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 אוניברסיטת חיפה
 

 14310/ פומבי מכרז 
 
 

 14310/  'מספומבי הזמנה להגשת הצעות למכרז 
 

 
 יידים לאוניברסיטת חיפהאספקת מחשבים נייחים ומחשבים נ: בנושא

 ומתן אחריות ושירות
 

 
ה של מחשבים בחוזה לאספקאוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות להתקשרות 

 . ל כמפורט במסמכי המכרזוהכ, נייחים ומחשבים ניידים לרבות שירות ואחריות
 

אגף משק ומבנים  202בבניין הראשי חדר  25.01.15 את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום
 :בין השעות' ה-'בימים א, 4931382-04 'טל שוקי רפפורט מראצל , באוניברסיטת חיפה

09:00-15:00. 
 

אך , (בדף הבית" מכרזים)"ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה 
 .מחייבת רכישת חוברת המכרז( לרבות הליך ההבהרות)מכרז הליכי הב השתתפות

 
 

אגף , 202לתיבת המכרזים בחדר  10.03.15 עד לא יאוחר מיום: ד אחרון להגשת הצעות למכרזמוע
 .2מה וראשי ק בניין, משק ומבנים

 
 

, סכום זה לא יוחזר בשום מקרה. ₪ 200על המציעים לרכוש את חוברת המכרז תמורת סך של 
 .לרבות במקרה של ביטול או דחייה של המכרז

 
 .ביותר או כל הצעה שהיא זולהבת לקבל את ההצעה ההאוניברסיטה אינה מתחיי

 
 
 
 
 
              

 ,בברכה      
 

 נחמה ברמן                                                                             
 מנהלת מחלקת הרכש והפרסומים                                                              
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 אוניברסיטת חיפה
 

 310/14 'מסמכרז  
 

 טבלת ריכוז תאריכים
 
 

 המועד הפעילות

 23.01.2015 מועד פרסום המכרז

 'א חוברת המכרז תימכר החל מיום

 רפפורט שוקי אצל 202 חדר ראשי בבנין

25.01.2015 

 (09:00-15:00ה -ימים א) 

 (16:00ד השעה ע) 8.02.2015 מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת 

 (בניין ראשי, 202חדר ) המכרזים

 (12:00עד השעה ) 10.03.2015
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 אוניברסיטת חיפה
 

 14310/   פומבימכרז 
 

 'מסמך א
 

 14310/ 'פומבי  מסכתב הוראות למגישי הצעות למכרז 
 

 הגדרות .1
 

 .הר הכרמל חיפה, שדרות אבא חושי, חיפהאוניברסיטת  /"האוניברסיטה"
 "נה/המזמין"
 
כולם , שירות ואחסנה של המחשבים, אחריות, הובלה, אספקה "אספקה"

ועל פי , מטעם האוניברסיטההזמנה בכתב על פי , או מקצתם
 .תנאי מסמכי המכרז והוראות ההסכם להלן

 
ת בכמו, של המחשבים" אספקהה"לביצוע  ב הזמנת רכשכת "  ההזמנ"

וכן שאר התנאים , ובמועדים המפורטים בהזמנה כאמור
החתומה על ידי הגורמים המוסמכים לכך , המפורטים בה

זוכה למעת לעת י האוניברסיטה "אשר תועבר ע, טהיבאוניברס
 .לצורך ביצוע האספקה

 
אשר ייערך וייחתם בין של המחשבים  מסגרת לאספקה הסכם "ההסכם"

מעת לעת  פקת המחשביםלאס, האוניברסיטה ובין הזוכה
הסכם בבנוסח ובתנאים כמפורט , לאוניברסיטה על ידי הזוכה

 .הכלול בין מסמכי המכרז 'המסמך 
 
י "נבחרה ע תם/הצעתושלמכרז ו תם/הצעה ו/הגישים ש/המציע "הזוכה"

 .המחשבים ה שלספקאהאוניברסיטה ל
 
 
וסח בנ, מפרט התחייבויות השירות והאחריות של הזוכה "מפרט השירות"

 ; הכלול בין מסמכי המכרז 'המסמך  ,להסכם' המצורף כנספח ג
 
הכול כמפורט בכתבי , מחשבים נייחים ומחשבים ניידים "המחשבים"

 .הכמויות המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
 
לאספקה של המחשבים ולמתן אחריות  14310/ פומבי מכרז  "המכרז"

 .ושירות
 
 .רזמי שהגיש הצעה למכ  "המציע"
 
 . הכמויות ות בכתב/ות של המחשבים הקבועה/התצורה  "ות/התצורה"
 
 
 

 הצעות .2

 
, אספקה של מחשבים אישיים שולחנייםבזה הצעות להאוניברסיטה מזמינה  .א

תוך יצירת רשימת ספקים , אחריות ושירות עבור האוניברסיטה, מחשבים ניידים וכן
 .מאושרים ועריכת תמחור רבעוני



 5 __________חתימת וחותמת המציע 40

 
ר בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה זוכה אחד או יותר לכל האוניברסיטה תבח  .ב

הכל , תצורה של המחשבים אשר יסופקו לאוניברסיטה במהלך תקופת ההתקשרות
 .  כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו

 
 לידיעת מגישי ההצעות .3
 

. או לחלקן, מציע רשאי להגיש הצעה לכל התצורות המופיעות בכתבי הכמויות .א
תאם למסמכי מכרז זה ביחס למחשבים יצורפו ביחס האישורים הנדרשים בה

 .לכל אחת מהתצורות והיצרנים בהן בחר המציע להגיש הצעה
 

ומימושו יהא באמצעות הזמנה בכתב , ההתקשרות תתבצע על פי ההסכם .ב
ובהתאם להליך פניה פרטנית , י האוניברסיטה"שתימסר מעת לעת לזוכה ע

 .'מסמך ה כמפורט בהסכם
 

  
ת המחשבים אותם מבקשת האוניברסיטה לרכוש אינו ידוע בשלב יובהר כי כמו .ג

כדי  ההינה בגדר הערכה בלבד ואין ב, אם תינתן, כלשהיהערכת כמויות . זה
או מי /או עובדיה ו/כלשהם מצד האוניברסיטה ו התחייבות או/ו להוות מצג

או /או טענה ו/ו דרישה לו כל תהיינה ולא לו אין כי והמציע מצהיר, מטעמם
 זה בהקשר או לאמור/זה ו בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה כלפי ביעהת

 .נספחיו על זה במכרז
 
נשוא  האספקההאוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותהא רשאית לפצל ביצוע  .ד

. ים/בין הזוכה המחשביםאספקת או לשנות היקף /מכרז זה בין מציעים שונים ו
או לשנות את /ו האספקההיקף נוי שיים לא יהיו זכאים לכל פיצוי עבור /הזוכה

 .הצעת המחיר על ידם

 
 
 מסמכי המכרז .4

 
 :המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז

 
 .כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז .א

 
 :ונספחיו טופס הצעה למכרז .ב
 

 .כתב כמויות למחשבים נייחים ולשדרוגים למחשבים נייחים-'נספח א .1
 
 .למחשבים ניידים ולשדרוגים למחשבים ניידים כתב כמויות  -'נספח ב .2
 
  .התחייבויות יצרן לתמיכה בספק -'נספח ג .3
 

 .נוסח ערבות הצעה .ג
 

 .נוסח ערבות ביצוע ההסכם .ד
 

 :ההסכם ונספחיו .ה
 

 .למחשבים נייחים ולשדרוגים למחשבים נייחים תצורות .1
 
 .למחשבים ניידים ולשדרוגים למחשבים ניידים תצורות .2
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 .אחריות ושירות מפרט .3
 
 .הצהרת התחייבות לסודיות . 4
 
 .אישור עריכת ביטוח .5
 
 .נספח בטחון ובטיחות .6

 
 
 להשתתפות במכרז תנאים מקדמיים .5
 

 :הבאיםהסף  תנאיכל למלא אחר , כתנאי לבחינת הצעתו, על המציע
 

מכל יצרן אשר הוא מבקש לספק מחשבים , המציע צירף להצעתו הצהרת יצרן .א
 : והמאשרת כי , חתומה על ידי היצרן, מתוצרתו

 המציע הינו נציג רשמי של היצרן במדינת ישראל ; 

  המציע מוסמך מעל שנתיים למכור ולספק את המחשבים מתוצרת היצרן
 ; כמפורט במסמכי המכרז 

  ושירות אחזקה, אחריות במתןהיצרן מתחייב לתת את מלוא הגיבוי למציע 
 ;ממנו כנדרש 

 .  למסמכי המכרז 'במסמך , לטופס ההצעה' המפורט כנספח ההכול כמפורט בנוסח 
 

י יצרן המחשבים לביצוע השירותים "מעבדת שירות המורשית ע ברשות המציע .ב
י היצרן "והאחריות לשוק העסקי והמוסדי והכוללת טכנאי שירות המורשים ע

 . לביצוע השירות והאחריות
 
עמד על  2014עד  2011מחזור המכירות של המציע במכירת מחשבים בשנים  .ג

 . ח בשנה לפחות"ש 2,000,000
 

, שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעותהשנים  3חות לפהמציע הנו בעל נסיון של  .ד
  .בביצוע שירותי אספקת ציוד הדומה לציוד נשוא מכרז זה

 
את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות כדין ויש בידו  ספרים מנהל יעהמצ .ה

 .1976-ו"שלהת, גופים ציבוריים
 
עומדים בדרישות כל התקנים , לרבות המחשבים נשוא הצעתו, המציע והצעתו .ו

, 1953-ג"תשי, ובכלל זה כל תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, הנדרשים
 .ולרבות כל התקנים הנדרשים

 
 DELL \ LENOVO \ HP נשוא ההצעה יהיו מתוצרת היצרנים  הנייחיםהמחשבים  .ז

 . בלבד
 

בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש רשום המציע  .ח
 .שיונות הנדרשים על פי דיןיבידו כל הר

 
להלן ועל פי  10על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בהתאם למפורט בסעיף  .ט

 .למסמכי המכרז' הנוסח המצורף כמסמך ג
 
 .המציע רכש את חוברת המכרז .י
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 האספקה והמחשביםבקשר לביצוע דרישות האוניברסיטה  .6
 

 :על הזוכה לעמוד בכל אחד ואחד מהתנאים ומהדרישות המפורטים להלן
 

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

 .ובדייקנות
  

בלוחות להחזיק במחסניו מלאי מתאים על מנת שיוכל לבצע אספקה  על הזוכה .ב
מובהר כי האחריות על עיתוד מלאי ועמידה  .במסמכי המכרז יםדרשנהזמנים ה

 .מוטלת על הזוכהבלוחות הזמנים תהא 
 

אשר תועבר לספק , אספקה תבוצע על ידי הזוכה על פי הזמנה מטעם האוניברסיטהה .ג
 .המתעדכנים מעת לעת, האוניברסיטהבהתאם לנהליה הפנימיים של 

 
או ישירות ליחידה המזמינה /האספקה תסופק למחסן הראשי של האוניברסיטה ו .ד

או /ובהתאם לתנאי ההזמנה ו, בהתאם למועדים המופיעים בהסכם, באוניברסיטה
 .הוראות הגורם הרלוונטי לכך באוניברסיטה

 
ופיעות בהסכם ובכתבי המחשבים שיסופקו לאוניברסיטה יעמדו בכל הדרישות המ .ה

, מתאימים לתיאורם, ויהיו תקינים, ביתר הוראות מסמכי המכרז, הכמויות וכן
 . ראויים לשימוש ובהתאם לדרישות  התקנים הרלבנטיים

 
תכלול מתן אחריות ושירות תחזוקה למחשבים בהתאם , האספקה בהתאם למכרז .ו

 .'למפורט בהסכם מסמך ה
 
 מועד וכתובת להגשת הצעות למכרז .7
 

, למזכירות אגף המשק והמבנים באוניברסיטת חיפה את ההצעה למכרז יש להגיש .א
לתוך תיבת  12:00 שעה 10.03.15' ג מיוםלא יאוחר , 2מה והראשי ק בבניין  202חדר 

 .לא תובא לדיון -הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה . המכרזים
 

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

 
 
 אופן הגשת הצעות למכרז .8
 

 :    כדלקמן בשני עותקיםההצעה למכרז תוגש 
 

, "הצעה למכרז"תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי נוסח , צעה למכרז תיערךהה .א
ויצורפו אליה כל שאר מסמכי המכרז , למסמכי המכרז 'כמסמך בהמצורף 

 . כאשר הם ממולאים וחתומים על ידי המציע, והמסמכים שנדרשו בו
לרבות , נספחיו וצרופותיו, מובהר כי יש לחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז

יש , כמו כן. באמצעות חותמת ובראשי תיבות-על קובץ התשובות לשאלות ההבהרה 
 . תימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כןלחתום באמצעות חותמת וח

 
עליה , תושם במעטפה המיוחדת לכך, על כל נספחיה וצרופותיה, ההצעה למכרז .ב

 .המכרז ונושא המכרז' יירשם מס
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כשהם מודפסים , על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז .ג
מכים הנלווים לה אשר ולחתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המס, או בכתב יד ברור

  .על מגיש ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה
 

רישיונות , המלצות, ניסיונו, פרטים לגבי המציע, בין היתר, על ההצעה לכלול .ד
 . ואישורים לרבות האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף

 
, את המחיר( 'סמך במ)י הכמויות הנספחים להצעת המחיר /על המציע למלא בכתב .ה

לגבי כל תצורה בגינה הוא מבקש להשתתף במכרז , המוצעים על ידו, הדגם והיצרן
עליו למלא בכתבי הכמויות את המחירים המוצעים על ידו בגין תוספות , וכמו כן

 . ושדרוגים
 

כשיעורו  מ"ויכללו מע ב"בדולר ארהיהיו נקובים המחירים המוצעים בהצעת המציע 
מ יותאמו המחירים "של שינוי שיעור המע ום הגשת ההצעה ובמקרהעל פי דין בי

 .הוצאת החשבוניתמ שיהיה בתוקף במועד "המוצעים לשיעור המע
 

או לחלקן וכן רשאי הוא להגיש הצעה , מציע רשאי להגיש הצעה לכל התצורות .ו
 . לאספקה של מחשבים מתוצרת יצרנים שונים

 
התאם למסמכי מכרז זה ביחס למחשבים ב הנדרשים ב"התחייבויות וכיו, אישורים .ז

 .מהתצורות והיצרנים בהן מגיש המציע הצעה לכל אחתי המציע ביחס "יצורפו ע
 

תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס , הצעת המחיר של המציע למכרז תיערך .ח
ויצורפו אליה כל המסמכים , 'מסמך ב, "מסמכי המכרז"הכלול בין " הצעה למכרז"

במקום  בכתבי הכמויות הדגם והיצרן, מציע למלא את הצעת המחירעל ה. הנדרשים
לחתום על הצעת , שמולא על ידוכתבי הכמויות עליו לצלם את , כמו כן .הרלוונטי לכך

ולהגישה כחלק מהצעתו עם שאר מסמכי המכרז לטופס ההצעה , המחיר המצולמת
 .'מסמך ב

 
 מגלמיםו יםסופי םהינויות ושיינקבו בכתבי הכמ המחירים המוצעים על ידי המציע

תשלום עבור כלל המרכיבים הנדרשים במסגרת המכרז וההסכם על  ם אתבתוכ
, ההדרכות, חומרי העזר, ההתקנה, ההובלה, המחשביםלרבות עלויות , נספחיהם
את עלויות הרשיון למערכת , ב וכן"עלויות הביטוחים וכיוצ, התחזוקה, האחריות
י "בנוסף לשכר העובדים עפ –ואת רכיב הרווחכפי שתעודכן מעת לעת , ההפעלה

הפרשה , הבראה, נסיעות, חגים, ותק, חופשה, שכר יסוד: הוראות כל דין  ובכלל זה
  .'ביטוח לאומי  וכד, פיצויים, מחלה, לפנסיה

המסים  כלאת  ויכללוהמחירים המוצעים לא יועלו מסיבה כלשהי , כן כמו
 . לפי שיעורו בדין ביום הגשת ההצעה מ"הממשלתיים ותשלומי החובה  לרבות מע

 .יוצמדו בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בהסכם אמורכ המחירים
 :את המסמכים הבאים, בין השאר, על ההצעה לכלול, בנוסף לאמור .ט

 
רישיונות ואישורים לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת  .1

ים המפורטים בכתב ובכלל זה עמידה בתקנ, עמידת המציע בתנאי הסף
 . הכמויות

 
לעיל יצרף המציע להצעתו ( ב)5ו(א)5לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיפים  .2

, מכל יצרן אשר הוא מבקש לספק מחשבים מתוצרתו, חתומה הצהרת יצרן
  .'למסמך ב' בנוסח נספח ג

 
יצרף המציע להצעתו אישור  לעיל( ג)5סף סעיף הוכחת עמידתו בתנאי  צורךל .3

מחזור המכירות של המציע במכירת מחשבים בשנים לפיו  וןמאת רואה חשב
 .ח בשנה לפחות"ש 2,000,000עמד על  2014עד  2011
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המציע להצעתו את   פרטי לעיל ( ד)5תנאי סף סעיף הוכחת עמידתו בצורך ל .4
שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת דומה ב סיפק ציודהמוסדות להם 

מהות , ם יפרט את תקופת ההתקשרותההצעות למכרז ולגבי כל אחד מה
 .היקפה הכספי ופרטי איש קשר ממליץ, ההתקשרות

 
ד של מסמכי ההתאגדות "העתקים מאומתים על ידי עו –תאגיד מציע שהוא  .5

מנהליו , רשימת בעלי המניות של התאגיד; התאגידותעודת הרישום של 
 . ח"ד או רו"כשהיא מאושרת על ידי עו, ומורשי החתימה שלו

 
 . ח"רו/ד"י עו"שור זכויות חתימת המציע מאומת עאי .6

 
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .7

ותקנות עסקאות גופים ציבוריים  1976 -ו"תשל( אכיפת ניהול חשבונות)
 .שהותקנו על פיו([ אישורים)אכיפת ניהול חשבונות ]
 

