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 חתימה וחותמת המציע ________________

 

 
 אוניברסיטת חיפה

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 
 
 

 48/2022מס' פומבי  מכרז
 

לאספקת טונרים, ראשי דיו 
 והדפסה 

 
 
 
 

                                 
 
 

       
 
 

 
 
 
 



 

2 
    

 חתימה וחותמת המציע ________________

 וניברסיטת חיפהא
 

 48/2022 מס'מכרז 
 
 
 

 48/2022 'מסהזמנה להגשת הצעות למכרז 
 

 
  אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסהבנושא: 

כמפורט  הכל ,אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסהלאוניברסיטת חיפה מזמינה בזאת להגיש הצעות 
 במסמכי המכרז ובנספחיו. 

 
 יש. הבית(אתר האינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף ב להורדה זמינהחוברת המכרז 

 .גביה על ההצעה את ולהגיש המכרז חוברת את להדפיס
 

מהווה הסכמה הצעה הוכי עצם הגשת  במסמכים כלשהםהשמטות /שינויים לבצע אין כי מובהר
 . כפי שמפורסמים באתר מלאה לכל מסמכי המכרז ונספחיהם

 
 .12:00שעה עד ה 12.202262.תאריך לא יאוחר ממועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 

 
בסמוך לכניסה  ,2הממוקמת בבניין הראשי, קומה  1מס' יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים 

  .יחידת רכש ולוגיסטיקה, אגף כספים ובקרה, אוניברסיטת חיפה, 202לחדר 
 
 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהמתחייבת לקבל את ההצעה ה אוניברסיטת חיפה לא 

 
           

 תאריכיםטבלת ריכוז 
 

 
 
 

 בברכה,              
 

 כץ, עו"ד ביסמוט טלי   
 ונכסים מכרזים מחלקת מנהלת         

 אוניברסיטת חיפה                   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 שעה תאריךיום ו נושא

  18.11.2022יום ו',  מועד פרסום מודעה 

 12:00עד השעה  29.11.2022יום ג',  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב 

 12:00עד השעה  26.12.2022', ביום  מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז



 

3 
    

 חתימה וחותמת המציע ________________

 מסמך א'
 אוניברסיטת חיפה

 48/2022 'סמכרז מ
 

 48/2022' סכתב הוראות למגישי הצעות למכרז מ
 

 הגדרות .1
 

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

אספקה, הובלה, התקנה ואחסנה של הפריטים כהגדרתם להלן על פי  "השירות"
הזמנה מטעם האוניברסיטה, ועל פי תנאי מסמכי המכרז והוראות 

 . כמסמך ג'המצורף ההסכם 
 

 ;השירות ביצועל 48/2022 מס'מכרז   "המכרז"
 

 ;מי שהגיש הצעה למכרז  "המציע"
 

 ;חלקוכולו או  השירות, ביצועלע"י האוניברסיטה נבחרה הצעתו מציע ש  "הזוכה"
 

אשר ייערך וייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, לביצוע ההסכם   "סכםהה"
 'ג כמסמךמצורף הההסכם  נוסחבהשירות, בנוסח ובתנאים כמפורט 

 .מסמכי המכרזל
 
 המופיע במחירון הכל בהתאם לפירוט -טונרים, ראשי דיו והדפסה  " הפריטים"

 . 1ב'כנספח המצורף  או 
  "המוצרים"
 

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

 .כתב הוראות למגיש הצעות למכרז - 'א מסמך .2.1

 :ונספחיו טופס הצעה למכרז -ב'  מסמך .2.2

 ;המחירון - 1'ב נספח

 תצהיר אודות ניסיון המציע; - 2ב'נספח 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים; - 3נספח ב'

 ;חי עסק להערת היתכנות היעדר על"ח רו אישור - 4נספח ב'

 .תצהיר בדבר אי תיאום מכרז - 5'נספח ב

 נוסח ההסכם ונספחיו: -' גמסמך  .2.3

 ;המחירון - 1'גנספח 

 ;ביטוחיםקיום אישור  - 2'גנספח 

 המציעיםלידיעת  .3

 התחייבות או כדי להוות מצג ובלבד ואין בהמציעים התרשמות להערכה ול מובאהאמור להלן 
 לו תהיה ולא אין כי מצהירציע האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמ מצד יכלשה

בקשר  לאמור או/זה ו בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה כלפי או טענה ו/או תביעה/ו דרישה כל
 .נספחיו על זה במכרז אליו

ניברסיטה מעוניינת להתקשר עם ספקים לצורך אספקת טונרים וראשי דיו והדפסה, האו .3.1
 הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. 
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 חתימה וחותמת המציע ________________

אשר הצעתם תקבל את הציון המיטבי בהתאם  זוכיםשני האוניברסיטה תבחר במכרז זה  .3.2
ספק את ילהלן, כאשר כל אחד מהם  10לאמות המידה ולמשקלות המפורטים בסעיף 

אשר לגביהם תהא הצעתו זולה יותר מן הזוכה האחר.  (1)נספח ב' במחירון הפריטים
שניהם יזכו לספק את  –שוויון בין הזוכים לגבי פריטים מסוימים במחירון קרה של במ

בסבב מחזורי -בכל פעם מספק אחר  הפריטיםאותם פריטים והאוניברסיטה תזמין את 
 . נספח ג'כבהסכם המצורף הכל בהתאם למפורט  -ככל הניתן

מם. לאחר חתימת ההסכם ע יהוו מאגר ספקים להזמנות עתידיות הזוכים במכרז כאמור .3.3
בכל הנוגע  תקופת ההתקשרותרשאית לפנות לזוכים בפניה פרטנית ב אהאוניברסיטה תה

בהיקף ובאופן שיוזמן בפניה הפרטנית וכמפורט לפריטים שאינם מצוינים במחירון, 
 ההסכם. הוראותב

 נספחיו,על פי המפורט במסמכי המכרז וההסכם על לספק את השירות  ו/דרשיי ים/הזוכה .3.4
 .ובהתאם להנחיות נציגי האוניברסיטה

היקף צריכת השירות על ידי האוניברסיטה אינו ידוע במועד ביצוע המכרז, והוא ייקבע  .3.5
 . תקופת ההתקשרותמהלך ע"י האוניברסיטה, בדרך של ביצוע הזמנות מעת לעת, ב

השירות בהיקף כספי  את ים/האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מהזוכהמובהר כי  .3.6
והיא תהיה רשאית להזמין את השירות נשוא מכרז זה מספקים  ו/או כמותי כלשהו

בהתאם הכל , בין הזוכה/יםהפריטים היקף אספקת את ו/או לשנות  נוספים/אחרים
ים לכל פיצוי עבור שינוי הזוכה/ים לא יהיו זכא לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

  .היקף האספקה

( הן 1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי הכמויות המפורטות במחירון )נספח ב' .3.7
בלבד ואין בהן משום התחייבות כלשהי של  ותההצעהשוואת בגדר הערכה לצורכי 

האוניברסיטה להזמין מהזוכה את הכמויות המצוינות במחירון ו/או כמויות אחרות 
 כלשהן. 

 ים/מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובהסכם, האוניברסיטה לא תפצה ולא תשפה את הזוכה .3.8
או  בגין אובדן הכנסות, לרבות בנסיבות של שביתה, השבתה, פעולות מאורגנות

  .אינדיווידואליות של חברי הסגל המנהלי או האקדמי

האוניברסיטה אינה אחראית כלפי הזוכה להשבתות מלאות או חלקיות עוד מובהר כי  .3.9
 או ירידה בפעילות של חברי הסגל, המרצים וכלל העובדים במשק, כמו גם היעדר פעילות

  בנסיבות שאינן בשליטתה ובנסיבות של כוח עליון.

הכדאיות הכלכלית להשתתפות במכרז היא באחריות המציע בלבד. המציע מתחייב  .3.10
 לערוך בדיקות עצמאיות ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

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

יש בידו  ,הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכןפי דין -בכל מרשם המתנהל על רשוםהמציע  .4.1
 .פי דין-כל הרישיונות הנדרשים על

הצעות ההשנים שקדמו למועד האחרון להגשת ( 5) מהלך חמשבבעל ניסיון הינו המציע  .4.2
( לקוחות לפחות המקיימים 2עבור שני ) ,ת טונרים וראשי דיובמתן שירותי אספק למכרז,

  את התנאים שלהלן: 

  במהלך שנתיים רצופות לפחות. כל אחד מהם השירות ניתן ל .א

 היה ,אלהשנתיים  במהלךשל השירות שניתן לכל אחד מהם  המצטבר ההיקף הכספי .ב
 )כולל מע"מ(. ₪  200,000 לפחות

כדין ויש בידו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  ספרים מנהל המציע .4.3
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

אינם כוללים הערה בדבר ספקות  2021לשנת  של המציע המבוקריםהדוחות הכספיים  .4.4
ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק 

  חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים.

, תקן ישראלי רשמיכל דרישות ב יםעומדהמציע והצעתו, לרבות הפריטים נשוא הצעתו,  .4.5
 .1953-כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"גאם קיים, 
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 האוניברסיטה בקשר לביצוע השירותדרישות  .5

של טונרים, על הזוכה/ים להחזיק בידו/ם, במהלך כל תקופת ההתקשרות, מלאי מספק  .5.1
 ראשי דיו והדפסה, על מנת שיוכל לבצע את השירות כנדרש במסמכי המכרז.

יבוצע על ידי הזוכה/ים על פי הזמנה שתימסר להם מעת לעת מטעם השירות  .5.2
ההזמנה תכלול את פירוט  .דוא"לבאמצעות האוניברסיטה. הזמנה כאמור תועבר לזוכה 

 המוצרים הנדרשים וכן את הכמות הנדרשת  לאוניברסיטה. 

