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לאספקת מסכים לאוניברסיטת 
 חיפה ומתן אחריות ושירות

 
 
 

 
 המועד הפעילות

פרסום המכרז באתר המכרזים של 
 אוניברסיטת חיפה ובעיתונות

1930/3901/ 

 /9130/3901 שאלות הבהרהמועד אחרון להעברת 
מועד אחרון להגשת ההצעה למכרז 

 .לתיבת המכרזים
/030/3901/ 
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 /901 יוני
 
 
 

 אוניברסיטת חיפה
 

 31/912 'מספומבי הזמנה להגשת הצעות למכרז 
 

 
 ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפהסכים אספקת מ: בנושא

 
 

לאספקת מסכים לרבות בחוזה אוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות להתקשרות 
 . ל כמפורט במסמכי המכרזוהכ, שירות ואחריות

 
אגף משק , 202חדר , תכליתי-בבניין הרב_, /4170/74_את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום 

: בין השעות' ה-'בימים א, /01-421344' טל, שוקי רפפורט.מרל צא, ומבנים באוניברסיטת חיפה
03:00-40:00. 

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

 .במכרז מחייבת רכישת חוברת המכרז השתתפות
 
 

לתיבת המכרזים  42:00בשעה  /070/74/עד לא יאוחר מיום : מועד אחרון להגשת הצעות למכרז
 .בניין רב תכליתי, אגף משק ומבנים, 202חדר ב
 
 

, 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 זולההאוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה

 
 
 
 
 
              

 ,בברכה      
 

 נחמה ברמן                                                                  
 מנהלת מחלקת הרכש והפרסומים                                                              
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 אוניברסיטת חיפה
 

 /91231 פומבימכרז 
 

 'מסמך א
 

 31/912' פומבי  מסכתב הוראות למגישי הצעות למכרז 
 

 הגדרות .1
 

 .הר הכרמל חיפה, שדרות אבא חושי, אוניברסיטת חיפה 7"האוניברסיטה"
 "נה3המזמין"
 
כולם או , שירות ואחסנה של המסכים, אחריות, הובלה, אספקה "אספקה"

ועל פי תנאי , מטעם האוניברסיטההזמנה בכתב על פי , מקצתם
 .המכרז והוראות ההסכם להלןמסמכי 

 
בכמות , של המסכים" 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 המסכים  מסגרת לאספקה הסכם "ההסכם"

מעת לעת  לאספקת המסכים, האוניברסיטה ובין הזוכה
הסכם בבנוסח ובתנאים כמפורט , לאוניברסיטה על ידי הזוכה

 .הכלול בין מסמכי המכרז 'המסמך 
 
י "נבחרה ע תם7הצעתושלמכרז ו תם7הצעה ו7הגישים ש7המציע "הזוכה"

 .המסכים ה שלספקאהאוניברסיטה ל
 
בנוסח , מפרט התחייבויות השירות והאחריות של הזוכה "מפרט השירות"

 ; הכלול בין מסמכי המכרז 'המסמך  ,להסכם' המצורף כנספח ב
 
מסכים מקוריים בגדלים שונים כמפורט בכתב הכמויות  "המסכים"

 .המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
 
 .לאספקת מסכים ולמתן אחריות ושירות 74/243פומבי מכרז  "המכרז"
 
 .מי שהגיש הצעה למכרז  "המציע"
 
 . ות בכתב הכמויות7ות של המסכים הקבועה7התצורה  "ות3התצורה"
     
 
 
  

 הצעות .2

 
אספקת מסכים וכן למתן אחריות ושירות עבור בזה הצעות להאוניברסיטה מזמינה  .א

 .האוניברסיטה
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לכל אחת  זוכה אחד או יותרהאוניברסיטה תבחר בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה  .ב
הכל , מהתצורות של מסכים אשר יסופקו לאוניברסיטה במהלך תקופת ההתקשרות

יותר מזוכה אחד לכל  ייבחרמובהר בזאת כי לא . כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו
 . תצורות השונותהדגם שיוצע מ

 
 

 תלידיעת מגישי ההצעו .3
 

, או לחלקן, מציע רשאי להגיש הצעה לכל התצורות המופיעות בכתב הכמויות .א
. כמו גם לדגמים שונים ומתוצרת יצרנים שונים בהתאם לתצורות כאמור

האישורים הנדרשים בהתאם למסמכי מכרז זה ביחס למסכים יצורפו ביחס לכל 
 .אחת מהתצורות והיצרנים בהן בחר המציע להגיש הצעה

 
בכתב ומימושו יהא באמצעות הזמנה  ,תתבצע על פי ההסכםההתקשרות  .ב

, הכול כמפורט במסמכי המכרז, י האוניברסיטה"לזוכה עמעת לעת שתימסר 
 .ההסכם וכתב הכמויות

 
אותם מבקשת האוניברסיטה לרכוש אינו ידוע בשלב  המסכיםיובהר כי כמות  .ג

כדי  הואין בהינה בגדר הערכה בלבד , אם תינתן, כלשהיהערכת כמויות . זה
או מי 7או עובדיה ו7כלשהם מצד האוניברסיטה ו התחייבות או/ו להוות מצג

או 7או 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 תביעה
 .נספחיו על זה במכרז

 
נשוא  האספקהכות ותהא רשאית לפצל ביצוע האוניברסיטה שומרת לעצמה הז .ד

. ים7בין הזוכה המסכיםאספקת או לשנות היקף 7מכרז זה בין מציעים שונים ו
או לשנות את 7ו האספקההיקף שינוי ים לא יהיו זכאים לכל פיצוי עבור 7הזוכה

 .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 למסכים ולתוספות נלוות למסכים-'נספח א .4
 