ח המעיד כי המציע הינו עוסק "ף או מרואישור עדכני משלטונות מס ערך מוס .8
על פי חוק מס ערך , מורשה וכי הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות

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

 
ב לחוק חובת 2מור בסעיף מציע המעוניין בהעדפה כא – עידוד נשים בעסקים .9

" תצהיר"ו" אישור"יצרף להצעתו "( החוק: "להלן) 1993 –ב "התשנ, המכרזים
בעת הגשת , "תצהיר"ו" אישור"צירוף . בהתאם לדרישות הסעיף האמור בחוק

 .הינה תנאי הכרחי למתן ההעדפה, ההצעה
 

, יונוניס, האוניברסיטה שומרת על זכותה לערוך בירורים לגבי מוניטין המציע .י
, ניסיון המציעהאוניברסיטה תהא רשאית לבדוק את  .ושביעות רצון לקוחותיו

פרטים נוספים ועל מגיש , במידת הצורך, ולדרוש, התעודות והאישורים כאמור
 .ההצעה יהא לספקם מייד לכשיידרש לכך

 
 
 
 זמן תוקפה של הצעה למכרז וביטולה .9
 

 .גשת ההצעות למכרזמהמועד האחרון לה ימים 90 תוקפה של ההצעה יהא .א
 

, מהמועד האחרון להגשת הצעותמים י 90 לא הסתיימו הליכי אישור המכרז תוך .ב
 .רשאי המציע לבטל הצעתו

 
ביטול ההצעה יעשה על ידי משלוח הודעה בכתב למרכז ועדת המכרזים  .ג

באוניברסיטה לפיה תבוטל ההצעה למכרז בתאריך קבלת הודעת הביטול ובלבד שאם 
 .וקף לגביותתהא הצעתו ברת , קבלת הודעת הביטול של זוכה זהי ננקבע זוכה לפ

 
 

 ת יוערבו .11
 

של מסמכי המכרז ' יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המופיע במסמך גציע כל מ .א
ערבות ההצעה תעמוד בתוקפה עד "(. ערבות ההצעה: "להלן) ₪  10,000בסך של 

ת ההצעה תוחזר למציע ערבו. 'הצעות למועד הנקוב במסגרת נוסח הערבות מסמך ג
  .בתוך שבועיים ממועד החלטת האוניברסיטה על זוכה במכרז

. 'או תוספת בנוסח הערבות מסמך ג/המציעים מתבקשים שלא לבצע כל שינוי ו
לפסילת  ההצעה לפי שיקול  או תוספת כאמור עשויים להוביל/מובהר כי כל שינוי ו

 .דעתה הבלעדי של האוניברסיטה
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או /או חזר בו מהצעתו ו/או לא חתם על ההסכם במועד ו/צעתו ולא קיים הזוכה ה .ב
או מידע /או מסר מידע מטעה ו/קיון כפיים וינהג מציע במהלך המכרז בחוסר נ

תהיה רשאית האוניברסיטה לחלט את ערבות ההצעה כולה , מהותי בלתי מדויק
תוצאה לטובת האוניברסיטה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין נזקי האוניברסיטה כ

אין בחילוט ערבות ההצעה כאמור כדי לגרוע מזכות . ללא צורך בהוכחת נזק, מכך
אם עלו הנזקים , האוניברסיטה לתבוע בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה ממעשי המציע

 .על סכום ערבות ההצעה
 

ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית , בבד עם חתימת הזוכה על ההסכםבד  .ג
עבור כל תצורת  ₪ 15,000בסך של ' פיע במסמכי המכרז כמסמך דצמודה בנוסח המו

תשמש כבטוחה  הבנקאית כאמור הערבות. מחשב שלגביה זכה אותו מציע במכרז
ולהבטחת ( 'מסמך ה)למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם 

ת ערבו"(. ערבות הביצוע: "להלן)אחריות טיב ביצוע השירותים על ידי הזוכה 
 יום לאחר תום תקופת האחריות 90לתעמוד בתוקף , ק זה"כמפורט בס, הביצוע

של הרכישה האחרונה שבוצעה על ידי האוניברסיטה  ('נספח ה)הנקובה בהסכם 
  .ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן

 
 

 בדיקת ההצעה ואמות מידה לזכייה .11
 

 .בדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרזית - בשלב הראשון .א
 

ייבדקו לגבי , שעברו בהצלחה את שלב הראשון לעיל, כל ההצעות - שלב השניב .ב
האוניברסיטה תהיה רשאית לבדוק את . עמידה מלאה בדרישות כתבי הכמויות

י כל מציע והמציע מתחייב להעמיד לבדיקת האוניברסיטה "המחשבים שיוצעו ע
וכן כל מסמך ות המוצעות על ידו /ים בתצורה/ימים מפנייתה את המחשב 7בתוך 

הצעות שאינן עונות לדעת האוניברסיטה על . או תיעוד הנדרש לדעת האוניברסיטה/ו
 .בחשבון בשלב השלישילהילקח לא עלולות שדרישות כתבי הכמויות 

 
יילקחו , י האוניברסיטה"בבדיקת ההצעות ובהפעלת שיקול הדעת ע - בשלב השלישי .ג

הבאים ובמשקלות הנקובים  םקריטריונישקלול ה, בין יתר הגורמים, בחשבון
 :כדלקמן

 
 המשקל הקריטריון

של התצורה  לביצוע האספקהי מציע "עהמחיר המוצע 
א מהצעות המחיר ייעשה באופן "ניקוד כ. המוצעת על ידו

באופן שהמציע הכשר הזול , יחסי מההצעה הזולה ביותר
 .יקבל ניקוד מלא

 
 
 

70% 

  
פות והשדרוגים של התוס לאספקהי מציע "עהמחיר המוצע 

א מהצעות המחיר "ניקוד כ. עבור התצורה המוצעת על ידו
באופן שהמציע , ייעשה באופן יחסי מההצעה הזולה ביותר

 .הכשר הזול יקבל ניקוד מלא

 
 
 

30% 
 

 . לעיל ייעשה ביחס לכל תצורה ותצורה( ג)ק "התחשיב לפי ס .ד
 

, לכל אחת מהתצורותביחס  אחד או יותר האוניברסיטה תבחר כזוכים במכרז מציע .ה
. שהצעותיהם השיגו את הציונים המיטביים בהתאם לאמות המידה המפורטות לעיל

, האוניברסיטה תהיה רשאית להימנע מלבחור בהצעה כהצעה זוכה, אף האמור על
  .או מחשבים בכל התצורות או בחלקן/וזאת על מנת ליצור מגוון יצרנים ו

 
. נות עתידיות לאחר חתימת ההסכם עמםהזוכים כאמור יהוו רשימת ספקים להזמ

שנבחרו בפניה פרטנית  או לזוכים/ה והאוניברסיטה תהיה רשאית לפנות לזוכ
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, בתקופת ההסכם לצורך הזמנת שירותים בהיקף ובאופן שיוזמן בפניה הפרטנית
מסמך  וכמפורט בנוסח ההסכםבהתאם לנהלי האוניברסיטה כפי שיעודכנו מעת לעת 

  .'ה
 

או לגביו , שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לפסול הצעה של מציע האוניברסיטה .ו
השנים  3במהלך , היה לה, לגבי המחשבים המוצעים לאספקה על ידו במסגרת המכרז

או חוסר /סיון רע ויאו נ/סיון כושל וינ, האחרונות ממועד הגשת ההצעות למכרז
 . ב"ואו מרמה וכי/או הפרת חוזה ו/שביעות רצון מהותי מעבודתו ו

 
 

 זוכה במכרזה .12
 

י "או במועד אחר שיקבע ע, ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז לזוכה 10 בתוך .א
הזוכה מתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם , האוניברסיטה

  .וכן ימציא את ערבות הביצוע ביצוע והוצאה לפועל של הזכייה במכרז
 

ובכפוף לזכות , 'הכמסמך הסכם בנוסח המצורף הזוכה מתחייב בזאת לחתום על ה .ב
 .כמתחייב על פי שיקול דעתה, האוניברסיטה לעשות כל שינוי בנוסחו

ל או חלק "האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות להוסיף ולשנות את התנאים הנ .ג
לפני חתימת ההסכם הפורמאלי בין הזוכה , או להתנות תנאים אחרים, מהם

 .לאוניברסיטה
 

 
 המכרז ביטול .13
 

או , את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו לצמצםרשאית  האוניברסיטה .א
לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי , לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא

או כתוצאה , או שלא יעמדו כדרישות האיכות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, סבירות
 .אי קבלת היתרים וכיוצא בזה, תקציב בעיות, משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים

 
מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא , על פי כל דין וכאמורלאמור לעיל  בנוסף .ב

רשאית לבטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן 
כולם או , או יש בסיס סביר להניח שהמציעים/ו האומדןמשמעותי או בלתי סביר מן 

 .או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל/מו הצעות מחירים ותיא, חלקם
 
הודעה . כל שהוא בעקבות ביטול המכרז פיצוילא תשלם בשום מקרה  האוניברסיטה .ג

ל שנמסר על ידם עם רכישת "דוא/על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס
 .מסמכי המכרז

 
 
 

 שונות
 

בשעה  8.02.15 ניתן לפנות עד לתאריךלשאלות ובירורים ביחס למכרז  - שאלות והבהרות .א
כל . mgoldstick@univ.haifa.ac.il ל"פניות תעשנה בדוא. מיכל גולדשטיק 'גבל 12:00

 ל"באמצעות דוארוכשי חוברת המכרז התשובות לשאלות ירוכזו במסמכי הבהרות ויופצו לכל 
 מכרזעניין רק תשובות בכתב תחייבנה ל. או באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה/ו
 .הז

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

או להצעה /או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה ו/להצעה בלתי סבירה ו
או לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי /ל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ושלא צורפו אליה כ
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חוסר התייחסות מפורטת לסעיף , תנאיה, סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה
 .שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי, מסעיפי המכרז

ל הסתייגות או כאו בכל אחד מנספחיו /ואו תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז /כל שינוי ו .ג
תקנה זכות  -או בכל דרך אחרת /בין אם בגוף מסמכי המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו, לגביהם

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

 שיזכה המציע ידי על ביטוחים לקיום אוניברסיטהה לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .ד
 המציעים על. הביטוח המצורף אליו ובנספח' הסכם מסמך הל 16  בסעיף המפורטות, במכרז
 לגבי הסתייגות כל. הנדרשים הביטוחים את לרכוש יכולתם את מבטחיהם עם מראש לוודא

' אק "בס לכך שנקבע המועד ובתוך להבהרות פניהה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות
 .הביטוח לדרישות הסתייגויות כל תתקבלנה לא מועד ההבהרות  לאחר. לעיל

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

ין א. האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא .ו
והיא תהיה  בעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו

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

האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותהא רשאית לפצל ביצוע האספקה נשוא מכרז זה בין  .ז
ים לא יהיו זכאים לכל פיצוי /הזוכה. ים/או לשנות היקף האספקה בין הזוכה/שונים ומציעים 

 .עבור הקטנת היקף האספקה
י המציעים במכרז הנן הצעות סופיות וכי "כי ההצעות שתוגשנה ע, מובהר בזאת .ח

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

המכרז  ות במכרז למשתתפי/הצעות הזוכה/עיון במסמכי ההצעה האוניברסיטה תאפשר .ט
, ים ממנה יציין מראש/מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק. ח"ש 300בעלות של 

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

 .  או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה/לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו
או הקשורים למכרז /סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו .י

 . או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד/ו
 

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

 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה                                                                                                  
 

 נחמה ברמן                                                                                                      
 מנהלת מחלקת הרכש והפרסומים                                                                                                    

 אוניברסיטת חיפה, אגף משק ומבנים 
 

 :אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל

     _________________         ____________________         __________________ 

 חתימה    כתובת              שם מגיש ההצעה      
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 אוניברסיטת חיפה 
 

 14310/' פומבי מסמכרז 
 

 'מסמך ב
 
 

 הצעה למכרז
 
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 

 ח י פ ה
 

 , .נ.ג.א
 

 "המחשבים"לאספקה של   14310/' מסהצעה למכרז  : הנדון
 

 _________________________________________________________מ"אנו הח .1

 כתובת                                           שם  

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

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

, את שאר מסמכי המכרז, "(ההסכם: "להלן), סכם נשוא המכרזאת הה, "(כתב ההוראות: "להלן)
מציעים , ולאחר שקיבלנו את כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו מכםלרבות כתבי הכמויות 

 .כמוגדר בכתב ההוראות, לאספקה של המחשבים, כמפורט להלן, בזאת הצעתנו
 

 :אנו מצהירים כדלקמן .2

, אישורים, כשירות, מיומנות, ניסיון מוכח, תיכול, ידעאנו מצהירים כי הננו בעלי  .א
תקין והולם וברמה , באופן סדיר אספקההיתרים ורישיונות מתאימים כדי לבצע את ה

 .גבוהה ביותר על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז
 

מקובלים עלינו וכי , מסמכי המכרזאנו מצהירים כי כל התנאים והדרישות המפורטים ב .ב
 .נוכל לעמוד בהם

 
, כי קראנו את כל דרישות כתבי הכמויות ומפרט האחריות והשירות, אנו מצהירים .ג

 . כי הצעתנו עונה על כל הדרישות הכלולות בהם, ומתחייבים
 

והולמת וכי המחשבים יהיו ברמה בצורה מקצועית לבצע את האספקה אנו מתחייבים  .ד
 .וכתב הכמויות, ההסכם, ובהתאם לדרישות המכרז, הגבוהה ביותר

 
 .נו מצהירים כי המחשבים נשוא הצעתנו בעלי תווי תקן הנדרשים לפי כל דיןא .ה

 
י יצרן המחשבים לביצוע "מעבדת שירות המורשית ע אנו מצהירים כי ברשותנו .ו

י היצרן "השירותים והאחריות לשוק העסקי והמוסדי והכוללת טכנאי שירות המורשים ע
, חתומה הצהרת יצרןב להצעתנו "צלצורך הוכחת תנאי זה ר. לביצוע השירות והאחריות

 .'למסמך ב' בנוסח נספח ג, ם/לספק מחשבים מתוצרתו יםמבקש אנואשר  ים/יצרןמן ה
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עמד על  2014עד  2011במכירת מחשבים בשנים  שלנומחזור המכירות אנו מצהירים כי  .ז

 .ח"ב להצעתנו אישור רו"רצ. ח בשנה לפחות"ש 2,000,000
 

שקדמו למועד האחרון להגשת השנים  3חות לפנסיון של  תבעל אנו מצהירים כי חברתנו .ח
להלן רשימת  .המכרזבביצוע שירותי אספקת ציוד הדומה לציוד נשוא , ההצעות

שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות דומה ב סיפקנו ציודהמוסדות להם 
 :למכרז 

 
תקופת  הלקוח

 ההתקשרות
פרטי איש קשר  מהות ההתקשרות

 ממליץ
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
את כל האישורים הנדרשים לפי ו נכדין ויש ביד ספרים תמנהל אנו מצהירים כי חברתנו .ט

 .1976-ו"התשל, חוק עסקאות גופים ציבוריים
 

 DELL / LENOVO / HP מתוצרת היצרנים  הנם הצעתנוהמחשבים הנייחים נשוא  .י
 . בלבד

 
על פי דין הצריך לעניין נושא  בכל מרשם המתנהל מהרשואנו מצהירים כי חברתנו  .יא

 .כל הרישיונות הנדרשים על פי דין ה אתההתקשרות וכן יש ביד
 

ומימושו יהא באמצעות  אנו מצהירים כי ידוע לנו כי ההתקשרות תתבצע על פי ההסכם .יב
כפי שיתעדכנו מעת , בהתאם לנהליה הפנימיים י האוניברסיטה"הזמנה שתימסר לנו ע

 . למסמכי המכרז 'מסמך ה, ובהתאם לאמור בהסכם, לעת
 

ביצוע הזוכה את ן אנו מצהירים שידוע לנו כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מ .יג
להזמין את האספקה והיא תהיה רשאית , או כמותי כלשהו/היקף כספי ובהאספקה 

בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה , אחרים/מספקים נוספיםכולה או חלק ממנה 
 .הבלעדי

 
 1 יםנספחכאשר יצורפו , בכתבי הכמויותמפורטת  האספקהאנו מבקשים בגין התמורה ש .3

 "(. הצעת מחיר:"להלן) הצעה זה לטופס 2-ו

וכוללת בתוכה תשלום עבור כלל המרכיבים  הינה סופיתל "הצעת מחיר הנידוע לנו כי 
, ובלההה, המחשביםלרבות עלויות , הנדרשים במסגרת המכרז וההסכם על נספחיהם

את , ב וכן"עלויות הביטוחים וכיוצ, התחזוקה, האחריות, ההדרכות, חומרי העזר, ההתקנה
בנוסף לשכר  –הרווח כפי שתעודכן מעת לעת ואת רכיב, עלויות הרשיון למערכת ההפעלה

, הבראה, נסיעות, חגים, ותק, חופשה, שכר יסוד: י הוראות כל דין  ובכלל זה"העובדים עפ
 .'ביטוח לאומי  וכד, םפיצויי, מחלה, הפרשה לפנסיה

ידוע לנו כי המחירים המוצעים לא יועלו מסיבה כלשהי וכי כל המסים , כמו כן
מ לפי שיעורו בדין ביום הגשת "לרבות מע, הממשלתיים ותשלומי החובה יכללו בהם

 . ההצעה
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 :ות להלן/ות המחשבים המפורטת/הננו מגישים הצעתנו לתצורה .4

 

         ______________________________________________________________ 

האישורים הנדרשים בהתאם למסמכי מכרז זה ביחס לכל תנו זו את עאנו מצרפים להצ
 .נשוא הצעתנו המפורטות לעילהתצורות ן אחת מ

לספק מחשבים  יםמבקשאנו מכל יצרן אשר , חתומה הצהרת יצרן מצורפת להצעתנו .5
 : המאשרת כי  חתומה על ידי היצרן, מתוצרתו

 נציג רשמי של היצרן במדינת ישראל חברתנו הנה ; 