ה הזמנ)שלושה( ימים מתאריך ההזמנה.  3תסופק על ידי הזוכה/ים  תוך  הזמנה רגילה .5.3
 )עשרים וארבע( שעות משעת ההזמנה.  24תסופק על ידי הזוכה תוך  דחופה

ם ויהיו תקינים, ייבכל דרישות התקנים הרלוונט שיסופקו לאוניברסיטה יעמדו מוצריםה .5.4
 . מתאימים לתיאורם וראויים לשימוש

 המוצרים יסופקו למחסן הראשי של האוניברסיטה בלבד.  .5.5

שר ישמש כאיש קשר מטעמו לצורך ההתקשרות עם הזוכה יידרש למנות נציג מוסמך א .5.6
יהיה זמין לפניות  כאמוראיש הקשר "(. איש הקשרהאוניברסיטה )להלן: "

פקח לבכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ויהיה אחראי לטפל בבעיות ו האוניברסיטה
 כלפי האוניברסיטה. הזוכה על קיום התחייבויות הזוכה מטעם 

קשר חלופי  אישהזוכה ידי  עלסיבה שהיא, ימונה  מכל הקשר איש נבצרות של מקרה בכל
 .לאוניברסיטה יועברו עמו ההתקשרות ופרטי

 עדכונים שוטפים והבהרות .6

עדכונים שוטפים אודות המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של  .6.1
באחריות  "(.אתר המכרזים)להלן: " https://tender.haifa.ac.ilהאוניברסיטה, בכתובת 

כל מציע לבדוק את אתר האינטרנט הנ"ל ולעקוב אחר פרסומים אלו ובהתאם, להגיש 
עדכון מסמכי בדבר אי קבלת הודעה  בקשר עםטה תדחה כל טענה יאת הצעתו. האוניברס

ת ומענה על שאלות, המכרז, או כל הודעה אחרת אשר התפרסמה, לרבות מתן הבהרו
 והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה בעניין זה.

שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  .6.2
michrazim@univ.haifa.ac.il 0012בשעה  -29.11.2022, ג' ליום וזאת, עד:. 

 , במבנה שלהלן:בלבד Wordבקובץ הפונים נדרשים לערוך שאלותיהם בטבלה מסודרת  .6.3

מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 פירוט השאלה עמוד

מס' סידורי 
 של השאלה

שם הפרק 
 הנספח /

מס' הסעיף 
 בפרק / נספח

מס' העמוד 
בחוברת 

 המכרז

פירוט השאלה 
בלשון בהירה 

 בשפה העברית

  .להתעלם מפניות שיועברו בניגוד להוראות סעיף זההאוניברסיטה רשאית 

בפנייתו בכתב בדוא"ל, הפונה יציין את שם המכרז ומספרו וכן, יציין את פרטיו המלאים  .6.4
 של הפונה, לרבות שם מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל. 

 באחריות הפונה לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לכתובת הדוא"ל הנ"ל. .6.5

אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  האוניברסיטה .6.6
מהשאלות ו/או לענות על שאלה ספציפית באופן חלקי. תשובות לשאלות שהוגשו, עליהן 

 האוניברסיטה מצאה לנכון להשיב, יפורסמו באתר המכרזים בכתובת הנ"ל.

יהיו מנועים מלהעלות  פרסום התשובות באתר המכרזים ייחשב כמסירה למציעים, והם .6.7
 כל טענה או דרישה בדבר אי קבלת תשובות לשאלות.

התשובות וההבהרות שיפורסמו באתר המכרזים, וכן פרוטוקול סיור המציעים, יהוו חלק  .6.8
 .והמציעים יידרשו לצרפם להצעתם כשהם חתומיםבלתי נפרד ממסמכי המכרז, 

פה כדי לחייב את -עלאין בכוחו של פרט כלשהו, נתון או הבהרה, שיימסרו ב .6.9
האוניברסיטה או כדי לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים בכתב, אשר פורסמו 

ידי האוניברסיטה באתר האינטרנט ו/או שנמסרו בכתב למציעים, יחייבו לעניין מכרז -על
 זה.

https://tender.haifa.ac.il/
mailto:michrazim@univ.haifa.ac.il
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האוניברסיטה רשאית לשנות את נוסח המכרז, לרבות נספחיו, ובמקרה זה הנוסח החדש  .6.10
זה שיחייב. אין באמור לעיל, כדי לחייב את האוניברסיטה להסכים להסתייגויות הוא 

כלשהן אשר נכללו בשאלותיהם ו/או בהצעותיהם של המציעים ו/או להסכים לביצוע 
 .שינוי כלשהו במכרז

 מועד להגשת הצעות למכרז .7

הממוקמת בבניין הראשי, קומה  1מס' זים תיבת המכריש להפקיד בלמכרז את ההצעה  .7.1
יחידת רכש ולוגיסטיקה, אגף כספים ובקרה, אוניברסיטת  ,202בסמוך לכניסה לחדר , 2

הצעה למכרז שתוגש . 12:00השעה  עד 12.202262., 'בלא יאוחר מיום  וזאת, ,החיפ
 .לא תובא לדיון, והיא תוחזר למציע מבלי שתיפתח -לאחר מועד זה 

מבידוק בטחוני בכניסה לשטח על המציעים לקחת בחשבון עיכובים שייגרמו כתוצאה 
  האוניברסיטה ו/או מציאת חנייה.

 
הצעות כמו כן, על המציעים להקפיד שההצעה תוגש לתיבת המכרזים הנכונה. מובהר כי 

כל  מעצמהשלא תוגשנה לתיבת המכרזים הייעודית לא תיבדקנה והאוניברסיטה מסירה 
 .אחריות בעניין זה

על דרישות המכרז לא יענה שירות שליחויות כלשהו,  באמצעותמשלוח ההצעה בדואר או  .7.2
 .לעיל במועד כאמור 7.1 עיףבמקום המתואר בס תופקדאם ההצעה לא 

 אופן הגשת ההצעות למכרז .8

  כדלקמן: בעותק אחדתוגש  למכרזההצעה 

ההצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס ההצעה למכרז המצורף  .8.1
ויצורפו אליה כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו בו, ובכלל זה מסמכי  מסמך ב'כ

 . הם מלאים וחתומים על ידי המציע כאשרההבהרות, 

ממסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו, לרבות על  כל עמוד ועמודמובהר כי יש לחתום על  .8.2
ש לחתום באמצעות חותמת ובראשי תיבות. כמו כן, י -קובץ התשובות לשאלות ההבהרה 

  באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.

מובהר כי עצם הגשת הצעה מהווה הסכמה מלאה לכל מסמכי המכרז ונספחיהם ולא 
תישמע כל טענה של המציע בעניין זה והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו, כל עוד 

 -מכל סיבה שהיא  -ו היא מוגדרת כתקפה על פי מסמכי המכרז. חזר המציע מהצעת
 .יעמדו לאוניברסיטה כל הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דין

מס' יצוין צעה למכרז, על כל נספחיה וצרופותיה, תושם במעטפה המיוחדת לכך, עליה הה .8.3
 המכרז ונושא המכרז.

, כשהם מודפסים או על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז .8.4
אשר על  ,ולחתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים להבכתב יד ברור, 

 .מגיש ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

כשהוא מלא, חתום  מסמך ב'צורף כמלצרף להצעתו את מסמך ההצעה ה על המציע .8.5
 כנדרש ומאומת על ידי עו"ד. 

כנספח המצורף  טופס המחירוןהמחירים המוצעים על ידו באת  למלאכמו כן, על המציע 
המפורסם באתר המכרזים של האוניברסיטה, בהתאם  האקסל קובץ, על גבי 1ב'

  . את הקובץ המלא, לחתום עליו ולצרפו להצעתו ספידעל המציע להלהוראותיו. 

שיונות ואישורים לרבות האישורים יעל ההצעה לכלול, בין היתר, פרטים לגבי המציע, ר .8.6
 והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף. 

על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו בכל עמוד ועמוד של כל מסמכי המכרז  .8.7
 ההבהרות וכן כל מסמך אחר שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה. וההסכם לרבות מסמכי

 :םבנוסף, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאי .8.8

 המסמכים הנדרשים מס' סעיף  מס"ד

המציע יצהיר במסגרת  -לעיל  4.1לצורך הוכחת תנאי סף סעיף   4.1  .1
רשום בכל מרשם המתנהל על  מסמך ההצעה( כי הוא) 'ב מסמך
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 המסמכים הנדרשים מס' סעיף  מס"ד

יש בידו כל כי  ,פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן
 . הרישיונות הנדרשים על פי דין

להצעתו העתק נאמן למקור של יצרף  -מציע שהוא תאגיד 
 מסמכי ההתאגדות ותדפיס עדכני מרשם החברות.

המציע יצרף להצעתו  -לעיל  4.2 בסעיףלצורך הוכחת תנאי סף  4.2  .2
, בו יפרט את ניסיונו 2'ב נספחחתום ומאומת בנוסח תצהיר 

  בהתאם לדרישות הסעיף.

