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 אוניברסיטת חיפה
  31/2019 'סממכרז 

 
  31/2019 'סמהזמנה להגשת הצעות למכרז 

 
  אספקת נייר לצילום והדפסה במדפסות לייזרו הובלהבנושא: 

 
 

להובלה ואספקת נייר  הסכםאוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות להתקשרות ב
 . ונספחיו ל כמפורט במסמכי המכרזולצילום והדפסה במדפסות לייזר, הכ

 
יחידת  ,202/3דר ח 2קומה  ,בבניין הראשי, 8.12.19א'  החל מיום קבללאת חוברת המכרז ניתן 

                :, טל'גב' שרה עלמני אוניברסיטת חיפה, אצלבאגף כספים ובקרה,  רכש ולוגיסטיקה
 .09:00-15:00ה' בין השעות: -, בימים א'04-8240464

 
 הגשתניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(, אך 

 גבי חוברת המכרז המקורית בלבד.הצעה למכרז תתבצע על 
 

 .12.00שעה עד ה 21.01.20 מיוםמועד אחרון להגשת הצעות למכרז: לא יאוחר 
יחידת רכש  ,202/3חדר  ,2בבניין הראשי, קומה  לתיבת המכרזיםההצעות יש להגיש את 

 .אוניברסיטת חיפה ,באגף כספים ובקרה ולוגיסטיקה
 
 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהאת ההצעה ה אינה מתחייבת לקבלאוניברסיטת חיפה  

 
           
 
 
 
 
 

 בברכה,             

 נחמה ברמן                                   

 מנהלת מחלקת רכש                                                                                              

 יחידת רכש ולוגיסטיקה                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 __________________ :המציע תחתימ                         

 
 אוניברסיטת חיפה

 31/2019  מס'מכרז  
 

 טבלת ריכוז תאריכים
 
 

 שעה תאריך נושא

  6.12.2019 המכרזמודעת פרסום 

 חוברת המכרז קבלת 

 , בנין ראשי(202/3)חדר 

 ה'  -ימים א'  8.12.19א' החל מיום 

  15:00 - 09:00 בין השעות 

להגשת מועד אחרון 

 בכתב שאלות הבהרה

 12:00עד השעה  24.12.19יום ג' 

מועד אחרון להגשת 

 ההצעות לתיבת המכרזים

 , בניין ראשי(202)חדר 

 12:00עד השעה  21.01.20יום ג' 
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 אוניברסיטת חיפה
 31/2019 ' סז  ממכר

 
 מסמך א'

 
 31/2019  ' סכתב הוראות למגישי הצעות למכרז מ

 
 הגדרות .1
 

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

מסוגים שונים ומאפיינים  נייר לצילום והדפסה במדפסות לייזר,  ""המוצרים
ופס ההצעה טל 1כנספח המצורף  "מחירוןכמפורט ב" שונים, הכל

 .'דמסמך יצורף להסכם ואשר  מסמך ב'
 

הזמנה מטעם האוניברסיטה,  פי-עלהובלה ואספקה של המוצרים   "השירות"
תנאי מסמכי המכרז והוראות ל הכמויות שיידרשו על ידה, ובהתאםו

 להלן. 'דמסמך בההסכם 
 

 לביצוע השירות, כהגדרתו לעיל. 31/2019' סמכרז מ  "המכרז"
 

 שהגיש הצעה למכרז. מי  "המציע"
 

האוניברסיטה  ידי-עלמי שהגיש הצעה למכרז והצעתו נבחרה   "הזוכה"
 השירות, כולו או מקצתו. לביצוע

 
ההסכם אשר ייערך וייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, לביצוע   "ההסכם"

השירות, בנוסח ובתנאים כמפורט בטופס ההסכם הכלול בין מסמכי 
 .'דכמסמך  המכרז

 
 הצעותרז וההמכ .2

האוניברסיטה מעוניינת בביצוע השירות, וזאת בהתאם וכמפורט במסמכי המכרז  .א
 ובנספחיו.

כמפורט לביצוע השירות כמוגדר לעיל ולהתקשרות בהסכם מוזמנות בזה הצעות  .ב
 במסמכי המכרז.

ההסכם ומימושו יהא באמצעות הזמנה שתימסר לזוכה  פי-עלההתקשרות תתבצע  .ג
 שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה. פי-עלעת לעת האוניברסיטה מ ידי-על

ידי האוניברסיטה אינו ידוע במועד ביצוע המכרז, -יובהר כי היקף צריכת השירות על .ד
האוניברסיטה, בדרך של ביצוע הזמנות מעת לעת, בתקופת  ידי-עלוהוא ייקבע 

 ההסכם. 

היקף כספי כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה את השירות ב מודגש .ה
מכרז מספקים הרשאית להזמין את השירות נשוא  או/או כמותי כלשהו, והיא תה

 שיקול דעתה הבלעדי. פי-עלנוספים/אחרים, בהתאם לצרכיה ו
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 מסמכי המכרז .3

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

 כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז. .א

 :ויונספח טופס הצעה למכרז .ב

 .מחירון (1)

 .לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהירנוסח  (2)

 תצהיר אודות ניסיון המציע. (3)

 אישור רו"ח. (4)

 נוסח כתב ערבות ביצוע ההסכם. .ג

 :הסכם ונספחיונוסח ה .ד

 .מחירון (1)

 .נוסח אישור עריכת ביטוח (2)
 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

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

יש  ,שא ההתקשרות וכןודין הצריך לעניין נ פי-עלבכל מרשם המתנהל רשום המציע  .א
 דין. פי-עלבידו כל הרישיונות הנדרשים 

לפי חוק עסקאות את כל האישורים הנדרשים ו יכדין ויש ביד ספרים מנהלהמציע  .ב
 .1976-תשל"וגופים ציבוריים, 

ם האחרונות שקדמו ש השנילולמציע ניסיון מוכח באספקת נייר לצילום והדפסה, מש .ג
כולל בהיקף כספי ו לפחותלקוחות לשלושה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, 

 יחד.לקוחות ה תש"ח )כולל מע"מ( לשלוש 700,000של לפחות 

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

 להערת "עסק חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים.

 
ומדת ולא תובא לדיון הצעת מציע שאינה ע מצטברות הדרישות דלעיל הינן דרישות סף

 .הדרישות דלעיל במלוא
 

 הליך ההבהרות .5

גב' ל 12:00בשעה  24.12.19לשאלות ובירורים ביחס למכרז ניתן לפנות עד לתאריך  .א
דוא"ל ל בכתב בלבדפניות תעשנה  ."(הקשר אשת)" נחמה ברמן

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

 .זמנה זותשובות בכתב תחייבנה לעניין ה

צורך ובמידת ה הקשר תשאלידי באחריות המציע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן  .ב
 הקשר. תשמאיפעל לקבלת אישור טלפוני 

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

 לה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו היא מתייחסת.שא

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

mailto:nberman@univ.haifa.ac.il
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ויהוו חלק ממסמכי המכרז אותם יש לצרף באינטרנט )בסבב אחד או במספר סבבים( 
 .ה, כשהם חתומיםלהצע

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

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

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

 
  דרישות האוניברסיטה בקשר לביצוע השירות .6

 על הזוכה לעמוד בכל אחד ואחד מהתנאים ומהדרישות המפורטים להלן:

הזוכה יחזיק במחסניו מלאי מספק של המוצרים, על מנת שיוכל לבצע את השירות  .א
 במסמכי המכרז. כנדרש

הזמנה מטעם האוניברסיטה. הזמנה תועבר  פי-עלידי הזוכה -השירות יבוצע על .ב
הלי האוניברסיטה כפי וובהתאם לנ או דואר אלקטרוני לזוכה באמצעות פקס

הזמנה תכלול את פירוט המוצרים הנדרשים לרבות הכמות ה. שיעודכנו מעת לעת
 הנדרשת לאוניברסיטה. 

