פרטים אודות  .13
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   :_______________________המציע תחתימ

 *העסק של המציעהודעה על גודל  .14

 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 בזאנו  .15
תשמש כבטוחה למילוי כל ש( ש"ח אלףחמישים ) ש"ח 50,000של בסך  ובלתי מותנית
. ערבות זו תהיה צמודה למדד )ערבות ביצוע( 'גמסמך כ המצורף ההסכם פי-עלהתחייבויותינו 

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

 כמפורט להלן:תעודות והאישורים את האנו מצרפים להצעתנו  .16

16.1. _________________________________ 

16.2. _________________________________ 

16.3. _________________________________ 

16.4. _________________________________ 

, ומתחייבים מסמך א', מכרז, בתנאים המפורטים בכתב ההוראותאנו מסכימים לניהול ה .17
 .ת כתב זהלמלא את כל הוראו

 בשינויים המחויבים לפי העניין,, 'דכמסמך מצורף הבנוסח  לחתום על ההסכםאנו מתחייבים  .18
 מהיום בו יודע לנו על ידכם כי זכינו במכרז. ימים 14בתוך 

 מיםי 90אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  .19
אנו מסכימים כי ככל  כנקוב בכתב ההוראות. ,הצעות למכרז הגשתל אחרוןההסופי מהמועד 

 יום נוספים. 90שיידרש לעשות כן יוארך תוקף הצעתנו ב

ם מראש על כל טענה, לרבות אנו מאשרים ומסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומוותרי .20
בדבר אי הבנה או אי ידיעה, ומצהירים כי נהיה מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או 
דרישה נגד האוניברסיטה בקשר להצעתנו, או בקשר להוצאות שהוצאו להכנת ו/או הגשת 

 כרז.הצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם התקבלה הצעה כלשהי ובין אם בוטל המ
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   :_______________________המציע תחתימ

 אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .21

 אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה את המסמכים הבאים: .22

 ;ידינוחתום על  , על נספחיו07/2020כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מס'  .22.1

 לכתב ההוראות; 11.5כלל המסמכים המפורטים בסעיף  .22.2

 למתן השירות; 07/2020הצעה למכרז מס'  .22.3

 מסמכי המכרז על כלל נספחיו, חתומים על ידינו; .22.4

 מסמכי הבהרות וקבצי תשובות חתומים על ידינו )ככל שיהיו כאלה(; .22.5

 ; מחירון מלא וחתום על ידינו ובו הצעת המחיר שלנו

 

 

     
 תאריך  חותמת  חתימת מגיש ההצעה

 
 
 
 
 
 

 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 / _________
 

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

 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

 1ב' נספח
 מחירון

 
 

 :המחירוןהוראות למילוי 

את מכונת כביסה וב תכנית בודדתלהפעלת  מוצעההאחיד מחיר את ה להלןשיש למלא בטבלה  .1
 .מייבש כביסהבהמוצע להפעלת תכנית בודדת האחיד המחיר 

 המחיר המוצע יהיה אחיד לכל התכניות במכונת הכביסה /במייבש הכביסה. .2

והזוכה במכרז לא  המחיר המוצע יהיה אחיד הן לגבי תשלום במזומן והן לגבי תשלום באשראי .3
  תשלומים נוספים בגין שימוש באחד מאמצעי תשלום כאמור.ות ו/או למיהיה רשאי להוסיף ע

  .מע"מ ללא תוספת ,בשקלים חדשים מוצעהמחיר יש לציין את ה .4

 ינקבו במספרים שלמים בלבד.המוצעים במחירון המחירים  .5

, הצעת המחיר שלו לגבי אותו הסעיף תעוגל כלפי מחיר במספרים שלמיםמציע שלא ימלא 
אגורות  51 -כלפי מטה; מ המחיר יעוגל אגורות, 50המנגנון הבא: עד  מעלה או כלפי מטה, על פי

"עיגול" כאמור יבוצע לצורך השוואת הצעתו  כלפי מעלה.המחיר יעוגל ועד השקל הקרוב, 
 יזכה במכרז.ככל ש כתעריף דמי השימוש ות של המתחרים במכרז והוא יקבעלהצע

יכללו ו )למעט תוספת המע"מ כאמור לעיל( יםסופייהיו  במחירון שינקבוהסכומים מובהר כי  .6
עלות  ,וכל רכיביעל  עלויות ביצוע השירותאת כלל הוצאות המציע במימוש ההסכם, לרבות 

 ."בצוכיוהביטוחים הבטוחות עלויות החשמל והמים, , המכונות, הובלתן והתקנתן

ת, אשר יוצב בכל מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר, כי על גבי לוח המחירים להפעלת המכונו
מקום בו תוצבנה המכונות או בכל מיקום אחר )לפי דרישת האוניברסיטה(, יוצגו המחירים 

 בתוספת מע"מ כדין.