המציע יצרף להצעתו  - לעיל 4.3לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.3  .3
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות 

יצרף להצעתו תצהיר חתום וכן  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו
 .3נספח ב'על גבי  זהומאומת לפי חוק 

אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או  כמו כן, המציע יצרף
מנהל כחוק וכי הוא  עוסק מורשהמרו"ח המעיד כי המציע הינו 

, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות פנקסי חשבונות ורשומות
נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן שהותקנו לפיו, וכי הוא 

 .מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן

המציע יצרף להצעתו  - לעיל 4.4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.4  .4
נספח ות להערת עסק חי בנוסח רו"ח על היעדר היתכנ אישור

אין מניעה כי האישור יודפס )בהתאם לחלופה הרלוונטית(.  4ב'
 ."חהשל משרד רוגבי דף פירמה על 

המציע יצהיר במסגרת  - לעיל 4.5לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.5  .5
ים מושא הצעתו עומד פריטיםהכי )מסמך ההצעה(  מסמך ב'

קיים, כמשמעותו בחוק , אם תקן ישראלי רשמיכל דרישות ב
 .1953-התקנים, התשי"ג

תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז בנוסח המצורף המציע יצרף    .6
 .לטופס ההצעה 5כנספח ב'

ב לחוק 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף    .7
, יצרף המציע להצעתו אישור 1992-חובת המכרזים, תשנ"ב

 רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף הנ"ל.

  בוטל .9

 

 לבחירת הזוכה קריטריונים  .10

כל ההצעות שעברו  בדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז.ית - שלב הראשוןה .10.1
 .תעבורנה לשלב השני, השלב הראשוןבהצלחה את 

 צעות המחיר של המציעים הכשרים.התיבדקנה  - (100%בחינה מסחרית ) – נישלב השה .10.2
הכשר השני הזול  והמציעהכשר שיציע את סך המחירים הזול ביותר )כולל מע"מ(  המציע

 במכרז. יםכזוכ ויוכרזביותר אחריו )ככל שישנו( 

במצב של שוויון בין הצעות המועמדות לזכייה, יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות אלה לפי  .10.3
 אישה בשליטת הוגשה על ידי עסק ל"הנ מההצעות שאחת הסדר כדלקמן: )א( במקרה

 1992-ב"התשנ, מכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף האמורים והתנאים הנסיבות והתקיימו
אישה; )ב( במקרה שס"ק  בשליטת עסק אותו יהיה במכרז הזוכה - זה מכרז ובמסמכי

עמד לזכייה בהגרלה, בהתאם לנוהל המו)א( הנ"ל לא מתקיים, האוניברסיטה תבחר את 
 שיעודכן מעת לעת. הגרלה של האוניברסיטה, כפי 
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"(. הכשיר הנוסף" -האוניברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשר לזכייה )להלן  .10.4
תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להתקשר בהסכם עם הכשיר הנוסף  האוניברסיטה

בהתאם לתנאי המכרז, אם יתברר שהזוכה/אחד מהזוכים לא מסוגל ו/או לא מתכוון 
קרה שההסכם יתבטל מכל סיבה שהיא. אין מאו ב/לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם ו

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

מם. לאחר חתימת ההסכם ע יהוו מאגר ספקים להזמנות עתידיות הזוכים במכרז כאמור .10.5
בכל הנוגע  תקופת ההתקשרותרשאית לפנות לזוכים בפניה פרטנית ב אהאוניברסיטה תה

בהיקף ובאופן שיוזמן בפניה הפרטנית וכמפורט לפריטים שאינם מצוינים במחירון, 
 .ההסכם הוראותב

 התחייבות הזוכה במכרז .11

ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז, או במועד אחר שייקבע על ידי  10בתוך  .11.1
 כיםמסמה כל ועל 'ג כמסמךהמצורף ההסכם לחתום על הזוכה סיטה, מתחייב האוניבר
 ביטוחים. קיוםאישור בצירוף פועל ה תו של ההסכם אללשם ביצוע והוצא ושיידרש

 תוקפה של ההצעה  .12

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. ימים 90תוקפה של ההצעה למכרז יהא  .12.1

מהמועד האחרון להגשת ההצעות, האוניברסיטה ימים  90לא נסתיימו הליכי המכרז תוך  .12.2
ימים נוספים והמציעים יחויבו  90-תהא רשאית להודיע על הארכת תוקף ההצעות ב

  . לפעול בהתאם לכך

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז  .12.3
 .חדש

 ביטול המכרז .13

או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או  האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז .13.1
לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי 
סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, 

 בעיות תקציב, אי קבלת היתרים וכיוצא באלו.

מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית  בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, .13.2
לבטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או 
בלתי סביר מהאומדן ו/או יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו 

 הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

בר למציעים בדוא"ל או בפקס, בהתאם לפרטים שצוינו על הודעה על ביטול המכרז תוע .13.3
 .גבי חוברת המכרז

 .פיצוי כלשהו בעקבות ביטול המכרז האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה .13.4

 שונות .14

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש  .14.1
רסיטה תהיה רשאית שלא שלא באופן, בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה. האוניב

להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה 
ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו/או לא להתחשב 
בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, ו/או יש בה 

לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת  חוסר התייחסות מפורטת
 .ההצעה כדבעי

כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או נספחיו, או כל הסתייגות לגביהם,  .14.2
תקנה זכות  -מסמכי המכרז ובין אם במכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת בין אם בגוף 

יגות כאילו לא היו, או לפסול ההצעה, לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי, תוספת והסתי
 .הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל  .14.3
האוניברסיטה  הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

 .התשומרת על זכותה לדרוש כל מסמך נוסף שייראה לה נחוץ לשם קבלת החלט
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האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא. אין  .14.4
והיא תהיה  בעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו

יקול דעתה הבלעדי. המציע מאשר כי אין ולא רשאית בכל עת לבטל את המכרז לפי ש
 .תהיה לו כל טענה בעניין זה

ותהא  מכרז זהמושא השירות היקף את הזכות לשנות  את האוניברסיטה שומרת לעצמה .14.5
בגין שינוי לכל פיצוי  זכאי אהזוכה לא יהורשאית לפצל את ביצועו בין מציעים שונים, 

 .כאמורו/או פיצול 

תנהל משא  לא, והאוניברסיטה סופיותגשו על ידי המציעים הינן כי ההצעות שיו ,מובהר .14.6
 .יהםומתן כלשהו עם המציעים בנוגע להצעות

הזוכה מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי תשומת לב המציעים  .14.7
 כנספח ובנספח הביטוח המצורף אליו ('גמסמך )הסכם ל 12 בסעיףבמכרז, המפורטות 

לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים על המציעים  .2'ג
  .הנדרשים

לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות ובתוך המועד כל הסתייגות 
ת לדרישות הביטוח לאחר מועד כל הסתייגו לא תתקבלנה. לעיל 6.2שנקבע לכך בסעיף 

 .זה

למשתתפים  הזוכה/ות במכרז האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה/הצעות .14.8
  ש"ח. 500 שלבתמורה לתשלום 

מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש, עם הגשת הצעתו 
למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. המציע מסכים ומאשר, כי 

יברסיטה שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאונ
 והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה.  

חלק שצוין על ידי מציע מסוים כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם כל 
 .אותו מציע יבקש לעיין בהצעותיהםש ובמקרה של מציעים אחרים, אם

, העיון בהצעת המחיר או רכיביה האוניברסיטה מודיעה בזאת כי לנוכח אופיו של המכרז .14.9
לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע את 

 הסכמתו מראש לסעיף זה.

 סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים למכרז .14.10
 .בלבד ו/או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה

מצהיר/ה מאשר/ת ומתחייב/ת כי עיינתי ובדקתי היטב את כל פרטי ההזמנה על כל הנני 
מסמכיה, וכי מובן לי לפרטי פרטים כל האמור בהזמנה זו וחתימתי על ההזמנה ונוסח ההסכם על 

 נספחיו נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.
  שם המציע: 

      תאריך: 

      חתימת המציע )חותמת + חתימות( 
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 חתימה וחותמת המציע ________________

 'ב מסמך
 אוניברסיטת חיפה

  48/2022 מס' מכרז
 

 הצעה למכרז
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה 
 שדרות אבא חושי 

 חיפה
 
 נ., ג.א.
 

 לאספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה  - 48/2022 מס' למכרז הצעההנדון: 
 

 

 המציעי הח"מ, ________________ ת.ז. __________________ מורשה חתימה מטעם אנ

את , בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למכרזובדקתי , שקראתילאחר  ,(כהגדרתו להלן)

לי את כל ההסברים הדרושים שקיבלתי ולאחר ואת כלל הנספחים הנלווים, המכרז מושא ההסכם 

 לרבות, המכרז במסמכי כמפורט שבנדון למכרז הצעתי את בזאת ה/מגיש במסגרת הליך ההבהרות,

 .זה הצעה טופס

 :המציע פרטי להלן

 
 : המציע שם

 המשפטית הישות של מלא שם לציין יש)
 (ההצעה את שמגישה

  ./מס' שותפותח.פ 

 : רחוב 

 מספר בית: 

 כניסה: 

 יישוב: 

 מיקוד: 

 מס' טלפון:  

 מס' טלפון סלולרי:  

 מס' פקס:  

 דואר אלקטרוני: כתובת  

 
 

 

 לחתום המוסמכים של. ז.ת ומספרי שמות
 :למכרז בנוגע המציע בשם
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 חתימה וחותמת המציע ________________

 הנני מצהיר/ה כי:

ידע, יכולת, ניסיון מוכח, מיומנות, כשירות, אישורים, היתרים ורישיונות  בעלהמציע  .1
פי -באופן סדיר, תקין והולם וברמה גבוהה ביותר עלהשירות את לספק מתאימים כדי 

 .התנאים המפורטים במסמכי המכרז

המציע עונה על כל הדרישות המפורטות בכתב ההוראות וברשותו כוח האדם המיומן, הציוד  .2
 .בהתאם למכרזלמתן השירות וכל יתר התנאים הדרושים 

המנויות בכתב ההוראות, וכי המציע מקבל הסף דרישות בכל תנאי המכרז ובכל  המציע עומד .3
בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ההסכם  עצמו לבצע את ההתקשרותעל 

 ונספחיו. 