ההזמנה.  מועד משלוח( ימים מ7) שבעהידי הזוכה תוך -לתסופק ע הזמנה רגילה .ג
 מועד משלוח( שעות מ48) ארבעים ושמונהידי הזוכה תוך -תסופק על הזמנה דחופה

                               . אלא אם האוניברסיטה אישרה ביצוע האספקה במועד נדחה אחר ההזמנה
בהתאם להוראות ההסכם, ה ובאישור האוניברסיטמובהר בזאת כי בתאום מראש 

, רשאי הזוכה לבצע את השירות לשיעורין, כך שהמוצרים יסופקו 'דמסמך 
ובלבד שמלוא היקף ההזמנה יסופק  לאוניברסיטה במספר מועדי אספקה שונים,

 בטווח הזמן המוגדר להזמנה רגילה או דחופה כאמור לעיל, לפי העניין.

 פי-עלפי דין או -האוניברסיטה עלמבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לזכות  .ד
חור י', מתחייב הזוכה לשלם לאוניברסיטה בגין כל יום של אדמסמך  ,הסכםה

ללא צורך ש"ח,  100בביצוע השירות, כולו או חלקו, פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך 
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לקזז סכומים כאמור  .בהוכחת נזק

ה בהמשך לביצוע השירות נשוא הזמנה מסוימת, או כל מהתמורה אשר תגיע לזוכ
 . הסכם זה פי-עלתשלום אחר המשתלם מהאוניברסיטה לספק 

של האוניברסיטה או ישירות ליחידה המזמינה  הכלליההזמנה תסופק למחסן  .ה
 באוניברסיטה, בהתאם להנחיות בהזמנה.

ראויים לשימוש המוצרים שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים, מתאימים לתיאורם,  .ו
  כאמור. קיים לגביהם תקןשובהתאם לתקן הישראלי, ככל 

 
 התמורה .7

עמודת המחירים ב שינקבוסכומים התמורה בגין מתן השירות תהא בהתאם ל .א
מחירון . המסמך ב'כ המצורף לטופס ההצעה 1נספח  ,מחירוןה תהמופיעה בטבל

 ו. הימנהווה חלק בלתי ניפרד וי 'דמסמך להסכם  1כנספח צורף י

בהתאם לשיעורו בדין  מע"מייכללו ו חדשים במחירון בשקלים ינקבוהמחירים  .ב
את  יכללוהמחירים כאמור  ,. למען הסר ספקבמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

י של כלללמחסן המוצרים ההעלויות הכרוכות בביצוע השירות, לרבות הובלת  כל
 טה, בהתאם להזמנה.האוניברסיטה או ישירות ליחידה המזמינה באוניברסי

תנאי התמורה תשולם בהתאם לכמויות שיסופקו לאוניברסיטה בפועל, בהתאם ל .ג
 .'דכמסמך התשלום מפורטים בהוראות ההסכם, המצורף 
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 מועד וכתובת להגשת הצעות למכרז .8

לתיבת המכרזים הממוקמת ביחידת רכש ולוגיסטיקה  יש להגיש ההצעה למכרזאת  .א
 םלא יאוחר מיו ,ן הראשייבבני 3/202יטת חיפה, חדר באוניברסבאגף כספים ובקרה 

. ההצעה הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון. 12:00שעה ב 21.01.20
למכרז, על כלל נספחיה וצרופותיה, תוגש במעטפה סגורה ועל גביה יירשם מספר 

 המכרז ונושא המכרז. 

עד המועד הנ"ל, אינו עונה על  שירות הובלה כלשהו, ידי-למשלוח הצעה בדואר, או ע .ב
 דרישות המכרז, אם ההצעה לא הגיעה למקום המתואר בס"ק )א( לעיל בזמן כאמור.

 
 אופן הגשת הצעות למכרז .9

 הצעה למכרזהטופס  פי-עלהצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ו .א
 ,הנדרשים המכרז והמסמכים מסמכישאר , ויצורפו אליה כל מסמך ב'כ המצורף
, עדכונים, תיקונים לשאלות ההבהרההתשובות קבצי מסמכי ההבהרות ולרבות 

 . המציעידי -חתומים עלאשר הם מלאים וכ ושינויים במכרז,

במסמכי  כל עמוד ועמודעל באמצעות חותמת ובראשי תיבות,  ,מובהר כי יש לחתום
כן, יש  וכמ .על קבצי התשובות לשאלות ההבהרההמכרז, נספחיו וצרופותיו, לרבות 

 לחתום באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.

ירשם מס' י, עליה סגורההצעה למכרז, על כל נספחיה וצרופותיה, תושם במעטפה ה .ב
 המכרז ונושא המכרז.

כשהם מודפסים על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז,  .ג
על ההצעה  ובהתאם לכתב הוראות זה ום כדיןלחתברור, קריא ואו כתובים בכתב יד 

 .ועל כל המסמכים הנלווים לה

בהתאם  מסמך ב' טופס ההצעהל 1כנספח המצורף  המחירוןהמציע למלא את  על .ד
להוראות למילוי הטבלה ולהגישו כחלק מהצעתו עם שאר מסמכי המכרז. מובהר כי 

 יםסופי םזה הינ לווסכומים אמסיבה כלשהי  ולא יועל הסכומים הנקובים במחירון
עלויות ביצוע השירותים את כלל הוצאות המציע במימוש ההסכם, לרבות  יםוכולל

וכיוצ"ב וכן, את הביטוחים הבטוחות ההובלה,  עלות המוצרים, ם,על כל רכיביה
בנוסף לשכר העובדים עפ"י הוראות כל דין  ובכלל זה:  –הרווח אותו ימצא לנכון 

ם, נסיעות, הבראה, הפרשה לפנסיה, מחלה, פיצויים, שכר יסוד, חופשה, ותק, חגי
 ביטוח לאומי  וכד'.

 שיעורובהתאם להמחירים שיוצעו בכתב הכמויות יהיו בשקלים חדשים כולל מע"מ 
במקרה של שינוי שיעור המע"מ יותאם מועד האחרון להגשת הצעות. על פי דין ב

 שבונית. המחיר המוצע לשיעור המע"מ שיהיה בתוקף במועד הוצאת הח

כמצוין מוצרים מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה את כמות ה .ה
הכמויות המפורטות במחירון הן בגדר הערכה לצורכי חישוב ההצעה וכי במחירון, 

 בלבד.

כל , פרטים לגבי המציע, רישיונות ואישורים לרבות על ההצעה לכלול, בין השאר .ו
  .ורך הוכחת תנאי הסףהאישורים והמסמכים הנדרשים לצ

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

 את המסמכים הבאים: לצרף

העתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות ותעודת הרישום  -מציע שהוא תאגיד  (1)
 יד; תדפיס עדכני מרשם החברות.של התאג

משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו עוסק אישור עדכני  (2)
מורשה וכי הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק מס ערך מוסף 
והתקנות שהותקנו לפיו, וכי הוא נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 .פטור מלעשות כןאותו חוק, או כי הוא 
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)ב( לעיל, המציע יצרף להצעתו תצהיר 4עמידתו בתנאי סף סעיף לצורך הוכחת  (3)
לטופס  2נספח בנוסח  1976-, תשל"וחתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 . מסמך ב'ההצעה 

 3נספח מסגרת )ג( לעיל, המציע יפרט ב4לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  (4)
יר להם סיפק ני ,ארגונים לפחות שלושהפרטים אודות  ,מסמך ב'לטופס ההצעה 

ת ההצעות למכרז, שקדמו למועד האחרון להגש ש השניםלובש הדפסהלצילום ו
 .היקף כספי, וכן פרטי איש קשר ממליץתקופת ההתקשרות, לרבות 

)ד( לעיל, המציע יצרף להצעתו אישור 4לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  (5)
אין מניעה כי האישור יודפס על  .מסמך ב'טופס ההצעה ל 4נספח רו"ח בנוסח 

  נייר לוגו של משרד הרו"ח.