, הדבר עשוי להוביל מכונותמן ה אחתלגבי  מחיר יוצעלא אם יש למלא את הטבלה בשלמותה.  .7
 . , בהתאם לשיקול דעתה של האוניברסיטהלפסילת ההצעה

 

 

בודדת  הפעלהלמוצע ה האחידמחיר ה 
 מע"מ ללא תוספתבש"ח 

 מכונת כביסה

 

 

 מייבש כביסה

 

 
 

 
 
 
 

 

     
 תאריך  חותמת  חתימת מגיש ההצעה
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   :_______________________המציע תחתימ

 

 2ב' נספח

 אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 
 

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

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

, ואם נכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות .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  - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .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

  והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע לחוק שוויון זכויות חלות על המציע  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
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; אם התחייב המציע בעבר לפנות  ובהתאם לצורך,

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה  למנהל
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 
ן; וכן, המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומ

 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

 חתימה:___________________

 עו"דאישור 

 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 
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

  3ב' נספח
 

 המציעתצהיר אודות ניסיון 
לשלושה שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות כביסה ומייבשי כביסה,  הסיפקחברתנו 

 :בתנאים המצטברים הבאיםלקוחות שונים, לפחות, ועומדת 

, לפחות חמש מכונות כביסהכל אחד משלושת הלקוחות כאמור הוצבו, הופעלו ותוחזקו אצל  .1
 .שלושה מייבשי כביסהלפחות ו

לעיל, הופעלו באמצעות גבייה  כאמורממכונות הכביסה וכל אחד ממייבשי הכביסה, כל אחת  .2
 .אשראי(במזומן וב)מן המשתמשים אוטומטית 

במשך תקופה רצופה של שנה לפחות, במהלך  ניתנוהלקוחות  אחד משלושתהשירותים לכל  .3
 .31.12.2019ועד  1.1.2015התקופה שבין 

שם הלקוח  מס"ד
עבורו ניתן 

 השירות

מספר המכונות 
שהוצבו, תופעלו 

 ותוחזקו

כל המכונות 
והמייבשים 

שצוינו 
הופעלו 

באמצעות  
גבייה 

אוטומטית 
)במזומן 

 ובאשראי(

 פרטי איש קשר מועד מתן השירות
 מטעם הלקוח

מספר 
מכונות 
כביסה 

 (5)מינ' 

מספר 
מייבשי 

כביסה     
 (3)מינ' 

 התחלה

00/00/0000 

 סיום

00/00/0000 

 שם

 

מס' 
 טלפון

1     תנאי ה
 מתקיים

  התנאי
 לא מתקיים

    

2     תנאי ה
 מתקיים

  התנאי
 לא מתקיים

    

3     תנאי ה
 מתקיים

  התנאי
 לא מתקיים

    

 .לפרט בהרחבה במסמכים נלווים ניתןבמידת הצורך, 

 
 

    

 חתימה וחותמת המציע  תפקיד המציע  שם המציע

 

 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 
 ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונותוכי יהיה/תהי 
 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.  

     
 תאריך  חתימה וחותמת  שם
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   :_______________________המציע תחתימ

  4ב' נספח
 

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

 
 _______________ תאריך:

 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 

 להצבה, 07/2020 'סמבעניין מכרז  עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון: 
 "המכרז"(  :)להלןתפעול ותחזוקה של מכונות ומייבשי כביסה במעונות האוניברסיטה 

 

 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 ______.

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

 .יומו של המציע "כעסק חי" )*(המשך ק

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
דיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה , לרבות בהתבסס על הבלידיעתנו

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   )*(

 בישראל. 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 החשבוןלוגו של משרד יודפס על נייר אין מניעה כי האישור . 
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   :_______________________המציע תחתימ

 : נוסח למציעים שנערכו עבורם גם דוחות סקורים2חלופה 
 

 _______________ תאריך:
 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 

 להצבה, 07/2020 'סמבעניין מכרז  עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון: 
 "המכרז"(  :)להלןתפעול ותחזוקה של מכונות ומייבשי כביסה במעונות האוניברסיטה 

 

 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 לעילשל המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי

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 . 
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   :_______________________המציע תחתימ

 חיפה אוניברסיטת
 07/2020 ' 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 חמיש ש"ח )במילים: 50,000 מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
"( ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, להבטחת מילוי  תנאי סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "

מכונות ומייבשי כביסה במעונות צבה, תפעול ותחזוקה של לה __מיום _____ההתקשרות 
 ידי  הנערב.  -על ,האוניברסיטה

 
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 
דרישתכם בכתב אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה בין מדד 
הבסיס למדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו, מבלי להטיל עליכם לבסס 
דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכך, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 

 ערב. מהנ
 

 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          
 

             
 הבנקחתימה וחותמת            

 .    תאריך: 
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   :_______________________המציע תחתימ

 אוניברסיטת חיפה
 07/2020 'סמכרז מ

 
 'דמסמך 
 

 הסכם 
 
 

  2020 שנת________ לחודש ___ שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום
 
 
 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: "      

 

 

להצבה, תפעול ותחזוקה לקבלת הצעות  07/2020 'סוהאוניברסיטה פנתה במכרז מ הואיל
 ;האוניברסיטהשל מכונות ומייבשי כביסה במעונות 

 
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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   :_______________________המציע תחתימ

 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"
 

מעונות הסטודנטים בקמפוס האוניברסיטה ומעונות שקמה  " המעונות"
 פה;בשכונת רוממה בחי

 

מכונות כביסה ומייבשי כביסה מהסוגים והמאפיינים המפורטים  "מכונות"ה
להלן, אשר יוצבו במעונות על ידי הזוכה במכרז, כמפורט  3בסעיף 

 ;בהסכם
 

 המכונות לשימוש דיירי המעונותהצבה, תפעול ותחזוקה של  "השירות"
 באוניברסיטה; םוהסטודנטי

 

 לביצוע השירות, כהגדרתו לעיל. 07/2020' 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 

יחולו ההוראות שיש בהן כדי להטיב עם האוניברסיטה בהתאם לשיקול  -עצמם לבין 
 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 ביותרהוברמה  סדיר, תקין והולם