 מעל שנתיים למכור ולספק את המחשבים מתוצרת היצרן  כתמוסמ חברתנו
 ; כמפורט במסמכי המכרז 

 ושירות אחזקה, אחריות במתן חברתנוהיצרן מתחייב לתת את מלוא הגיבוי ל 
 ;ממנו כנדרש 

 

או , נציגינו, חראים בלעדית לכל נזק שייגרם לעובדינוהיה אאנו מצהירים כי ידוע לנו כי נ .6
 .ביצוע האספקהבקשר עם ', כל צד ג

, ושירותי תחזוקה ואחריות להםמחשבים אנו מצהירים כי באפשרותנו להעניק אחריות ל .7
 'חכאמור בסעיף , וכן כי התמורה שאנו מבקשים בגין האספקה, בהתאם למפורט בהסכם

בהתאם , תן שירותי התחזוקה לאורך כל תקופת האחריותכוללת את האחריות ומ, לעיל
 .לאמור בהסכם

סכום של נעמיד ערבות ביצוע ב, אנו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז .8
וערבותנו זו תשמש כבטוחה זכה במכרז נעבור כל תצורת מחשב שלגביה  ח"ש 15,000

 .תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ערבות זו. למילוי כל התחייבויותינו על פי ההסכם

 (:'ותק בענף וכו, סוג ההתאגדות)ו להלן פרטים אודות חברתנ .9

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
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, תבתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעו, אנו מסכימים לניהול המכרז .11
או על משתתף /ומתחייבים למלא את כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו

 .במכרז שנבחר לזוכה במכרז

 :הננו מתחייבים כדלקמן

" מסמכי המכרז"לחתום על ההסכם בנוסח ובתנאים של נוסח ההסכם הכלול בין  .א
 .ולבצע את האספקה בהתאם למועדים הקבועים בו ובנספחיו

 
מהיום בו יודע לנו על ידכם כי זכינו ימים  10 לא יאוחר מתום, ל ההסכםלחתום ע  .ב

 .במכרז
 

 90 אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך .11
 .הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראותהגשת לאחרון מהמועד הימים 

 
 :אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה .12

 .חתום בידינו 14310/' מסת למגישי הצעות למכרז כתב הוראו" .א

 .לכתב ההוראות( ט)8כלל המסמכים המפורטים בסעיף  .ב

 ". האספקה"לביצוע 14310/' מסהצעה למכרז  .ג

 .אישורים ותעודות בדבר ניסיון וכישורים, המלצות .ד

 .מסמכי המכרז חתומים על ידינו .ה

 .מחיר שלנוהצעת ה הםים על ידינו וב/ים וחתום/י כמויות ממולא/כתב .ו

 
 

 ________________________חתימת מגיש ההצעה
 

 _________________________________חותמת
 

 ______________________________תאריך
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 'למסמך ב' נספח א
 

 הצעת המחיר למחשבים נייחים  -כתב כמויות 
 1' תצורה מס

 
 

 rd Gen Intel® Core™ i7-4770 4 לפחותבעוצמה של  מעבד
Chipset לפחות מסדרה Q87 

 8GB   (בכרטיס אחד)נפח זיכרון 
 4 חריצי זיכרון

 DDR3 סוג זיכרון
 1600MHz מהירות זיכרון

 32GB תמיכה בנפח זיכרון כולל של
  Intel HD Graphics 4600 (Shares Memory)כרטיס מסך 

 PCIחיבורי 
CMT: (1) PCIe x1 + (1) PCIe x16 

SFF: (1) lp PCIe x1 + (1) lp PCIe x16 
 10/100/1000 כרטיס רשת

 שני חיבורים למסך
 (דיגיטלי+אנלוגי)

VGA 15Pin & 
DisplayPort+Adapter DP to DVI

(1) 
 יציאות 6לפחות  אחוריות פעילות USBיציאות 
 יציאות 4לפחות  קדמיות פעילות USBיציאות 

 1TB 7200 rpm SATA 6.0 Gb/s דיסק קשיח
 X SATA II + 2 X SATA 3 2 בקרי דיסקים

 DVD SATA DVD RW X16צורב  –כונן אופטי 
 Mini Tower/SFF תצורת מארז

 80plus SFF:240W / CMT:320W 80% PSUספק כוח בתקן 

 מאווררים

 בעמדת גבוה עבודה בעומס 21Db מקסימום
 משרד בסביבת לעבודה מותאמים. המפעיל

 חום פיזור דרישות לכל ועונה רעש רמות מבחינת
 המחשב של מלאה בתצורה

 Energy Star 5.2 תקן חיסכון באנרגיה
 VPRO (Iamt5) ניהול מרחוק

 X In & 1 X Out 1 חיבורי אודיו בצד האחורי
 Mic & Headphone חיבורי אודיו בצד הקידמי

 1 עכבר אופטי עם גלילה
 1 אנגלית/ מקלדת דו לשונית עברית 

מחיבור דיגיטלי על לוח האם  מתאם
  DVI/HDMIל

1 

של  windows מערכת הפעלה
Microsoft 

1 

 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 
 

 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 2' תצורה מס
 
 

 4rd Gen Intel® Core™ i5-4670 לפחותבעוצמה של  מעבד
Chipset לפחות מסדרה Q87 

 8GB (בכרטיס אחד)נפח זיכרון 
 4 חריצי זיכרון

 DDR3 סוג זיכרון
 1600MHz מהירות זיכרון

 32GB תמיכה בנפח זיכרון כולל של
  Intel HD Graphics 4600 (Shares Memory)כרטיס מסך 

 PCIחיבורי 
CMT: (1) PCIe x1 + (1) PCIe x16 

SFF: (1) lp PCIe x1 + (1) lp PCIe x16 
 10/100/1000 כרטיס רשת

 שני חיבורים למסך
 (דיגיטלי+אנלוגי)

VGA 15Pin & 
DisplayPort+Adapter DP to DVI

(1) 
 יציאות 6לפחות  אחוריות פעילות USBיציאות 
 יציאות 2לפחות  קדמיות פעילות USBיציאות 

 500GB 7200 rpm SATA 6.0 Gb/s דיסק קשיח
 X SATA II + 2 X SATA 3 2 קרי דיסקיםב

 DVD SATA DVD RW X16צורב  –כונן אופטי 
 Mini Tower/SFF תצורת מארז

 80plus SFF:240W / CMT:320W 80% PSUספק כוח בתקן 

 מאווררים

 בעמדת גבוה עבודה בעומס 21Db מקסימום
 משרד בסביבת לעבודה מותאמים. המפעיל

 חום פיזור דרישות ללכ ועונה רעש רמות מבחינת
 המחשב של מלאה בתצורה

 Energy Star 5.2 תקן חיסכון באנרגיה
 VPRO (Iamt5) ניהול מרחוק

 X In & 1 X Out 1 חיבורי אודיו בצד האחורי
 Mic & Headphone חיבורי אודיו בצד הקידמי

 1 עכבר אופטי עם גלילה
 1 אנגלית/ מקלדת דו לשונית עברית 

יגיטלי על לוח האם מתאם מחיבור ד
 DVI/HDMIל

1 

של  windows מערכת הפעלה
Microsoft 

1 

 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 
 

 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 3' תצורה מס
 
 

 4rd Gen Intel® Core™ i3-4130 לפחותבעוצמה של  מעבד
Chipset לפחות מסדרה Q85 

 8GB (בכרטיס אחד)נפח זיכרון 
 4 חריצי זיכרון

 DDR3 סוג זיכרון
 1066MHz מהירות זיכרון

 16GB תמיכה בנפח זיכרון כולל של
  Intel HD Graphics 4400 (Shares Memory)כרטיס מסך 

 PCIחיבורי 
CMT: (1) PCIe x1 + (2) PCIe x16 

SFF: (1) lp PCIe x1 + (2) lp PCIe x16 
 10/100/1000 כרטיס רשת

 שני חיבורים למסך
 (דיגיטלי+אנלוגי)

VGA 15Pin & 
DisplayPort+Adapter DP to DVI

(1) 
 יציאות 6לפחות  אחוריות פעילות USBיציאות 
 יציאות 2לפחות  קדמיות פעילות USBיציאות 

  500GB 7200 rpm דיסק קשיח
 X SATA II 4 בקרי דיסקים

 DVD SATA DVD RW X16צורב  –כונן אופטי 
 Mini Tower/SFF תצורת מארז

 80plus SFF:240W / CMT:320W 80% PSUספק כוח בתקן 

 מאווררים

 בעמדת גבוה עבודה בעומס 21Db מקסימום
 משרד בסביבת לעבודה מותאמים. המפעיל

 חום פיזור דרישות לכל ועונה רעש רמות מבחינת
 מחשבה של מלאה בתצורה

 Energy Star 5.2 תקן חיסכון באנרגיה
 VPRO (Iamt5) ניהול מרחוק

 X In & 1 X Out 1 חיבורי אודיו בצד האחורי
 Mic & Headphone חיבורי אודיו בצד הקידמי

 1 עכבר אופטי עם גלילה
 1 אנגלית/ מקלדת דו לשונית עברית 

מתאם מחיבור דיגיטלי על לוח האם 
 DVI/HDMIל

1 

של  windows ת הפעלהמערכ
Microsoft 

1 

 
 

 
 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע

 
 

 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 תחנת עבודה – 4' תצורה מס
 

 
  rd Gen Intel® Core™ i7-4770 4 לפחותבעוצמה של  מעבד

 16GB   (טיסיםשני כרב)נפח זיכרון 
 DDR3 סוג זיכרון

 1600MHz מהירות זיכרון
  NVIDIA Quadro K600 2GB 1 st GFX כרטיס מסך

 יציאות 6לפחות  אחוריות פעילות USBיציאות 
 יציאות 2לפחות  קדמיות פעילות USBיציאות 

  1TB 7200 rpm SATA דיסק קשיח
 128SSD SATA דיסק נוסף

 X SATA II 4 בקרי דיסקים
 RAID בקר נוסף

 DVDצורב  –כונן אופטי 
Slim SuperMulti DVDRW SATA 1

 
st 

ODD 
 TWR 400W 92 percent eff.Chasis תצורת מארז

 Laser Mouse 1000dpi לייזרעכבר 

 מאווררים

 בעמדת גבוה עבודה בעומס 21Db מקסימום
 משרד בסביבת לעבודה מותאמים. המפעיל

 חום פיזור דרישות כלל ועונה רעש רמות מבחינת
 המחשב של מלאה בתצורה

 Energy Star 5.2 תקן חיסכון באנרגיה
 VPRO (Iamt5) ניהול מרחוק

 X In & 1 X Out 1 חיבורי אודיו בצד האחורי
 Mic & Headphone חיבורי אודיו בצד הקידמי

 USB אנגלית/ מקלדת דו לשונית עברית 
מתאם מחיבור דיגיטלי על לוח האם 

  DVI/HDMIל
1 

של  windows מערכת הפעלה
Microsoft 

1 

 
 
 
 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 
 

 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 תחנת עבודה – 5' תצורה מס
 

 
 Intel Xeon E3-1226v3 3.3 לפחותבעוצמה של  מעבד

 16GB   (שני כרטיסיםב)זיכרון  נפח
 DDR3 סוג זיכרון

 1600MHz מהירות זיכרון
  NVIDIA Quadro K600 2GB 1 st GFX כרטיס מסך

 יציאות 6לפחות  אחוריות פעילות USBיציאות 
 יציאות 2לפחות  קדמיות פעילות USBיציאות 

  1TB 7200 rpm SATA דיסק קשיח
 128SSD SATA דיסק נוסף

 X SATA II 4 דיסקיםבקרי 
 RAID בקר נוסף

 DVDצורב  –כונן אופטי 
Slim SuperMulti DVDRW SATA 1

 
st 

ODD 
 TWR 400W 92 percent eff.Chasis תצורת מארז

 Laser Mouse 1000dpi לייזרעכבר 

 מאווררים

 בעמדת גבוה עבודה בעומס 21Db מקסימום
 משרד בסביבת לעבודה מותאמים. המפעיל

 חום פיזור דרישות לכל ועונה רעש רמות מבחינת
 המחשב של מלאה בתצורה

 Energy Star 5.2 תקן חיסכון באנרגיה
 VPRO (Iamt5) ניהול מרחוק

 X In & 1 X Out 1 חיבורי אודיו בצד האחורי
 Mic & Headphone חיבורי אודיו בצד הקידמי

 USB אנגלית/ מקלדת דו לשונית עברית 
לי על לוח האם מתאם מחיבור דיגיט

  DVI/HDMIל
1 

של  windows מערכת הפעלה
Microsoft 

1 

 
 
 
 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 
 

 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 :למחשבים נייחים גשים חשוביםד

 

 הפעלה מערכת עם יסופקו המחשבים כל Windows  של Microsoft המינימום דרישות לפי 
  .כפי שיעודכן מעת לעת , אוניברסיטאי רישוי הסכם של

 כמפורט בהסכם  אחריות ויכללו היצרן של העסקי לקו שייכים יהיו המוצעים המחשבים כל
 'מסמך ה

 מתוצרת המחשבים הנייחים המוצעים יהיו DELL \ LENOVO \ HP ,בלבד.  

 למעט אם , ם להיות רכיבים מקוריים מתוצרת יצרן המחשבים בלבדעל כל רכיבי המחשבי
 צויין אחרת והתקבל אישור מהאוניברסיטה 

 ים יסופקו עם לוח מקשים בשפות העברית והאנגלית וכן בשפה נוספת חהמחשבים הניי
במידה ולא תידרש שפה שלישית . לרבות בשפה הערבית, לבחירת המזמין ללא תוספת עלות

 .אנגלית-ים עם לוח מקשים עבריתיסופקו המחשב

 110ים יסופק לפחות ספק כח חעבור כל הנייV-230V  עם חיבור חשמל תקני מתאים לרשת
 .החשמל בארץ ישראל
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 הצעת המחיר לשדרוגים עבור  מחשבים נייחים -כתב כמויות 
 

כולל )ב "המחיר בדולר אר תוספת
 (מ"מע

  GB500 בנפח מקורי קשיח דיסק

  TB1 בנפח מקורי קשיח דיסק

 גם ומתאים היצרן י"ע מאושר מסך כרטיס
מתאים  SFF   NVIDIA/ATI 2G למארזי

במידה ואין  HDMIלשני מסכים וכולל יציאת 
 יש לספק מתאם

 

, 4תצורה   - כרטיס מסך מתאים לתחנת עבודה
 דגמים אפשריים המדורגים לפי עלות -  5

 

  16GB-ל הרחבה – מקורי כרוןזי

  32GB-ל הרחבה – מקורי זיכרון

  היצרן של מקורי כרטיסים קורא
סט נוסף של עכבר ומקלדת אל חוטיים 

Logitech  
 

  1TB HYBRIDדיסק 

  כרטיס רשת אלחוטי

  SSD 128 GBדיסק 

  SSD 256 GBדיסק 

  SSD 512 GBדיסק 

 
 .הנדרשים בטבלה זוהרכיבים כל על המציעים להציע את 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 __________חתימת וחותמת המציע 40

 םדיהצעת המחיר למחשבים ניי -כתב כמויות 
 

 (UltraBook) 1' תצורה מס
 
 

 ”13.3 מסך גודל אלכסוני
 Intel® 5rd Gen Core™ i7-5600U מעבד

 8GB נפח זיכרון
 DDR3L SDRAM סוג הזיכרון

 LED מסך
ות משקל מרבי כולל כל הרכיבים הפנימיים לרב

 1.30kg> ללא מטען, סוללה

   Intel Integrated HD Graphics 5500  כרטיס מסך
 10/100/1000  כרטיס רשת

Bluetooth כן 

WiFi 802.11 b/g/n 
  כן יציאה למסך חיצוני

 USB >3 (least 1 of them USB III)יציאות 

 256GB SSD נפח דיסק קשיח
 כן רמקול ומיקרופון מובנים

  כן מיקרופון ויציאה לרמקולים חיצונייםחיבור ל
 TouchPad or Stick אביזר הצבעה
 Keys 84< לוח מקשים

 שעות 7 -גדול מ (לפחות)אורך חיי סוללה בעבודה 
 ,in 1 (SD, þSDHC, þSDXC 4 קורא כרטיסי זיכרון

þMMC) 
 Energy Star 4 תקן חיסכון באנרגיה
 HD 720P< מצלמה מובנת במסך

 Microsoft 1של  windows פעלהמערכת ה

 1 המזמין בחירת לפי צד או גב מתאים נשיאה תיק
עכבר אלחוטי מהחברות המובילות 

MICROSOFT/LOGITECH 
1 

 
 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

 
 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 (UltraBook) 2' תצורה מס
 
 

 ”14 מסך גודל אלכסוני
 Intel® 5rd Gen Core™ i7-5600U מעבד

 8GB נפח זיכרון
 DDR3L SDRAM סוג הזיכרון

 LED מסך
משקל מרבי כולל כל הרכיבים הפנימיים לרבות 

 1.30kg> ללא מטען, סוללה

 Intel Integrated HD Graphics 5500  כרטיס מסך
 10/100/1000  כרטיס רשת 

Bluetooth כן 
WiFi 802.11 b/g/n 

 כן יציאה למסך חיצוני
 USB >3 (least 1 of them USB III)יציאות 

 256GB SSD נפח דיסק קשיח
 כן רמקול ומיקרופון מובנים

 כן חיבור למיקרופון ויציאה לרמקולים חיצוניים
 TouchPad or Stick אביזר הצבעה
 Keys 84< לוח מקשים

 שעות 7 -גדול מ (לפחות)אורך חיי סוללה בעבודה 
 ,in 1 (SD, þSDHC, þSDXC 4 קורא כרטיסי זיכרון