ב לחוק חובת מכרזים, 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  (6)
ב 2, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר כהגדרתם בסעיף 1992-התשנ"ב

 לחוק כאמור.
 

 תות בנקאייוערבו .10

על ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית עם חתימת הזוכה בד בבד  .א
 חמישה עשרש"ח ) 15,000  בסך של 'גכמסמך צמודה בנוסח המופיע במסמכי המכרז 

פי -(, אשר תשמש כבטוחה למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה עלש"חאלף 
לן: ידי הזוכה )לה-, ולהבטחת אחריות טיב מתן השירות שיינתן על'דמסמך ההסכם, 

 (."ערבות הביצוע"

או כל  ימים מתום תקופת ההסכם, 90ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד חלוף  .ב
, ותהיה צמודה 'דמסמך וארך, כאמור בהסכם, תקופת הארכת ההסכם, ככל שת

 למדד המחירים לצרכן.

 
 הזוכה במכרזקריטריונים לבחירת  .11

 תיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז. תחילה, .א

לכלל המוצרים המפורטים במחירון של  המוצע  יםמחירהייבדק סיכום לאחר מכן,  .ב
יזכה למרב  יותר. המציע הכשר שיציע את ההצעה הזולה בההצעות הכשרות

  .המציעים הכשרים האחרים ,באופן יחסי ,הנקודות ואחריו

הצעות סופיות,  ןהבמכרז ידי המציעים -על נהוגשתמובהר בזאת כי ההצעות ש .ג
בנוגע להצעות שיוגשו על משא ומתן כלשהו עם המציעים  א תנהלוהאוניברסיטה ל

 על ידם. שהוצעו הוזלת המחירים ידם, לרבות לעניין 
 

 הזוכה במכרז .12

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

להמציא לאוניברסיטה את ערבות  ,ביצוע והוצאה לפועל של הזכייה במכרז וכן
 2כנספח ואת אישור עריכת הביטוח בנוסח המצורף  לעיל 10הביצוע, כאמור בסעיף 

 .'דמסמך  ,להסכם
 

 ההתקשרות ותנאיה .13

שתחילתה  שלוש שניםזה הינה לתקופה של  מכרז פי-עלהתקשרות בין הצדדים  .א
  "(.תקופת ההסכם)להלן: " 30.04.2023 וסופה ביום 1.05.20200ביום 

להאריך  ,המוחלט בהתאם לשיקול דעתה ,הבלעדית שמורה הזכותלאוניברסיטה  .ב
כך שסך כל , לוש תקופות נוספות, בנות שנה אחת כל אחתשב את תקופת ההסכם

ידי הודעה שתינתן לספק לא -, וזאת עלשניםשש  עלה עליתקופת ההתקשרות לא 
. הספק מצהיר מפורשות, הרלוונטית ההתקשרותימים מסיום תקופת  30-יאוחר מ
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כי לא תהא לו כל טענה בקשר עם אי הארכת ההסכם, ככל שלא יוארך מעבר 
 .או תקופת ההארכה, לפי העניין לתקופת ההסכם

 ידי-לימים מיום חתימת ההסכם ע 7-מעל הזוכה להיערך למתן השירות לא יאוחר  .ג
יטה שומרת לעצמה הזכות להוסיף ולשנות את התנאים האוניברסיטה. האוניברס

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

 
 תוקפה של הצעה למכרז וביטולה .14

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

רשאית מהמועד האחרון להגשת הצעות,  מיםי 90ך לא הסתיימו הליכי המכרז תו .ב
ימים נוספים  90-האוניברסיטה לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף הצעתם ב

  ..והמציעים מתחייבים לעשות כן

 
 ביטול המכרז .15

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו, או לצאת למכרז חדש  .א
תקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא לרבות במקרה שההצעות הממכל סיבה שהיא, 

 ."בציעמדו בדרישות הסף או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, וכיו

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

ו/או יש  ,בוצעת, ככל שמהערכת השווי של האוניברסיטה  בירמשמעותי או בלתי ס
בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו 

 .בניסיון ליצור הסדר כובל

בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז. הודעה האוניברסיטה לא תשלם  .ג
 .למספר הפקס שנמסרו על ידם על ביטול המכרז תועבר למציעים בדוא"ל או

 
 שונות .16

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש  .א
רשאית  אכתב הוראות זה. האוניברסיטה תה הוראות פי-עלשלא באופן, בתנאים ו

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

 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.

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

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

ל מציע, כדי לקבל האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כ .ג
 הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

 המציע ידי-על ביטוחים לקיוםאוניברסיטה ה לדרישות מופנית המציעים לבתשומת  .ד
 הביטוח המצורף אליו ובנספח 'דמסמך להסכם  13 בסעיף המפורטותבמכרז,  שיזכה

 הביטוחים את לרכוש יכולתם את חיהםמבט עם מראש לוודא המציעים על. 2כנספח 
 להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל. במכרז יזכוש מקרהב הנדרשים
או  ההצעה הגשת לאחרלעיל.  לכך שנקבע המועד ובתוך להבהרות פניהה במסגרת

 .הביטוח לדרישות הסתייגויות כל תתקבלנה לאלאחר הזכייה, 

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

יציין מראש, עם הגשת הצעתו למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד 
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מסחרי. המציע מסכים ומאשר, כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון 
יברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי בהצעה הזוכה מוקנה לאונ

 .האוניברסיטה בעניין זה

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

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

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

 
 

 

 

 

 אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל.

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימה וחותמת  כתובת  ההצעהשם מגיש 
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 אוניברסיטת חיפה
 31/2019 ' סמכרז מ

 
 מסמך ב'

 
 הצעה למכרזטופס 

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה 
 שדרות אבא חושי 

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ., 
 

 הובלה ואספקת נייר לצילום ל 31/2019 'סמכרז מוהצהרת המשתתף בהצעה הנדון: 
 ולמדפסות לייזר

 

, מצהירים בזה כי קראנו בעיון והבנו את מסמכי המכרז ______הח"מ______________ אנו
, ללא כל ונספחיו ובהתאם לכך, אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם עם האוניברסיטה

 כמפורט להלן: הסתייגות,

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

 .ם המפורטים במסמכי המכרזהתנאי פי-על

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

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

  המצורפים ואלה שלא צורפו.

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מצהירים כי:

פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן, -חברתנו רשומה בכל מרשם המתנהל על .3.1
 .פי דין-ת וההיתרים הנדרשים עלכל הרישיונואת יש בידינו 

חברתנו מנהלת ספרים כדין ויש בידינו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  .3.2
רצ"ב תצהיר  ,כמו כן להצעתנו. רצ"ב. האישורים 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 להצעתנו זו. 2נספח חתום ומאומת בנוסח 

ש השנים האחרונות לומש לחברתנו ניסיון מוכח באספקת נייר לצילום והדפסה, .3.3
בהיקף כספי ולשלושה לקוחות לפחות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, 

רצ"ב תצהיר ש"ח )כולל מע"מ( לשלושת הלקוחות יחד. 700,000כולל של לפחות 
  להצעתנו זו ובו פירוט אודות ניסיוננו כאמור. 3נספח חתום ומאומת בנוסח 

אינם כוללים הערה בדבר  2018לשנת  חברתנוהמבוקרים של הדוחות הכספיים  .3.4
ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות 

. רצ"ב אישור רו"ח בנוסח להערת "עסק חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים
 .להצעתנו זו 4נספח 