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

כפופה  זה הסכם פי-ידוע לו כי מימושה של ההתקשרות שתתבצע עלהספק מצהיר כי  .2.4
בפועל על ידי הסטודנטים  ןבהשייעשה שימוש לולהצבת המכונות על ידו במעונות 

 .םרכיהובהתאם לצ ודיירי המעונות,

, במכונות ו במישרין על ידי המשתמשיםשהתמורה תשולם להספק מצהיר כי ידוע לו  .2.5
והכול, בהתאם  מנגנון הגבייה האוטומטי המותקן על גבי המכונותבאמצעות 

 כחלק בלתי נפרד הימנו.להסכם  1המצורף בנספח ד'למחירים המפורטים במחירון 

הוא  המפורט במחירון ובהוראות ההסכם, זולת התשלוםהספק מצהיר כי ידוע לו ש .2.6
  .לכל תמורה נוספת מהאוניברסיטה או מהמשתמשיםיהא זכאי לא 

פק מצהיר כי ידוע לו שעליו לשאת בהוצאות החשמל והמים בגין השימוש הס .2.7
 במכונות.

, המשתמשים במכונות ידי-עלבפועל ידוע לו שהיקף צריכת השירות הספק מצהיר כי  .2.8
כלפי  האוניברסיטה לא מתחייבתואם בכלל, אינו ידוע במועד כריתת הסכם זה, 

 . כלשהם שימוש , או להיקפיכלשהי לתמורה הזוכה במכרז
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   :_______________________המציע תחתימ

תהא רשאית לבצע שינויים בכמות ידוע לו שהאוניברסיטה הספק מצהיר כי  .2.9
, פי שיקול דעתה הבלעדי-בהתאם לצרכיה ועל המכונות ו/או במיקומן בכל עת

 .לפעול בהתאם להנחיותיהמתחייב  והספק

ו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא הספק מצהיר כי לא תהיה ל
מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או  מוותר אוסיטה בעניין זה והוניברכלפי הא

 .דרישה כאמור

הספק מצהיר כי יבצע את כל התחייבויותיו בהתאם להסכם זה לפי הורדות כל דין  .2.10
ו/או תקן כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת ובהתאם להוראות הבטיחות והנחיות נציגי 

 האוניברסיטה.

מאשר ומצהיר כי אין האוניברסיטה בבחינת שומר על המכונות ו/או על הציוד  הספק .2.11
הנלווה להן, לא בבחינת שומר חינם ולא בבחינת שומר שכר ו/או שואל וכי אין היא 
אחראית, באופן כלשהו, לאובדן, גניבה, פגיעה ונזק כלשהם למכונות ו/או לציודו 

 הספק.של 

הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה  ידוע לו כי על סמךהספק מצהיר כי  .2.12
 בהסכם זה.

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 המכונות .3

עמידות ואמינות, ת יהיו מכונות תעשייתיות, במעונו המכונות שיוצבו על ידי הספק .3.1
 שלהלן: מאפייניםהסוגים והמ

 

 כביסה מייבשי כביסה מכונות

גודל תוף 
 מינימלי

 ק"ג 8 ק"ג 8

 למייבשי הכביסה יהיה פתח חזיתי פתח חזיתי. המכונות הכביסה יהיל מאפיינים

 נהוצבתש מכונות הכביסהכל 
תכניות  4 לפחות תכלולנה במעונות
המתאימות לסוגי כביסה  כביסה,

שונים, לרבות כביסה עדינה, כביסה 
 צבעונית, כביסה לבנה וכד'.

אוויר הפליטת  הכביסה,בכל מייבשי 
צינור פליטת תתבצע באמצעות 

 לטובתאדים. כל שינוי אשר יידרש 
התקנת הצינור יתבצע באחריות ועל 

 חשבון המפעיל.

בנוסף,  ,תכלולנהמכונות הכביסה 
 תכנית ללא סחיטה.

מייבשי הכביסה תכנית הייבוש ב
 דקות. 40קבועה של תוגדר כתכנית 

 40 תכנית כביסה לא תעלה על 
 ות.דק

ייבש כנס למכל שקל נוסף שיו
 דקות נוספות 5 יוסיף הכביסה

מעבר לתכנית  לתכנית הייבוש
 .הקבועה

 שנה אחת לכל היותר ממועד ייצורן.  בנות -כל המכונות יהיו חדשות  .3.2

ית הקנייה או כל מסמך אחר המעיד על שנת בוניציג לאוניברסיטה את חשהספק 
 רישה מצד האוניברסיטה.דבלת קם עיד מהמכונות, ייצור 

באמצעי בעלות מנגנון תשלום אוטומטי שיאפשר תשלום  ינההיתכל המכונות  .3.3
 התשלום הבאים: 

 )בש"ח( את כל סוגי המטבעות נהטוקלת המכונות - תשלום במזומן .3.3.1
 .מנגנון להחזרת עודף תכלולנהו

 כל סוגי כרטיסי האשראי. - תשלום בכרטיס אשראי .3.3.2

וטומטי כאמור, יעמוד בתקנים הרלוונטיים מובהר, כי מנגנון תשלום א
ובהתאם לכל דרישות הדין, ובאחריות הספק לדאוג למיגון ואבטחת מידע 

חברות כל דין והנחיות בעת תשלום בכרטיסי אשראי, על פי דרישות 
 האשראי.
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כל דרישות הדין  תקיימנה אתבמעונות  הספקעל ידי  נהוצבתכל המכונות ש .3.4
דרישות הבטיחות, לרבות הגנה מפני  תקיימנה אתוהתקנים הרלוונטיים ובכלל זה, 

 חבלות או התחשמלות.  