 - כי הנני מצהיר/המבלי לגרוע מן האמור לעיל 

עניין לנושא ההתקשרות וכן יש בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך ל םרשו המציע .3.1
 כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין כשהם ברי תוקף.  וביד

הצעות ההשנים שקדמו למועד האחרון להגשת ( 5) מהלך חמשבהמציע הינו בעל ניסיון  .3.2
( לקוחות לפחות 2במתן שירותי אספקת טונרים וראשי דיו, עבור שני ) למכרז,

 המקיימים את התנאים שלהלן:  

 השירות ניתן לכל אחד מהם במהלך שנתיים רצופות לפחות.   .א

תן לכל אחד מהם במהלך שנתיים אלה, של השירות שניהמצטבר ההיקף הכספי  .ב
 )כולל מע"מ(. ₪  200,000היה לפחות 

 .2'ב נספחבנוסח רצ"ב להצעה זו תצהיר 

כדין ויש בידו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  ספרים מנהל המציע .3.3
  .1976-ציבוריים, התשל"ו

 האישורים הנדרשים.  וכן 3'ב נספחבנוסח תצהיר  להצעה זו רצ"ב

 ספקות בדבר הערה כוללים אינם 2021לשנת  המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .3.4
"עסק  להערת היתכנות ואין" חי"עסק כ המציע התאגיד של קיומו המשך לגבי ממשיים

 נספח. רצ"ב להצעה זו אישור רו"ח בנוסח האחרונים הדוחות על החתימה ממועד" חי
 (.הרלוונטית החלופה)לפי  4'ב

כמשמעותו בחוק  , אם קיים,תקן ישראלי רשמיבכל  יםמושא ההצעה עומד פריטיםה .3.5
 . 1953-תשי"גההתקנים, 

הנני מצהיר/ה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. רצ"ב  .3.6
 .5'ב נספחמכרז בנוסח להצעה זו תצהיר בדבר אי תיאום 

הנני  .להצעה זו 1'ב כנספחרצ"ב מפורטים במחירון ה המוצריםעבור  יםהמוצע יםהמחיר .4
את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהיו ו/או שיהיו  יםכולל יםהמוצע יםמאשר/ת כי המחיר

, פינוי ההובלה, האחריות, התחזוקהלרבות עלויות הפריטים, , מתן השירותלמציע בקשר עם 
כמו כן, ידוע לנו כי המחירים  .וכיוצ"בטונרים וראשי דיו משומשים לאתר פסולת מורשה 

כללו בהם, יסים הממשלתיים ותשלומי החובה ייהמוצעים לא יועלו מסיבה כלשהי וכי כל המ
 מועד האחרון להגשת הצעות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.לרבות מע"מ לפי שיעורו בדין ב

שלומה הנני מצהיר/ה כי כל הוראות המפורטות בטופס הצעת המחיר, וכן התמורה ואופן ת .5
 כמפורט במסמכי המכרז וההסכם, נהירים לי ומקובלים עליי.

 להלן פרטים אודות המציע )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'(: .6

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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 חתימה וחותמת המציע ________________

 *המציע של העסק גודל על הודעה .7

 :בזאת כי המציע הוא הריני מודיע/ה

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         

והוא יכול  המציע המכרז ונספחיו מקובלים עלכל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי  .8
 .לעמוד בהם

, ימים 10תוך ב 'ג כמסמךהמכרז המצורף למסמכי לחתום על ההסכם בנוסח  ת/מתחייבהנני  .9
 .השירות בהתאם לקבוע בהסכם במכרז ולהתחיל במתן הזכייהמיום ההודעה על 

האחרון להגשת מהמועד  םמיי 90זו תישאר בתוקפה למשך הנני מאשר/ת ומסכימ/ה כי הצעה  .10
ידוע לי כי האוניברסיטה רשאית להודיע על הארכת  .כנקוב בכתב ההוראות ,הצעות למכרז

 .ימים נוספים ואני מוותר/ת על כל טענה בקשר לכך 90-תוקף ההצעות ב

, לרבות אלה המנויים , כל המסמכים הדרושיםכחלק בלתי נפרד הימנה ה זו,להצע מצורפים .11
 .הוראותה לכתב 8.8 בסעיף

     
 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע

 
 

 אישור עו"ד
אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, מאשר/ת בזה כי ביום 
__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי 

ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר /לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ
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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 חתימה וחותמת המציע ________________

 ה"ביקורת" בטור  המציע יסמן את בדיקתו באמצעות הסימן לשם הנוחות, 

והוא אינו מהווה אסמכתה כלשהי  לבדיקה עצמית של המציע בלבדהסימון נועד  למען הסר ספק,
 לצירופם של המסמכים להצעה ו/או לתקינותם.

 ביקורת מסמכי ההצעה מס"ד
 עדכניהעתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות; תדפיס  -מציע שהוא תאגיד   .1

 מרשם החברות;
 

חתם על ידי מורשי החתימה מטעם ייהמסמך . טופס ההצעה - מסמך ב'  .2
 אומת על ידי עו"ד.יהמציע ו

 

  מלא וחתום על ידי המציע. - מחירון - 1ב' נספח  .3

תצהיר חתום ומאומת אודות ניסיון המציע לצורך הוכחת תנאי  - 2ב' נספח  .4
 למכרז. 4.2סעיף סף 

 

לצורך הוכחת  תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 3נספח ב'  .5
 . למכרז 4.3תנאי סף סעיף 

 בנוסף:
אישור תקף משלטונות מס ערך מוסף או אישור עדכני מרו"ח המעיד כי 

 מנהל כחוקואישור עדכני מרשויות המס שהמציע  עוסק מורשההמציע הינו 
, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, פנקסי חשבונות ורשומות

נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס אישור רשויות המס כי המציע 
 .לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן

 

להערת עסק חי לצורך הוכחת אישור רו"ח על היעדר היתכנות  - 4נספח ב'  .6
 למכרז. 4.4 תנאי סף סעיף

 

  תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז. - 5ב' נספח  .7

ב לחוק חובת מכרזים, 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל   .8
, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף 1992-התשנ"ב

 ב לחוק הנ"ל2

 

בתחתית העמוד בראשי תיבות חתומים מסמכי ההסכם ונספחיו  - 'גמסמך   .9
 ובחותמת המציע.
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 חתימה וחותמת המציע ________________

 1ב'נספח 
 מחירון

 
 

 .בפורמט אקסלקובץ המחירון  "ברצ
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 חתימה וחותמת המציע ________________

 2נספח ב'
 

  4.2לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  תצהיר אודות ניסיון המציע
 

אני הח"מ, _________________________, ת.ז ________________, מורשה חתימה מטעם 
"(, מצהיר המציע)להלן: ", שמספרו _____________ _____________________________

 :בזה כדלקמן

 הצעות למכרז,ההשנים שקדמו למועד האחרון להגשת ( 5) מהלך חמשבהמציע הינו בעל ניסיון 
( לקוחות לפחות המקיימים את התנאים 2אספקת טונרים וראשי דיו, עבור שני )במתן שירותי 

 שלהלן:  

 השירות ניתן לכל אחד מהם במהלך שנתיים רצופות לפחות.   .א

, היה לפחות במהלך שנתיים אלהשל השירות שניתן לכל אחד מהם  המצטבר ההיקף הכספי .ב
 )כולל מע"מ(. ₪  200,000

 כאמור:ניסיון הלהלן פירוט אודות 

 תתקופת מתן שירותי אספק שם הלקוח
 טונרים וראשי דיו

 )יש לציין תאריך מלא(

היקף כספי של 
ההתקשרות במהלך 

שנתיים רצופות 
 )כולל מע"מ(

 
₪  200,000)צ"ל מעל 

 כולל מע"מ(

 

 

 

 
 

איש קשר פרטי 
 ממליץ

מועד תחילת 
 השירותים

(00/00/0000) 

מועד סיום 
 השירותים

(00/00/0000) 

 טלפון שם

      

      

      

      

      

 

     
 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע

 
 

 אישור עו"ד
אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, 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 

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

     
 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 חתימה וחותמת המציע ________________

 3נספח ב'
 תצהיר 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 לא הורשעו ביותר משתי עבירותנכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו,  .1
במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  , אזיהורשעו ביותר משתי עבירות

 ההרשעה האחרונה.

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

 לחוק. 1ב2סעיף לפי הצהרה  - לאנשים עם מוגבלות ייצוג הולם .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות  -בנא לסמן 

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

 או

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

לשם  לחוק שוויון זכויות, ובהתאם לצורך, 9עיף החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי ס
אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה  קבלת הנחיות בקשר ליישומן;

( לחוק ונעשתה אתו 2)1ב2הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 
הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם  -ה התחייב כאמור באותה פסקת משנה התקשרות שלגבי

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע  9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

זה )אם הצעתו תיבחר  ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז 30והשירותים החברתיים, בתוך 
 כהצעה הזוכה במכרז(.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 חתימה:___________________

 אישור עו"ד

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

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

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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 חתימה וחותמת המציע ________________

 4נספח ב'
 היתכנות להערת עסק חי היעדראישור רו"ח על 

 : נוסח למציעים שנערכו עבורם דוחות מבוקרים1חלופה 
 

 _______________ תאריך:
 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 
לאספקת  48/2022מכרז מס'  בעניין עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון:

 "המכרז"( :)להלן טונרים, ראשי דיו והדפסה 
 

 כדלקמן:הרינו מאשרים "( המציעלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________)להלן: "

 נודעת _____, בוקרו על ידינו וחוות________הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום  .1
חוות הדעת שניתנו על ידינו לדוחות הכספיים  __.__________נחתמה בתאריך ___

, אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו המבוקרים הנ"ל 
 של המציע "כעסק חי")*(.