  .התחייבויות יצרן לתמיכה בספק -'נספח ב .2
 

 .נוסח ערבות הצעה .ג
 

 .נוסח ערבות ביצוע ההסכם .ד
 

 :ההסכם ונספחיו .ה
 

 .למסכיםכתב כמויות למסכים ולתוספות נלוות  .4

 .מפרט אחריות ושירות .2

 .הצהרת התחייבות לסודיות . /
 .נספח בטחון ובטיחות .1
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 .אישור עריכת ביטוח .0

 
 להשתתפות במכרז תנאים מקדמיים .5
 

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

 
מכל יצרן אשר הוא מבקש לספק מסכים , 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 המסכים מתוצרת היצרן
 ; כמפורט במסמכי המכרז 

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

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

 
י יצרן המסכים לביצוע השירותים והאחריות "למציע יש מעבדת שירות המורשית ע .ב

י היצרן לביצוע השירות "לשוק העסקי והמוסדי והכוללת טכנאי שירות המורשים ע
להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו אישור מאת יצרן . והאחריות

רשים לביצוע השירות המסכים המאשר כי מעבדת השירות והטכנאים של המציע מו
 . והאחריות לשוק העסקי והמוסדי

 
 4,000,000עמד על  2042עד  2040מחזור המכירות של המציע במכירת מסכים בשנים  .ג

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו אישור מאת . ח בשנה לפחות"ש₪ 
 .רואה חשבון

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

 .43/1-ו"התשל, גופים ציבוריים
 
עומדים בדרישות כל התקנים , לרבות המסכים נשוא הצעתו, המציע והצעתו .ה

, /430-ג"תשי, ובכלל זה כל תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, הנדרשים
 .ולרבות כל התקנים הנדרשים

 
הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בכל מרשם המתנהל על פי דין המציע רשום  .ו

 .שיונות הנדרשים על פי דיןיבידו כל הר
 

או כמותי דומה להיקף 7המציע ביצע בעבר אספקה של המסכים בהיקף כספי ו .ז
להוכחת עמידתו . עבור מוסדות בסדרי גודל דומים לאוניברסיטה, האספקה שבמכרז

 .בוצעה האספקה בעבר בדרישה זו יצרף המציע להצעתו את רשימת המוסדות להם
 

להלן ועל פי  40על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בהתאם למפורט בסעיף  .ח
 .למסמכי המכרז' הנוסח המצורף כמסמך ג

 
 .המציע רכש את חוברת המכרז .ט
 

 
 .א מהוראות הסעיף לעיל הינה תנאי סף להשתתפות במכרז"העמידה בכ
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 המסכיםאספקת דרישות האוניברסיטה בקשר לביצוע  .6
 

 :על הזוכה לעמוד בכל אחד ואחד מהתנאים ומהדרישות המפורטים להלן
 

על הזוכה להחזיק במחסניו מלאי מתאים של מסכים בהתאם למפורט בהסכם מסמך  .א
 .על מנת שיוכל לבצע אספקה כנדרש במסמכי המכרז', ה

 
לספק אשר תועבר , אספקה תבוצע על ידי הזוכה על פי הזמנה מטעם האוניברסיטהה .ב

 .המתעדכנים מעת לעת, בהתאם לנהליה הפנימיים של האוניברסיטה
 

או ישירות ליחידה המזמינה 7האספקה תסופק למחסן הראשי של האוניברסיטה ו .ג
או 7ובהתאם לתנאי ההזמנה ו, בהתאם למועדים המופיעים בהסכם, באוניברסיטה

 .הוראות הגורם הרלוונטי לכך באוניברסיטה
 
המסכים שיסופקו לאוניברסיטה יעמדו בכל הדרישות המופיעות בהסכם ובכתב  .ד

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

 
תכלול מתן אחריות ושירות תחזוקה למסכים על חשבון , האספקה בהתאם למכרז .ה

 .'והכל בהתאם למפורט בהסכם מסמך ה, חודשים 1/למשך  הזוכה
 
 מועד וכתובת להגשת הצעות למכרז .7

 
, למזכירות אגף המשק והמבנים באוניברסיטת חיפה את ההצעה למכרז יש להגיש .א

לתוך תיבת , 19:00 שעה 0//31/30לא יאוחר מיום ,תכליתי-בבניין הרב 202חדר 
 .לא תובא לדיון -זה הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד . המכרזים

 
אינו עונה על , ל"עד המועד הנ, 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
רבות ל, נספחיו וצרופותיו, מובהר כי יש לחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז

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

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

 .המכרז ונושא המכרז' יירשם מס
 
כשהם מודפסים , כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרזעל המציע למלא בקפדנות את  .ג

ולחתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים לה אשר , או בכתב יד ברור
  .על מגיש ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

 



  , FAX MOUNT CARMEL, HAIFA 31905  ISRAEL:  94-2940808: פקס   PHONE:  079-4-2949409: טל.  5091חיפה, הר הכרמל 7 ____________חתימת וחותמת הספק 

 

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

 
הדגם , את המחיר( 'מסמך ב)על המציע למלא בכתב הכמויות הנספח להצעת המחיר  .ה

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

 . למסכים
 

כשיעורו  מ"ויכללו מע ב"בדולר ארה יהיו נקוביםהמחירים המוצעים בהצעת המציע 
מ יותאמו המחירים "של שינוי שיעור המע על פי דין ביום הגשת ההצעה ובמקרה

 .וצאת החשבוניתמ שיהיה בתוקף במועד ה"המוצעים לשיעור המע
 

וכן רשאי הוא להגיש הצעה , או לחלקן, מציע רשאי להגיש הצעה לכל התצורות .ו
 . לאספקה של מסכים מדגמים שונים ומתוצרת יצרנים שונים