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

ומימושו  'ד כמסמךהמצורף ההסכם  פי-עלאנו מצהירים כי ידוע לנו כי ההתקשרות תתבצע  .5
שיקול דעתה  פי-עלוהאוניברסיטה מעת לעת  ידי-עליהא באמצעות הזמנה שתימסר לנו 

 הבלעדי ובהתאם לצרכיה.
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 __________________ :המציע תחתימ                         

האוניברסיטה אינו ידוע במועד ביצוע המכרז,  ידי-עלכי היקף צריכת השירות  אנו מצהירים .6
 . ההתקשרותהאוניברסיטה, בדרך של ביצוע הזמנות מעת לעת, בתקופת  ידי-עלוהוא ייקבע 

מתחייבת להזמין מהזוכה את השירות האוניברסיטה אינה שידוע לנו כי אנו מצהירים  .7
מכרז הרשאית להזמין את השירות נשוא  אתה בהיקף כספי ו/או כמותי כלשהו, והיא

 שיקול דעתה הבלעדי. פי-עלמספקים נוספים/אחרים, בהתאם לצרכיה ו

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 

 רישה כאמור.ד

לטופס  1כנספח המצורף  מפורטת במחירון, ,התמורה שאנו מבקשים בגין הספקת השירות .8
ויהווה חלק בלתי  'דמסמך להסכם  1כנספח המחירון יצורף  ,אם נזכה במכרזהצעה זה. 

 נפרד הימנו.

בהוראות ההסכם, לא נהיה זכאים כי זולת התשלום המפורט במחירון ואנו מאשרים 
  .כלשהו אחר תשלוםל

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

 להלן פרטים אודות חברתנו )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'(: .9

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 *הודעה על גודל העסק של המציע .10

 הריני מודיע בזאת כי המציע הוא:

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 

ים חדשים, ולא מיליון שקל 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         
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 __________________ :המציע תחתימ                         

בנקאית אוטונומית  ערבות נגישנזכה במכרז, ש ככלכי  ,מסכימים לכך ומאשרים בזאתאנו  .11
( וערבותנו זו תשמש כבטוחה ש"ח חמישה עשר אלף) ש"ח 15,000של בסך  ובלתי מותנית

. ערבות זו תהיה )ערבות ביצוע( 'דמסמך כ המצורף ההסכם פי-עללמילוי כל התחייבויותינו 
ימים מתום תקופת ההסכם, או כל  90עד חלוף  ותהא בתוקף צמודה למדד המחירים לצרכן

 תקופת הארכת ההסכם, ככל שתוארך, כאמור בהסכם.

, ומתחייבים מסמך א', בתנאים המפורטים בכתב ההוראות אנו מסכימים לניהול המכרז, .12
למלא את כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו/או על משתתף במכרז שנבחר 

 לזוכה במכרז.

בשינויים המחויבים לפי , 'דכמסמך מצורף הבנוסח  לחתום על ההסכםאנו מתחייבים  .13
ולהתחיל במתן השירות ם כי זכינו במכרז, ימים מהיום בו יודע לנו על ידכ 14בתוך  העניין,

 ימים מיום חתימת ההסכם. 7תוך 

 90אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  .14
 כנקוב בכתב ההוראות. ,הצעות למכרז הגשתל אחרוןמהמועד ה מיםי

ל כל טענה, לרבות אנו מאשרים ומסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומוותרים מראש ע .15
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 

 הצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם התקבלה הצעה כלשהי ובין אם בוטל המכרז.

 מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. אנו .16

אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים, התעודות והאישורים אשר צירופם נדרש במסמכי  .17
 המכרז ולצורך הוכחת עמידתנו בתנאי הסף.

 

 

     
 תאריך  חותמת  חתימת מגיש ההצעה

 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

 מר/גב' י ביום __________ הופיע/ה בפני , עו"ד, מאשר/ת בזה כ______________הח"מ, אני 
 

 ___, ______________________, המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ________
 

 המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
 
 ים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע 

 
 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 
 

    

 תאריך  חתימה וחותמת  שם
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 __________________ :המציע תחתימ                         

 'ב למסמך 1 נספח
 מחירון

 
 המחירון:הוראות למילוי 

את סה"כ  ,וכן (Y) )כולל מע"מ( בשקלים חדשים חבילהמחיר מוצע ל ,יש למלא בטבלה להלן .א
חבילה במחיר המוצע ל (X) המוערכתהשנתית החבילות כמות ע שהנו מכפלת המחיר המוצ

(X*Y) . 

בשקלים שירות ה אספקתבנוסף, יש למלא בתחתית הטבלה את סה"כ המחיר המוצע ל
     כולל מע"מ(.)  חדשים

ים מוצרמוצע לגבי אילו מן ה. לא נכתב מחיר בשלמותהמובהר כי יש למלא את הטבלה  .ב
תהא הוועדה רשאית, בהתאם  לחלופין, להוביל לפסילת ההצעה.הדבר עשוי  ,כאמור

החסר  ואת ההצעות, להשלים את מחיר המוצרלשיקול דעתה הבלעדי, ולצורך השו
מציע ה ,זכההצעה כאמור תזה, וככל ש היקרה ביותר שנתקבלה למוצרהכשרה מההצעה 

זה.  רלמוצ השנתקבל ההצעה הכשרה הזולה ביותרבמחיר  המוצריחויב לספק את 
 המציעים מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה.

 כלשהי הנה הערכה בלבד ואין בה כדי להוות התחייבות במחירון חבילותמובהר כי כמות ה .ג
לא תהווה כל עילה לטענה כלשהי  חבילותהאוניברסיטה. כן מובהר כי הפחתה בכמות ה מצד

 ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה.

חשבונאיות ככל שיהיו וזאת בהתאם  הא רשאית לתקן טעויותמובהר כי האוניברסיטה ת .ד
 למחיר המוצע לחבילה.

 
     X  Y X*Y 

מק"ט 
 אוניברסיטה

סוג 
 נייר

רמת  גודל נייר
 לובן

כמות  משקל
חבילות 
שנתית 
 מוערכת

כמות 
דפים 

 בחבילה

מחיר מוצע 
לחבילה בש"ח 

 כולל מע"מ

סה"כ עלות  
מוצעת לכמות 

שנתית 
מוערכת 

 בש"ח כולל
 מע"מ

258 
 

 A4 נטול עץ

297x210 
 מ"מ

108 
 ומעלה

גר  75
למ"ר 

 מינימום

 8,500 
 

500   

262 
 

 A4 נטול עץ
297x210 

 מ"מ

113 
 ומעלה

גר  80
למ"ר 

 מינימום

 2,000 500   

 A3 נטול עץ 261
297x420 

 מ"מ

108 
 ומעלה

גר  75
למ"ר 

 מינימום

250 
 

500   

 A4 ממוחזר 12286

297x210 
 מ"מ

צבע 
אפור 

 הירב

   500 880 גר 80

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

סה"כ עלות 
שנתית מוצעת 
 לכל המוצרים:

 

 

         

 
 
 

     
 תאריך  חותמת  חתימת מגיש ההצעה
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 __________________ :המציע תחתימ                         

 'ב למסמך 2 נספח

 אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 
 

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

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

, ואם ורשעו ביותר משתי עבירותנכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו, לא ה .1
במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות  , אזיהורשעו ביותר משתי עבירות

 ממועד 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  - שים עם מוגבלותייצוג הולם לאנ .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות  -בלסמן נא 

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

 או

  ון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע לחוק שווי 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
ב המציע בעבר לפנות לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; אם התחיי ובהתאם לצורך,

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת 
ה התחייב כאמור באותה ( לחוק ונעשתה אתו התקשרות שלגבי2)1ב2משנה )ב( לסעיף 

הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי  -פסקת משנה 
כויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע מצהיר על התחייבותו לחוק שוויון ז 9סעיף 

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

 הזוכה במכרז(.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 _________________חתימה:__

 אישור עו"ד

 בפניבזה כי ביום _________ הופיע/ה  ת/,עו"ד, מאשר _______________אני הח"מ, __
המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס'  ,____________מר/גב' _______

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה שם המציע על מסמך זה בהמוסמכ/ת לחתום  ,_____________
הצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, ל

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

 תאריך  חתימה וחותמת  שם
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 __________________ :המציע תחתימ                         

 'ב למסמך 3 נספח
 

 תצהיר אודות ניסיון המציע
ש השנים האחרונות שקדמו למועד לולחברתנו ניסיון מוכח באספקת נייר לצילום והדפסה, מש

 700,000בהיקף כספי כולל של לפחות ולשלושה לקוחות לפחות האחרון להגשת הצעות למכרז, 
 ש"ח )כולל מע"מ( לשלושת הלקוחות יחד.