 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לופין:לח

בוקרו על ידי רואי חשבון  ___,______הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ___
חוות  __.________ך ____אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתארי

הדעת שניתנו על ידי רואי חשבון אחרים לדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל , אינם כוללים 
 הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי")*(.

כן ו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםנו קיבל .2
 .)**(דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נוערכ

, לידיעתנולא בא  ,על מכתב זה נוממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימת .3
לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של 

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

רואי של לשכת  570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  - זה "עסק חי" אישורלעניין  )*( 
 בישראל.החשבון 

אין דרישה אזי שחודשים  3-חרון חלפו פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים הא )**(
 .3 - 2לסעיפים 

 
     
 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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 חתימה וחותמת המציע ________________

 דוחות סקורים: נוסח למציעים שנערכו עבורם גם 2חלופה 
 

 _______________ תאריך:
 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 

לאספקת  48/2022מכרז מס'  בעניין עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון: 
 "("המכרז :)להלןטונרים, ראשי דיו והדפסה 

 

 כדלקמן: יםאשרהרינו מ"( המציעלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "

 דעתנו וחוות ידינו על בוקרו, _____________ ליום המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .1
 _____.__________ בתאריך נחתמה

 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לחלופין:

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

דוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים לעל ידינו חוות הדעת שניתנו  .2
ת ספקו לגבי הפניית תשומת לב, אינם כוללים נושל המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי

 .המשך קיומו של המציע "כעסק חי")*( בדבר משמעותיים

 לחלופין: )נא למלא רק את החלופה המתאימה(

חוות הדעת שניתנו על ידי רואי חשבון אחרים לדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות 
הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן שנסקרו על ידינו או על ידי רואי חשבון 

כאמור לעיל, אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך אחרים 
 קיומו של המציע "כעסק חי")*(.

 דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםנו קיבל .3
 .)**(דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נוהסקורים וכן ערכוהדוחות הכספיים 

, לידיעתנולא בא  ,על מכתב זה נוהחתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימת ממועד .4
לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של  המפורטותלרבות בהתבסס על הבדיקות 

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

אי רו של לשכת 570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  -ק חי" "עס ,זה אישורלעניין  )*(
 בישראל. החשבון

 אז חודשים כי 3-חרון חלפו פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה הא )**(
 .4 - 3אין דרישה לסעיפים 

 
     
 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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 חתימה וחותמת המציע ________________

 5ב'נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, אני 

מספרו _______________ , ש______________מורשה/ית חתימה מטעם ______________

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים המציע" )להלן:

 :בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן

 הנני מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם המציע. .1

לאספקת טונרים,  48/2022מס' הצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי הנני אחראי/ת ל .2
 "(.המכרז)להלן: "ראשי דיו והדפסה 

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז. .3

לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי  .4
 זו.

 בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית. לא הייתי מעורב/ת .5

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  .6
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

הנני מתחייב/ת להודיע לאוניברסיטת חיפה על כל שינוי באחד מהצהרותיי דלעיל ממועד  .7
 הגשת ההצעות למכרז.החתימה על תצהיר זה ועד למועד 

 הנני מודע/ת לכך כי תיאום מכרז מהווה עבירה פלילית, על כל המשתמע מכך. .8

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

 

 חתימה:___________________

 

 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 

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

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 חתימה וחותמת המציע ________________

 'ג מסמך

 אוניברסיטת חיפה
 48/2022 מס' מכרז

 
 

 הסכם
 

 2022שנת שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום________ לחודש_________ 
 

 
 בין

 

 חיפה אוניברסיטת      

  גבוהה להשכלה מוכר מוסד      

  חיפה, חושי אבא משדרות      

 ;אחד מצד   ( "האוניברסיטה": להלן)      

 

 לבין

 

      __________________ 

      __________________ 

      __________________ 

 ;מצד שני    ("ספקה": להלן)      

 
 
 

הצעות  תלקבל( "המכרז")להלן:  48/2022 מספרוהאוניברסיטה פנתה במכרז  הואיל
)להלן: טונרים, ראשי דיו והדפסה  ה, הובלה, התקנה ואחסנה שללאספק

 ;"(מוצריםה"
 

הגיש את הצעתו לאוניברסיטה והאוניברסיטה קיבלה הצעתו בכפוף  והספק והואיל
 להוראות הסכם זה להלן;

 
בוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן וברצון הצדדים לק והואיל

 .ובכפוף להן
 

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 חתימה וחותמת המציע ________________

 ופרשנות מבוא .1

 .הימנו נפרד בלתי חלק מהווים, נספחיו על, זה להסכם המבוא .1.1

 פרשנות לצורך בהן להשתמש ואין בלבד הקריאה לנוחות נועדו זה הסכם סעיפי כותרות .1.2
 .זה הסכם

 תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:בהסכם זה  .1.3

אספקה, הובלה, התקנה ואחסנה של טונרים, ראשי דיו והדפסה על פי  "השירות"
 מטעם האוניברסיטה, ועל פי תנאי הסכם זה להלן. מראש הזמנה

 השירות; ביצועל 48/2022מכרז מס'  "המכרז"
 
 המופיע במחירון הכל בהתאם לפירוט ,טונרים, ראשי דיו והדפסה " הפריטים"

 להסכם.  1'גכנספח המצורף  או           
  "המוצרים"

בכל סתירה ו/או אי התאמה בין הסכם זה לבין נספחיו תגבר ההוראה המיטיבה עם  .1.4
 האוניברסיטה והמרחיבה את אחריות הספק.

 ספקהצהרות והתחייבויות ה .2

 :ומצהיר מתחייב הספק

הצריך לעניין נשוא ההתקשרות וכי הוא בעל המתנהל על פי דין,  מרשםכי הינו רשום בכל  .2.1
יעמדו  כאמוראישורים הו כל הרישיונות ואישורים הנדרשים על פי כל דין וכי הרישיונות

 .ההתקשרות בתוקפם במהלך כל תקופת

מיומנויות לביצוע יעיל של האמצעים והכי הינו בעל הידע,  כוח האדם, הכושר המקצועי,  .2.2
  .האוניברסיטהלשביעות רצון  השירות ושאר התחייבויותיו על פי ההסכם

כל ההסכם ועל פי לספק לאוניברסיטה את השירות בהתאם להוראות  מתחייבכי הינו  .2.3
 .עובדיו לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי אתדין ו/או היתר ולהנחות 

הסכם זה על נספחיו, ובהתאם למקובל בתנאים המצוינים ב השירותלבצע את ביכולתו כי  .2.4
 בתחום זה.

של טונרים, ראשי  קכי ידוע לו שעליו להחזיק במשך כל תקופת ההתקשרות מלאי מספ .2.5
 .דיו והדפסה, על מנת שיוכל לבצע את השירות כנדרש

יהא באמצעות הזמנה שתימסר ידוע לו כי מימושה של ההתקשרות על פי הסכם זה כי  .2.6
ע"י האוניברסיטה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם  קלספ

 לצרכיה. 

יקיימו את דרישות הדין באיכות מעולה ו לאוניברסיטה יהיו שיספקמוצרים כי ה .2.7
 .םאו חלק פריטיםרשמי ל ימקום בו קיים תו תקן ישראל, והתקנים הרלוונטיים

ובהתאם להוראות הבטחון והבטיחות כי יספק את השירות בהתאם להוראות כל דין  .2.8
 .הספק מתחייב לוודא כי כל עובדיו יפעלו בהתאם להוראות סעיף זה .הקבועות בדין

שירות  הספקמכדי לחייב את האוניברסיטה להזמין אין באמור בהסכם זה שכי ידוע לו  .2.9
, השירות או כל חלק ממנולהזמין את  , או כדי למנוע מהאוניברסיטהקף כלשהובהי

 השירות.בלעדיות באספקת  פקוכי אין לס ,הבלעדי המצדדים שלישיים, על פי שיקול דעת

כי הינו מתחייב למלא בדייקנות אחר הוראות האוניברסיטה בכל עניין הקשור לביצועו  .2.10
וכן לעבוד בתיאום מלא ושיתוף פעולה עם נציגי  של הסכם זה ולמתן השירות על פיו

 . האוניברסיטה

על פי הסכם זה משום פגיעה בזכויות צד שלישי  מוצריםבאספקת ה כי אין ולא יהיה .2.11
 כלשהו. 

כי הינו מתחייב לשאת בכל תשלומי החובה, המיסים והאגרות המוטלים על פי הוראות  .2.12
 כל דין ו/או היתר בקשר עם ביצוע השירות. 

המפורטת  מוצריםכי ידוע לו שהאוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין ממנו את כמות ה .2.13
 להסכם זה.  1נספח ג' -בץ המחירון קוב
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ידוע לו כי היקף צריכת השירות על ידי האוניברסיטה בפועל, אם בכלל, אינו ידוע כי  .2.14
במועד כריתת הסכם זה, וכי הוא מוותר מראש על כל תביעה ו/או טענה כנגד 

 האוניברסיטה בעניין זה.