þMMC) 
 Energy Star 4 תקן חיסכון באנרגיה
 HD 720P< מצלמה מובנת במסך

 Microsoft 1של  windows מערכת הפעלה

 1 המזמין בחירת לפי צד או גב מתאים נשיאה תיק
החברות המובילות עכבר אלחוטי מ

MICROSOFT/LOGITECH 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

 
 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 3' תצורה מס
 

 ”13.3 מסך גודל אלכסוני
 Intel® 5rd Gen Core™ i7-5600U מעבד

 8GB נפח זיכרון
 2 כמות חריצי זיכרון

 DDR3L SDRAM סוג הזיכרון
 16GB< תמיכה בנפח זיכרון כולל של לפחות

 LED מסך
משקל מרבי כולל כל הרכיבים הפנימיים לרבות 

 1.45kg> ללא מטען, סוללה

 10/100/1000 כרטיס רשת
Bluetooth כן 

WiFi 802.11b/g/n 
 1< יציאה  למסך חיצוני

 USB >3 (least one USB III)יציאות 
 500GB 7200RPM< נפח דיסק קשיח

 כן רמקולים ומיקרופון מובנים
 כן חיבור למיקרופון ואוזניות חיצוניים

 DVD/RW 1צורב 
 Touch Pad, Track stick אביזר הצבעה

 4H< (לפחות)אורך חיי סוללה בעבודה 
 מובנה קורא כרטיסי זיכרון
 מובנה קורא כרטיס חכם

Finger Print כן 
 כן תמיכה בתחנת עגינה
 Energy Star 4 תקן חיסכון באנרגיה
 TPM 1.2 תמיכה בהצפנת מידע

 כן מצלמה מובנת
 כן במקרה של זעזוע בזמן עבודה HDמערכת נעילת 

 Microsoft 1של  windowsמערכת הפעלה
 1 המזמין בחירת לפי צד או גב מתאים נשיאה תיק

המובילות  עכבר אלחוטי מהחברות
MICROSOFT/LOGITECH 

1 

 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

 
 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה

 
 

 
 

 

 



 27 __________חתימת וחותמת המציע 40

 4' תצורה מס 
 

 
 ”14 מסך גודל אלכסוני

 Intel® 5rd Gen Core™ i7-5600U מעבד
 8GB נפח זיכרון

 2 ריצי זיכרוןכמות ח
 DDR3L SDRAM סוג הזיכרון

 16GB< תמיכה בנפח זיכרון כולל של לפחות
 LED מסך

משקל מרבי כולל כל הרכיבים הפנימיים לרבות 
 2.4kg> ללא מטען, סוללה

 10/100/1000 כרטיס רשת
Bluetooth כן 

WiFi 802.11b/g/n 
 1< יציאה  למסך חיצוני

 USB >3 (least one USB III)יציאות 
 500GB 7200RPM< נפח דיסק קשיח

 כן רמקולים ומיקרופון מובנים
 כן חיבור למיקרופון ואוזניות חיצוניים

 DVD/RW 1צורב 
 Touch Pad, Track stick אביזר הצבעה

 4H< (לפחות)אורך חיי סוללה בעבודה 
 מובנה קורא כרטיסי זיכרון
 מובנה קורא כרטיס חכם

Finger Print כן 
 כן תמיכה בתחנת עגינה
 Energy Star 4 תקן חיסכון באנרגיה
 TPM 1.2 תמיכה בהצפנת מידע

 כן מצלמה מובנת
 כן במקרה של זעזוע בזמן עבודה HDמערכת נעילת 

 Microsoft 1של  windowsמערכת הפעלה
 1 המזמין בחירת לפי צד או גב מתאים נשיאה תיק

עכבר אלחוטי מהחברות המובילות 
MICROSOFT/LOGITECH 

1 

 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

 
 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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  5' תצורה מס
 

  ”15.6 מסך גודל אלכסוני
 Intel® 5rd Gen Core™ i7-5600U מעבד

 8GB נפח זיכרון
 2 ןכמות חריצי זיכרו

 DDR3L SDRAM סוג הזיכרון
 16GB< תמיכה בנפח זיכרון כולל של לפחות

 LED מסך
משקל מרבי כולל כל הרכיבים הפנימיים לרבות 

 ללא מטען, סוללה
<2.4kg 

 10/100/1000 כרטיס רשת
Bluetooth כן 

WiFi 802.11b/g/n 
 1< יציאה  למסך חיצוני

 USB >3 (least one USB III)יציאות 
 500GB 7200RPM< נפח דיסק קשיח
 כן מיקרופון מובנה
 כן רמקולים מובנים

 1 כניסה למיקרופון חיצוני
 1 יציאה לרמקולים חיצוניים

 DVD 1צורב 
 Touch Pad, Track stick אביזר הצבעה

 >5H (לפחות)אורך חיי סוללה בעבודה 
 מובנה קורא כרטיסי זיכרון
 מובנה קורא כרטיס חכם

Finger Print כן 
 כן תמיכה בתחנת עגינה
 Energy Star 4 תקן חיסכון באנרגיה
 TPM 1.2 תמיכה בהצפנת מידע

 כן מצלמה מובנת
 אופציונאלי במקרה של זעזוע בזמן עבודה HDמערכת נעילת 

 כן LEDמסך 

 Microsoft 1של  windows מערכת הפעלה
 1 המזמין בחירת לפי צד או גב מתאים נשיאה תיק

עכבר אלחוטי מהחברות המובילות 
MICROSOFT/LOGITECH 

1 

 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

 
 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 6' תצורה מס
 

 ”13.3 מסך גודל אלכסוני
 Intel® 5rd Gen Core™ i5-5300U מעבד

 8GB זיכרוןנפח 
 2< כמות חריצי זיכרון

 DDR3L SDRAM סוג הזיכרון
 16GB< תמיכה בנפח זיכרון כולל של לפחות

משקל מרבי כולל כל הרכיבים הפנימיים לרבות 
 1.45kg> ללא מטען, סוללה

 10/100/1000 כרטיס רשת
Bluetooth כן 

WiFi 802.11b/g/n 
 1< יציאה  למסך חיצוני

 USB >3 (least one USB III)יציאות 
 500GB 7200RPM< נפח דיסק קשיח
 כן מיקרופון מובנה
 כן רמקולים מובנים

 1 כניסה למיקרופון חיצוני
 1 יציאה לרמקולים חיצוניים

 Express Card 1כניסת 
 Touch Pad אביזר הצבעה

 >6H (לפחות)אורך חיי סוללה בעבודה 
 מובנה קורא כרטיסי זיכרון

 מובנה יס חכםקורא כרט
Finger Print כן 

 כן תמיכה בתחנת עגינה
 Energy Star 4 תקן חיסכון באנרגיה
 TPM 1.2 תמיכה בהצפנת מידע

 כן מצלמה מובנת
 כן במקרה של זעזוע בזמן עבודה HDמערכת נעילת 

 Microsoft 1של  windowsמערכת הפעלה
 1 המזמין בחירת לפי צד או גב מתאים נשיאה תיק

כבר אלחוטי מהחברות המובילות ע
MICROSOFT/LOGITECH 

1 

 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

 
 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 7' תצורה מס
 

 ”14 מסך גודל אלכסוני
 Intel® 5rd Gen Core™ i5-5300U מעבד
 8GB רוןנפח זיכ

 2< כמות חריצי זיכרון
 DDR3L SDRAM סוג הזיכרון

 16GB< תמיכה בנפח זיכרון כולל של לפחות
משקל מרבי כולל כל הרכיבים הפנימיים לרבות 

 1.8kg> ללא מטען, סוללה

 10/100/1000 כרטיס רשת
Bluetooth כן 

WiFi 802.11b/g/n 
 1< יציאה  למסך חיצוני

 USB >3 (least one USB III)יציאות 
 500GB 7200RPM< נפח דיסק קשיח
 כן מיקרופון מובנה
 כן רמקולים מובנים

 1 כניסה למיקרופון חיצוני
 1 יציאה לרמקולים חיצוניים

 Express Card 1כניסת 
 Touch Pad אביזר הצבעה

 >6H (לפחות)אורך חיי סוללה בעבודה 
 מובנה קורא כרטיסי זיכרון

 מובנה כםקורא כרטיס ח
Finger Print כן 

 כן תמיכה בתחנת עגינה
 Energy Star 4 תקן חיסכון באנרגיה
 TPM 1.2 תמיכה בהצפנת מידע

 כן מצלמה מובנת
 כן במקרה של זעזוע בזמן עבודה HDמערכת נעילת 

 Microsoft 1של  windowsמערכת הפעלה
 1 המזמין בחירת לפי צד או גב מתאים נשיאה תיק

אלחוטי מהחברות המובילות עכבר 
MICROSOFT/LOGITECH 

1 

 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

 
 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 8' תצורה מס
 

 ”15.6 מסך גודל אלכסוני
 Intel® 5rd Gen Core™ i5-5300U מעבד

 8GB נפח זיכרון
 2< כמות חריצי זיכרון

 DDR3L SDRAM סוג הזיכרון
 16GB< תמיכה בנפח זיכרון כולל של לפחות

משקל מרבי כולל כל הרכיבים הפנימיים לרבות 
 2.4kg> ללא מטען, סוללה

 10/100/1000 כרטיס רשת
Bluetooth כן 

WiFi 802.11b/g/n 
 1< יציאה  למסך חיצוני

 USB >3 (least one USB III)יציאות 
 500GB 7200RPM< נפח דיסק קשיח
 כן מיקרופון מובנה
 כן רמקולים מובנים

 1 כניסה למיקרופון חיצוני
 1 יציאה לרמקולים חיצוניים

 Express Card 1כניסת 
 Touch Pad אביזר הצבעה

 >6H (לפחות)אורך חיי סוללה בעבודה 
 מובנה קורא כרטיסי זיכרון
 מובנה קורא כרטיס חכם

Finger Print כן 
 כן תמיכה בתחנת עגינה
 Energy Star 4 תקן חיסכון באנרגיה
 TPM 1.2 תמיכה בהצפנת מידע

 כן מצלמה מובנת
 כן במקרה של זעזוע בזמן עבודה HDמערכת נעילת 

 Microsoft 1של  windowsמערכת הפעלה
 1 המזמין בחירת לפי צד או גב מתאים נשיאה תיק

וטי מהחברות המובילות עכבר אלח
MICROSOFT/LOGITECH 

1 

 
 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

 
 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מחיר מוצע בדולר ארה
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 :למחשבים ניידים דגשים חשובים

 

 אחריות שנות עם שלוש , יהיו משויכים לקו העסקי של היצרן, , כל המחשבים
  .'הכל כמפורט בהסכם מסמך ה, באתר הלקוח NBDבין לאומית  יצרן

  .בלבד, DELL \ TOSHIBA \ HP מתוצרת ים המוצעים יהיודהמחשבים הניי .2

 .מתאיםמקורי  מתאם לכלול יש במחשב RJ45 חיבור ואין במידת .3
אם מקורי יש לכלול מת, במידה ואין חיבור מובנה, VGA ל חיבור יכלול המוצע המחשב .4

 .VGAליציאת 
 .מתאם דרךאפשר ( מ"מ PL 3.5)חיבור למיקרופון ואזניות  .5

 

  מחשבים ניידים יסופקו עם אחריות בין לאומית בכל מקום בו ניתן לקבל שרות
, דרום אפריקה, רוסיה, מערב אירופה, ישראל: ולכל הפחות את, לדגם הנרכש

 .בהן איו אחריות לדגם זה נא לציין מדינות נוספות .ואוסטרליה, קנדה, ב"ארה

 על כל רכיבי המחשבים להיות רכיבים מקוריים מתוצרת יצרן המחשבים בלבד ,
 למעט אם צויין אחרת והתקבל אישור מהאוניברסיטה

  המחשבים הניידים יסופקו עם לוח מקשים בשפות העברית והאנגלית וכן
במידה . תלרבות בשפה הערבי, בשפה נוספת לבחירת המזמין ללא תוספת עלות

 .אנגלית-ולא תידרש שפה שלישית יסופקו המחשבים עם לוח מקשים עברית

 הפעלה מערכת עם יסופקו המחשבים כל Windows  של Microsoft דרישות לפי 
  .כפי שיעודכן מעת לעת , אוניברסיטאי רישוי הסכם של המינימום

  110עבור כל הניידים יסופק לפחות ספק כחV-230V  תקני עם חיבור חשמל
 .מתאים לרשת החשמל בארץ ישראל
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 יםדהצעת המחיר לשדרוגים עבור  מחשבים ניי

 
כולל $ -מחיר ב תוספת

 מ"מע
  110V-220Vמטען זהה 

  (כולל מטען)תחנת עגינה 
  סוללה זהה לסוללה המוצעת עם המחשב

  Logitech /MICROSOFT נוסף עכבר אופטי אלחוטי
  יאת מסך נוסףמתאם יצ

  SSD 256דיסק 
  SSD 512דיסק 

  רק במידה ואין החלפת דגם של המחשב –מסך מגע 
  16GB-ל הרחבה – מקורי זיכרון
  32GB-ל הרחבה – מקורי זיכרון

  תיק גב מקורי יצרן
  1TB HYBRIDדיסק 

  ADAPTER – VGA, RJ45מתאם 

 
 .הרכיבים בטבלה לעיל כלעל המציע למלא את * 
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 'למסמך ב 'גנספח 
 

 בספק לתמיכה יצרן התחייבויות
 
 

  לכבוד
 אוניברסיטת חיפה

 
 

לאספקת מחשבים אישיים שולחניים וניידים  14310/מספר  למכרז יצרן התחייבות
  "(המכרז: "להלן) לאוניברסיטת חיפה ומתן שירות ואחריות

 
"( החברה: "להלן)' ________________ חב כי בזאת מאשרים____________   חברת  אנו

 :המציעה מחשבים מהדגמים שלהלן מתוצרתנו
 

 _____________ דגם  -* נייד/שולחני
 

 _____________ דגם  -* נייד/שולחני
 

 _____________ דגם  -* נייד/שולחני
 

 _____________ דגם  -* נייד/שולחני
 
 יש להקיף בעיגול הבחירה הרלבנטית* 
 

 "(הציוד: "להלן)
 

 .כמוגדר במכרז ציודמכור ולספק את הלמטעמנו בישראל נציג מורשה /מורשה ספקהינה  .1
 
 .נה מוסמכת מעל שנתיים למכור ולספק את המחשבים מתוצרתנויה .2
 
 בו למקרה וזאת, מתוצרתנו לציוד האחריות במתן לרציפות בזאת מתחייבים אנו .2

 .מכרזזוכה בכהחברה  של בחירתה תאושר
 
על ידינו לתת שירות ואחריות  ומורשים  לחברה מעבדת שירות וצוות מתאים המוסמכים .3

 . לשוק העסקי והמוסדי לציוד
 
. ממנה כנדרש ושירות אחזקה, אחריות במתן רהבחב לתמיכה כלפיכם מתחייבים אנו .4

ם נציג מורשה שלנו בישראל אנו מתחייבי/כספק מורשה לשמש תפסיקרה חבהש במקרה
 .ההתקשרות תקופת כל לאורך הגיבוי מלוא אתלכם  לתת

 
 

 _____________   שם 
 

 _____________   תפקיד
 

 _____________   תאריך 
 

 _____________חתימה וחותמת 
 
 

        
 
 

 יבואן רשמי של היצרן בישראל  / חברה בת       
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 חיפה אוניברסיטת

 14310/ פומבי מכרז 

 'גמסמך  

 ערבות להגשת הצעהנוסח 

 

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 ,.נ.ג.א
 

     : 'כתב ערבות מס
 

הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות "( הנערב: "להלן* )     לפי בקשת 
 עשרת אלפים: במילים)ח "ש 10,000מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

ידי -עללאספקת מחשבים  14310/'  להבטחת מילוי תנאי מכרז מס"( ערבותסכום ה: "להלן( )ח"ש
 .  הנערב

 

ערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד 
מבלי להטיל עליכם לבסס , ל"כל סכום שתדרשו עד לסכום הנ, דרישתכם הראשונה בכתב אלינו

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

 
 .אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת. ועד בכלל 10.06.15 ערבותנו זאת בתוקף עד

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

 
 בכבוד רב          

 
             
 ה וחותמת הבנקחתימ           

 .    : תאריך
 
 
 
 
 

 . יש למלא ולציין את שם המציע * 
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 חיפה אוניברסיטת

 14310/ פומבי מכרז 

 'דמסמך  

 נוסח ערבות ביצוע
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 ,.נ.ג.א
 

     : 'כתב ערבות מס
 

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

חמישה עשר : במילים)₪ 15,000 מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של
, ובתוספת הפרשי הצמדה למדד"( סכום הערבות: "להלן) לכל תצורה (שקלים חדשיםאלף 

כהגדרת מונח , לאספקה של המחשבים_____ י הנערב של תנאי ההסכם מיום "להבטחת מילוי ע
 .זה בהסכם האמור

 
י הלשכה המרכזית "יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע" מדד"

 .לסטטיסטיקה
 .2015מרס  יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש" מדד הבסיס"
נו רסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותיהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפו" המדד החדש"
 .      אך לא פחות ממדד הבסיס, זו
 

ותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד ערב
כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה , דרישתכם הראשונה בכתב אלינו

מבלי להטיל עליכם , בין מדד הבסיס למדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את , י לתת לנו כל הסברים בקשר לכךלבסס דרישתכם ומבל

 . התשלום תחילה מהנערב
 

 .אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת. ועד בכלל 30.06.18ערבותנו זאת בתוקף עד 
 

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

 בכבוד רב          
 
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           

     : תאריך
 
 

 . יש למלא ולציין את שם הזוכה * 
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 אוניברסיטת חיפה
 
 

 14310/פומבי  מכרז 
 
 

 'המסמך 
 
 

 "(ההסכם)"מסגרת אספקה  הסכם
 
 

 2015 אפריללחודש________ שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום
 
 

 ב  י ן

 

 אוניברסיטת חיפה      

 ר להשכלה גבוהה מוסד מוכ      

 חיפה , משדרות אבא חושי      

 ;מצד אחד   ( "האוניברסיטה: "להלן)      

 

 ל בין

 

      __________________ 

      __________________ 

 ;מצד שני    "(הספק: "להלן)      

 

 

 
  הובלה, שירות, אחריות, לאספקהלקבלת הצעות  14310/והאוניברסיטה פנתה במכרז  הואיל

 ;"(המכרז: "להלן) כהגדרת מונח זה להלן, "המחשבים"ואחסנה של 
 

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

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

 ;בכפוף להןו
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 :הוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך
 