ו הבלעדית בבעלות תהיינה במעונות נהוצבתש המכונותמובהר, כי למען הסר ספק,  .3.5
לא יחול וכי האוניברסיטה אינה בבחינת שומר וותחת אחריותו המלאה  ספקשל ה

למגן את המכונות מפני  הספק. באחריותו של 1967-ק השומרים, תשכ"זעליה חו
ובכל מקרה, האוניברסיטה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם  פריצות/גניבות

 .שייגרמו למכונות

  אופן ביצוע השירות .4

מעונות במכונות את ה, רשות זמנית להציב ספקהאוניברסיטה מעניקה בזאת ל .4.1
 תולתחזק א לתפעלוכן,  ,להסכם זה 2נספח ד'בהמפורטים  באתרים ,האוניברסיטה

 בכפוף להוראות הסכם זה.ותקופת ההסכם, על חשבונו, המכונות לאורך כל 

למקם  לספקבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להורות  ,רשאיתהאוניברסיטה תהא 
מתחייב לבצע את שינוי המקום על חשבונו ללא דיחוי והספק במיקום שונה, מכונות 

 .וללא כל טענה בקשר עם כך

להגדיל או  מהספקהאוניברסיטה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  .4.2
מתחייב לעשות כן תוך  והספקלהקטין את מספר המכונות ו/או המייבשים בתחומה 

 ימים מקבלת דרישה כאמור. 15

, השינויים כאמור יהיו על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה ומשיקולי
 לרבות שיקולים כלכליים ותפעוליים ובהתחשב בביקוש לשירות.

על ידי הספק מיד עם תחילת תקופת ההסכם )כהגדרתה להלן(,  נהוצבתהמכונות  .4.3
 אלא אם האוניברסיטה תחליא על מועד אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

את כל התשתית הנדרשת, על חשבונו, לצורך הפעלת מתחייב להתקין  הספק .4.4
הובלת המכונות והמייבשים לאתרים,  ונות בהתאם להסכם זה, לרבותהמכ

  הפעלתם. כפי שיידרש לכך לצורך, מים וניקוז ת חשמלונקוד התקנתהתקנתם ו

וחיבורן לתשתיות האוניברסיטה תתבצע בתיאום ובפיקוח  הצבת המכונות, התקנתן
בוד בשיתוף באוניברסיטה, והספק מתחייב לע אגף הנדסה תשתיות ובינוימלא של 

 פעולה ולהישמע להוראות האוניברסיטה.

מתחייב להתקין, על חשבונו ובאחריותו אמצעי בטיחות, שילוט והתראה  הספק .4.5
בהתאם להוראות כל דין רלוונטי, לרבות  ןובולטים לעין באתרי המכונות ועל גביה

 הסכם זה.

 ואחר מטעמו, ימלאשלוחיו או כל או עובדיו הספק ודין,  פי-מבלי לגרוע מאחריות על .4.6
על ידי הממונה על הבטיחות  ר הוראות הבטיחות כפי שתימסרנה להםאח

 באוניברסיטה, בכל הקשור להצבה, התקנה, ניהול, תפעול ותחזוקת המכונות.

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 3כנספח ד'נספח הוראות בטיחות מצורף להסכם זה 

 מתחייב בזה: הספק .4.7

לצורך מתן שירותי כביסה וייבוש באופן תקין, עקבי כל פעולה נדרשת  לבצע .4.7.1
 ורציף.

למתן השירות  יםומוכשר טכנאים מיומניםלהעמיד לרשות האוניברסיטה  .4.7.2
 .בזמינות וברמה הגבוהה ביותר

 יםומקצועי טכנאים מיומניםבאמצעות  ולתפעולןלתקינות המכונות לדאוג  .4.7.3
 .לווח ולתקן על חשבונו כל תקלה שתגרם ו/או תופיע ו/או תדו

לדאוג לתחזוקת המכונות, לרבות, אך לא רק, ביצוע טיפולים תקופתיים  .4.7.4
יזומים, אחת לחודש, על ידי טכנאי מטעמו, הכולל ניקיון מגירות ופתחי 

עבודות תחזוקה כאמור  ניזוק וכן, תיקון/החלפת רכיבים לפי הצורך.
כה יבוצעו בתיאום מראש עם מנהלת המעונות או מי מטעמה, ובסופן, הזו

 .יידרש להפיק דוח בו יפורטו כל פעולות התחזוקה שבוצעו
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לשאת בכל הוצאות תפעול ואחזקת המכונות. מבלי לגרוע מכלליות האמור  .4.7.5
כל הוצאות החשמל והמים בתפעול את לשאת ולשלם  הספקמתחייב 

, לו על ידי האוניברסיטה המכונות והמייבשים וזאת כנגד חשבונות שיועברו
 .כמפורט להלן

תקופת הסכם זה, כל רישיון ו/או אישור על לדאוג כי יהיה בידיו בכל עת ב .4.7.6
 .במעונותפי כל דין הנדרש לשם הצבת והפעלת המכונות 

להחזיק מלאי זמין של חלפים, לכל סוגי המכונות שיסופקו ויוצבו על ידו  .4.7.7
 במעונות, בכל עת במהלך תקופת ההסכם ולצורך ביצוע השירות.