 
 

 שם הלקוח מס"ד
עבורו בוצעה 

 האספקה

תיאור המוצר 
 שסופק

 ()נא לסמן 

המועד בו 
בוצעה 

 האספקה

 היקף כספי
 של האספקה

ח כולל )בש"
 מע"מ(

איש הקשר ומס' 
 טלפון

1    נייר לצילום
 הדפסהו

   

2    נייר לצילום
 הדפסהו

   

3    נייר לצילום
 הדפסהו

   

4    נייר לצילום
 הדפסהו

   

 לפרט בהרחבה במסמכים נלווים ניתןבמידת הצורך, 

 

 
 

 חתימת וחותמת המציע: ___________________

 שם המציע: ____________________________                       

 תפקיד המציע: __________________________          

 

 

 אישור עו"ד

 בפניבזה כי ביום _________ הופיע/ה  ת/,עו"ד, מאשר _______________אני הח"מ, __
 
 המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ,____________מר/גב' _______ 

 
 ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/השם המציע על מסמך זה בהמוסמכ/ת לחתום  ,_____________ 

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

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

 

     
 תאריך  חתימה וחותמת  שם
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 __________________ :המציע תחתימ                         

 'ב למסמך 4 נספח
 

 אישור רו"ח על היעדר היתכנות להערת עסק חי
 
 
 

 לכבוד
 ________________)שם המציע(

 
 א.ג.נ.,

 
 

  להובלה ואספקת נייר לצילום והדפסה במדפסות לייזר 31/2019מכרז  הנדון:
 דיווח רואה חשבון

 
 

  "( הנני מדווח כדלקמן:המציע)להלן: "________ החשבון של ____ הוכרואלבקשתכם 

, בוקרו על ידי ________הינם ליום הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע  הדוחות .א
  __.______דעתי נחתמה בתאריך ___ וחוות

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך  .ב
 ."כעסק חי" )*( קיומו של המציע

ציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז קיבלתי דיווח מהנהלת המ ,דיווחי במכתב זה ךרולצ .ג
ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת  ,הכספיים האחרונים המבוקרים וכן הדוחות
 המציע.

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

העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע  במצבו
 "כעסק חי".

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

 בישראל.
 
 
 
     

 תאריך  חתימה וחותמת  שם
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 חיפה אוניברסיטת
 31/2019 ' סמכרז מ

 
 'גמסמך  

 
 נוסח ערבות ביצוע

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ.,
 
 

     : כתב ערבות מס'
 

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

 חמישה עשר ש"ח )במילים: 15,000 מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
"( ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, להבטחת מילוי  סכום הערבות)להלן: "שקלים חדשים( אלף 

ידי  -על מדפסות לייזר,הדפסה בלהובלה ואספקת נייר לצילום ותנאי ההסכם מיום _____ 
 הנערב.  

 
הלשכה המרכזית  ידי-על" יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש מדד"

 לסטטיסטיקה.
)יעודכן בהתאם למדד  2020מרץ  חירים לצרכן שיתפרסם לחודש" יהיה מדד הממדד הבסיס"

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

 זו, אך לא פחות ממדד הבסיס.      
 

ימים ממועד  שבעהם לכם בתוך ערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשל
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 

תשלום דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכך, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את ה
 תחילה מהנערב. 

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

 
 ועד בכלל.  31.07.23 ערבותנו זאת בתוקף עד

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

 
 

 בכבוד רב          
 

             
 הבנקחתימה וחותמת            

 .    תאריך: 
 

  
 *יש למלא ולציין את שם הזוכה
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 אוניברסיטת חיפה
 31/2019 'סמכרז מ

 
 'דמסמך 
 

 הסכם 
 
 

  2020 שנת_____ שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום________ לחודש
 
 

 ב  י ן

 

 אוניברסיטת חיפה      

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה       

 משדרות אבא חושי, חיפה       

 ;מצד אחד   ( האוניברסיטה")להלן: "      

 

 ל בין

 

      __________________ 

 ______________ח.פ.        

 באמצעות מורשה החתימה      

      __________________ 

 ת.ז.  ______________      

 מרח'  _____________      

 ;מצד שני    "(הספק)להלן: "      

 

 

 שלהובלה ואספקה לקבלת הצעות ל 31/2019 'ספנתה במכרז מ והאוניברסיטה הואיל
הזמנה מטעם האוניברסיטה )להלן:  פי-על נייר לצילום והדפסה במדפסות לייזר,

 "(;המכרז"
 

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

 
הוראות הסכם זה  פי-עלוברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם  לוהואי

 להלן ובכפוף להן;
 

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

 :הגדרות הסכם זה .א

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

מסוגים שונים ובעל ת לייזר, נייר לצילום, והדפסה במדפסו ""המוצרים
 1כנספח המצורף  "מחירוןכמפורט ב" מאפיינים שונים, הכל

 להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

הזמנה  פי-עלשל  המוצרים, מקצתם או כולם, הובלה ואספקה  "השירות"
תנאי מסמכי המכרז והוראות  פי-עלמטעם האוניברסיטה, ו

 ההסכם להלן.

 לביצוע "השירות", כהגדרתו לעיל. 31/2019 'סמכרז מ  "המכרז"

 

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

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את נספחי ההסכם: .ג

 מחירון. (1

 .נוסח אישור עריכת ביטוח (2

 ערבות ביצוע. (3

 הספק למכרז.כל מסמכי המכרז והצעת  (4

 ם הוכנסו כמראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות.כותרות הסעיפי .ד

לבין הוראה הסכם הוראה מהוראות הסתירה או אי התאמה בין מקרה של בכל  .ה
או בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הנספחים  ,םנספחיה מהוראות

בהתאם  יחולו ההוראות שיש בהן כדי להטיב עם האוניברסיטה -לבין עצמם 
 ול דעתה הבלעדי.לשיק

 
 הצהרות הספק  .2

, אמצעים ,ניסיון, מומחיות, כשירותהינו בעל ידע, הספק מצהיר ומתחייב בזה כי  .א
את השירות יספק  פי ההסכם וכי הוא-ומיומנויות לביצוע יעיל של השירות על

 .גבוהה ביותרהבאופן סדיר, תקין והולם וברמה 

להלן, יוביל ויספק את במשך כל תקופת ההסכם, כמוגדר הספק מצהיר כי  .ב
  .המוצרים בהתאם ללוחות הזמנים, הכמויות ויתר התנאים המפורטים בהסכם זה

השירות בתנאים המצוינים בהסכם בכלל, את ביכולתו לספק הספק מצהיר כי  .ג
 בפרט. 3ובסעיף 

ההסכם כפופה  פי-עלידוע לו כי מימושה של ההתקשרות שתתבצע הספק מצהיר כי  .ד
שיקול דעתה הבלעדי  פי-עלהאוניברסיטה מעת לעת  ידי-על ת הזמנה לספקרלמסי

 .ובהתאם לצרכיה

האוניברסיטה בפועל, אם  ידי-עלידוע לו שהיקף צריכת השירות הספק מצהיר כי  .ה
האוניברסיטה, בדרך  ידי-עלבכלל, אינו ידוע במועד כריתת הסכם זה, והוא ייקבע 

 של ביצוע הזמנות מעת לעת, בתקופת ההסכם. 