 הגדרות .1
 
 :בהסכם זה .א
 
כולם או  ,שירות ואחסנה של המחשבים, אחריות, הובלה, אספקה "אספקה"

ועל , מטעם האוניברסיטה, כהגדרתה להלן, "הזמנה"ל בהמשך , מקצתם
 .פי תנאי מסמכי המכרז והוראות ההסכם להלן

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

בכמות ובמועדים  , של המחשבים" אספקהה"לביצוע  ב הזמנת רכשכת "  ההזמנ"
החתומה , וכן שאר התנאים המפורטים בה, המפורטים בהזמנה כאמור

י "אשר תועבר ע, טהיעל ידי הגורמים המוסמכים לכך באוניברס
ואשר נוסחה מתעדכן מעת , יצוע האספקהלצורך בהאוניברסיטה לספק 

 .לעת בהתאם לנהליה הפנימיים של האוניברסיטה
 
הכול כמפורט בכתבי הכמויות , מחשבים נייחים ומחשבים ניידים "המחשבים"

   .המהווים חלק בלתי ניפרד ממסמכי המכרז
 

חלק חילוף המסופק על ידי יצרן המחשבים והמשמר את תכונות  "וף מקוריחלק חיל"
 .המחשבים שנדרשו במכרז

 
, בו מפורטים, להסכם ואשר מהווים חלק בלתי הימנו' ב -ו' נספחים א "כמויות יכתב"

דרישות הדגם ויתר המאפיינים והדרישות הטכניות של , בין היתר
 .המחשבים

 
לצורך  להלן 3כמפורט בסעיף י האוניברסיטה "ע ספקפניה שתועבר ל" תמחור/פניה פרטנית"

 . י האוניברסיטה בפניה"וגדר עאספקה שתטנית לביצוע המתן הצעה פר
 

 .מנויהמבוא להסכם זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ה .ב
 
 .כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות .ג
 

 הצהרות הספק  .2
 

ות לביצוע אמצעים ומיומנוי ,כשירות, מומחיות, ניסיון, הינו בעל הידעהספק מצהיר כי  .א
 .על פי ההסכם האספקהיעיל של 

 
, ביותר ברמה הגבוהה ,הינם באיכות מעולההאספקה  המחשבים נשואהספק מצהיר כי  .ב

 .עומדים בכל הדרישות המופיעות בכתב הכמויותו ללא פגמים
 
י וותתו התקן הישראלי הרשמי הרלוונטי ו הספק מצהיר כי המחשבים עומדים בדרישות  .ג

ים אישורכל הובעלי  ,או כל תו תקן אחר רלוונטי, תבי הכמויותהתקן המפורטים בכ
 .מטעם כל גוף או רשות, יםככל ונדרש, הבטיחותיים הנדרשים

 
המחשבים הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל הזכויות הנחוצות לצורך אספקה של  .ד

, (צף לרבות שעבוד)פקו על ידו יהיו נקיים מכל שעבוד וסהמחשבים שילאוניברסיטה וכי 
 .כלשהי' עיקול או זכות צד ג, משכון
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הספק מצהיר כי ידוע לו כי כל ההוצאות הכרוכות בביצוע חיובי הספק על פי הסכם זה  .ה
יחולו על הספק לבדו והספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בקשר למילוי חיוביו מעבר 

 .להלן 9לתמורה האמורה במפורש בסעיף 
 
מלאה לעיתוד המלאי שבמחסניו על האחריות עליו ה הספק מצהיר כי ידוע לו שמוטלת .ו

מנת שיוכל לעמוד בתאריכי האספקה הנדרשים של מחשבים או כל פריט המפורט 
לגבי , ההזמנהסקים ממועד משלוח ימי ע 10 בהזמנה למחסן האוניברסיטה וזאת תוך 

 .עסקיםימי  21זמן האספקה יעמוד על , תחנת העבודה
 

ולתו להעניק אחריות לטובין ושירותי תחזוקה לטובין הספק מצהיר ומאשר כי ביכ .ז
 .להסכם' נספח ג, בנספח השירות והאחריותלהלן ו 10כמפורט בסעיף 

 
הספק מצהיר כי ביכולתו לספק חלקי חילוף מקוריים למחשבים שיסופקו על ידו לפרק  .ח

 .שנים לפחות ממועד אספקת המחשבים לאוניברסיטה 5זמן של 

 
 4ובסעיף , בתנאים המצוינים בהסכם בכלל לבצע את האספקהתו ביכולהספק מצהיר כי  .ט

 .בפרט
 

מימושה של ההתקשרות שתתבצע על פי ההסכם כפופה הספק מצהיר כי ידוע לו כי  .י
לצרכיה י האוניברסיטה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם "עספק למסירת הזמנה ל

 .להוראות הסכם זה
 

רותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם ידוע לו כי על סמך הצההספק מצהיר כי  .יא
 .זה

 .הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם .יב
 

 ומסירת כתב הזמנה אספקהלביצוע ה תמחור/פניה פרטנית .3

 
י האוניברסיטה מעת "ע ספקמה לאספקה של מחשביםמסגרת הסכם זה מהווה  הסכם .א

י "כפוף למסירת הזמנה חתומה עוב, ללא כל התחייבות מצד האוניברסיטה, לעת
 . האוניברסיטה

 
ים או למספר ספק/ו לפנות לספקבהתאם לשיקול דעתה האוניברסיטה תהיה רשאית  .ב

בהיקף ובאופן  או הציוד/פרטנית  לספק עבורה את המחשבים ובפניה מפעם לפעם 
   .ובהתאם לנהלי האוניברסיטה כפי שיעודכנו מעת לעתי האוניברסיטה "שיוגדר ע

 
מועד האספקה הנדרש וכן , פניה הפרטנית תפרט את הציוד הנדרש לאוניברסיטהה .ג

מובהר כי לא יהיה באמור בפניה הפרטנית כדי . תנאים מיוחדים אחרים ככל ויידרשו
 .לגרוע מזכויות האוניברסיטה לפי הסכם זה

 
 

, או במועד אחר שצוין בפניה הפרטנית, שעות לאחר משלוח הפניה הפרטנית 48בתוך  .ד
את  וציין בתשובתיוהפרטנית יה יפנהצעתו במענה לאת  יעביר הספק לנציג האוניברסיטה

לרבות לביצוע האספקה של התוספות , מחיר האספקה לכל פרטי הפניה הפרטנית
ובהתאם לאמור  והכול בהתאם לתנאי ההתקשרות שנקבעו בהסכם המסגרת, והשדרוגים

  -להלן
 

 . לל הפריטים שנדרשו בפניה הפרטניתלתת בהצעה הפרטנית מענה לכ ספקעל ה .1

 
לא יסתייג מדרישות הפניה הפרטנית או יתנה את ההצעה הפרטנית   ספקה .2

 . בתנאים
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כולל )ב "מחירי האספקה בתשובת הספק לפניה הפרטנית יינקבו בדולר ארה .3

 (.מ"מע
 

יעלו על  לא הפרטנית בכל מקרה מחירי האספקה בתשובת הספק לפניה .4
חלק  יםלהסכם המהוו' ב-ו' א יםהכמויות נספח יבכתבהמחירים המצוינים 

    .או על מחירי הפניה הפרטנית הקודמת בלתי נפרד ממנו
 
או השיב באופן , לעיל' 'ק "ככל והספק לא השיב בתוך המועד כאמור בס, למען הסר ספק .ה

אספקה המתחייב הספק לבצע , לעיל 'דק "שאינו תואם בכל דרך את האמור בס
אשר בכפוף להזמנה , להסכם' ב-ו' א יםנספחהנקובים בבמחירים  הזמנהתבקש בתש
 .לצורך ביצוע האספקהי האוניברסיטה לספק "ועבר עת

 
. י הגורמים המוסמכים באוניברסיטה"ביצוע הזמנה מהספק תעשה בהזמנה חתומה ע .ו

או בהתאם להסכם ' ב-ו' א יםנספחב מחירי ההזמנה יהיו בהתאם למחירים הנקובים
 . לפי הנמוך מביניהם, יה הפרטנית האחרונה שנעשתהלמחירי הפנ

 
הזמנה מיד עם קבלת ההזמנה או במועד אחר הנשוא  לבצע את האספקהמתחייב  ספקה .ז

לשביעות רצון האוניברסיטה  יא תושלםברציפות כך שה הולבצע, כפי שייקבע בהזמנה
 .ונציג האוניברסיטה עד לא יאוחר מהמועד שנקבע בהזמנה

 
 אספקהאופן ביצוע ה .4

 
 :כדלקמן אספקההספק מתחייב לבצע את ה

 
הזמנה תועבר לספק . תבוצע על ידי הספק על פי הזמנה מטעם האוניברסיטה אספקהה .א

 .כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לנהליה הפנימיים של האוניברסיטה
 
, אוניברסיטהלמועדי האספקה את הנדרשים ו המחשביםכלול את כמות תהזמנה  .ב

  .הפנימיים של האוניברסיטה םנהליהתנאי ההזמנה ולויות ובהתאם לכתב הכמ
 

, ממועד משלוח ההזמנה ימי עסקים 10מועד האספקה של כל הפריטים שיוזמנו יהיה  .ג
מועד אספקה של  .מאוחר יותראלא אם האוניברסיטה אישרה מראש מועד אספקה 

 .ימי עסקים 21יהיה ( 5, 4תצורות )תחנות עבודה 
 

פריקתם ואחסנתם , הובלתם, אספקתם לצורך המחשביםנאותה של הספק ידאג לאריזה  .ד
 .באוניברסיטה

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

 .תיעשה על חשבון הספק
 

הספק יעביר לאוניברסיטה חשבונית עבור היקף המחשבים , במועד האספקה של ההזמנה .ו
 .שסופקו בהזמנה

 
תאשר את קבלת ההזמנה על  האוניברסיטה, קבלת ההזמנה על ידי האוניברסיטהלאחר  .ז

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

 
במידה ואין באפשרות הספק לספק פריטים המפורטים בהזמנה ובתוך הזמן הקבוע  .ח

שעות מעת קבלת ההזמנה  48על כך לאוניברסיטה בתוך  הספק יודיע, לעיל' גק "בס
 . וינקוב בזמן אספקה משוער
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האוניברסיטה רשאית לאשר את קבלת , 'חק "נתקבלה הודעה מן הספק כאמור בס .ט
או לבטל את ההזמנה , 'חק "ההזמנה במועד שננקב בהודעת הספק כאמור בס

 .דעתה של האוניברסיטההכול לפי שיקול , ל"המתייחסת לפריטים נשוא ההזמנה הנ
 

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

הפרת . ככל וקיים לגביהם תקן ישראלי אחר, או כל תקן ישראלי אחר/ו, בכתבי הכמויות
 .שב להפרה יסודית של ההסכםסעיף זה תיח

 
 

 
 החלפת מוצרים וביטול הזמנה .5

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

 לפי שיקול דעתה, רשאית האוניברסיטה, שלא בהתאם להזמנה לאוניברסיטה טובין
 טוביןב, להזמנהשסופקו שלא בהתאם  המחשביםהחלפת  הספק אתלדרוש מן , הבלעדי

בטל חלק מן או ל ;לספקמעת מתן הודעה על כך  שעות 24תוך וזאת  ,בהתאם להזמנה
 .ההזמנה הנוגעת לטובין כאמור

 
, 'ק א"בסשהאוניברסיטה זכאית להחזיר כאמור  טוביןאותם את יהא חייב לפנות  הספק .ב

 .שעות מעת הודעת האוניברסיטה על רצונה להחזירם 24תוך 
 

להחליף כל  הספקיב ימתח, פי כל דין זכויות האוניברסיטה לסעד אחר עלמבלי לגרוע מ .ג
או שאינו בהתאם להתחייבות /או אינו ראוי לשימוש ו/שאינו תקין ופריט מהמחשבים 

סעיף זה תיחשב ה של הפר .המוצרמעת אספקת שעות  48 תוך, זה הסכםעל פי  הספק
 .להפרה יסודית של ההסכם

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

ולאוניברסיטה שמורה הזכות , מיד עם קבלתם, כולם או מקצתם, שסופקו לה המחשבים
ובמידה שיש אי התאמה , בהםסמוך לפני תחילת השימוש  טוביןאותם את לבדוק 

ה להודיע זכאית האוניברסיט, 1968-ח"תשכ, כהגדרתה בחוק המכר, כמותםבתיאורם וב
 .עליה רק לאחר בדיקה כאמור

 
 .עיל יחולו על הספקאו החזרתם כאמור ל/ו המחשביםכל ההוצאות בגין החלפת  .ה

 
 
 
 

 שינויים והתאמות .6

 
לעדכן את האוניברסיטה באופן מיידי על  ,במשך כל תקופת ההתקשרות הספק מתחייב .א

אוניברסיטה או שדרוג של דגמי המחשבים אותם הוא התחייב לספק ל/ה והחלפ  כל
  .כאמור של הדגמים החדשיםאת המיפרטים המעודכנים לה  העבירולבמסגרת הסכם זה

 
: להלן) אותו התחייב הספק לספק לאוניברסיטהשל היצרן במקרה בו יופסק ייצור הדגם  .ב

 :האוניברסיטה תהא רשאית לפעול באחת משלוש האפשרויות כדלקמן ,"(הדגם הישן"
 

ספקים שזכו לספק את הדגם או ל/ספק ופנות להאוניברסיטה תהא רשאית ל  (1)
מן , או החלופי של אותו יצרן/הישן בבקשה לקבלת הצעות לגבי הדגם החדש ו

ועל פניה "( הדגם החדש)"הסוג אותם התחייבו הספקים לספק במסגרת המכרז 
לעיל בשינויים  3כמפורט בסעיף , זו יחולו ההוראות החלות על פניה פרטנית

 .המחויבים
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 לאכאמור  בתשובת הספק לפניהשל הדגם החדש קרה מחירי האספקה בכל מ
במסגרת כתבי  בו התחייב לספק את הדגם הישן המחירמן  2.5%יעלו על 

 . להסכם' ב-ו' א יםנספחלמכרז ומצורפים כ והכמויות שצורפו להצעת
או השיב באופן שאינו תואם , הנדרשמועד לפניה כאמור בככל והספק לא השיב 

מתחייב הספק לבצע , לעיל והאמור בסעיף זה 3עיף את האמור בסבכל דרך 
בכפוף , להסכם' ב-ו' א יםנספחהנקובים במחירים ל הדגם החדש באספקה שה

 .לצורך ביצוע האספקהי האוניברסיטה לספק "ועבר עתאשר להזמנה 
 

ככל שיתברר לאוניברסיטה שלאחד מן הספקים שזכו לספק את הדגם הישן  (2)
למרות שכבר קיים דגם חדש )ש עדיין במלאי את אותו דגם ישן במסגרת המכרז י

תהא האוניברסיטה רשאית לרכוש את הדגם הישן מאותו ספק במחיר , (כאמור
במידה והדגם הישן יהיה ברשותו של יותר . האחרון שהוצע על ידו לאותו דגם

ולנהלי האוניברסיטה  לעיל 3תבוצע פניה פרטנית בהתאם לסעיף  –מספק אחד 
 .פי שיעודכנו מעת לעתכ

 
לבטל את ההזמנה , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, האוניברסיטה תהא רשאית (3)

האוניברסיטה תהא ,  כמו כן. כמפורט להלן, או חלק מהם/או את ההסכם ו/ו
בהתאם לשיקול , מכל ספק אחר, רשאית לרכוש את אותם טובין או דומים להם

 .דעתה הבלעדי של האוניברסיטה
 

 נהביטול הזמ .7
 

ומבלי לגרוע מזכויות , י כל דין"מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר עפ .א
במועד האספקה  טוביןלא סיפק לאוניברסיטה  ספקאם ה, האוניברסיטה על פי הסכם זה

רשאית , לעיל( ח)4עיף או במועד שהוסכם כאמור בס לעיל( ב)4עיף כנקוב בס
 טוביןאותם את ולרכוש , שלא סופקו במועד טוביןהאוניברסיטה לבטל את ההזמנה בגין 

 .האוניברסיטה ה הבלעדי שלדעת לשיקולבתנאים , הספקשלא מן , או דומים להם
 
האוניברסיטה תהא רשאית , במקרה של ביטול הזמנה או חלק ממנה על פי הסכם זה .ב

, שלא מן הספק, לרכוש את אותם טובין הנכללים בהזמנה שבוטלה או דומים להם
 .קול דעתה הבלעדי של האוניברסיטהבהתאם לשי

 
 

 ההתקשרות  .8
 

 
 חודשים שתחילתה ביום  36התקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה הינה לתקופה של  .א

  "(.תקופת ההתקשרות: "להלן)_____________ וסופה ביום החתימה על ההסכם 
 

 לאוניברסיטה עומדת האופציה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את  .ב
תקופת : "להלן) כל אחת חודשים 12 שתי תקופות בנותההתקשרות בתקופת 

הספק  .שנים 5 כך שסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלו על, "(ההתקשרות המוארכת
ככל שלא יוארך , כי לא תהא לו כל טענה בקשר עם אי הארכת ההסכם, מצהיר מפורשות

 .מעבר לתקופת ההסכם
 

 . כהגדרתה להלן, "תקופת האחריות"ו לגרוע מא/אין באמור לעיל כדי לפגוע ו .ג
 

ולפי שיקול , מוסכם בזאת כי האוניברסיטה תהיה רשאית בכל עת, על אף האמור לעיל  .ד
יום מראש וזאת מבלי לגרוע בסמכותה  30בהתראה של  לבטל את ההסכם, דעתה הבלעדי

יטול ב. או להפסיקו בהתאם להוראות הסכם זה והוראות כל דין/לבטל את ההסכם ו
בכל מקרה של  .או החזר כספי באשר הוא/בכל פיצוי ו הספקלא יזכה את  ההסכם כאמור

 .להלן( ג)18ביטול ההסכם יחולו הוראות סעיף 
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 התמורה  .9
 

 -ו' נספחים א, התמורה בגין האספקה תהא בהתאם למחירים הנקובים בכתבי הכמויות .א
ירי הפניה הפרטנית להסכם אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממנו או בהתאם למח' ב