במצב תקין תיעשה על בזה כי החזקת המכונות הסר ספק מובהר  למען .4.7.8
 בלבד.חשבון הספק 

שיכלול את  , בעברית ובאנגלית,שילוטעל גבי המכונות ו/או בסמוך להן הספק יציב  .4.8
הפרטים הבאים: שם הספק, כתובת ומספר טלפון לפניה במקרה של תקלה או אי 

 מתן עודף. 

בכל מקרה של תקלה הדורשת טיפול של טכנאי, יגיע  כי  הספק מתחייב .4.9
תוך תקלה, לאוניברסיטה טכנאי מיומן ומקצועי מטעמו לצורך תפעול ותיקון ה

 פרקי הזמן הבאים: 

שעות; קריאת שירות  48קריאת שירות שתתקבל בימים א עד ה' תטופל תוך 
שעות  48וך תשעות שלאחר השבת/החג  48שתתקבל בימי שישי וערבי חג תטופל תוך 

   .מקבלת הודעה על תקלה במכונות, יגיע

 א' עד ה' בימים הספק, ועל חשבונו,שירות תיקון תקלות כאמור יינתן על ידי  .4.10
 השעהועד  08:30ובימי שישי וערבי חג מהשעה  15:30ועד השעה  09:00מהשעה

12:30.  

שירות  לקבלת קריאות 16:00 - 08:00בין השעות מוקד שירות פעיל  הספק יפעיל .4.11
 _______.בטלפון: ___

ככל שיתברר לספק, במסגרת הבדיקה או הטיפול, כי יש צורך בהחלפת אחת  .4.12
המכונות או יותר, הספק יודיע זאת לאוניברסיטה ויישא בכל העלויות לצורך 

זהות ובהתאם לסוגים יוחלפו במכונות  מכונותהחלפה כאמור. למען הסר ספק, ה
 לעיל. 3ולמאפיינים המפורטים בסעיף 

לאוניברסיטה תהיה הזכות לדרוש החלפת המכונות ו/או המייבשים מכל סיבה  .4.13
מתחייב בזאת ים במכונות, והספק בטיחותי ניםוסיכולרבות תקלות תכופות  ,שהיא

להחליף כל מכונה בגין דרישה להחלפתה כאמור לעיל. כל החלפה כאמור תהא על 
 .הספקחשבונו ואחריותו של 

להפעלת המכונות, בכל  , בעברית ובאנגלית,טת לוח מחיריםיציב בצורה בול ספקה .4.14
למען הסר מקום בו יוצבו המכונות או בכל מיקום אחר, לפי דרישת האוניברסיטה. 

ספק, יובהר, כי המחירים שיוצגו לקהל הלקוחות יהיו סופיים ויכללו תוספת מע"מ 
 כדין.

שבאמצעותם תפיק  האוניברסיטה תתקין מוני חשמל ומים בסמוך לאתרי המכונות, .4.15
 להלן. 6יף חשבוניות לתשלום כאמור בסע ייםאחת לחודש

לעניין הסכם זה, יראו בכל מקרה, בו לא ניתן יהיה להשתמש במכונה מהמכונות,  .4.16
שעות כ"השבתה". על  24 -באיכות מעולה, ברציפות, וללא תקלות במשך למעלה מ

כל מכונה מהמכונות שתושבת כאמור, ישלם כל יום "השבתה" או חלק הימנו, ולגבי 
 ש"ח. 500לאוניברסיטה פיצוי יומי מוסכם בשיעור של עד  הספק

אין באמור לעיל כדי לגרוע מן התרופות העומדות לאוניברסיטה על פי הסכם זה, 
 ועל פי כל דין.

לתקן את  מהספקלא תטופלנה במועד ובאופן סביר ו/או במקרה בו יבצר שתקלות  .4.17
ליצרן המכונות לצורך קבלת לפנות ישירות  הא האוניברסיטה רשאית,, תהתקלה

 .הספקועלות הטיפול תושת על  שירות )או לטכנאי אחר(

 זה, על תת סעיפיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 4הפרת הוראת סעיף 
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 הסכםהתקופת  .5

 -בשתחילתה חודשים  36לתקופה של  תהא זה מכרזפי -התקשרות בין הצדדים על .5.1
 "(.תקופת ההסכםלהלן: ") 31.12.2023-בוסופה  1.1.2021

להאריך  ,המוחלט בהתאם לשיקול דעתה ,הבלעדית שמורה הזכותלאוניברסיטה  .5.2
כך שסך חודשים אחת כל אחת,  12לוש תקופות נוספות, בנות שב את תקופת ההסכם

ידי הודעה -על ,, וזאתחודשים )שש שנים( 72 עלה עליכל תקופת ההתקשרות לא 
 זוכה. ההרלוונטית ההתקשרותימים מסיום תקופת  30-לא יאוחר מ זוכה,שתינתן ל

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

ל עת ובהתאם לאוניברסיטה שמורה הזכות לסיים את תקופת ההתקשרות בכ .5.3
 יום מראש ובכתב. 30לשיקול דעתה הבלעדי וזאת בהודעה לספק של 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לסיים את ההתקשרות  .5.4
בנסיבות של הפרה מצד הספק או בהתאם לכל זכות הקיימת לה בדין או בהסכם 

 זה.

מייבשים משטח בכל מקרה של סיום ההתקשרות יפנה הספק את המכונות וה .5.5
 .בתיאום מראש עם נציגי האוניברסיטהם וימי 14-בתוך לא יאוחר מהאוניברסיטה 

האוניברסיטה תהא רשאית לפנותן  – מכונות שלא יפונו משטח האוניברסיטה במועד
 משטחה ולחייב את הספק בגין הוצאותיה.