ידוע לו שהאוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין ממנו את השירות צהיר כי הספק מ .ו
בהיקף כספי או כמותי כלשהו, והיא תהיה רשאית להזמין את השירות נשוא הסכם 

 .שיקול דעתה הבלעדי פי-עלזה מספקים נוספים/אחרים, בהתאם לצרכיה ו

ניברסיטה ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוהספק מצהיר כי  .ז
 בהסכם זה.
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הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 
  אופן ביצוע השירות .3

 הספק מתחייב לבצע את השירות כדלקמן:

אשר בה  ,מטעם האוניברסיטהבהתאם להזמנה  הספק  ידי-עלהשירות יבוצע  .א
, תאם לצרכי האוניברסיטהיפורטו סוגי המוצרים הנדרשים וכמותם הנדרשת, בה

לאוניברסיטה שיקול . ידי הספק במסגרת הצעתו במכרז-לפי המחירים שהוצעו על
אין באמור בכדי להטיל על בדבר ביצוע הזמנה כלשהי מהספק, ובלעדי דעת 

  מהספק ו/או לקבל את השירות מהספק.האוניברסיטה את החובה לבצע הזמנה 

 שים לרבות הכמות הנדרשת לאוניברסיטה. הזמנה תכלול את פירוט המוצרים הנדר .ב

 ההזמנה.  מועד משלוח ( ימים מ7) שבעההספק תוך  ידי-עלתסופק  הזמנה רגילה .ג
 מועד משלוח( שעות מ48) ארבעים ושמונההספק תוך  ידי-עלתסופק  הזמנה דחופה

. מובהר , אלא אם האוניברסיטה אישרה מראש מועד אספקה נדחה אחרההזמנה
ובהתאם להוראות הסכם זה, רשאי ובאישור האוניברסיטה מראש בזאת כי בתאום 

הספק לבצע את השירות לשיעורין, כך שהמוצרים יסופקו לאוניברסיטה במספר 
מועדי אספקה שונים, ובלבד שמלוא היקף ההזמנה יסופק בטווח הזמן המוגדר 

 להזמנה רגילה או דחופה כאמור לעיל, לפי העניין.

 פי-עלדין או  פי-עלם העומדים לזכות האוניברסיטה מבלי לגרוע מסעדים אחרי .ד
הסכם זה, מתחייב הספק לשלם לאוניברסיטה בגין כל יום של איחור בביצוע 

לא צורך ש"ח ל 100השירות, כולו או חלקו, פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך 
. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לקזז סכומים כאמור בהוכחת נזק

יע לספק בהמשך לביצוע השירות נשוא הזמנה מסוימת, או כל מהתמורה אשר תג
 . הסכם זה פי-עלתשלום אחר המשתלם מהאוניברסיטה לספק 

הספק ידאג לאריזה נאותה של המוצרים לצורך אספקתם, הובלתם, פריקתם  .ה
 ואחסנתם באוניברסיטה.

או ישירות  "(המחסן"להלן: י של האוניברסיטה )כללההזמנה תסופק למחסן ה .ו
חידה המזמינה באוניברסיטה, בהתאם להנחיות בהזמנה. הובלת ההזמנה לי

 לאוניברסיטה כאמור תיעשה על חשבון הספק. 

שמונה  ,מטעם האוניברסיטההספק יתאם עם מנהל המחסן או איש קשר אחר  .ז
או איש הקשר ביחידה המזמינה כאמור, את מועד הגעתו המדויק , לצורך כך

 .שעות לפני מועד ביצוע השירות 24עד , העניין יחידה המזמינה לפילאו למחסן 

במועד אספקת ההזמנה יעביר הספק לאוניברסיטה חשבונית מס כדין, עבור אותם  .ח
 שסופקו באותה אספקה של השירות נשוא הזמנה כאמור.ים מוצר

האוניברסיטה, האחרונה  ידי-עללאחר קבלת המוצרים נשוא ההזמנה כאמור  .ט
 ה. תאשר את קבלת ההזמנה על יד

המוצרים שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים, מתאימים לתיאורם, ראויים  .י
 .כאמור קיים לגביהם תקןשלשימוש ובהתאם לתקן הישראלי, ככל 

  
 החלפת מוצרים וביטול הזמנה .4

כל דין, אם הספק סיפק  פי-עלמבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר  .א
רשאית האוניברסיטה, לפי שיקול  לאוניברסיטה מוצרים שלא בהתאם להזמנה,

לדרוש או לחלופין לבטל חלק מן ההזמנה הנוגעת למוצרים כאמור דעתה הבלעדי, 
 התואמיםמן הספק את החלפת המוצרים שסופקו שלא בהתאם להזמנה, במוצרים 

מתן הודעה על כך מועד מימים  (7) שבעהתוך הספק יחויב לעשות כן בלהזמנה, ו
יף את המוצרים בתוך המועד האמור לעיל, יחולו הוראות הספק לא יחלאם לספק. 

 .ד לעיל.3סעיף 
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הספק מתחייב לפנות את אותם מוצרים שהאוניברסיטה זכאית להחזיר כאמור  .ב
 שעות מעת הודעת האוניברסיטה על רצונה להחזירם. 24תוך  בס"ק א',

 כל דין, מתחייב הספק פי-עלמבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר  .ג
להחליף כל מוצר שאינו תקין ו/או אינו ראוי לשימוש ו/או שאינו בהתאם 

 אספקת המוצר. מועדימים מ שלושההסכם זה, תוך  פי-עללהתחייבות הספק 

מוצהר ומוסכם בזה במפורש בין הצדדים, כי האוניברסיטה לא תהיה חייבת לבדוק  .ד
ניברסיטה את המוצרים שסופקו לה, כולם או מקצתם, מיד עם קבלתם, ולאו

 ככלשמורה הזכות לבדוק אותם מוצרים סמוך לפני תחילת השימוש בהם, ו
, 1968-אי התאמה בתיאורם ובכמותם, כהגדרתה בחוק המכר, תשכ"ח גילתהש

 זכאית האוניברסיטה להודיע עליה רק לאחר בדיקה כאמור.

ל יחולו עבסעיף זה כל ההוצאות בגין החלפת המוצרים ו/או החזרתם כאמור לעיל  .ה
הספק, ומבלי שהאוניברסיטה תידרש להוסיף כל תוספת שהיא לתמורה, כהגדרתה 

 להלן.
 

   הזמנהביטול  .5

כל דין, ומבלי לגרוע מזכויות  פי-עלמבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר  .א
הסכם זה, אם הספק לא סיפק לאוניברסיטה מוצרים במועד  פי-עלהאוניברסיטה 

לעיל, רשאית האוניברסיטה לבטל את ההזמנה בגין  )ג(3האספקה כנקוב בסעיף 
המוצרים שלא סופקו במועד, ולרכוש את אותם מוצרים או דומים להם, שלא מן 

 הספק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.

הסכם זה, האוניברסיטה תהא  פי-עלבמקרה של ביטול הזמנה או חלק ממנה  .ב
ים בהזמנה שבוטלה או דומים להם, שלא רשאית לרכוש את אותם מוצרים הנכלל

 מן הספק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.
 