 
ב הנדרשים בהתאם למסמכי מכרז זה ביחס למסכים "התחייבויות וכיו, אישורים .ז

 .מגיש המציע הצעה םמהתצורות והיצרנים בה לכל אחתביחס י המציע "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  בכתב הכמויות הדגם והיצרן, על המציע למלא את הצעת המחיר. הנדרשים
לחתום על הצעת , שמולא על ידוות כתב הכמויעליו לצלם את , כמו כן .הרלוונטי לכך

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

 
 מגלמיםו יםסופי םהינושיינקבו בכתב הכמויות  המחירים המוצעים על ידי המציע

תשלום עבור כלל המרכיבים הנדרשים במסגרת המכרז וההסכם על  ם אתבתוכ
, ההדרכות, חומרי העזר, ההתקנה, ובלההה, המסכיםלרבות עלויות , נספחיהם
בנוסף לשכר  -הרווחואת רכיב ב "עלויות הביטוחים וכיוצ, התחזוקה, האחריות

, נסיעות, חגים, ותק, חופשה, שכר יסוד: י הוראות כל דין  ובכלל זה"העובדים עפ
 .'ביטוח לאומי  וכד, פיצויים, מחלה, הפרשה לפנסיה, הבראה
המחירים המוצעים לא יועלו מסיבה כלשהי ויכללו את כל המסים , כמו כן

 . מ לפי שיעורו בדין ביום הגשת ההצעה"הממשלתיים ותשלומי החובה  לרבות מע
 

 
 :את המסמכים הבאים, בין השאר, על ההצעה לכלול, בנוסף לאמור .ט
 

 . לצרף להצעתו כל מסמך שנדרש בהתאם לכתב הוראות זהעל המציע  .4
 
או כמותי 7של מסכים בהיקף כספי ו אספקהמסמכים המעידים כי המציע ביצע  .2

 . עבור מוסדות בסדרי גודל דומים לאוניברסיטה, דומה להיקף האספקה שבמכרז
 
הנדרשים לצורך הוכחת רישיונות ואישורים לרבות כל האישורים והמסמכים  ./

 . ובכלל זה עמידה בתקנים המפורטים בכתב הכמויות, עמידת המציע בתנאי הסף
 
 .בביצוע האספקהנתונים לגבי ניסיון המציע  .1
 
ד של מסמכי ההתאגדות "העתקים מאומתים על ידי עו -תאגיד מציע שהוא  .0

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

 
 . ח"רו7ד"י עו"אישור זכויות חתימת המציע מאומת ע .1
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חוק עסקאות גופים ציבוריים  אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי ./
אכיפת ]ותקנות עסקאות גופים ציבוריים  43/1 -ו"תשל( אכיפת ניהול חשבונות)

 .שהותקנו על פיו([ אישורים)ניהול חשבונות 
ח המעיד כי המציע הינו עוסק "אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או מרו .4

ל פי חוק מס ערך מוסף ע, מורשה וכי הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות
וכי הוא נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי , והתקנות שהותקנו לפיו

 .או כי הוא פטור מלעשות כן, אותו חוק
 
ב לחוק חובת 2מציע המעוניין בהעדפה כאמור בסעיף  -עידוד נשים בעסקים  .3

" תצהיר"ו" אישור"יצרף להצעתו "( החוק: "להלן) /433 -ב "התשנ, המכרזים
בעת הגשת , "תצהיר"ו" אישור"צירוף . בהתאם לדרישות הסעיף האמור בחוק

 .הינה תנאי הכרחי למתן ההעדפה, ההצעה
 

, ניסיונו, 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, והאישורים כאמור התעודות
 .ההצעה יהא לספקם מייד לכשיידרש לכך

 
 זמן תוקפה של הצעה למכרז וביטולה .9
 

 .מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ימים 30 תוקפה של ההצעה יהא .א
 
, הצעותמהמועד האחרון להגשת מים י 30 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 , י קבלת הודעת הביטול של זוכה זהננקבע זוכה לפ

 
 ת יוערבו .11
 

של מסמכי המכרז ' יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המופיע במסמך גציע כל מ .א
 30ערבות ההצעה תעמוד בתוקפה עד ל "(. ערבות ההצעה: "להלן ₪ 40,000בסך של 

ערבות ההצעה תוחזר למציע בתוך . ימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות
 .שבועיים ממועד החלטת האוניברסיטה על זוכה במכרז

. 'או תוספת בנוסח הערבות מסמך ג3מתבקשים שלא לבצע כל שינוי והמציעים 
לפסילת  ההצעה לפי שיקול  או תוספת כאמור עשויים להוביל3מובהר כי כל שינוי ו

 .דעתה הבלעדי של האוניברסיטה
 
או 7או חזר בו מהצעתו ו7או לא חתם על ההסכם במועד ו7לא קיים הזוכה הצעתו ו .ב

או מידע 7או מסר מידע מטעה ו7קיון כפיים ויסר ננהג מציע במהלך המכרז בחו
תהיה רשאית האוניברסיטה לחלט את ערבות ההצעה כולה , מהותי בלתי מדויק

לטובת האוניברסיטה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין נזקי האוניברסיטה כתוצאה 
אין בחילוט ערבות ההצעה כאמור כדי לגרוע מזכות . ללא צורך בהוכחת נזק, מכך
אם עלו הנזקים , ניברסיטה לתבוע בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה ממעשי המציעהאו