לפי הנמוך מביניהם והכל בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי הסכם , האחרונה
 "(.התמורה: "להלן)זה 

 
מ "המחירים בכתבי הכמויות כאמור ובתשובה לפניה הפרטנית יינקבו בדולר  ויכללו מע  .ב

יותאמו המחירים  מ"במקרה של שינוי שיעור המע. כשיעורו על פי דין ביום הגשת ההצעה
 . וצאת החשבוניתמ שיהיה בתוקף במועד ה"המוצעים לשיעור המע

 
המחירים כאמור הנם סופיים ומגלמים בתוכם  את כל העלויות , למען הסר ספק

, הובלתם  התקנתם, הכרוכות בביצוע הסכם זה על נספחיו לרבות עלויות המחשבים
את עלויות , וכן, ב"ת הביטוחים וכיוצעלויו, התחזוקה, האחריות, ההדרכות, חומרי העזר

בנוסף לשכר  -ואת רכיב הרווח, כפי שתעודכן מעת לעת, ההפעלה הרשיון למערכת
, נסיעות, חגים, ותק, חופשה, שכר יסוד: י הוראות כל דין  ובכלל זה"העובדים עפ

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

 . הדולר היציג ביום הוצאת החשבונית לפי תנאי האוניברסיטה התשלום יבוצע לפי שער .ג
 

 
יום מתאריך בו הומצאה לאוניברסיטה  60+ האוניברסיטה תשלם בתנאי תשלום שוטף  .ד

תאריך החשבונית לא יהיה מוקדם  .המחשבים נשואי ההזמנהחשבונית מס כדין בגין 
 .יותר ממועד מסירת המחשבים באוניברסיטה

 
 

 תחזוקה ושירות אחריות  .10
 

כמפורט בהרחבה , שירות ומערך התמיכה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות האחריות .א
 . להסכם אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו' נספח ג, בנספח השירות והאחריות

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

קלקול או , לרבות כל מקרה של בלאי, ידו טיב ואיכות המוצרים המסופקים על, לבטיחות
בהתאם  הכל , ולמעט במקרה של נזק מכוון מוכח מצד האוניברסיטה, תקלה אחרים
 : כמפורט להלןת האחריות משך תקופלסוג המוצר ו

 
האחריות  -שלהםוהשדרוגים התוספות , ים על כל רכיביהםעבור מחשבים נייח (1)
מועד מתחל חודשים ש 36 שלות תקופת אחריתהיה באתר הלקוח ולמשך  
לשביעות רצונה של שמסופק בהתאם להסכם זה  מוצר האספקה של כל  
 .האחריות עבור מוצרים אלו תהיה באתר הלקוח. אוניברסיטהה 
 
האחריות  -שלהם והשדרוגים התוספות ,עבור מחשבים ניידים על כל רכיביהם (2)
 חודשים 36 ולמשך תקופה של ( כולל איסוף ופיזור המוצרים)תהיה בינלאומית  
 לשביעות שמסופק בהתאם להסכם זה  מוצרהאספקה של כל מועד מתחל ש 
 . אוניברסיטהרצונה של ה 

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

  ."(תקופת האחריות: "להלן)
 

 יםמלאותחזוקה ושירות תיקונים באחריות הספק לתת אחריות , בכפוף לאמור לעיל .ד
כמפורט להלן , יטה למשך כל תקופת האחריותסהמסופקים על ידו לאוניבר טוביןל
למתן שירותי התחייבות הספק , מבלי לגרוע מהאמור לעיל. "(שירותי תחזוקה: "להלן)

שירותי תמיכה טכנית ונשיאה בכל הוצאות שידרשו , הינה למתן אחריות מקיפהתחזוקה 
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לרבות , במשך כל תקופת  האחריות, תקיןה םלמצב המחשבים הפגומיםרת לשם החז
תקינים , אספקת חלפים וחלקים מקוריים, יםחדש יםחלופי טוביןאספקת , שעות עבודה

או שירות /וכל עבודה ו, תיקונים, אחסון, הוצאות נסיעה, המחשביםהובלת , וחדשים
 טוביןאו בעקיפין באחריות ל/ין ומכל מין וסוג שהוא קשורה במישר, או הוצאה אחרת/ו

 . המחשביםהבטוחה והרצופה של , ותהא נדרשת לשם הבטחת פעילותם התקינה
 

על חשבונה וככל וזו , הספק מתחייב לספק לאוניברסיטה, לאחר תום תקופת האחריות .ה
שירות תחזוקה למחשבים שסופקו על ידי הספק במסגרת , או תחפוץ בכך/תידרש לכך ו

, חלקי חילוף מקוריים למחשבים, על חשבון האוניברסיטה, חייב לספקוכן מת, המכרז
 .חודשים נוספים לפחות מתום מועד תקופת האחריות 24והכול לפרק זמן של 

 
 .תיחשב להפרה יסודית של ההסכם תתי סעיפיוהפרת סעיף זה על כל  .ו

 
 היעדר בלעדיות .11

 
ביצוע האספקה יטה להיזקק למוסכם בזאת כי אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהאוניברס 

 . או מכל גורם אחרספקים אחרים מנשוא המכרז 
 
 

 הקשר המשפטי בין הספק ועובדיו לבין האוניברסיטה .12
 

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

או /להורות ו, לבקר, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, יתקיימו יחסי עובד ומעביד
להדריך מי מעובדי הספק בקשר למתן השירות אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות 

ואין בה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין האוניברסיטה לבין מי עובדי , של ההסכם
קבלן עצמאי -היחסים ביניהם הם יחסי מזמין שירות הצדדים שבים ומצהירים ש. הספק

 .לכל דבר ועניין
 
הספק מאשר בזאת כי הסכמת האוניברסיטה להתקשר עימו בהסכם זה מבוססת על כל  .ב

האמור לעיל ולהלן והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגדה כל טענה בניגוד לכך ואף לא 
צאתו היא קביעת קיומם של אשר מטרתו או תו -או אחר  -לפתוח בכל הליך משפטי 

 . או מי מעובדי הספק/יחסי עובד ומעביד בין האוניברסיטה לבין הספק ו
 
הספק לבדו הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו או  .ג

גמול או זכות , לרבות במלוא שכרם של עובדי הספק וישלם כל תשלום, כרוכים בה
, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, הסכם או נוהג, כל דין המגיעים לעובדי הספק לפי

דמי , דמי מחלה, דמי הבראה, דמי חופשה, גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית
החזר , תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, חגים

מבלי לגרוע . ב"ה וכיוצתשלומים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחב, הוצאות נסיעות
מן האמור לעיל מתחייב הספק לשלם ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה החלים עליו 

ביטוח לאומי ויתר , לרבות כל תשלומי המס, על פי דין בקשר להעסקת עובדי הספק
י דין בגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי הספק כפי "תשלומי החובה המגיעים עפ

 . מעת לעתשיהיו בתוקף 
 
או /הספק יציג לאוניברסיטה כל אסמכתא שתדרש על ידה בכל הנוגע להפרשות ו .ד

 . תשלומים שביצע בגין עובדי הספק
 
מוסכם כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה והספק בחוזה זה נקבעה  .ה

כך שלא , של האוניברסיטה" עובדים"בהתחשב בעובדה שעובדי הספק אינם בגדר 
או סיום /לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין התקשרותה עם הספק ותהיינה 

הכוללת והבלעדית , י חוזה זה היא העלות המלאה"והתמורה המוסכמת עפ, ההתקשרות
 .שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת השירות מאת הספק
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לרבות , או מי מעובדיו/האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע ממנה לספק ו .ו

או מי מעובדיו על פי החלטה שיפוטית כלשהי /סכומים שייפסקו נגדה לטובת הספק ו
או סעד /וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו ,או מי מעובדיו/מכספים אשר היא חייבת לספק ו

 . או שיעמדו לאוניברסיטה בגין או עקב כך/אחר העומדים ו
 
ולפצות את האוניברסיטה מיד עם הספק מתחייב לשפות , מבלי לגרוע מן האמור לעיל .ז

לרבות , דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה הפסד או חבות שהאוניברסיטה תחויב בהם
ד אם יקבע על ידי ערכאה "ט עו"אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט ושכ

או כי האוניברסיטה היא /משפטית כי האוניברסיטה הינה המעסיקה של עובדי הספק ו
או כי האוניברסיטה היא שצריכה לשלם  איזה תשלום שעליו /ריות לנזק ושנושאת באח

 . לא הוסכם בהסכם זה
 

שום דבר האמור בהסכם זה לא יפורש כמסמיך את הקבלן להופיע בשם האוניברסיטה  .ח
יטה בעניין כלשהו או למטרה או כמקנה לו מעמד של נציג האוניברס, או   מטעמה

 .כלשהי
 

 
 

 עובדי הספק .13
 

 .פיד על שירות ברמה גבוהה ואדיבה ויפקח על קיום הוראות אלה על ידי עובדיויק ספקה .א
 
מתחייב בזה להעסיק עובדים במספר ובכושר הדרוש למתן השירות בתנאי הסכם  ספקה .ב

הוראות , י ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה"ולקבל עובדים לעבודה רק עפ, זה
 .ןובהוראות כל די' וכמפורט בנספח , הביטחון

אם אין ברשותו , הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים שהעסקתם מחייבת היתר מיוחד .ג
 עובדי אוניברסיטה או קרובי משפחתםמתחייב שלא להעסיק  ספקה, כמו כן .היתר כזה

אלא בהתאם למגבלות חוק שירות ) 18עובדים שהינם מתחת לגיל וכן שלא להעסיק 
 .חי ישראלועובדים שאינם אזר( 1957-ט"התעסוקה תשי

 
להימנע , בכל עת שתמצא לנכון לעשות כן הספקהאוניברסיטה תהא זכאית לדרוש מ .ד

, או בקשר עמו/או כל אדם שיועסק על ידו ו/מלהעסיק במתן השירות כל עובד מעובדיו ו
, וקבלן מתחייב בזה למלא אחר דרישה זו כאמור מיד עם קבלתה, מטעמים סבירים
ל "לא תיקן בתקופה הנ ספקוה, ימים מראש 7כאמור על דרישתה  ספקובלבד שתודיע ל

 .י הוראות האוניברסיטה"את הנדרש עפ
 
, לעיל' דק "או שתהא כרוכה במילוי דרישה מאלה האמורות בס/כל הוצאה שתידרש ו .ה

 ספקתחול על ה, תשלום פיצויי פיטורין, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות
 .ותשולם על ידו

 
 .האוניברסיטהאו מי מטעמו בשטח /בזה שלא להלין מי מעובדיו ומתחייב  ספקה .ו

 
מפני כל פגיעה ונזק בהתאם , על פי פוליסת ביטוח מתאימה, מתחייב לבטח עובדיו ספקה .ז

 .להוראות הסכם זה להלן
 

 ויתורים .14
 

לא יהא בר תוקף אלא אם כן  ושום ויתור, שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כויתור
 .בכתבייעשה 
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  אחריות .15
 

 ;לאוניברסיטה בהתאם למפורט בהסכם זה האספקהאחראי לביצוע  הספק .א

 
לרבות אובדן או אבדן /או הפסד ו/כל נזק ולבאופן בלעדי ומוחלט  יהיה אחראי ספקה .ב

 או כל נזק אחר אשר ייגרמו /ו אובדן זמן מחשב, אובדן נתונים, רווח מנוע, הכנסה
או לכל צד שלישי אחר /או לעובדי הספק ו/ידיה ואו תלמ/או לעובדיה ו/לאוניברסיטה ו

או בקשר עם השימוש במחשבים /או לרכוש בקשר עם ביצוע האספקה נשוא הסכם זה ו/ו
או /או מחדל של הספק ו/אחריות זו תחול גם על מעשה ו .ובציוד שיסופק במסגרתו

 .או מי מטעמו/עובדיו ו
 
 
דרישתה הראשונה של  עםד מי, את האוניברסיטהולפצות הספק מתחייב לשפות  .ג

תלמידיה או /או למי מעובדיה ו/או הוצאה שייגרמו לה ו/בגין כל נזק ו, האוניברסיטה
בין על פי הסכם זה ובין  -נציגיה ואשר האחריות לגביהם מוטלת או /אחר ו' או כל צד ג/ו

 .או מי מטעמו/ו על הספק -על פי דין כלשהו 
 
, י כל דין"זכויות האוניברסיטה לכל סעד אחר עפוב, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .ד

 הספקעקב הפרת התחייבות  הגרם ליייפצה את האוניברסיטה על כל נזק שהספק 
תנאי או בהתאם ל/וים בהתאם לכתב הכמויות לאוניברסיטה במועד המחשביםלאספקת 

לרבות פיצוי בגין הפרש המחיר ששילמה האוניברסיטה בגין , הזמנהאו ה/הסכם זה ו
יתה יאם שילמה מחיר העולה על המחיר שה, הספקשלא מן  מוצר טובין כאמוררכישת 

 .הספקהאוניברסיטה משלמת אילו רכשה אותו מן 

 
 

 ביטוח  .16

מתחייב הספק לערוך , או על פי כל דין/מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו .ה
את , מכוחו קיימתלמשך כל תקופת ההסכם זה וכל עוד אחריותו , על חשבונו, ולקיים

הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם 
אישור "או /ו "ביטוחי הספק": להלן)והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  ',כנספח הזה 

 . אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין, (לפי העניין, "עריכת הביטוח
 

 .ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטהביטוחי הספק יהיו 
 

את שאר , למשך כל תקופת ההסכם, כן מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו
או הנדרשים לצורך ביצוע ההסכם על פי חוק /הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו

טוח חובה לכל תשלומים לביטוח לאומי ולרבות בי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות
או המובאים על ידי הספק לחצרי /כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו

כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין כל כלי רכב . האוניברסיטה
 .כאמור

 
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת  .ו

הספק מצהיר ומאשר כי יהיה . רישה מזערית המוטלת על הספקהביטוח הינם בבחינת ד
או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות /מנוע מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו

 .האחריות כאמור
 
מתחייב הספק , וכתנאי מוקדם להתקשרות, עד ולא יאוחר ממועד חתימת ההסכם .ז

 . וא חתום בידי מבטחיוכשה, להמציא לידי האוניברסיטה את אישור עריכת הביטוח
 

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

 .כל עוד הסכם זה בתוקף, ביטוח
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ביטוח )נספח הביטוח ל 2-ו 1ובכל הנוגע לביטוחים כאמור בסעיפים , מבלי לגרוע מהאמור
מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק ביטוחים אלה , (חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית

במועדים כאמור ולמשך תקופה של , בתוקף ולהציג לחברה אישור עריכת ביטוח בגינם
 .ארבע שנים נוספות לפחות ממועד תום ההסכם

 
כל סכום שהספק , אם תחוב ,האוניברסיטה תהא זכאית לקזז מן הסכומים שתחוב לספק .ח

 .חייב לה מכל עילה או סיבה שהיא
 

 
 ערבות ביצוע .17

 
מתחייב הספק להפקיד , להבטחת כל אחת ואחת מהתחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה .א

ערבות בנקאית אוטונומית , במעמד חתימת הצדדים על חוזה זה, בידי האוניברסיטה
עבור כל ( אלפים שקלים חדשים עשרחמישה )₪  15,000ס של "ערוכה וחתומה כדין ע

הערבות הבנקאית כאמור . אחת מתצורות המחשב אותן זכה לספק בהתאם להסכם זה
תוקפה של . תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מיום חתימתה ועד ליום מימושה בפועל

של  כהגדרתה לעיל, ימים מתום תקופת האחריות 90הערבות הבנקאית יהא למועד של 
הערבות הבנקאית תהא ערוכה . ונה שבוצעה על ידי האוניברסיטההרכישה האחר

למסמכי  'כמסמך דשצורף " כתב ערבות בנקאית"ומנוסחת במדויק בהתאם לנוסח 
  .המכרז

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

 
 

 ההסכם ביטול .18
 

בין אם התחיל , לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה מכל סיבה שהיא .א
ימי עבודה  15ולא תיקן את ההפרה תוך , באספקת המחשבים ובין אם טרם החל בכך
האוניברסיטה תהא רשאית להפסיק את , מקבלת התראה בכתב מאת האוניברסיטה

א התראה נוספת ולבטל את ההסכם וזאת לל, או כל חלק ממנה, ההתקשרות עם הספק
 .מבלי לגרוע מזכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי דין

 
ברסיטה תהיה רשאית להפסיק את האוני, הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית .ב

ההתקשרות או כל חלק ממנה בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם 
מכל זכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי וזאת מבלי לגרוע 

 .דין
 
מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת המחשבים אשר הוזמנו בכל  .ג

במקרה זה . אלא אם כן החליטה האוניברסיטה אחרת, על ידי האוניברסיטה
 .האוניברסיטה תודיע על כך לספק בכתב

 
די לגרוע מזכות האוניברסיטה לכל סעד אחר על פי הסכם זה או אין באמור בסעיף זה כ .ד

 . על פי כל דין בגין ההפרה
 
 

 איסור הסבה לאחרים .19
 

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

 .ומראש של האוניברסיטה לעשות כןבכתב 

מובהר , או יחידיו כאמור/במידה ותאשר האוניברסיטה ביצוע על ידי אחר מטעם הספק ו .ב
או על יחידיו /או יחידיו לפי הסכם זה ימשיכו לחול על הספק ו/כי כל חובותיו של הספק ו
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לוודא  ים/או יחידיו מתחייב/ויחולו בנוסף גם על אותו גוף או אדם מטעמו והספק ו
 . ולגרום לכך כי אותו גוף או אדם יהא מודע לכך ויבצע חיוביו לפי ההסכם

' יהיה אחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד ג, והוא בלבד, במקרה זה מובהר כי הספק .ג
' או לכל צד ג/או לספק ו/שיגרם למזמין ו, ישיר או עקיף, או הפסד/בגין כל נזק ו, שהוא

 .או כל חלק מהן, נשוא ההסכם "השירות"שהוא בקשר עם ביצוע 

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

 .תיחשב להפרה יסודית של ההסכם תתי סעיפיוהפרת סעיף זה על כל  .ה

 
 שמירת סודיות .20

 
או /עברת כל מידע הנוגע לאוניברסיטה ומתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר הספק ה .א