 הסכםהתקופת  .6

במסגרת תקופת הספק מתחייב להיענות להזמנות האוניברסיטה למתן השירות,  .א
 בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.ההסכם כהגדרתה להלן, 

שתחילתה שלוש שנים קופה של זה הינה לת הסכם פי-עלהתקשרות בין הצדדים  .ב
 "(.תקופת ההסכםלהלן: ") 30.04.2023 וסופה ביום 1.05.2020ביום 

להאריך  ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ,הבלעדית שמורה הזכותלאוניברסיטה  .ג
כך שסך כל  ,תקופות נוספות, בנות שנה אחת כל אחת שלושב את תקופת ההסכם

ידי הודעה שתינתן לספק לא -את על, וזשנים ששעלה על ית ההתקשרות לא תקופ
. הספק מצהיר מפורשות, ההתקשרות הרלוונטיתימים מסיום תקופת  30-יאוחר מ

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

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

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לסיים את ההתקשרות  .ה
קיימת לה בדין או בהסכם הבנסיבות של הפרה מצד הספק או בהתאם לכל זכות 

 זה.
 
  התמורה .7

עמודת המחירים הנקובים בסכומים התמורה בגין מתן השירות תהא בהתאם ל .א
 .מהווה חלק בלתי נפרד מההסכםו 1נספח כהמצורפת  המחירון תבטבל ההמופיע

 בהתאם לשיעורו בדין וכוללים מע"מחדשים המחירים נקובים במחירון בשקלים  .ב
שיעור המע"מ יעודכן בהתאם לשיעורו בדין  .במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

העלויות  כלהמחירים כאמור כוללים את  ,סר ספקלמען ה במועד הוצאת חשבונית.
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של האוניברסיטה  כללילמחסן ה מוצריםהכרוכות בביצוע השירות, לרבות הובלת ה
 או ישירות ליחידה המזמינה באוניברסיטה, בהתאם להזמנה.

לאוניברסיטה בסיומו של כל חודש מחודשי תקופת ההתקשרות ולא  יגיש ספקה .ג
סיכום הפריטים שסופקו לאחריו, חשבון בו יפורט שבחודש ש 7 -יאוחר מהיום ה

לאוניברסיטה באותו חודש ובנוסף חשבונית מס כדין אשר תהיה תואמת לנתונים 
 המופיעים בחשבון.

על ידה,  ו, ולאחר שיאושרנות שיוגשו על ידי הספקהאוניברסיטה תבדוק את החשבו .ד
וניברסיטה, יום מתום החודש שבו הומצא החשבון לא 30-לא יאוחר מ םתשלמ

 . ובלבד שלא נפלו בו טעויות או קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו
 

 הצמדה .8

המחירים הנקובים במחירון הינם סופיים ולא יהיו נתונים להצמדה כלשהי במהלך  .א
"(. לאחר סיום השנה השנה הראשונההחודשים הראשונים לתקופת ההסכם )" 12

מדד המשוקלל" )כהגדרתו להלן( הראשונה יוצמדו המחירים הנקובים במחירון ל"
כאשר מדד , חודשים נוספים להסכם לאחר סיום השנה הראשונה 12בתום כל 

הבסיס של "המדד המשוקלל" יהיה המדד שחושב בחודש העוקב לאחר החודש 
"(. המדד הקובע יהיה המדד שחושב המדד הבסיסיהאחרון של השנה הראשונה )"

 "(. המדד הקובעד הבסיסי )"חודשים לאחר המועד שבו פורסם המד 12

מדד משוקלל המבוסס על מדד המחירים  משמעו "המדד המשוקללבהסכם זה " .ב
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לרבות כל מדד רשמי  ידי-עללצרכן המתפרסם 

ומדד מחירי הנייר. בחישוב "המדד המשוקלל" משקלו של  אחר אשר יבוא במקומו
( "מהמדד 50%אחוזים ) חמישיםיה מדד המחירים לצרכן )כאמור לעיל( יה

 חמישיםהמשוקלל", ומשקלו של מדד מחירי הנייר ב"מדד המשוקלל" יהיה 
 (. 50%אחוזים )

 
 היעדר בלעדיות .9

כי אין באמור בהסכם כדי למנוע מהאוניברסיטה להיזקק לשירות  המוסכם בז
נשוא המכרז מחברות אחרות או מכל גורם אחר. הספק מצהיר כי האוניברסיטה 
לא יצרה כל מצג שהוא, לא בתקופה עובר להגשת ההצעות למכרז ולא לאחריה, 

 לגבי היקף כלשהו בצריכת השירות נשוא המכרז.
 

 הקשר המשפטי בין הספק ועובדיו לבין האוניברסיטה .10

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

, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה ומעסיקמתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד 
לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי הספק בקשר למתן השירות אינה 
אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם, ואין בה כדי ליצור יחסי עובד 

 וניברסיטה לבין מי עובדי הספק. בין הא ומעסיק

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

כרוכים בה, לרבות, כל תשלום, גמול או זכות המגיעים לעובדים לפי כל דין, הסכם, 
הרחבה או נוהג, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, דמי נסיעה, הסכם קיבוצי, צו 

גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, 
דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, מלוא הפרשות לקופות גמל )לרבות 

אות תגמולים+פיצויים( פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, החזר הוצ
. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב צ"בוינסיעות וכן תוספות מכל מין וסוג וכ

פי דין בקשר -הספק לשלם ולהפריש במועד כל תשלום והפרשה החלים עליו על
להעסקת עובדי הספק, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה 

ויות לעובדי הספק כפי שיהיו דין בגין תשלום שכר העבודה והזכ פי-עלהמגיעים 
 בתוקף מעת לעת. 
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מוסכם כי הן הספק והן עובדי הספק ו/או המשמשים מטעמו יהיו מנועים מלהגיש  .ג
תביעות כלשהן כנגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל עילה או עניין אשר על פי 

 .ומעסיקטבעם וטיבם כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד 

שעליה הסכימו האוניברסיטה והספק בחוזה זה מוסכם כי התמורה הכוללת  .ד
נקבעה בהתחשב בעובדה שעובדי הספק אינם בגדר "עובדים" של האוניברסיטה, 
כך שלא תהיינה לחברה כל עלויות נוספות בגין התקשרותה עם הספק ו/או סיום 
ההתקשרות, והתמורה המוסכמת עפ"י חוזה זה היא העלות המלאה, הכוללת 

 ברה בגין כל הקשור בקבלת השירות מאת הספק.והבלעדית שתהיה לח

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

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

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

יר של מעובדי הספק ו/או כל גורם אחר מטעמו של הספק היה, או הינו, עובד שכ
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. 

ומים תתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכככל שהאמור לעיל, ן מבלי לגרוע מ .ו
או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא, כי שלא שולמו ו/או הועברו במועד ו/

הספק 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 

כום הדרישה ו/או החוב וזאת עד עתידי לספק, לרבות סכומים אשר עולים על ס
 פי-עללמילוי מלוא התחייבויות הספק כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו ואף להעביר, 

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

 
 םויתורי .11

חשב כויתור, ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא שום איחור בשימוש בזכויות לא יי
 אם כן ייעשה בכתב.

 
 אחריות .12

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

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אלה לספק ו/או לרכוש בלא יוצא מן הכלל, לרבות אך 
אשר ייגרמו לאוניברסיטה, לאנשי הסגל שלה, לעובדיה, לסטודנטים הלומדים בה, 
למתארחים בה ולעובדי הספק ו/או מי מטעמו, כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע 

וכל הפעולות  הנלוות לכך. אחריות זו תהא גם למעשי ו/או מחדלי עובדי  השירות
 ו.                       הספק ו/או מי מטעמ

הספק מתחייב לשאת באחריות בכל גרימת נזק לציוד לגרוע מן האמור לעיל  מבלי .ב
המותקן ביחידות השונות באוניברסיטה, כתוצאה משימוש במוצרים שסופקו על 

 ידו, שאינם מתאימים או שהינם באיכות ירודה.

ק כלשהו למדפסת, ו/או מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו ייגרם נז .ג
מכונת צילום בין היתר כתוצאה מרמת איכות ירודה ו/או פגמים ו/או ליקוים 
במוצרים, הספק מתחייב לספק לאוניברסיטה מדפסת או מכונת צילום, לפי העניין 

 חדשה מאותו הדגם מזו שניזוקה.