 .על סכום ערבות ההצעה
 

ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית , בד בבד עם חתימת הזוכה על ההסכם .ג
דגם עבור כל ₪  40,000בסך של ' צמודה בנוסח המופיע במסמכי המכרז כמסמך ד

הערבות הבנקאית כאמור תשמש כבטוחה . מכרזזכה אותו מציע ב ומסך שלגבי
ולהבטחת ( 'מסמך ה)למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם 

ערבות "(. ערבות הביצוע: "להלן)אחריות טיב ביצוע השירותים על ידי הזוכה 
יום לאחר תום תקופת האחריות  30 -ל תעמוד בתוקף , ק זה"כמפורט בס, הביצוע
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של הרכישה האחרונה שבוצעה על ידי האוניברסיטה ( 'נספח ה)הנקובה בהסכם 
 . ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן

 

 ואמות מידה לזכייה בדיקת ההצעה .11
 

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

ייבדקו לגבי , שעברו בהצלחה את שלב הראשון לעיל, כל ההצעות - בשלב השני .ב
האוניברסיטה תהיה רשאית לבדוק את ביצועי . דה מלאה בדרישות כתב הכמויותעמי

. למסכים( BENCHMARK)תתבצע בדיקת ביצועים . י כל מציע"המסכים שיוצעו ע
הבדיקות תבוצענה באמצעות תוכנה בלתי תלויה והתקן כיול מיוחד שקיים בספריית 

ימים  /טה בתוך המציע מתחייב להעמיד לבדיקת האוניברסי. האוניברסיטה
או תיעוד הנדרש 7ות המוצעות על ידו וכן כל מסמך ו7מפנייתה את המסך בתצורה

הצעות שאינן עונות לדעת האוניברסיטה על דרישות כתב . לדעת האוניברסיטה
 .הכמויות לא תובאנה בחשבון בשלב השלישי

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

הבאים ובמשקלות הנקובים  קריטריוניםשקלול 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

 
 
 

20% 

  
של התוספות הנלוות עבור  לאספקהי מציע "עהמחיר המוצע 

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

 .הזול יקבל ניקוד מלא

 
 
 

10% 
 

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

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

האוניברסיטה תהיה , על אף האמור. (כאשר לא ייבחר יותר מזוכה אחד לכל דגם)
או 3מנת ליצור מגוון יצרנים ווזאת על , רשאית להימנע מלבחור בהצעה כהצעה זוכה

  .בכל התצורות או בחלקן סכיםמ
 

הזוכים כאמור יהוו רשימת ספקים מאושרת להזמנות עתידיות לאחר חתימת  .ו
האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות לזוכים שנבחרו בתקופת ההסכם . ההסכם עמם

כמפורט , בהזמנת האוניברסיטהלצורך הזמנת שירותים בהיקף ובאופן שיוזמן 
 .בנוסח ההסכם

 
או לגביו , האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לפסול הצעה של מציע .ז

השנים  /במהלך , היה לה, לגבי המסכים המוצעים לאספקה על ידו במסגרת המכרז
או חוסר 7סיון רע ויאו נ7סיון כושל וינ, האחרונות ממועד הגשת ההצעות למכרז

 . ב"או מרמה וכיו7הפרת חוזה ו או7שביעות רצון מהותי מעבודתו ו
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 זוכה במכרזה .12
 

י "או במועד אחר שיקבע ע, ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז לזוכה 40 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 הזוכה מתחייב בזאת לחתום על ההסכם בנוסח המצורף  .ב

 .כמתחייב על פי שיקול דעתה, האוניברסיטה לעשות כל שינוי בנוסחו
 

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

 .לאוניברסיטה
 

 
 ביטול המכרז .13
 

או , את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו לצמצםהאוניברסיטה רשאית  .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
 .בזהאי קבלת היתרים וכיוצא , בעיות תקציב, משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים

 
מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא , על פי כל דין וכאמורבנוסף לאמור לעיל  .ב

רשאית לבטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן 
כולם או , או יש בסיס סביר להניח שהמציעים7האומדן ון משמעותי או בלתי סביר מ

 .יון ליצור הסדר כובלאו פעלו בניס7תיאמו הצעות מחירים ו, חלקם
 
הודעה . כל שהוא בעקבות ביטול המכרז פיצויהאוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה  .ג

ל שנמסר על ידם עם רכישת "דוא7על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס
 .מסמכי המכרז

 
 שונות .14
 

לשאלות ובירורים ביחס למכרז ניתן לפנות עד לתאריך  - שאלות והבהרות .א
 - 4210134: 'לפקסבכתב בלבד פניות תעשנה . נעמי דיין' גבל 42:00בשעה _/2470/74

כל התשובות לשאלות ירוכזו . ndayan@univ.haifa.ac.il ל"או בדוא7ו 01
או 7ו ל"או בדוא7ו' באמצעות פקסרוכשי חוברת המכרז במסמכי הבהרות ויופצו לכל 

תחייבנה לעניין רק תשובות בכתב . באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה
 .הז מכרז

 
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש  .ב

האוניברסיטה תהיה רשאית . י הוראות כתב הוראות זה"בתנאים ועפ, שלא באופן
או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי 7שלא להתייחס להצעה בלתי סבירה ו

או לא 7צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ואו להצעה שלא 7ההזמנה ו
, תנאיה, להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה

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

 
או כל מנספחיו  או בכל אחד7ואו תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז 7כל שינוי ו .ג

או בכל דרך 7בין אם בגוף מסמכי המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו, הסתייגות לגביהם
תוספת והסתייגות כאילו לא , תקנה זכות לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי -אחרת 