ומתחייב לחתום על , אספקהאו עקב ביצוע ה/במהלך ו ושהגיע לידיעת, ליחידותיה
מהווה חלק בלתי אשר ולהסכם זה ' התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח ד

 .מנונפרד מ
 

או /ו ון את עובדיוכ ואו בעלי מניות ב/או בעלי שליטה ו/ו ודאג להחתים את בעליי ספקה .ב
בתנאי  אספקהידרש לצורך ביצוע הילהם , או גורמים שלישיים כלשהם/קבלני מישנה ו

 .וודא כי יקיימו התחייבות זויו, הסכם זה
 

במידת הנדרש בלבד , עשה שימוש בכל מידע כאמור אלא למטרה לשמה נועדילא  ספקה .ג
 .בתוך תקופת ההסכם ולאחריו, ובקשר עם ביצוע הסכם זה

 
 .תיחשב להפרה יסודית של ההסכם תתי סעיפיורת סעיף זה על כל הפ .ד

 
 

 קניין רוחני    .21
 

בלתי  שימוש זכות בזאת לאוניברסיטה מקנה אוה יכ בזאת ומתחייב מצהיר ספקה .א
אשר יסופקו על  תוכנה וברכיבי חומרה ציוד ובכל רכיב במוצרים ,ובכמות בזמן, מוגבלת

 .אספקהבמסגרת ה ויד
 

 הויתורים או/ו ,או ההרשאות/ו הזכויות כל את ובידי יש כי בזאת חייבומת מצהיר הספק .ב
 זכויות , מבצעים זכויות, יוצרים זכויות, זה ובכלל ,הרוחני הקניין זכויות מכלול לגבי

 זכויות ,מסחריים סודות ,פטנטים ,ושאינם רשומים רשומים מסחר סימני, משדרים
 -על או/ו דין פי -על אשר נדרשות "(זכויותמכלול ה: "להלן)אחרת  זכות כל וכן מוסריות

 .זה הסכם פי -על הספק התחייבויות את לקיים מנת -על, חוזה פי
 

 זה ובהקניית הסכם פי -על והתחייבויותי אין בקיום בזאת כי ומתחייב מצהיר ספקה .ג
 התחייבות או/ו דין הוראת כל להפר כדי ההסכם לאוניברסיטה על פי הנתונות הזכויות

 .שלישיים לצדדים הנתונות ,איזה ממכלול הזכויות של הפרה זה ובכלל ,לשהיכ חוזית
 

 ,דרישה או/ו תביעה בזאת כי האוניברסיטה לא תהיה חשופה לכל ומתחייב מצהיר ספקה .ד
מצד שלישי כלשהו בכל הקשור למכלול הזכויות המוענקות לה על פי   ,שהוא סוג מכל

 .הסכם זה

 
 סמכות שיפוט .22

 
או  /מכים בחיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל תובענה ובתי המשפט המוס 

  .ן הקשור לויהליך משפטי אחר בין הצדדים להסכם זה בכל עני
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 הודעות .23
 
יימסרו ביד או יישלחו , או התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה/כל הודעה ו 

על פי מעני הצדדים הנקובים בראש  (כשדמי הדואר משולמים במלואם מראש)בדואר רשום 
ויראו כל הודעה או , (אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב ןאו כל מע)הסכם זה 

י צד להסכם זה למשנהו בדואר "כל הודעה אשר תישלח ע. התראה כאמור כאילו נמסרו
 .שעות ממשלוחה 72רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעילו
 
 
 

______________________     _____________________ 
 הספק      אוניברסיטת חיפה 
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 :נספחי ההסכם
 

 .למחשבים נייחים ולשדרוגים למחשבים נייחים תצורות -א
  

 .םלמחשבים ניידים ולשדרוגים למחשבים ניידי תצורות  -ב
 
 .מפרט אחריות ושירות -ג
 

 .הצהרת התחייבות לסודיות -ד
 

 .אישור עריכת ביטוח -ה
 
 .נספח בטחון ובטיחות-ו
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 נייחים ולשדרוגים למחשבים נייחים למחשבים תצורות  -'נספח א

 (לתצורות המציע הזוכה הצעות יצורפו )
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 יםדים ולשדרוגים למחשבים ניידניילמחשבים  תצורות  -'נספח ב

 (לתצורות המציע הזוכה הצעותיצורפו ) 
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 פרט אחריות ושירותמ - 'ג נספח

 שירות ומערך תמיכה, אחריות. 1

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

או אי התאמה לדרישות /ו הספקל ידי במקרה בו יימצא ליקוי במחשבים שסופקו ע .1.2

ים /לאסוף את המחשב, לאוניברסיטהחייב להגיע  הספקיהיה , או המפרט/ו המכרז

ועל  לאוניברסיטהולספקם בעצמו  ,בהתאם לאמור בהסכם ים ולהחליף אותם/הלקוי

 .שעות 48חשבונו בתוך 

יהיו אשר  האוניברסיטהתחייב להקצות טכנאים קבועים עבור כל אתרי מ הספק .1.3

תהיה כפופה לאישור מראש של  האוניברסיטההחלפת טכנאי המטפל באתר . בטיפולו

שלא להסכים להצבתו של טכנאי מסוים  תהיה רשאית האוניברסיטה. האוניברסיטה

טכנאי הספק  יהיו בעלי . זאת ללא צורך במתן נימוק כלשהו, או לדרוש את החלפתו

 .האוניברסיטהסיווג ביטחוני על פי דרישת 

או /או הטכנאי הקבוע כאמור לעיל ו/הספק מתחייב כי לפני כל פעולה שיבצע הספק ו  .1.4

וכן תבוצע בדיקה כי , מי מטעמו יבוצע גיבוי לנתונים ולמידע הקיימים על גבי המחשב

 . אכן המידע והנתונים כאמור גובו

או מי /או הטכנאים הקבועים שיפעלו באתר האוניברסיטה כאמור לעיל ו/הספק ו .1.5

מם מתחייבים לפעול במסגרת עבודתם בכפוף לנהליי אבטחת המידע של מטע

 .האוניברסיטה

. האוניברסיטהלתקן את המחשבים באתר  הספקתחייב מ, במסגרת האחריות .1.6

ולאחר , האוניברסיטהבהם לא ניתן יהיה לתקן את הציוד באתר , במקרים חריגים

ת את הציוד התקול לקח הספקיהיה רשאי , האוניברסיטהקבלת אישור מראש מאת 

ההובלה למעבדה והחזרת . להלן 1.7 בכפוף לאמור בסעיף , לתיקון במעבדת החברה

 .הספקתהיה על חשבון  לאוניברסיטההציוד 

 :לפיכך, האוניברסיטהלא יוציא אמצעי אחסון נתונים מאתרי  הספק .1.7

שתתגלה בו תקלה שלא ניתן לתקנה באתר , ניםציוד המכיל אמצעי אחסון נתו .1.7.1

יוצא ממנו אמצעי אחסון , ותידרש הוצאתו לצורך תיקון, האוניברסיטה

אמצעי אחסון הנתונים . האוניברסיטההנתונים טרם יוצא הציוד מאתר 

 .יוחזר אל הציוד כאשר זה יוחזר מתיקון

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

שאין , אף אם משמעותה היא, קביעתו בנושא זה היא סופית. אוניברסיטהה

 .האוניברסיטהלהוציא אף חלק מן הציוד מאתרי 

 .הספקפירוק והרכבת אמצעי האחסון תיעשה על חשבון   .1.7.3

על . האוניברסיטהיתוקן באתר , שהתגלתה בו תקלה, אמצעי אחסון נתונים .1.7.4

 תקן את אמצעי אחסוןלהביא איתו את הציוד הדרוש על מנת ל הספק

 .הנתונים באתר האוניברסיטה
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גלתה בו תקלה שלא ניתן לתקן באתר שהת, אמצעי אחסון נתונים .1.7.5

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

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

 .חדש אלא יושאר ברשות האוניברסיטהלא יינתן לספק כנגד הרכיב ה

סיוע של אנשי מקצוע , זאתככל וזו תבקש , האוניברסיטהיעמיד לרשות  הספק .1.8

שיטפלו בהתקנת , האוניברסיטהלהתקנת והשמשת מערכת השליטה והבקרה של 

 הספקכן יעמיד . (server)ורכיבי ריכוז המידע  (client)והפעלת רכיבי ציוד הקצה 

ע בקישור של מערכת השליטה והבקרה שלו למערכות שליטה סיוע של אנשי מקצו

עד לפעולת  האוניברסיטהסיוע זה יעמוד לרשות . האוניברסיטהובקרה מרכזיות של 

 . מערכות השליטה והבקרה לשביעות רצונו המלאה

בכל הנושאים  האוניברסיטהתחייב להיענות לקריאות שרות טלפוניות של מ הספק .1.9

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

 . פתרונות מספקים

 :להלן סיווג התקלות ודרך הטיפול בהן .1.11

תחייב להתחלת טיפול בקריאה מ הספק, במקרה של תקלה חמורה במחשב .1.11.1

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

בימי העבודה )שעות  24תוך ( שב חלופילרבות אספקת מח)למתן פתרון זמני 

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

למתן פתרון עד השעה  הספקתחייב מ, במקרה של תקלה רגילה במחשב .1.11.2

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

 .מיום פתיחת קריאה

 .האוניברסיטהעל ידי ייקבע ( רגילה/חמורה)סיווג התקלות  .1.11.3

ימי  7 תחייב לפתרון תקלה מתמשכת או החלפה קבועה של הציוד בתוךמ הספק .1.11

 .עבודה מההודעה על התקלה

להעמיד ציוד חלופי זה  הספקבמקרים בהם על , להלן הגדרת דרישות ציוד חלופי .1.12

 : לרשות המזמין

רמת הציוד החלופי חייבת להיות שווה או גבוהה מרמת הציוד  .1.12.1

 .הפגום/המוחלף

. שהיו מותקנות על הציוד שהוחלף, על הציוד החלופי יותקנו כל התוכנות .1.12.2

לרשות המשתמש  הספקשיעמיד , צורת התחברותו לרשת והשירותים

תהיה תואמת לזו של הציוד , האוניברסיטהואנשי ניהול הרשת של 

 .המוחלף

להעביר את כל תוכנות  הספקיהיה על  האוניברסיטהעל פי דרישת  .1.12.3

. הגדרות הנתונים האגורים בציוד המוחלף אל הציוד החלופיהבסיס ו

העברה זו יכולה להיעשות על ידי העברת הנתונים בלבד או על ידי העברת 
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. האוניברסיטההמדיה בין הציוד הפגום למוחלף וזאת על פי דרישת 

מדיה זאת לא תוחזר , במקרה שבו יעשה שימוש במדיה של הציוד החלופי

 .ול בתקלהלספק עם סיום הטיפ

והמקושר לפריטים אחרים שאינם , הספקבתקלה בפריט הנמצא באחריות  .1.13

לעשות כל הנדרש על מנת להביא את הפריט  הספקעל הטכנאי מטעם , באחריותו

אך , שאינם באחזקת הזוכה, כולל התקנת דרייברים ותוכנות בפריטים, למצב עבודה

 .משפיעים על התקלה

במחשב בעל מסך . ללא נקודות שרופות במחשבים ניידים מסך המחשב יהיה .1.14

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

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

מסך בגיל /החלפת המחשב או המסך תיעשה במחשב. עומדת בסטנדרטים של היצרן

החלפה זו נחשבת . מסך חדש אחר/ ך חדש יוחלף במחשבמס/כלומר מחשב, דומה

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

 .תקופת האחריותבמהלך 

 קנסות .2

את התחייבויותיו בקשר למועדי הביצוע והאספקה והתאמת  הספקלא מילא  .2.1

, אם לדרישות המכרזהאספקה לדרישות המכרז או בקשר למועדי מתן שירות בהת

 :לפיצוי מוסכם כלהלן האוניברסיטה תזכאי

 דרישת המכרז הנושא
מדרישות  חריגה

  המכרז
 קנס

ימי עבודה מיום  10  מועד אספקה
 הוצאת ההזמנה

חיוב בקנס בגין כל יום 
 פיגור

מסכום  1%
ההזמנה בגין כל 

 יום פיגור

זמן תגובה לתקלה 
 חמורה

באותו יום עד השעה 
מחרת עד או ל 16:00
 בצהריים 12:00

חיוב בקנס בגין כל 
 שעת פיגור

בגין כל ₪  100
שעת פיגור עבור 
 כל ציוד עם תקלה

זמן תגובה לתקלה 
 רגילה

  12:00עד השעה 
בצהריים למחרת או 

 12:00עד השעה 
יומיים מיום , בצהריים

 פתיחת הקריאה

חיוב בקנס בגין כל 
 שעת פיגור

בגין כל ₪  50
שעת פיגור עבור 

 ציוד עם תקלה כל

פתרון תקלה 
מתמשכת  או 
החלפה קבועה של 

 הציוד

חיוב בקנס בגין כל יום  ימי עבודה 5
 פיגור

בגין כל יום ₪  50
פיגור עבור כל 

 ציוד עם תקלה

אספקת ציוד שאינו 
תואם את המכרז על 

 כל נספחיו וחלקיו

אספקת ציוד על פי 
 דרישות המכרז

החלפת הציוד תעשה 
 48תוך פרק זמן של 

חיוב בקנס בגין .  שעות
כל יום פיגור בהחלפת 

 הציוד

בגין כל ₪  100
 יום פיגור
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יהיו מנגנוני הקנס בלתי תלויים זה בזה , אם יש מקום להפעיל יותר מקנס אחד

 .ויופעלו במקביל

מהחשבונות  האוניברסיטההקנסות בגין אי עמידה בתקני השירות יקוזזו על ידי  .2.2

דעות לעניין ישום האמור בסעיף זה יש לפנות לאנשי  במקרה של חילוקי. השוטפים

 .הקשר כאמור בסעיף לחוזר זה

 "תמונת מערכת"בניית / שירותי התקנת תוכנה  .3

להזמין שירות בניית  האוניברסיטהבאפשרות , במסגרת הגדרת התצורה הנדרשת .3.1

והתקנתה על גבי הציוד המסופק בהתאם למחיר המפורט   (Image)" תמונת מערכת"

במסגרת שירותים אלה ייתכן  .פירוט מחירים והרחבות למחשבים נייחים –נספח א ב

להלן שיטת הקמה . האוניברסיטהים על ידי /ספקוחלק מן התוכנות יירכש ויינתן ל

 :לבצעה הספקאם יידרש , "תמונת המערכת"ותחזוקה של 

ותתבצע ללא כל  הספקתהיה על  לציוד" תמונת המערכת"האחריות על הכנת  .3.1.1

 . תשלום נוסף

תחנות מאותו דגם  3ימי עבודה מיום ההזמנה  5תוך  לאוניברסיטהיספק  הספק .3.1.2

 . ובאותם מפרטים שהציע, בדיוק

לכל סוגי , עבור תחנות העבודה הנרכשות" תמונת מערכת"להכין  הספקבאחריות  .3.1.3

 .האוניברסיטהדי שנדרשו על י, סביבות ותצורות העבודה, מערכות ההפעלה

מתחייב להתחיל בהכנת תמונות המערכת מיד עם קבלת אישור  הספק .3.1.4

. ימי עבודה 10לעיל ולסיים הכנתן תוך  3.1.3 בהתאם לסעיף  האוניברסיטה

 . איחור בפעולה זו ייחשב כאיחור באספקת הציוד

 (Image)" תמונות מערכת"התקנת מספר  קמהספוכל לדרוש ת האוניברסיטה .3.1.5

 .השונים הבהתאם לצרכי

ותבוצע באתר  הספקתהיה באחריותו הבלעדית של " תמונות המערכת"הכנת  .3.1.6

תתבצע תוך שיתוף פעולה עם איש " תמונות מערכת"כמו כן הכנת .  האוניברסיטה

אשר יגדירו את , האוניברסיטהוהצוותים המקצועיים של  הספקהקשר מטעם 

 .ויספקו את התוכנות וכל המרכיבים הנדרשים להתקנה, ורת ההתקנהתצ

להקצות מומחה  הספקידאג , לשם ביצוע הפעילויות בהתאם לאמור בסעיף זה .3.1.7

. בעל ניסיון בפעילות דומה לפעילות הנדרשת, "תמונת המערכת"מטעמו להכנת 

ות אחראי לסידורי הגעה וחנייה של המומחה מטעמו לשם ביצוע כל פעיל הספק

פירוט  –' נספח אללא כל תשלום נוסף מעבר למחיר המופיע ב, מפעילויות אלו

 .מחירים והרחבות למחשבים נייחים

אם יתברר לדעת , הספקלפסול את המומחה מטעם  תרשאי האוניברסיטה .3.1.8

 .וכי העובד אינו בעל כישורים ויכולת המתאימים לפעילות ז, האוניברסיטה

ויעבירן " תמונות המערכת"על סיום הכנת  לאוניברסיטהיודיע  הספק .3.1.9
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 .לבדיקה בסביבת הרשת המקומית לצורך קבלת אישור תקינות לאוניברסיטה

במתקניו לצורך " תמונות המערכת"את  הספקעם קבלת אישור התקינות ישכפל  .3.1.11

 .הכנת הציוד לאספקה

כולל , העבודה השוניםשתתגלה בכל אחד משלבי , כל טעות בהכנת הדיסקים .3.1.11

לאחר שיכפול הדיסקים במחשבים הנרכשים וגם לאחר התקנת המחשבים באתרי 

כולל , והוא יידרש לתקן את הטעון תיקון, הספקתהיה באחריות , האוניברסיטה

 .שליחת טכנאים לאתרי המזמין לצורך תיקון הציוד שהותקן

אם יתעורר הצורך , דבתקופת האחריות ובמסגרת שירותי התחזוקה הניתנים לציו .3.1.12

או התאמת תצורה בתחנת " תמונת מערכת"לבצע העתקת , האוניברסיטהלדעת 

ויתייחס , פעילות זו הספקיבצע , גם אם הסיבה לכך אינה תקלת חומרה, העבודה

 . ללא כל תשלום נוסף, אליה כאל תקלה לכל עניין ודבר

 

 הערות למחשבים נייחים

 

העדכנית ביותר בעת מועד  BIOSמנו יסופקו עם מהדורת לוודא כי המחשבים שיוז ספק העל  . 1
 . אספקת הדגם הנרכש

2 .  . 