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

כל אדם ו/או גוף, בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או פגיעה ו/או  ידי-עלייתבעו ממנה 
 אובדן ו/או הפסד להם הוא אחראי בהתאם לסעיף זה. 
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כל  פי-על מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ובזכויות האוניברסיטה, לכל סעד אחר .ה
דין, הספק יפצה את האוניברסיטה על כל נזק שייגרם לה עקב הפרת התחייבות 
הספק לאספקת המוצרים לאוניברסיטה במועד ו/או בהתאם להזמנה, לרבות פיצוי 
בגין הפרש המחיר ששילמה האוניברסיטה בגין רכישת אותו מוצר שלא מן הספק, 

יברסיטה משלמת אילו רכשה תה האוניאם שילמה מחיר העולה על המחיר שהי
 .אותו מן הספק

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

שייגרם לה ו/או ייתבע ממנה בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או 
ראי הספק בהתאם לסעיף זה וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אבדן שלהם אח

 .אחר העומדים ו/או שיעמדו לאוניברסיטה

 
  ביטוח .13

פי דין, מתחייב הספק לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הספק על .א
 ,לעניין ביטוח אחריות המוצרולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת הסכם זה ו

את  ,ס מועד הגשת התביעה למשך תקופה נוספת של שנתיים מסיומוהנערך על בסי
באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם המפורטים בסעיף הביטוח להלן והביטוחים 

"אישור  -ו "ביטוחי הספק"ו )להלן: הימנ, המהווה חלק בלתי נפרד 2כנספח זה 
 . אל, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישרעריכת הביטוח"

וכי   ידי האוניברסיטה-ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על
 .האוניברסיטההמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

, למשך כל תקופת ו/או לוודא קיומם מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו ,כן .ב
 לכל כלי הרכבשי רכוש וביטוח אחריות כלפי צד שליביטוח חובה ההסכם, 

ידי הספק לחצרי -המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על
 .האוניברסיטה

סעיף ביטוח זה הנדרשים במסגרת  והיקף הכיסוי מובהר כי גבולות האחריות .ג
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק  ,באישור עריכת הביטוחו

ות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעל
 .כאמורוהיקף הכיסוי בכל הקשור לגבולות האחריות 

ו/או לכל תשלום על חשבון  וכתנאי מוקדם להתקשרות במועד החתימה על הסכם זה  .ד
, מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה את אישור עריכת הביטוח, התמורה

 . כשהוא חתום בידי מבטחיו

תום תקופת הביטוח, מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת מיד ב .ה
ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת 

 13כמפורט בסעיף ו/או למשך תקופה מאוחרת יותר  ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף
 .א לעיל

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק מכל ה פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמ ספקה .ו
לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן 

 מי מהאמורים לעיל, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי השירותים
 .בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון
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 ערבות ביצוע .14

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

אלף שקלים  חמישה עשר) ש"ח 15,000 אוטונומית ערוכה וחתומה כדין ע"ס של 
כפי שיהיה בתוקף במועד חתימת הסכם חדשים( וצמודה למדד המחירים לצרכן 

  .מיום חתימתה ועד ליום מימושה בפועלזה, 

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

למסמכי  ג'מסמך כשצורף ערבות ביצוע ערוכה ומנוסחת במדויק בהתאם לנוסח 
 המכרז.

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

 
 הפרת ההסכם .15

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

 דין: פי כל -עלו זה הסכם  פי-על

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

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

 בגין הנזק.ספק לתבוע את ה (3)

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

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

 זה. הסכם פי-עלכל דין או 

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

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

לבצעו עד ליום שנקבע  ספקטה על ביטול ההסכם ימשיך ההודיעה האוניברסי .ד
 .אלא אם האוניברסיטה החליטה אחרת ,לסיום  בהודעה

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

 
 איסור הסבה לאחרים .16

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

 הסכמתה בכתב ומראש של האוניברסיטה לעשות כן.

היה הספק חברה בע"מ או שותפות רשומה, העברת מניות ו/או שינוי הרכב  .ב
 השותפים וחלקם בשותפות יהווה הפרת הוראות ס"ק א' לעיל.
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 סמכות שיפוט .17

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

  
 הודעות .18

מסירה ב תהא ישלח מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה, תכל הודעה או התראה ש .א
ידי הצד -על ואם מראשאו  בדואר רשום )כשדמי הדואר משולמים במל 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  .ב
 .מועד שליחתהשעות מ 72תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעילולראיה באו ה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________     _____________________ 
 הספק                          אוניברסיטת חיפה        
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 נספח 1
 המחירון

 )יצורף המחירון שצורף להצעת החברה הזוכה(
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 2נספח 
 אישור עריכת ביטוח

 
 

 תאריך: ________________
 
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה

 דרך אבא חושי, הר הכרמל, חיפה
 ("האוניברסיטה")להלן: 

 
 א.ג.נ.,

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

 מיום __________הסכם ל עריכת פוליסות ביטוח לרבות בקשר אישור 
נייר לצילום והדפסה במדפסות להובלה ואספקת בין האוניברסיטה לבין הספק, 

 ("המוצרים"לייזר )להלן: 
 

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ___________ ועד ליום __________ ערכנו את הביטוחים 
 -יטה:לאוניברס המוצרים המסופקיםהמפורטים להלן בגין פעילות הספק, לרבות בגין 

, פוליסה מס' _______________ לכיסוי אחריות הספק על פי דיני ביטוח אחריות המוצר .1
מדינת ישראל בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף )לרבות 

( עקב מוצרים שיוצרו ו/או הוכנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או טופלו האוניברסיטהבמפורש 
אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו לרבות במפורש המוצרים שבנדון, בגבולות  בכל דרך

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪  2,000,000אחריות בסך של 

 תאריך רטרואקטיבי: __________ )שאינו מאוחר ממועד תחילת אספקת המוצרים(.

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

 ה למעשי ו/או מחדלי הספקבגין אחריות האוניברסיטהאת  לשפותהביטוח כאמור הורחב 
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

על  הספקלכיסוי אחריות , פוליסה מס' ______________ ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
)לרבות  גוף צד ג'כל אדם ו/או פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של 

למקרה ובמצטבר לתקופת ₪  4,000,000( בגבולות אחריות בסך של האוניברסיטהבמפורש 
הביטוח. הביטוח אינו כולל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן 

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

למעשי ו/או מחדלי הספק,  ניברסיטה בגין אחריותההאוהביטוח כאמור הורחב לשפות את 
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

, פוליסה מס' _______________ לכיסוי חבות הספק על פי םסיקיביטוח אחריות מע .3
כלפי  1980-פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

רמו להם תוך כדי ועקב עבודתם,  בגבולות עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה שייג
לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל ₪  20,000,000אחריות של 

 סייג בדבר שעות עבודה והעסקת נוער כחוק. 

של מי מעובדי הספק  סיקיחשב למעאם ת האוניברסיטהאת  לשפותהביטוח כאמור הורחב 
 ריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי מי מעובדיו.באח תא נושאיאו אם ייקבע כי ה
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 כללי לכל הפוליסות

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על  .1
 הספק בלבד, ובשום מקרה לא על האוניברסיטה.

 ידי-עלרך הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנע .2
האוניברסיטה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף 

 ביטוחי האוניברסיטה.

במשך תקופת הביטוח, אלא  לרעה ישונוהננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא  .3
 יום לאוניברסיטה, בכתב, בדואר רשום. 30בהודעה מראש של 

רבתי מבוטל אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות חריג רשלנות  .4
, וזאת בכפוף לאמור 1981-המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א

 .באישור זה

 
פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו וסייגי אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי 

 זה. האמור באישור פי-על
 

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

 