 .ל לפי שיקול דעתה הבלעדיוהכ, או לפסול הצעה, היו
 



  , FAX MOUNT CARMEL, HAIFA 31905  ISRAEL:  94-2940808: פקס   PHONE:  079-4-2949409: טל.  5091חיפה, הר הכרמל 11 ____________חתימת וחותמת הספק 

 

 המציע ידי על ביטוחים לקיום אוניברסיטהה לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .ד
 על. הביטוח המצורף אליו ובנספח' הסכם מסמך הב המפורטות, במכרז שיזכה

. הנדרשיםחים הביטו את לרכוש יכולתם את מבטחיהם עם מראש לוודא המציעים
 ובתוך להבהרות פניהה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל

 הסתייגויות כל תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר. לעיל' אק "בס לכך שנקבע המועד
 .הביטוח לדרישות

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

רמת ; האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לברר איתנותו הכלכלית של המציע .ו
ולקחת , ב"וכיוצ; מוניטין המציע; על ידו ניםהניתכות המסכים והאספקה ואי

 .ממצאיה בחשבון במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה
 

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

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

 
האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותהא רשאית לפצל ביצוע האספקה נשוא מכרז  .ח

ים לא יהיו 7הזוכה. ים7או לשנות היקף האספקה בין הזוכה7זה בין מציעים שונים ו
 .עבור הקטנת היקף האספקה זכאים לכל פיצוי

 
 ות במכרז למשתתפי7הצעות הזוכה7האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה .ט

ים ממנה 7מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק. ח"ש 00/המכרז בעלות של 
מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד , עם הגשת הצעתו למכרז, יציין מראש

כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון , המציע מסכים ומאשר. מסחרי
או תביעה כלפי 7בהצעה הזוכה מוקנה לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו

 .  אוניברסיטה בעניין זהה
 

או הקשורים 7סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו .י
 . או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד7למכרז ו

 
הנכם מתבקשים להחזיר לאוניברסיטה  , בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו

 .בהיותם רכוש האוניברסיטהאת כל מסמכי המכרז שהומצאו לכם 
 
 

 
 ,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
 

 31/912' פומבי מסמכרז 
 

 'מסמך ב
 
 

 הצעה למכרז
 
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 

 ח י פ ה
 
 , .נ.ג.א
 

 "המסכים"לאספקה של   74/243'מסהצעה למכרז  : הנדון
 

 _________________________________________________________מ"אנו הח .1

 כתובת                                           שם  

__________________________________________________________ 
 עוסק מורשה' מס7 שותפות או אגודה שיתופית , רישום של חברה' מס7יזיהו' מס                    

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

, את שאר מסמכי המכרז, "(ההסכם: "להלן), את ההסכם נשוא המכרז, "(כתב ההוראות: "להלן)
מציעים , כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו מכם ולאחר שקיבלנו אתלרבות כתב הכמויות 

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

 :אנו מצהירים כדלקמן .2

, אישורים, כשירות, מיומנות, ניסיון מוכח, יכולת, ידעאנו מצהירים כי הננו בעלי  .א
תקין והולם וברמה , פן סדירבאו 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 כתב הכמויות ומפרט האחריות והשירות, אנו מצהירים .ג
 . כי הצעתנו עונה על כל הדרישות הכלולות בהם, ומתחייבים

 
, והולמת וכי המסכים יהיו מקורייםבצורה מקצועית לבצע את האספקה אנו מתחייבים  .ד

 .הכמויותההסכם וכתב , ובהתאם לדרישות המכרז, ברמה הגבוהה ביותר
 

 .אנו מצהירים כי המסכים נשוא הצעתנו בעלי תווי תקן הנדרשים לפי כל דין .ה
 

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

 . למסמכי המכרז 'המסמך , ובהתאם לאמור בהסכם, לעת
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ביצוע אנו מצהירים שידוע לנו כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה את  .ז
להזמין את האספקה והיא תהיה רשאית , או כמותי כלשהו7היקף כספי ובהאספקה 

בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה , אחרים7מספקים נוספיםכולה או חלק ממנה 
 .הבלעדי

 
 1נספח כאשר יצורף , בכתב הכמויותמפורטת  האספקהם בגין התמורה שאנו מבקשי .ח

 "(. מחירההצעת :"להלן) הצעה זה לטופס
 

וכוללת בתוכה תשלום עבור כלל המרכיבים  הינה סופיתל "מחיר הנההצעת ידוע לנו כי 
, ובלההה, המסכיםלרבות עלויות , הנדרשים במסגרת המכרז וההסכם על נספחיהם

ואת ב "וכיוצ עלויות הביטוחים, התחזוקה, האחריות, ההדרכות, חומרי העזר, ההתקנה
, חופשה, שכר יסוד: י הוראות כל דין  ובכלל זה"בנוסף לשכר העובדים עפ –הרווחרכיב 
 .'ביטוח לאומי  וכד, פיצויים, מחלה, הפרשה לפנסיה, הבראה, נסיעות, חגים, ותק

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

 .ההצעה

 
או , נציגינו, היה אחראים בלעדית לכל נזק שייגרם לעובדינואנו מצהירים כי ידוע לנו כי נ .3

 .ביצוע האספקהבקשר עם ', כל צד ג

, ושירותי תחזוקה ואחריות להםלמסכים אנו מצהירים כי באפשרותנו להעניק אחריות  .4
 'חכאמור בסעיף , וכן כי התמורה שאנו מבקשים בגין האספקה, בהתאם למפורט בהסכם

בהתאם , כוללת את האחריות ומתן שירותי התחזוקה לאורך כל תקופת האחריות, לעיל
 .לאמור בהסכם