  התמורה .6

ור השימוש במכונות במעונות, במישרין מן המשתמשים, עבהספק יקבל תמורה  .6.1
 .האוטומטיגביה מנגנון הבאמצעות 

יהיו בהתאם להוראות ולמחירים הנקובים במחירון  מכונותלהפעלת ה דמי השימוש .6.2
  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1המצורף להסכם זה כנספח ד'

העלויות הכרוכות  כלכוללים את  הנקובים במחירוןהמחירים  ,למען הסר ספק .6.3
עלויות , המכונות, הובלתן והתקנתןעלות  , לרבותעל כל רכיביו בביצוע השירות
 ."בצוכיוהביטוחים הבטוחות החשמל והמים, 

, יהיו על גבי לוח המחירים להפעלת המכונותלקהל הלקוחות יוצגו אשר המחירים 
 סופיים ויכללו תוספת מע"מ כדין.

אשר יוצגו על גבי לוח המחירים להפעלת  במחירוןזולת התעריפים המופיעים  .6.4
במישרין על ידי המשתמשים  ספקשכאמור ישולמו לו המכונות בתוספת מע"מ כדין,

 .המשתמשיםמאו ל תמורה נוספת מהאוניברסיטה לכ זכאי הספק במכונות, לא יהא

לגבי הן בלא תלות בסוג התכנית ויהא אחיד, מכונה יובהר, כי דמי השימוש עבור כל  .6.5
נאסר על הספק להוסיף עמלות או  .תשלום במזומן והן לגבי תשלום באשראי

 תשלומים נוספים בגין שימוש באחד מאמצעי התשלום כאמור.

הספק מתחייב, כי במהלך כל תקופת ההסכם, כהגדרתה להלן, תעריפי השימוש  .6.6
 במכונות לא יעלו על התעריפים הנקובים במחירון.

קריאת  על פי, החשמל והמים בגין השימוש במכונות יישא בהוצאות צריכת ספקה .6.7
 .מונים

ין צריכת חשמל ומים ותעבירם נות בגחשבו ,האוניברסיטה תפיק אחת לחודשיים
ישלם לאוניברסיטה את חשבונות החשמל והמים מידי חודשיים, תוך הספק  לספק.

הבנק של העברה בנקאית לחשבון באמצעות  ימים ממועד המצאתם, 10
 , כפי שיימסר לו.האוניברסיטה

  הצמדה .7

המחירים הנקובים במחירון הינם סופיים ולא יהיו נתונים להצמדה כלשהי במהלך תקופת 
 ההסכם.
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 היעדר בלעדיות .8

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 .9

, כי בין האוניברסיטה לבין הספק ו/או בין הצדדים מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות .9.1
"( לא עובדי הספקעובדיו ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם זה )להלן ביחד: "

, 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  ומעסיקיצור יחסי עובד אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם, ואין בה כדי ל
 האוניברסיטה לבין מי עובדי הספק. 

עצמאי והספק  ספק-הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין .9.2
שא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של העובדים או ילבדו הוא שי

דין, הסכם,  כרוכים בה, לרבות, כל תשלום, גמול או זכות המגיעים לעובדים לפי כל
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
תמורת הודעה מוקדמת, החזר הוצאות נסיעות פיצויים( פיצויי פיטורים, תגמולים/

. 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 
 ן בגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי הספק כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. די

מוסכם כי הן הספק והן עובדי הספק ו/או המשמשים מטעמו יהיו מנועים מלהגיש  .9.3
תביעות כלשהן כנגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל עילה או עניין אשר על פי 

 .סיקומעטבעם וטיבם כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד 

מוסכם כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה והספק בחוזה זה נקבעה  .9.4
בהתחשב בעובדה שעובדי הספק אינם בגדר "עובדים" של האוניברסיטה, כך שלא 
תהיינה לחברה כל עלויות נוספות בגין התקשרותה עם הספק ו/או סיום 

אה, הכוללת ההתקשרות, והתמורה המוסכמת עפ"י חוזה זה היא העלות המל
 והבלעדית שתהיה לחברה בגין כל הקשור בקבלת השירות מאת הספק.

נוכח האמור לעיל והסכמת הצדדים שלא לראות בספק ו/או בעובדי הספק כעובדי  .9.5
הספק מתחייב   האוניברסיטה ובהתחשב בתמורה המוסכמת לביצוע השירותים,

בגין כל הוצאה, הפסד לשפות ולפצות את האוניברסיטה מיד עם דרישתה הראשונה 
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,

ו של הספק היה, או הינו, עובד שכיר של הספק ו/או כל גורם אחר מטעמ
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. 

דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים  תתקבלככל שהאמור לעיל, ן מבלי לגרוע מ .9.6
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 
בניגוד לדין, תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי 

פק, לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי לס
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.

 םויתורי .10

ויתור, ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן ושום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כ
 ייעשה בכתב.
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 אחריות .11

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק )בין נזק גוף ובין נזק רכוש(  .11.1
ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן, בלא יוצא מן הכלל , אשר ייגרמו לאדם ו/או 

וש בלא יוצא מן הכלל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, אלה לספק ו/או לרכ
אשר ייגרמו לאוניברסיטה, לאנשי הסגל שלה, לעובדיה, לסטודנטים הלומדים בה, 

ולעובדי הספק ו/או מי  אוניברסיטה/במעונותלמתארחים בלדיירי המעונות, 
וכל הפעולות  הנלוות לכך. אחריות  השירותמטעמו, כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע 

 זו תהא גם למעשי ו/או מחדלי עובדי הספק ו/או מי מטעמו.                       