כלומר שרק חריץ זיכרון אחד , סופק בכרטיס אחד( RAM)לוודא שזיכרון המחשב  הספקעל  . 3
 .יהיה תפוס

 .DVI-VGAמתאם  סיפק לוודא ש ספק העל  . 4

, ללא תוספת עלות שפה נוספת לבחירת המזמין ,המקלדת תסופק בשפות עברית ואנגלית וכן . 5
 .במידה והאוניברסיטה תדרוש זאת -לרבות בשפה הערבית

 .האוניברסיטהלבחירת  USBאו בחיבור  PS2העכבר והמקלדת יסופקו בחיבור  . 6
באחריות .יודגש כי ההרחבות שתסופקנה למחשבים תהיינה מקוריות של יצרן המחשב בלבד . 7

נדרשים להפעלה מלאה של כלל ה( Drivers)הספק לספק למזמין את כל מנהלי ההתקנים 
 .עבור כל אחת ממערכות ההפעלה המצוינות לעיל, רכיבי המחשב
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 לשמירת סודיות תחייבותה -'ד  נספח

 
 התחייבות לשמירת סודיות 

 
 2015 שנת .......................... לחודש ........ שנערכה ונחתמה ביום 

 
 

.................................................................... 
 "(הספק" –להלן )
 
 

 מתחייבת כלפי אוניברסיטת חיפה
 :כדלקמן"( האוניברסיטה" –להלן )
 
 
 

זולת אנשים הנוטלים חלק , לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם או גוף כלשהו .1
וזאת על בסיס הצורך לדעת   ,"(המכרז" –להלן ) 310/14'  מס בביצוע המכרזאו קשורים 

(need to know) (.המורשים" –להלן )כהגדרתו להלן , את המידע הסודי" 
 

או קבלן מישנה /או אדם בעל תפקיד ו/או קבלן משנה ו/עובד ו בביצוע המכרזלא להעסיק  .2
 .ואישרו תוכנה בחתימתם, שהוא מבלי שיידעו על תוכן התחייבות זאת

 
, העתקה, או לגרום לאחר לבצע במידע סודי שכפול/רים ואו להרשות לאח/לא להעתיק ו .3

אלא תוך רישום של מקבלי המידע הסודי מבין , תדפיס וכל צורת העתקה אחרת, צילום
 .המורשים

 
לשמור בהקפדה את המידע הסודי בכל אמצעי הזהירות המקובלים לגבי שמירת מידע  .4

או הגעתו לידי צד בלתי /ו ומסוגו ומטיבו של המידע הסודי הנדרשים לשם מניעת אובדנ
 .מורשה

 
ממועד זה לא נהיה . להחזיר כל המידע הסודי והעתקיו מכל מין וסוג, עם דרישתכם .5

 .רשאים להשתמש במידע זה
 

 .בכל מקרה של אובדן מידע סודי כלשהו להודיע לכם על כך מיידית ובכתב .6
 

 .לא לפרסם בכל צורה שהיא את המידע הסודי .7
 

בין בעצמנו ובין באמצעות , בין במישרין ובין בעקיפין, מידע הסודילא לעשות כל שימוש ב .8
או למסור כל מידע סודי /ולא להעביר ו, ביצוע המכרזזולת ככל הנדרש לצורך , אחרים

 .לצד שלישי
 

 .להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמורשים .9
 

בכפוף , על ידי המורשים להיות אחראי למילוי ההתחייבויות בכתב התחייבות זה .11
 .להוראות הדין

 
עקב הפרת אחת או יותר , אם יגרם, להיות אחראים לכל נזק שיגרם לאוניברסיטה .11

 .מההתחייבויות על פי מסמך זה
 

מכל , ללא הגבלת זמן ויישאר בתוקף גם לאחר סיום המכרזכתב התחייבות זה תקף  .12
 .סיבה שהיא
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בין בכתב ובין בעל פה ובין בכל צורת , עכל מיד: במסמך זה משמעותו" מידע סודי" .13

הארגוניים  ,המחקריים ,המקצועיים, הנוגע לנתוניה העסקיים, אגירה אחרת
סגל אקדמי ומינהלי וכן כל מידע , לרבות סטודנטים, והפרסונאליים של האוניברסיטה

 .ביצוע המכרזאשר יגיע אלינו במסגרת , אחר שהאוניברסיטה תסמן כסודי לפני העברתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 
 
 

   :חתימה וחותמת       : תאריך
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 אישור עריכת ביטוח -'נספח ה
 
 

 ________________: תאריך
 
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה

 חיפה, הר הכרמל, דרך אבא חושי

 ("האוניברסיטה": להלן)
 

 ,.נ.ג.א
 

 ("הספק": להלן)_________________ ____: מבוטחנו :הנדון
 __________אישור עריכת פוליסות ביטוח לרבות בקשר עם הסכם מיום  

 או נייחים /לאספקת מחשבים ניידים ו, בין האוניברסיטה לבין הספק
 ("השירותים": להלן)ומתן שירותי תחזוקה למחשבים ( "המחשבים": להלן)

 
 

ערכנו את הביטוחים __________ ועד ליום ______ _____הננו מאשרים בזאת כי החל מיום 
לרבות בגין אספקת המחשבים ומתן השירותים , המפורטים להלן בגין פעילות הספק

- :לאוניברסיטה
 

או נזק שייגרמו /לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו ביטוח חבות המוצר .1
עקב ( לרבות במפורש האוניברסיטה)או גוף כלשהו /או לרכושו של כל אדם ו/לגופו ו

או /או הוכנו ו/או יתר מוצרים שיוצרו ו/או אביזר שלהם ו/או כל חלק ו/המחשבים ו
או טופלו בכל דרך אחרת על ידי /או הופצו ו/או נמכרו ו/או סופקו ו/או תוקנו ו/הורכבו ו
קופת למקרה ובמצטבר לת$ 1,000,000בגבולות אחריות בסך של , או מי מטעמו/הספק ו

 . ביטוח שנתית

 

 (.שאינו מאוחר ממועד אספקת המחשבים)________________ : תאריך רטרואקטיבי

 .לפחות חודשים 6: תקופת גילוי

 
הביטוח כאמור הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה הנובעת 

בכפוף , סה זומאחריות הספק עקב המחשבים ויתר המוצרים כאמור והמכוסה על פי פולי
 .לסעיף אחריות צולבת

 

או נזק /לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו ביטוח אחריות מקצועית .2
או /כתוצאה ממעשה ו, (לרבות במפורש האוניברסיטה)או גוף כלשהו /שייגרמו לכל אדם ו

ות בגבולות אחרי, או השמטה בקשר עם מתן השירותים/מחדל מקצועי לרבות טעות ו
הביטוח אינו כולל כל סייג . למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית$ 1,000,000בסך של 

הפרת סודיות ואי , אובדן מסמכים, או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח/בדבר אובדן שימוש ו
 . יושר של עובדים
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 (.שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים)_____________ : תאריך רטרואקטיבי

 .חודשים לפחות 6: ויתקופת גיל
 

הביטוח כאמור הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי 
מובהר כי הפוליסה אינה מכסה , בכפוף לסעיף אחריות צולבת ואולם, או מחדלי הספק/ו

 .את אחריותה המקצועית של האוניברסיטה כלפי הספק
 ניתן לקבל פוליסה משולבת* 

 
למקרה ובמצטבר $ 1,000,000בגבולות אחריות בסך של ,  ות כלפי צד שלישיביטוח אחרי .2

קבלני , הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים. לתקופת ביטוח שנתית
הביטוח הורחב לשפות . משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי

בכפוף לסעיף אחריות , או מחדלי הספק/את האוניברסיטה בגין אחריותה למעשי ו
 .צולבת

 
למקרה ובמצטבר , לתובע$ 5,000,000בגבולות אחריות של , ביטוח אחריות מעבידים .3

. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה והעסקת נוער. לתקופת ביטוח שנתית
הספק או הביטוח הורחב לשפות את האוניברסיטה היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי 
 .אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי מי מעובדיו

 
 

 כללי לכל הפוליסות
 

לא יפחתו  –בכפוף לאמור לעיל  –( למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית)תנאי הפוליסות  .1
 .2008מהדורה " ביט"-מתנאי הפוליסות הידועות כ

 
יות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחר .2

 .ובשום מקרה לא על האוניברסיטה, הספק בלבד
 

ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי "הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ .3
או תביעה בדבר שיתוף /או דרישה ו/ואנו מוותרים על כל טענה ו, או לטובתה/האוניברסיטה ו

 .אוניברסיטהביטוחי ה
 

אלא , ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח"הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ .4
 .בדואר רשום, בכתב, יום לאוניברסיטה 60בהודעה מראש של 

 
 

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

 
 
 

______________ ______________ ______________ ______________ 
 ( תפקיד החותם)  (שם החותם) (חתימת המבטח) (חותמת המבטח)
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 בטיחות ואיכות הסביבה של אוניברסיטת חיפה –' ונספח 
 

 :חיפה אוניברסיטת של הסביבה ואיכות הבטיחות מדיניות ועקרי חזון
 

 :הסביבה ואיכות הבטיחות חזון
 מערך לנהל תשאף בתחומה העובדים וקבלנים מנהליה עובדיה כל באמצעות חיפה אוניברסיטת

 למנוע במטרה בקמפוס והסביבה הבטיחות של מתמיד לשיפור אפקטיבי סביבה ואיכות בטיחות

 פגיעה למנוע במטרה הסביבה איכות על ולשמירה ,מקצוע ומחלות פגיעות ,עבודה תאונות

  .האוניברסיטה של הסביבתיות השפעותיה את ולצמצם טבע בערכי

 
 :חיפה אוניברסיטת של הסביבה ואיכות הבטיחות מדיניות עקרי

 

 ליתר ערך שווה הסביבה ואיכות הבטיחות בנושא בפעילויות רואה חיפה אוניברסיטת 

 של הביצועים במכלול לשיפור להביא מ"ע אותן ומשלימות בקמפוס המתבצעות הפעילויות

 .האוניברסיטה

 הכפופים העובדים ולבטיחות לבטיחותו אחראי ועובד מנהל בכל רואה חיפה וניברסיטתא 

 למדיניות בהתאם לעבוד העובד באחריות .שבאחריותו באזור הסביבה על ולשמירה אליו

 מפעם שיפורסמו כפי האוניברסיטה ונהלי החוקהוראות כל את ולמלא האוניברסיטה

 .לפעם

 והוראותיה האוניברסיטה נוהלי ובצדם ,המדינה של והצווים התקנות ,החוקים מערכת 
 על ויחולו והסביבה הבטיחות למערך ובסיס תשתית יהוו הסביבה ואיכות בטיחות בנושאי

 כל על ,בחצרותיה הנמצאים ומבקרים אורחים על ,תלמידיהעל ,האוניברסיטה עובדי כל

 מי כל על ,)'וכו חפירות ,סיורים כגון( האוניברסיטהמטעם פעילויות מתקיימות בו מקום

 במבני השוהים שוכרים ועלדיירים על ,ועבורה האוניברסיטה מטעם עבודה שמבצע
 האוניברסיטה

 
 :כניסה לקמפוס

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

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

 
 :התנהגות בשטח הקמפוס

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

 .אין לבצעה כלל

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

 אין אם .העבודה המשך לפני הסביבה באיכות לפגוע העלולה ההתנהגות או המצב את לתקן

 .כלל לבצעה אין סביבתיים מפגעים כדי מניעת תוך העבודה את לבצע אפשרות

 אין לשתות אלכוהול או לצרוך סמים בשטח האוניברסיטה. 

 במקום העבודה אלא במקומות המיועדים לכך אין לעשן. 

 באם נדרשת . גישה לארונות כיבוי אש ודרכי גישה, אין לבצע חסימות של פתחי יציאות חירום
 .חסימה יש לקבל אישור ממחלקת הבטיחות לאחר תכנון דרכי גישה חלופיות

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

 יש להישמע להוראות אנשי הביטחון ואנשי הבטיחות. 

  י השילוט"יש לפעול עפ –באזורים מסוימים אסור השימוש בטלפונים סלולאריים. 
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 :   הודעה על תאונות ומפגעים
  חובה על הקבלן ועובדיו לדווח על כל תאונה או אירוע כמעט תאונה שאירעו בשטחי

וניברסיטה ובמתקניה בהם מעורבים הקבלן או עובדיו לממונה על העבודה מטעם הא
 .אוניברסיטת חיפה ולמחלקת הבטיחות של האוניברסיטה

 במפגע והסתיים שכמעט אירוע או סביבתי מפגע כל על לדווח ועובדיו הקבלן על חובה 
 לממונה בדיועו או הקבלן מעורבים בהם ובמתקניה האוניברסיטה בשטחי שאירעו סביבתי

 האוניברסיטה של הבטיחות ולמחלקת אוניברסיטת חיפה מטעם העבודה על
 

 :שימוש בציוד
 אין להשתמש בשום ציוד או חומר גלם השייכים לאוניברסיטת חיפה. 

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

 אין להשתמש בציוד החירום של האוניברסיטה. 

 תמש ולנהוג בכלי רכב של האוניברסיטהאין להש. 
 

 :כשירות הקבלן ועובדיו
  הקבלן מצהיר בזאת כי הוא וכל עובדיו הינם כשירים מבחינה רפואית וכי עברו את הבדיקות

 .י  כל דין"הרפואיות עפ
 

 :התנהגות בחירום
 ה כאשר מבחינים באירוע חירום יש להתקשר למוקד הביטחון מכל טלפון שבאוניברסיטת חיפ

 .אופי האירוע ומיקום האירוע, שם: ולמסור את הפרטים הבאים( 7000טלפון חירום )

 בכל מקרה פציעה יש לגשת למרפאה לקבלת טיפול רפואי. 

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

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

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

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

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

 
 :ציוד מגן אישי

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

 פ החוק"כפפות בהתאם להוראות העבודה ע, כובע, אוזניות, פי מגןחובה להשתמש במשק. 

 אסורה העבודה בבגדים מלוכלכים ומשומנים. 

 עליהם לעבוד עם מכנסיים ארוכים בלבד, גברים ונשים כאחד. 

 חובה לחבוש כובע עבודה למען בטיחותכם. 
 

 :כללי זהירות בעבודה
  הבט קדימה ולצדדים –ראה לאן אתה הולך. 

 סדר וניקיון במקום ובאזור עבודתך שמור על. 

 סלק כלים וציוד העלולים להכשיל עובדים אחרים ממעברים. 

 אסור להיכנס למקומות שנוכחותך לא נדרשת לצורך עבודתך. 

 יש לשלט את אזורי העבודה  בשילוט אזהרה נגד החלקה. 

 אין להשאיר אזורים רטובים ללא השגחה. 
 

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

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

 י צופה על הקרקע"עבודה בגובה תלווה תמיד ע.

 מאושר בסולמות תקינים ותקניים בלבד -סולמות. 

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

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

 :חשמל
 י המדינה והנהלת "מך שהוסמך עלעבודות חשמל מוסמך רק בעל רישיון חשמלאי מוס

 .לכן אסור לפתוח ארונות חשמל או לטפל בחשמל בשום מצב, האוניברסיטה

 אסור להתיז מים על נקודות חשמל. 

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

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

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

 אי מוסמךי חשמל"אין לבצע תיקונים בכלים חשמליים אלא אך ורק ע . 
 

 :חומרים מסוכנים
 חומרי ניקוי וחיטוי הינם חומרים מסוכנים לבריאותך. 

 אסור לגעת או להשתמש בהם ללא הדרכה מיוחדת. 

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

 מתאים סימון ללא מסוכנים בחומרים להשתמש אין. 

 ניידת מאצרה ללא נוזליות פסולות או נוזליים סוכניםמ חומרים לשנע אין.  

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

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

 העבודה בסיום משומש שמן לפנות יש.  

 רגילה פסולת של ףאיסו לפחי מסוכנת פסולת להשליך אין.  

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

 .ובקרה תיעוד לצורך לאוניברסיטה

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

 חל איסור מוחלט לערבב חומר עם חומר. 
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 הצהרת הקבלן:
 

_____________:הקבלנית החברה שם  

________________: תאריך עד______________ : עבודה מתאריך תאריכי  

 תקנותיה  וכלהחתום מטה מתחייב בזאת לפעול על פי פקודת הבטיחות בעבודה  אני

 .לגרוע מאחריותי לפי כל דין הוכי אין בהוראות אל שראלוכל דין או חוק בי

 ה מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי חיפ אוניברסיטת שטחב ועסקהחתום מטה המ אני

נהירים לי  ןכמו כ, חיפה באוניברסיטת הנהוגים והאיכותהוראות ונהלי הבטיחות 

 .ומתקניה יההסיכונים האפשריים לאדם ולסביבה בשטח

 סדרי העבודה , הסביבה ותת ואיכ"הבב ישותמתחייב בזאת לקיים את כל דר הנני

הוראות אנשי מחלקת  כלג בהתאם לחיפה ולנהו באוניברסיטתוהמשמעת הנהוגים 

 . חיפה כפי שינתנו לי מפעם לפעם אוניברסיטתהבטיחות של 

 ואיכות הסביבה ינקטו נגדי צעדים  הבטיחותלי כי במידה ולא אעמוד בדרישות  ידוע

לא  כזהבמקרה . ועד להרחקתי ממקום העבודה זמניתהפסקת עבודה : שונים כגון

 .גין כךב צויאהיה זכאי לכל תשלום או פי

 י ממונה הבטיחות בכל "תדריך שאדרש ע/ לכל הדרכה יעהחתום מטה מתחייב להג אני

 .זמן שאדרש

 

 

 הקבלן

_____________________: שם  

__________________: ז.ת' מס  

___________________: מקצוע  

___________________: כתובת  

___________________: חתימה  

___________________: תאריך  

 

 

 ממונה הבטיחות:

 

_____________________: שם  

 _______________________: חתימה

 
 
 
 