סכום של ת ביצוע בנעמיד ערבו, אנו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז .5
וערבותנו זו תשמש כבטוחה עבור כל דגם אותו זכינו לספק במסגרת המכרז ₪  40,000

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

 (:'ותק בענף וכו, סוג ההתאגדות)ו להלן פרטים אודות חברתנ .6

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

 
בהיקף כספי  המסכיםלהלן מוסדות בסדרי גודל דומים לאוניברסיטה להם סיפקנו את  .7

 .או כמותי דומה להיקף האספקה שבמכרז7ו

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
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, בתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעות, אנו מסכימים לניהול המכרז .8

או על משתתף 7ומתחייבים למלא את כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו
 .במכרז שנבחר לזוכה במכרז

 :הננו מתחייבים כדלקמן .9

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

 
ודע לנו על ידכם כי זכינו ומהיום בו יימים  40 לחתום על ההסכם לא יאוחר מתום  .ב

 .במכרז
 

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

 
 :אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה .11

 .חתום בידינו 74/243'מסכתב הוראות למגישי הצעות למכרז " .א

 .לכתב ההוראות( ט)4כלל המסמכים המפורטים בסעיף  .ב

 ". ההאספק"לביצוע  74/243' מסהצעה למכרז  .ג

 .אישורים ותעודות בדבר ניסיון וכישורים, המלצות .ד

 .מסמכי המכרז חתומים על ידינו .ה

 .הצעת המחיר שלנו וכתב כמויות ממולא וחתום על ידינו וב .ו

 
 

 
 
 

 ________________________חתימת מגיש ההצעה
 

 _________________________________חותמת
 

 ______________________________תאריך
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 'למסמך ב' א נספח
 

 למסכים הצעת המחיר  -כתב כמויות 
 

 
 :הוראות למילוי כתב הכמויות

 
המוצעים של כל אחד מסוגי  גםמתבקשים למלא בכתב הכמויות שלהלן את היצרן והד המציעים

לגבי כל אחד מסוגי המסכים נשוא  מתבקשים המציעים למלא , כמו כן. םהמסכים נשוא הצעת
 -אותו מסךהתוספות הנלוות ללמסך ואת המחירים המוצעים לכל המחיר המוצע  את םהצעת
 .בהתאם לשיעורו בדין במועד האחרון להגשת ההצעות מ"מע כוללוב "ארה בדולרהכל 

 
 נתון מסויםלא נכתב . מסכים נשוא ההצעהעבור כל אחד מן ה כל הנתונים הנדרשיםלמלא את  יש

 .הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה -הנדרש ובאופןצעים המו מסכיםלגבי אילו מן ה
 
 

 X4/' 12גודל מסך 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

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

 .יש לצרף מפרט יצרן לדגם המוצע
 

 .תצורה ניתן להציע יותר מדגם ויצרן אחד לכל
 

 :דרישות טכניות
 
 (טווח רחב של כוונון)     2cd/m 200-החל מ -בהירות  -

 .בהתאם לבהירות המקסימאלית של המסך 4:000-החל מ -יחס ניגודיות  -

 2-5MS -זמן תגובה  -

 LED-ו LCD -שתי טכנולוגיות  -

אופציונאלי , (במידה ושי רמקולים מובנים) HDMIרצוי , VGA ,DVI: חיבורים -
DisplayPort. 

 
 :דרישות כלליות

 
 .לא מתקבלות בכלל -נקודות שרופות  -
 

 לתוספות נלוות למסכיםהצעת המחיר  -ב כמויות כת
 

 ב"דולר ארהמחיר ב תוספת
 (מ"כולל מע)

  זוג רמקולים
  רגל מתכווננת

PIVOT  
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 9X16' 99גודל מסך 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

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

 .יש לצרף מפרט יצרן לדגם המוצע
 

 .ניתן להציע יותר מדגם ויצרן אחד לכל תצורה
 

 :דרישות טכניות
 
 (טווח רחב של כוונון)     2cd/m 200-החל מ -בהירות  -

 .מסךבהתאם לבהירות המקסימאלית של ה 4:000-החל מ -יחס ניגודיות  -

 2-5MS -זמן תגובה  -

 LED-ו LCD -שתי טכנולוגיות  -

אופציונאלי , (במידה ושי רמקולים מובנים) HDMIרצוי , VGA ,DVI: חיבורים -
DisplayPort. 

 
 :דרישות כלליות

 
 .לא מתקבלות בכלל -נקודות שרופות  -
 

 לתוספות נלוות למסכיםהצעת המחיר  -ב כמויות כת
 

 ב"דולר ארהמחיר ב תוספת
 (מ"מע כולל)

  זוג רמקולים
  רגל מתכווננת

PIVOT  
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 10X16' 99גודל מסך 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

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

 
 .יש לצרף מפרט יצרן לדגם המוצע

 
 .ויצרן אחד לכל תצורהניתן להציע יותר מדגם 

 
 :דרישות טכניות

 
 (טווח רחב של כוונון)     2cd/m 200-החל מ -בהירות  -

 .בהתאם לבהירות המקסימאלית של המסך 4:000-החל מ -יחס ניגודיות  -

 2-5MS -זמן תגובה  -

 LED-ו LCD -שתי טכנולוגיות  -

אופציונאלי , (במידה ושי רמקולים מובנים) HDMIרצוי , VGA ,DVI: חיבורים -
DisplayPort. 