כל גרימת נזק לציוד להספק מתחייב לשאת באחריות לגרוע מן האמור לעיל  מבלי .11.2
שסופקו על ידו,  במכונותהמותקן ביחידות השונות באוניברסיטה, כתוצאה משימוש 

 באיכות ירודה. ןאו שהינ ותמתאימ ןשאינ

הספק מתחייב לפצות ולשפות את האוניברסיטה מיד עם דרישתה בגין כל נזק,  .11.3
תשלום והוצאה )כולל הוצאות משפטיות( אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ממנה ו/או 

ידי כל אדם ו/או גוף, בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או פגיעה ו/או -ייתבעו ממנה על
 פסד להם הוא אחראי בהתאם לסעיף זה. אובדן ו/או ה

פי כל -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ובזכויות האוניברסיטה, לכל סעד אחר על .11.4
דין, הספק יפצה את האוניברסיטה על כל נזק שייגרם לה עקב הפרת התחייבות 

לאוניברסיטה במועד, לרבות פיצוי בגין הפרש המחיר השירות הספק לאספקת 
ככל שהספק נמנע  שלא מן הספק,תיקון/טיפול רסיטה בגין ששילמה האוניב

  מלעשות כן.

   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 

מסיומו )להלן: "התקופה הנוספת"(, התביעה, גם למשך שלוש שנים נוספות לפחות 
 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  קוד) אוניברסיטהיכלול הביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת הכן 

שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל,  הזכותספק להאמור, מוסכם כי למרות 
כאילו נערך  להלן 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

 הבאים:הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות 
 קוד הסעיף 

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

 302 אחריות צולבת
 307 קבלנים וקבלני משנה

 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

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

 (.319 סעיף קודמי מעובדי הספק ) שלמעסיקם וייחשב כ
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למקרה ובמצטבר לתקופת  ₪ 4,000,000בגבול אחריות של המוצר,  ביטוח אחריות .12.4
 .ביטוח שנתית

 ההרחבות הבאים: הביטוח יכלול את הכיסויים /
 קוד הסעיף 

, בגין אחריות אוניברסיטההרחב שיפוי לטובת ה
 הנובעת מאחריות הספק עקב המוצרים אוניברסיטהה

304 

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

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

ויכללו סעיף לפיו  אוניברסיטהלביטוחי ה 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 

, אוניברסיטההספק להמציא לידי ה על, אוניברסיטהללא צורך בכל דרישה מצד ה .12.7
וקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, לפני תחילת ביצוע ההסכם וכתנאי מ

תום תקופת הביטוח, ב מידחתום בידי מבטחי הספק.  , כשהוא4'דנספח כהמצורף 
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש  אוניברסיטההספק להמציא לידי ה 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 

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

למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  פק לערוך ולקייםהס 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
הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי הספק לחצרי 

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

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

 םו/או מי מטע אוניברסיטהומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי ה
 .בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור אוניברסיטהה

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  אוניברסיטהה עםו/או מי מט אוניברסיטהפוטר את ההספק  .12.11
ו/או המשמש לצורך מתן השירותים,  אוניברסיטהו/או נזק לרכוש המובא לחצרי ה

רם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה ל אובדן תוצאתי שייגכוכן בגין 
 םו/או מי מטע אוניברסיטהלספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

בגין אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא  אוניברסיטהה
 .יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

הסבת ההסכם, ובמקרה בו לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין מבלי  .12.12
זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק,  הסכם 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
ו/או חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה  אוניברסיטהה
 .אוניברסיטהל
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 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(  יםחמיש) ש"ח 50,000 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
תהא הסכם. הערבות הבנקאית תקופת הארכת ההסכם, ככל שתוארך, כאמור ב

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

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

 הפרת ההסכם .14

לדעת האוניברסיטה הוראה מהוראות הסכם זה, ולא תיקן ההפרה תוך  ספקהפר ה .14.1
 נקוטל ימים מדרישת האוניברסיטה או מי מטעמה, תהא רשאית האוניברסיטה 7
ומדים לרשותה מבלי לגרוע משאר הסעדים הע פעולות כדלקמן, כולן או מקצתןב

 דין: פי כל -עלו זה פי  הסכם-על

 את הספק ולחייב  ו/או לתקנה בעצמה לתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה (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  .14.2
כל דין  פי-עלהסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה ן מ וזאת מבלי לגרועלאלתר, 

 זה. הסכםפי -עלאו 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מהוראות הדין ומהסעדים העומדים לרשות  .14.3
או בקשר  ידי-על, יראו בהתחלת הליכים זה כל דין או הסכם פי-עלהאוניברסיטה 

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

לבצעו עד ליום שנקבע לסיום   ספקהודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם ימשיך ה .14.4
 .אלא אם האוניברסיטה החליטה אחרת ,בהודעה

את ביצועו, תהא האוניברסיטה רשאית להתקשר  ספקבוטל ההסכם ו/או הפסיק ה .14.5
 עם ספק אחר.

 איסור הסבה לאחרים .15

הספק לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיו ו/או  .15.1
הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבל  פי-עלזכויותיו 

 הסכמתה בכתב ומראש של האוניברסיטה לעשות כן.