או חלקיות של כי ידוע לו שהאוניברסיטה אינה אחראית כלפיו להשבתות מלאות  .2.15
הסטודנטים, המרצים וכלל העובדים במשק, כמו גם היעדר פעילות בנסיבות שאינן 

בגין אובדן  ספקבשליטתה ובנסיבות של כוח עליון וכי היא לא תפצה ולא תשפה את ה
הכנסות, לרבות בנסיבות של שביתה, השבתה, פעולות מאורגנות או אינדיווידואליות של 

 המזדמנים לקמפוס. סטודנטים וירידה במספר

כי ידוע לו שאין בהסכם זה כדי למנוע מהאוניברסיטה להתקשר עם ספקים נוספים  .2.16
לצורך אספקת השירות או שירות דומה וכן לספק השירות או שירות דומה בין בעצמה 

במפורש או במשתמע,  לספקובין באמצעות גורם שלישי וכי אין בהסכם זה כדי להקנות 
 בלעדיות מכל סוג.

 ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם זה. כי .2.17

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
 .ההסכם

 השירותאופן ביצוע הזמנת השירות ו .3

הסכם זה מהווה הסכם לאספקת השירות כהגדרתו לעיל, לפי צרכי האוניברסיטה כפי  .3.1
יהיו מעת לעת, ללא כל התחייבות מצד האוניברסיטה להיקפים ו/או כמויות ובכפוף ש

 למסירת הזמנה על ידי האוניברסיטה לפי צרכיה. 
 

(, זולה 1הזוכה אשר הצעתו, כפי שנקב בה במחירון )נספח ג'תימסר לספק  רכשהזמנת כל  .3.2
קרה של במ יותר מהצעת הספק הזוכה השני לגבי אותם פריטים באותה הזמנת רכש.

שניהם יזכו לספק את אותם  –הזוכים לגבי פריטים מסוימים במחירון הספקים שוויון בין 
בסבב מחזורי ככל -בכל פעם מספק אחר  הפריטיםפריטים והאוניברסיטה תזמין את 

 . הניתן
 

הזמנת הפריטים תימסר לספק בכל הנוגע להזמנות פריטים שאינם מצוינים במחירון,  .3.3
 להלן.  7.2בסעיף הזוכה כמפורט 

   
יבוצע על ידי הספק על פי הזמנה מטעם האוניברסיטה. הזמנה השירות כאמור לעיל,  .3.4

 .אלקטרוני דואר באמצעותתועבר לספק 

 
 הזמנה תכלול את פירוט המוצרים הנדרשים לרבות הכמות הנדרשת לאוניברסיטה.  .3.5

 
 הזמנה דחופה)שלושה( ימים מתאריך ההזמנה.  3תסופק על ידי הספק תוך  הזמנה רגילה .3.6

 )עשרים וארבע( שעות משעת ההזמנה.  24תסופק על ידי הספק תוך 
 

הספק ידאג לאריזה נאותה של המוצרים לצורך אספקתם, הובלתם, פריקתם ואחסנתם  .3.7
 באוניברסיטה.

 
ההזמנה לאוניברסיטה כאמור ההזמנה תסופק למחסן הראשי של האוניברסיטה. הובלת  .3.8

 תיעשה על חשבון הספק.
 

במועד אספקת ההזמנה הספק יעביר לאוניברסיטה חשבונית עבור אותם פריטים שסופקו  .3.9
 באותה אספקה.

 
לאחר קבלת מוצרי ההזמנה על ידי האוניברסיטה, האחרונה תאשר בכתב את קבלת  .3.10

רעת לגבי המוצרים שנמסרו, ההזמנה על ידה. אישור האוניברסיטה כאמור יהווה ראיה מכ
 כמותם, תיאורם ומועד מסירתם.

 
במידה ואין באפשרות הספק לספק מוצר כלשהו המפורט בהזמנה ובתוך הזמן הקבוע  .3.11

)שלוש( שעות מעת קבלת ההזמנה  3לעיל, הספק יודיע על כך לאוניברסיטה תוך  3.6בס"ק 
 וינקוב בזמן אספקה משוער. 
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, האוניברסיטה רשאית לאשר את אספקת 3.11בס"ק  נתקבלה הודעה מן הספק כאמור .3.12
, או לבטל את ההזמנה 3.11אותו מוצר במועד שננקב בהודעת הספק כאמור בס"ק 

 המתייחסת למוצר הנ"ל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.
 

 זה הסכם הוראות פי על לאוניברסיטה המוקנים והסעדים הזכויות משאר לגרועמבלי  .3.13
 תהיהלעיל,  3.11לא נתקבלה הודעה מן הספק כאמור בס"ק במידה ו, דין כל או/ו

על כל יום איחור בביצוע האספקה  ₪ 50של בסך  הספק את לקנוס רשאית האוניברסיטה
את סכומי הקנסות, כמפורט בסעיף זה, יעביר לעיל.  3.6של הזמנה רגילה, כמפורט בס"ק 

ימים ממועד השתת  10-במזומן לידי אגף כספים ובקרה באוניברסיטה לא יאוחר מ הספק
 הקנס סכומיהקנס. לא שולם הקנס תוך חודש ממועד הטלתו כאמור, יוכפל שיעורו. 

 היא אותו סכום מכל לקזזם רשאית תהיה והאוניברסיטה לאוניברסיטה כחוב יחשבו
 .זקיזו הודעת לתת חייבת שתהיה מבלי לספק חייבת

 
הספק מתחייב לפנות מעת לעת ו/או עם דרישת האוניברסיטה טונרים/ראשי דיו  .3.14

משומשים לאתר פסולת מורשה. שירות זה יבוצע על ידי הספק בהתאם להוראות כל דין 
 ועל חשבונו.

 
מתחייב להימנע ולמנוע מעובדיו מלעשות כל פעולה העשויה להפריע באופן כלשהו  הספק .3.15

 ל האוניברסיטה.למהלך הפעילות התקין ש

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
 .ההסכם

 החלפת מוצרים .4

מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר על פי כל דין, אם הספק סיפק  .4.1
לאוניברסיטה מוצרים שלא בהתאם להזמנה, רשאית האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה 
הבלעדי, לדרוש מן הספק את החלפת המוצרים שסופקו שלא בהתאם להזמנה, במוצרים 

לחלופין, רשאית ל כך לספק; מעת מתן הודעה ע שעות 24תוך בהתאם להזמנה, וזאת 
 .לבטל חלק מן ההזמנה הנוגעת למוצרים כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, האוניברסיטה,

בס"ק אותם מוצרים שהאוניברסיטה זכאית להחזיר כאמור את לפנות  יהא חייב הספק .4.2
 הודעת האוניברסיטה על רצונה להחזירם. מועדשעות מ 24, תוך 4.1

להחליף כל  הספקב יפי כל דין, מתחי ניברסיטה לסעד אחר עלמבלי לגרוע מזכויות האו .4.3
על פי  הספקת יומוצר שאינו תקין ו/או אינו ראוי לשימוש ו/או שאינו בהתאם להתחייבו

הפרה של סעיף זה תיחשב להפרה יסודית  אספקת המוצר. מועדימים מ 3זה, תוך  הסכם
 של ההסכם. 

לבדוק את  לא תהיה חייבתמוצהר ומוסכם בזה במפורש בין הצדדים, כי האוניברסיטה  .4.4
המוצרים שסופקו לה, כולם או מקצתם, מיד עם קבלתם, ולאוניברסיטה שמורה הזכות 

שיש אי התאמה בתיאורם  קרהובבהם, לבדוק אותם מוצרים סמוך לפני תחילת השימוש 
, זכאית האוניברסיטה להודיע עליה רק 1968-כמותם, כהגדרתה בחוק המכר, תשכ"חוב

 לאחר בדיקה כאמור.

 עיל יחולו על הספק.כל ההוצאות בגין החלפת המוצרים ו/או החזרתם כאמור ל .4.5

 ביטול הזמנה .5

מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר עפ"י כל דין, ומבלי לגרוע מזכויות  .5.1
ניברסיטה מוצרים במועד האוניברסיטה על פי הסכם זה, אם הספק לא סיפק לאו

לעיל, רשאית  3.8לעיל או במועד שהוסכם כאמור בסעיף  3.3האספקה כנקוב בסעיף 
האוניברסיטה לבטל את ההזמנה בגין המוצרים שלא סופקו במועד, ולרכוש את אותם 

 לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. בהתאםמוצרים או דומים להם, שלא מן הספק, 

הזמנה או חלק ממנה על פי הסכם זה, האוניברסיטה תהא רשאית במקרה של ביטול  .5.2
לרכוש את אותם מוצרים הנכללים בהזמנה שבוטלה או דומים להם, שלא מן הספק, 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.