 
 :דרישות כלליות

 
 .לא מתקבלות בכלל -נקודות שרופות  -
 

 לתוספות נלוות למסכיםהצעת המחיר  -ב כמויות כת
 

 ב"דולר ארהמחיר ב תוספת
 (מ"כולל מע)

  זוג רמקולים
  רגל מתכווננת

PIVOT  
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 9X16' 94גודל מסך 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

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

 .יש לצרף מפרט יצרן לדגם המוצע
 

 .ניתן להציע יותר מדגם ויצרן אחד לכל תצורה
 

 :דרישות טכניות
 
 (כוונוןטווח רחב של )     2cd/m 200-החל מ -בהירות  -

 .בהתאם לבהירות המקסימאלית של המסך 4:000-החל מ -יחס ניגודיות  -

 2-5MS -זמן תגובה  -

 LED-ו LCD -שתי טכנולוגיות  -

אופציונאלי , (במידה ושי רמקולים מובנים) HDMIרצוי , VGA ,DVI: חיבורים -
DisplayPort. 

 
 :דרישות כלליות

 
 .לא מתקבלות בכלל -נקודות שרופות  -
 

 לתוספות נלוות למסכיםהצעת המחיר  - ב כמויותכת
 

 ב"דולר ארהמחיר ב תוספת
 (מ"כולל מע)

  זוג רמקולים
  רגל מתכווננת

PIVOT  
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 10X16' 94גודל מסך 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

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

 .יש לצרף מפרט יצרן לדגם המוצע
 

 .ניתן להציע יותר מדגם ויצרן אחד לכל תצורה
 

 :דרישות טכניות
 
 (טווח רחב של כוונון)     2cd/m 200-החל מ -בהירות  -

 .בהתאם לבהירות המקסימאלית של המסך 4:000-החל מ -יחס ניגודיות  -

 2-5MS -זמן תגובה  -

 LED-ו LCD -שתי טכנולוגיות  -

אופציונאלי , (במידה ושי רמקולים מובנים) HDMIרצוי , VGA ,DVI: חיבורים -
DisplayPort. 

 
 :דרישות כלליות

 
 .לא מתקבלות בכלל -נקודות שרופות  -
 

 לתוספות נלוות למסכיםהצעת המחיר  -ב כמויות כת
 

 ב"דולר ארהמחיר ב תוספת
 (מ"כולל מע)

  זוג רמקולים
  רגל מתכווננת

PIVOT  
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 'למסמך ב 'בנספח 
 

 בספק לתמיכה יצרן התחייבויות
 
 

  לכבוד
 אוניברסיטת חיפה

 
 

לאוניברסיטת חיפה ומתן שירות  מסכיםלאספקת  31/912מספר  למכרז יצרן התחייבות
  "(המכרז: "להלן) ואחריות

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

 :המציעה מסכים מהדגמים שלהלן מתוצרתנו
 

43 '(/x1 *)-  דגם _____________ 
 

22'(41x3 *)-  דגם _____________ 
 

22'(41x40 *)-  דגם _____________ 
 

21'(41x3 *)-  דגם _____________ 
 

21'(41x40 *)-  דגם _____________ 
 
 בעיגול הבחירה הרלבנטיתיש להקיף * 
 

 "(הציוד: "להלן)
 
 .כמוגדר במכרז ציודמכור ולספק את הלמטעמנו בישראל נציג מורשה 7מורשה ספקהינה  .4
 
 בו למקרה וזאת, מתוצרתנו לציוד האחריות במתן לרציפות בזאת מתחייבים אנו .2

 .זוכה במכרזכהחברה  של בחירתה תאושר
 
 . לחברה מעבדת שירות וצוות מתאים המוסמכים על ידינו לתת שירות ואחריות לציוד ./
 
. ממנה כנדרש ושירות אחזקה, אחריות במתן רהבחב לתמיכה כלפיכם מתחייבים אנו .1

נציג מורשה שלנו בישראל אנו מתחייבים 7כספק מורשה לשמש תפסיקרה חבהש במקרה
 .ההתקשרות תקופת כל לאורך הגיבוי מלוא אתלכם  לתת

 
 _____________   שם 

 
 _____________   תפקיד

 
 _____________   תאריך 

 
 _____________חתימה וחותמת 

 
 

        
 
 

 יבואן רשמי של היצרן בישראל  7 חברה בת       
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 חיפה אוניברסיטת

 31/912 פומבי מכרז 

 'גמסמך  

 נוסח ערבות להגשת הצעה

 

 
 לכבוד

 חיפה אוניברסיטת
 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 40,000מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

ידי -עללאספקת מסכים  74/243'  להבטחת מילוי תנאי מכרז מס"( סכום הערבות: "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 , דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכך
 . תחילה מהנערב

 
 .אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת. ועד בכלל /074074/עד בותנו זאת בתוקף ער
 

 . או להסבה בכל דרך שהיא7ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו
 

 בכבוד רב          
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           
 .    : תאריך

 
 
 
 
 
 . יש למלא ולציין את שם המציע * 
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 חיפה אוניברסיטת

 31/912 פומבי מכרז 

 'דמסמך  

 נוסח ערבות ביצוע
 

 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) ₪ 40,000מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
להבטחת , ובתוספת הפרשי הצמדה למדד "(סכום הערבות: "להלן)לכל דגם נבחר מאותו ספק  (₪

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

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

 .לסטטיסטיקה
 . /204______  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
 

ערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד 
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 , מבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכךלבסס דרישתכם ו

 . התשלום תחילה מהנערב
 

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

 . או להסבה בכל דרך שהיא7ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו
 

 בכבוד רב          
 
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           
     : תאריך

 
 
 . יש למלא ולציין את שם הזוכה * 
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 אוניברסיטת חיפה
 
 

 31/912פומבי  מכרז 
 
 

 'המסמך 
 
 

 "(ההסכם)"מסגרת אספקה  הסכם
 
 

 /901_________ לחודש________ שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום
 