 מכות שיפוטס .16

 בתי המשפט המוסמכים בחיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל .16.1
  ו/או  הליך משפטי אחר בין הצדדים להסכם זה בכל ענין הקשור לו. תובענה

 

 

 

 



 

33 
 

   :_______________________המציע תחתימ

 הודעות .17

מסירה ב תהא ישלח מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה, תהודעה או התראה ש כל .17.1
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  .17.2
 .מועד שליחתהות משע 72תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל
 

 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 הספק                          אוניברסיטת חיפה        
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 נספח ד'1
 המחירון

 )יצורף המחירון שצורף להצעת הזוכה(
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 2נספח ד'
 

 טבלת מיקום וכמות המכונות שיוצבו במעונות
 

 כמות מייבשים כמות מכונות כביסה שם הבניין והחדר
חדר  100בניין  –מעונות "טליה" 

 כביסה נכים
1 1 

 2 2 200בניין  –מעונות "טליה" 
 

 2 2 300בניין  –מעונות "טליה" 
 

 2 2 600בניין  –מעונות "טליה" 
 

 2 2 800בניין  –מעונות "טליה" 
 

 3 3 בניין פדרמן
 

 2 2 שכונת רוממה  –מעונות שקמה 
 14 14 סה"כ

 
 

נה הערכה בלבד ואין בה כדי להוות יהומיקום המכונות יחידות בטבלה כמות ה כי, מובהר
או שינוי במיקומן  יחידותבכמות ההאוניברסיטה. כן מובהר כי הפחתה ד כלשהי מצ התחייבות
 לא תהווה כל עילה לטענה כלשהי ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה. במעונות,
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 3נספח ד'
 הוראות בטיחות

 :הוראות כלליות .1

להדריך את עובדיו בכל הדרישות הנובעות מסוג העבודה ושימוש בציוד  ספקבאחריות ה .1.1
 הבטיחות העומד לרשותם.

יש להקפיד על ניקיון הרצפה וסילוק חומרים/מכשולים העשויים לגרום לנפילה או  .1.2
 החלקה.

עם כל פרטי  7000רום יבמקרה של אירוע או תאונה יש להודיע על כך מידית בטלפון ח .1.3
 .וכו' האירוע, שם המדווח

 .יש להעביר אישור רישוי עסקים למחלקת הבטיחות לרבות חידוש רישיון .1.4

 .לכתוב הוראות עבודה ובטיחות לכלים שבתחום ניהולו ספקאחריות הב .1.5

 .להחזיק ארגז עזרה ראשונה כנדרש על פי חוק ספקבאחריות ה .1.6

 עבודות קבלניות יתואמו עם מחלקת הבטיחות לרבות עבודות מחוץ למתחם. .1.7

 אש יתואמו ויבוצעו לאחר קבלת אישור ממחלקת הבטיחות.עבודות  .1.8

 יש לתאם מראש עבודות בהם מעורבים כלים הנדסיים, מנופים וכדו'. .1.9

 
 :בטיחות אש .2

 .לוודא מיקום מטפי כיבוי האש ולתרגל תפעולם ספקבאחריות ה .2.1
 .מתחייב לשמור על תקינות הציוד וזמינותו לשימוש ספקה .2.2
 טה על כל שימוש שנעשה בציוד הכיבוי.מתחייב להודיע לאוניברסי ספקה .2.3

 
 :פינוי ומילוט .3

לוודא שיציאות החירום פנויות ממכשולים בכל עת וניתנות לפתיחה  ספקבאחריות ה .3.1
 .מהירה

 .לוודא שתאורת היציאה תקינה ספקבאחריות ה .3.2
 .בזמן פינוי אסור להשתמש במעלית .3.3
 .באוניברסיטת חיפהאין לחזור למקום הנפגע עד אשר יתקבל אישור ממחלקת הבטיחות  .3.4

 
 :טיפול בכלי זכוכית .4

 .אין להשתמש בכלי זכוכית פגועים או סדוקים .4.1
במקרה של שבירת כלי זכוכית, יש לסלק מידית את השברים והפסולת ולדאוג לניקוי  .4.2

 .השטח  תוך שימוש בציוד מגן מתאים
 .פסולת זכוכית יש להכניס למיכל קשיח )קרטון או פלסטיק או מתכת( ולאטום אותו .4.3
 .אין לפנות מכלים שחפצים חדים בולטים בו .4.4

 
 :בטיחות בחשמל .5

 יש לוודא כי כלים/מוצרי חשמל נבדקים לתקינות חשמלית אחת לשנה. .5.1

 .יש להעביר את ארון החשמל בדיקה תקופתית כנדרש על פי חוק .5.2

 .אין להשתמש במכשירי חשמל בידיים רטובות .5.3
 .קיר או בקרבת כבלים מאריכיםאין להשתמש במים או נוזלים כל שהם בקרבת שקעים ב .5.4

 
 :התנהגות בעת גילוי שריפה .6

 .לחץ על לחצן החירום הקרוב .6.1
 .ודווח על מקום השריפה המדויק, בנין, קומה וחדר 7000הודע מיד בטלפון חרום  .6.2
 .נסה לכבות את האש בעזרת המטף הקרוב .6.3
 .הורה למבקרים לנטוש את הבניין ,האש התפשטה אם .6.4
 .דלתות ונתק חשמלביציאה סגור חלונות,  .6.5

 
 או מי מטעמו להעביר הנחיות אלו לעובדיו ספקבאחריות ה
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 4ד'נספח 
 אישור קיום ביטוחים

 
הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים

(___/___/______) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 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 

 
 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:

 

 