 

 

 



 

24 
    

 חתימה וחותמת המציע ________________

 תקופת ההתקשרות .6

ביום  , החלחודשים 36לתקופה של תקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה הינה הה .6.1
  "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "  30.11.2025ועד ליום  1.12.2022

להאריך את  ,דעתה הבלעדי והמוחלטשמורה הזכות, בהתאם לשיקול לאוניברסיטה  .6.2
, כך שסך כל תקופות כל אחת חודשים 12 נותב שתי תקופות נוספותב התקשרותתקופת ה

א תהא לו כל טענה . הספק מצהיר מפורשות, כי לחודשים 60 יעלו עלההתקשרות לא 
 וארך.ת, ככל שלא התקשרותבקשר עם אי הארכת ה

בכל עת, לסיים את תקופת ההתקשרות האמור לעיל, האוניברסיטה תהיה רשאית על אף  .6.3
 30ומכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב לספק של שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם ל

פיצוי ו/או החזר כספי ב הספק את זכהתלא ההתקשרות קיצור תקופת ימים מראש. 
 .כלשהו

 התמורה .7

לשביעות  ,על פי הסכם זה ומילוי מלוא התחייבויותיו של הספק למתן השירותבכפוף  .7.1
 1'גנספח כ המצ"ב במחירוןכמפורט  כאי לתמורהזהספק , יהיה רצונה של האוניברסיטה

  "(.התמורה)להלן: " והכל על פי הביצוע בפועל להסכם זה

שאינם מצוינים במחירון כאמור, תפנה האוניברסיטה למציעים שזכו בכל הנוגע לפריטים  .7.2
שעות לאחר משלוח  24במכרז לצורך מתן הצעה פרטנית לאספקת אותם פריטים. בתוך 

הפנייה הפרטנית כאמור, או במועד אחר שצוין בפנייה הפרטנית, ישיב הזוכה לנציג 
ם מוצעים עבור הפריטים האוניברסיטה מענה לפנייה הפרטנית במסגרתה יציין מחירי

שיידרשו בפנייה הפרטנית כאמור. המציע הזוכה אשר יציע את המחיר הזול ביותר 
לאספקת אותם פריטים יספק את הפריטים כאמור מאותו מועד ואילך ועד לתום 

     ההתקשרות לפי המחיר שהוצע על ידו.

הספק יגיש לאוניברסיטה חשבון לא  .הזמנה כל של האספקה בגמר תשולם התמורה .7.3
  שבחודש שלאחר האספקה בצירוף חשבונית מס כדין.  10 -יאוחר מהיום ה

ם , ולאחר שיאושר על ידה תשלן שיוגש על ידי הספקהאוניברסיטה תבדוק את החשבו .7.4
הומצא לאוניברסיטה, ובלבד שלא  חשבוןם מתום החודש בו המיי 30-לא יאוחר מ לספק,

התשלום יבוצע כנגד הגשת  קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו.שת או נפלו בו טעויו
 חשבונית מס כדין.

מוסכם במפורש כי המחירים הנקובים במחירון כאמור כוללים מע"מ. למען הסר ספק,  .7.5
את כלל הוצאות הספק סופיים וכוללים  הםמסיבה כלשהי וכי  יועלולא  המחירים כאמור

פינוי טונרים , ההובלה, המוצריםבמימוש ההסכם, לרבות עלויות כוח אדם, עלויות 
ההרכבה, ההתקנה, האחריות הביטוחים הבטוחות וכיו"ב וכן, את וראשי דיו משומשים, 

 הרווח אותו ימצא לנכון.

 מנגנון שינויים בתמורה .8

למרות האמור לעיל הספק יהיה  המחירים בהסכם זה תקפים כל עוד הסכם זה בתוקף. .8.1
-רשאי להגיש לאוניברסיטה בקשה לשינוי מחיר לגבי פריטים מסוימים , וזאת רק אחת ל

החודשים הראשונים של ההתקשרות( ורק בכפוף לכך שיהיה  6חודשים )החל מתום  6
ממחיר היצרן שהיה בתוקף במועד שינוי המחיר האחרון  5%שינוי במחיר היצרן של מעל 

ממחיר היצרן שהיה  5%מעל -החודשים הראשונים של ההתקשרות6פריט )ובתום  של כל
 בתוקף במועד תחילת תקופת ההתקשרות(

בקשה כאמור לשינוי מחיר תהא באותו שיעור של שינוי במחיר היצרן וכל מקרה לא יותר  .8.2
מכך, ותחייב הצגת אישור מן היצרן או מסמכים אחרים המעידים על השינוי במחיר היצרן 

האוניברסיטה תהא רשאית לאשר את הבקשה או שלא   להנחת דעתה של האוניברסיטה.
לאשרה, או לאשרה באופן חלקי, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט והיא 

 תודיע לספק אם הבקשה אושרה או לא. 

בכל מקרה בו יצרן עושה מבצע הוזלות ומוכר לספק את המוצר/ים או כל אחד מהם  .8.3
יותר מן המחיר ערב המבצע, מתחייב הספק להודיע לאוניברסיטה על ההוזלה  במחיר נמוך

 כאמור ולהפחית את המחיר באותו שיעור ההוזלה.

האוניברסיטה רשאית בכל עת לערוך בדיקת שוק לגבי המחירים הנדרשים ביחס לכל אחד  .8.4
 מן הפריטים. היה והאוניברסיטה תקבל הצעה זולה יותר מן המחיר במכרז )להלן:

"(, האוניברסיטה תודיע על כך לספק ותינתן לו האפשרות לספק לה את המחיר הנמוך"



 

25 
    

 חתימה וחותמת המציע ________________

ימים ממועד קבלת  3בתוך  אותם פריטים במחיר הנמוך ובלבד שיודיע על הסכמתו 
ההודעה הנ"ל. במקרה של סירוב מצד הספק או אי קבלת תשובה חיובית במועד האמור 

ו חלק מהם והאוניברסיטה תהא רשאית לעיל, לא יחול הסכם זה על אותם פריטים א
לרוכשם מכל ספק אחר. ואולם, במידה ויוכח כי כוחו של המחיר הנמוך הנ"ל יפה לתקופה 
מוגבלת ו/או כפוף לתנאים מסוימים יחול ההסדר הנ"ל על הספק למשך התקופה 

 המוגבלת ו/או בתנאים המסוימים.

הווה המחיר החדש שהומצא , ילעילהסכימה האוניברסיטה לשינוי המחירים כאמור  .8.5
ימכור לאוניברסיטה את המוצרים  והספקלאוניברסיטה, חלק בלתי נפרד מחוזה זה, 

 במחיר החדש שאושר.

לא הסכימה האוניברסיטה לשינוי המחירים כאמור לעיל, תהיה האוניברסיטה רשאית  .8.6
י בתנאים כפ הספקלרכוש את המוצרים שמחירם שונה כאמור, או דומים להם, שלא מן 

 .שייראה לאוניברסיטה

 בוטל .9

 היעדר בלעדיות .10

עובר להגשת שבתקופה לרבות הספק מצהיר כי האוניברסיטה לא יצרה מצג כלשהו,  .10.1
 לאחריה, לגבי היקף השירות מושא הסכם זה.או ההצעות למכרז 

מוסכם כי אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהאוניברסיטה לקבל את השירות מכל  .10.2
 גורם אחר. 

 תחולת יחסי עובד מעסיקהעדר  .11

ומוצהר מפורשות בין הצדדים, כי בין האוניברסיטה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או  מוסכם .11.1
לקבלני משנה/ספקים ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם זה לא מתקיימים ולא 

, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, לבקר, להורות ו/או ומעסיקיתקיימו יחסי עובד 
, אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות יםהספק בקשר למתן השירות טעםמ להדריך מי

 מטעםבין האוניברסיטה לבין מי  ומעסיקשל ההסכם, ואין בה כדי ליצור יחסי עובד 
 הספק.

לבדו הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו או  הספק .11.2
הכרוכים בה, לרבות, כל תשלום, גמול או זכות המגיעים לעובדים לפי כל דין, הסכם, 
הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, דמי נסיעה, גמול 

י חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים, שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמ
תשלום עבור זכויות סוציאליות, מלוא הפרשות לקופות גמל )לרבות תגמולים ופיצויים( 
פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, החזר הוצאות נסיעות וכן, תוספות מכל מין וסוג 

מועד כל תשלום וכיו"ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב הספק לשלם ולהפריש ב
פי דין בקשר להעסקת עובדיו, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח -והפרשה החלים עליו על

פי דין בגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי -לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים על
 הספק כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

מנועים מלהגיש תביעות מוסכם כי הן הספק והן עובדי הספק ו/או המשמשים מטעמו יהיו  .11.3
כלשהן כנגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל עילה או עניין אשר על פי טבעם וטיבם 

  כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד ומעסיק. 

מוסכם, כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה והספק בהסכם זה, נקבעה  .11.4
עובדים" של האוניברסיטה, בהתחשב בעובדה שעובדי הספק או מי מטעמו אינם בגדר "

כך שלא תהיינה לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין התקשרותה עם הספק ו/או סיום 
ההתקשרות, והתמורה המוסכמת עפ"י הסכם זה היא העלות המלאה, הכוללת והבלעדית 

 שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת השירות מאת הספק. 

שלא לראות בספק ו/או בעובדי הספק כעובדי  נוכח האמור לעיל והסכמת הצדדים .11.5
הספק מתחייב לשפות את  האוניברסיטה, ובהתחשב בתמורה המוסכמת לביצוע השירות,

האוניברסיטה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, הפסד או חבות אשר יגרמו 
ור, לאוניברסיטה ו/או שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמ

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת בכל מקרה של הגשת תביעה ו/או דרישה בניגוד 
למוסכם לעיל, בהם יטען, כי הספק ו/או מי מעובדי הספק ו/או כל גורם אחר מטעמו של 
הספק היה, או הינו, עובד שכיר של האוניברסיטה ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת 

ניברסיטה היא שצריכה לשלם לספק ו/או למי מעובדיו באחריות לנזק כלשהו ו/או כי האו
 ו/או למי מטעמו ו/או בגינם, תשלום כלשהו שלא הוסכם בהסכם זה. 
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שתתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא  .11.6
מלא שולמו ו/או הועברו במועד ו/או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא, כי הספק לא מ

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 לספק, לרבות סכומים 
אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות הספק כלפי 

  . עובדיו ו/או מי מטעמו

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית 
  .של ההסכם

 אחריות .12

 מן יוצא בלא, אובדן או/ו סדפה או/ו פגיעה או/ו נזק לכל מלאה אחריות אחראיהספק  .12.1
 מבלי אך לרבות ,הכלל מן יוצא בלא לרכוש או/וו/או לספק  לאדם ייגרמו אשר הכלל
, לעובדיה, שלה הסגל לאנשי, לאוניברסיטה ייגרמו אשר אלה, האמור מכלליות לגרוע

בקשר עם , הספק ו/או מי מטעמו ולעובדי, בה למתארחים, בה הלומדים לסטודנטים
 למעשי גם תהא זו אחריות. הסכם זה ומתן השירות וכל הפעולות והעבודות הנלוות לכך

 .מטעמו מי או/והספק  עובדי מחדלי או/ו

 כולל) והוצאה תשלום, נזק כל בגין האוניברסיטה את ולשפות תלפצו בזה מתחייבהספק  .12.2
 כל בשל אדם כל י"ע ממנה יתבעוי או/ו יידרשו או/ו לה ייגרמו אשר( משפטיות הוצאות

להם הוא אחראי בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם  הפסד או/ו אובדן או/ו פגיעה או/ו נזק
 להוראות הדין.

  ביטוח .13

לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך מבלי  .13.1
ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת 

"(, את התקופה הנוספתהתביעה, גם למשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו )להלן: "
 הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להלן:

, המכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע ההסכם, על יטוח רכושב .13.1.1
 בסיס 

ערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות כנגד הסיכונים 
 הבאים:

 קוד הסעיף 
 316 כיסוי רעידת אדמה

 313 כיסוי בגין נזקי טבע 
 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד

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

למרות האמור, מוסכם כי לספק הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל, 
להלן  12.7במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף 

 כאילו נערך הביטוח במלואו. 

 

 

 

 

למקרה  ש"ח 4,000,000של , בגבול אחריות בסך ג' ביטוח אחריות כלפי צד .13.1.2
 לתקופת ביטוח שנתית. ובמצטבר 

 הביטוח יכלול, בין היתר, את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף 
 -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 

 האוניברסיטה
321 

 322 הגדרת האוניברסיטה כצד ג'
 302 אחריות צולבת
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 307 וקבלני משנהקבלנים 
 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

לעובד, למקרה  ש"ח 20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .13.1.3
ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח 

 (.319ם של מי מעובדי הספק )קוד סעיף קיסייחשב כמעאם  נוסף

למקרה ובמצטבר  ש"ח 2,000,000בגבול אחריות של  אחריות המוצרביטוח  .13.1.4
לתקופת ביטוח שנתית. ניתן כחלופה לכיסוי זה להציג ביטול חריג חבות 

 המותר במסגרת כיסוי צד ג' .

 הביטוח יכלול, בין היתר, את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף 
הרחב שיפוי לטובת האוניברסיטה, בגין אחריות 

 האוניברסיטה הנובעת מאחריות הספק עקב המוצרים
304 

 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 
  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

 כללי

לפיו  כל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי האוניברסיטה ויכללו סעיף .13.2
ביטוחי האוניברסיטה )קוד מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף 

 (.328סעיף 

מחובת כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע  .13.3
 הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.

לפני ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, על הספק להמציא לידי האוניברסיטה,  .13.4
ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, המצורף תחילת 
, כשהוא חתום בידי מבטחי הספק. מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק 2ג' כנספח

להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי 
הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע  הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד

מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, על הספק 
 להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת  .13.5
לת על הספק שאינה פוטרת את הספק הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוט

ממלוא החבות על פי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 
כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעם האוניברסיטה בכל הקשור לגבולות האחריות 

 כאמור.

לאוניברסיטה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על  .13.6
הספק כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות  ידי

והסייגים המפורטים בו. המצאת אישור עריכת הביטוח בהתאם להוראות ההסכם הינה 
תנאי לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה 

 יות הספק על פי הסכם זה.שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבו

הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעם האוניברסיטה מאחריות לכל אובדן ו/או  .13.7
נזק לרכוש המובא לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, וכן בגין 
כל אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה לספק כל טענה 

שה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעם האוניברסיטה בגין אובדן ו/או דרי
ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .13.8
ל ידי קבלן משנה מטעם הספק, השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו ע

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

מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא  .13.9
האוניברסיטה ו/או חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה 

 לאוניברסיטה. 
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 איסור הסבה .14

לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיו ו/או  הספק .14.1
פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבל הסכמתה -זכויותיו על

 בכתב ומראש של האוניברסיטה לעשות כן.

 מבלי( שהיא ךדר)בכל  זכויותיו להעביר הספק לבקשת לסרב רשאית תהא האוניברסיטה .14.2
 .לנכון שתמצא בתנאים הסכמתה להתנות או סירובה לנמק עליה שיהיה

 של יסודית הפרה תהווה והפרתן ההסכם מעיקרי הן, סעיפיו תת על, לעיל זה סעיף הוראות
 .ההסכם

 הפרת ההסכם .15

 7הפר הספק, לדעת האוניברסיטה, הוראה מהוראות הסכם זה, ולא תיקן ההפרה תוך  .15.1
ימים מדרישת האוניברסיטה או מי מטעמה, תהא רשאית האוניברסיטה לנקוט בפעולות 
כדלקמן, כולן או מקצתן, מבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשותה על פי הסכם 

 זה ועל פי דין.

לתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את הספק   .15.1.1
 בהוצאות התיקון.

 בגין הנזק.לתבוע את הספק  .15.1.2

 לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כולה או חלקה. .15.1.3

הפר הספק הפרה יסודית, תהא רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות עמו  .15.2
פי כל דין או -לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה על

 פי הסכם זה.-על

תהא רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי מבלי לגרוע מן האמור לעיל האוניברסיטה  .15.3
 בקרות כל אחד מן המקרים הבאים:

הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק זמני  .15.3.1
 350למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים על פי סעיף  בקשהו/או 

 ך.ימים מיום פתיחת הלי 60לחוק החברות, וההליך לא בוטל בתוך 

אם יוטל עיקול על נכסי הספק, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את  .15.3.2
 ימים מיום הטלתו. 60והעיקול לא בוטל בתוך ההסכם 

התברר לאוניברסיטה כי נבצר מהספק, מכל סיבה שהיא, מלספק את השירות  .15.3.3
 ימים. 10למשך תקופה רצופה העולה על 

לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית  אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי .15.4
 האוניברסיטה על פי ההסכם ו/או הדין.

הודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם, ימשיך הספק לבצעו עד ליום שנקבע לסיום  .15.5
 בהודעה, אלא אם האוניברסיטה החליטה אחרת.

 

 סמכות שיפוט .16

הסמכות המקומית לדון מוסכם בין הצדדים כי לבתי המשפט בתחום העיר חיפה בלבד תהיה 
 .בכל תובענה הנובעת מהסכם זה

 שונות .17

הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בגין כל העניינים  .17.1
הנדונים בו, והוא מבטל כל הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על יחסי הצדדים לגבי 

 .כל אותם העניינים האמורים

הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי  .17.2
 .תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

לא השתמש או השתהה מלהשתמש, צד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי  .17.3
 .הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו
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ו/או תוספת להסכם לא יהיה להם תוקף אלא אם יעשו בכתב ויחתמו כל שינוי, תיקון  .17.4
 .כדין על ידי כל הצדדים להסכם

כל הודעה או התראה בקשר להסכם זה אשר ישלחו על ידי צד אחד להסכם זה למשנהו  .17.5
ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רשום על פי פרטי הצדדים כמפורט בכותרת 

 (.ר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתבלהסכם זה )או כל מען אח

הודעה שתשלח במכתב רשום לפי הכתובות האמורות, תחשב כאילו נמסרה לתעודתה  .17.6
שעות מעת שיגורה בדואר, עם מסירתה אם נמסרה ביד ועם שליחתה בדואר  72כעבור 

אלקטרוני, ובלבד שבידי הצד השולח לא נתקבלה התראה בדבר אי תקינות משלוח 
 ל.א"ההודעה בדו

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל
 

   

 חיפה אוניברסיטת

 

 הספק 
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 1'גנספח 

 המחירון

 הזוכה[ קובץ המחירון מתוך הצעתצורף י]
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 2'גנספח 

  אישור קיום ביטוחים
 
 

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

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

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

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה בקש האישורמ

שם: אוניברסיטת 
 חיפה

  שם:

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☒

אחר: אספקת ☐
 טונר

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען: מען:

 
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

 אחריות צולבת 302 ₪  4,000,000     צד ג'
קבלנים וקבלני  307

 משנה
ויתור על תחלוף  309

לטובת מבקש 
 האישור

כיסוי לתביעות  315
 המל"ל 

מבוטח נוסף בגין  321
מעשי ו/או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
 האישור

מבקש האישור  322
 מוגדר כצד ג' 

 ראשוניות 328
רכוש מבקש  329

 האישור ייחשב כצד ג'
 אחריות

 מעבידים
ויתור על תחלוף  309 ₪  20,000,000    

לטובת מבקש 
 האישור

מבוטח נוסף היה  319
וייחשב כמעבידם של 

 –מי מעובדי המבוטח 
 מבקש האישור

 ראשוניות 328
 אחריות צולבת 302 ₪  8,000,000     אחריות המוצר

 הרחב שיפוי  304
ויתור על תחלוף  309

לטובת מבקש 
 האישור

 ראשוניות 328
 –תקופת גילוי  332

 חודשים 12
תאריך רטרואקטיבי: 

____________ 
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 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:
 )טונר( 070, 053, 046

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

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

 
 חתימת האישור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