 

 ב  י ן

 

 אוניברסיטת חיפה      

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה       

 חיפה , משדרות אבא חושי      

 ;מצד אחד   ( "האוניברסיטה: "להלן)      

 

 ל בין

 

      __________________ 

      __________________ 

 ;מצד שני    "(הספק: "להלן)      

 

 

 
הובלה  , ותשיר, אחריות, לאספקהלקבלת הצעות  74/243והאוניברסיטה פנתה במכרז  הואיל

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

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

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

 ;ובכפוף להן
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 :הוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך
 

 הגדרות .1
 
 :בהסכם זה .א
 
כולם או  ,שירות ואחסנה של המסכים, 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 המסכים" 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 , ע האספקהלצורך ביצוהאוניברסיטה לספק 

 .לעת בהתאם לנהליה הפנימיים של האוניברסיטה
 
כהגדרתם להלן והתוספות הנלוות למסכים כמפורט בכתב , "המסכים" "הטובין"

 .הכמויות ובהסכם
 
הכול כמפורט בכתב הכמויות המהווה , מסכים מקוריים בגדלים שונים "המסכים"

   .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
 

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

 
, בין היתר, בו מפורטים, להסכם ואשר מהווה חלק בלתי הימנו' נספח א "כתב כמויות"

 .דרישות הדגם ויתר המאפיינים והדרישות הטכניות של המסכים
 

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

 הצהרות הספק  .9
 

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

 
 ברמה הגבוהה ,באיכות מעולה, מקורייםהינם האספקה  המסכים נשואהספק מצהיר כי  .ב

 .עומדים בכל הדרישות המופיעות בכתב הכמויותו ללא פגמים, ביותר
 
או כל הספק מצהיר כי המסכים עומדים בדרישות תו התקן הישראלי הרשמי הרלוונטי  .ג

מטעם , יםככל ונדרש, ים הבטיחותיים הנדרשיםאישורכל הובעלי  ,תו תקן אחר רלוונטי
 .שותכל גוף או ר

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

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

 .להלן 3לתמורה האמורה במפורש בסעיף 
 
הוא יחזיק במחסניו , כהגדרתה להלן, הספק מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות .ו

את על וז, מלאי מספק של המסכים אשר הוא חייב באספקתם על פי המכרז והסכם זה
הספק מתחייב . מנת שיוכל לבצע את האספקה כנדרש במסמכי המכרז והסכם זה

וכן , מסכים מכל דגם שזכה בו 40להחזיק במחסניו לכל אורך תקופת ההתקשרות לפחות 
וזאת לצורכי , את כל התוספות הנלוות למסכים אותם התחייב לספק במסגרת הסכם זה

 .  סיטהימי עבודה לאוניבר /אספקה מיידית תוך 
 

הספק מצהיר ומאשר כי ביכולתו להעניק אחריות לטובין ושירותי תחזוקה לטובין  .ז
 .להסכם' נספח ב, להלן ובנספח השירות והאחריות 40כמפורט בסעיף 

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

 .ניברסיטהשנים לפחות ממועד אספקת המסכים לאו 0של 
 

 1ובסעיף , בתנאים המצוינים בהסכם בכלל לבצע את האספקהביכולתו הספק 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

 
ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם הספק מצהיר כי  .יא

 .זה
 

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

  מסירת כתב הזמנה לביצוע אספקת מסכים ./

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

י "ובכפוף למסירת הזמנה חתומה ע, ות מצד האוניברסיטהללא כל התחייב, לעת
 . האוניברסיטה

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

 . להסכם' נספח אב מחירי ההזמנה יהיו בהתאם למחירים הנקובים
  

הספק מתחייב לבצע את האספקה נשוא ההזמנה מיד עם קבלת ההזמנה או במועד אחר  .ג
האוניברסיטה ולבצעה ברציפות כך שהיא תושלם לשביעות רצון , 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

 
בהתאם , אוניברסיטהלהנדרשים ומועדי האספקה  וסוג הטוביןכלול את כמות תהזמנה  .ב

  .יברסיטההפנימיים של האונ םנהליהתנאי ההזמנה וללכתב הכמויות ו
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פריקתם ואחסנתם , הובלתם, אספקתם לצורך הטוביןהספק ידאג לאריזה נאותה של  .ג
 .באוניברסיטה

 
או ישירות ליחידה המזמינה 7תסופק למחסן הראשי של האוניברסיטה ו ההזמנה .ד

הובלת ההזמנה לאוניברסיטה כאמור תיעשה . בהתאם להנחיות בהזמנה, באוניברסיטה
 .על חשבון הספק

 
האספקה של ההזמנה הספק יעביר לאוניברסיטה חשבונית עבור היקף הטובין במועד  .ה

 .שסופקו בהזמנה
 

במידה ואין באפשרות הספק לספק פריטים המפורטים בהזמנה ובתוך הזמן הקבוע  .ו
שעות מעת קבלת ההזמנה  14הספק יודיע על כך לאוניברסיטה בתוך , לעיל', ק ב"בס

 . וינקוב בזמן אספקה משוער
 

האוניברסיטה רשאית לאשר את קבלת ', ק ו"הודעה מן הספק כאמור בס נתקבלה .ז
או לבטל את ההזמנה המתייחסת ', ק ו"ההזמנה במועד שננקב בהודעת הספק כאמור בס

 .הכול לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה, ל"לפריטים נשוא ההזמנה הנ
 

ויים לשימוש רא, מתאימים לתיאורם, שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים הטובין .ח
 ובהתאם לתקנים, הוראות המכרז, בהתאם לדרישות המופיעות בכתב הכמויות

 .הפרת סעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם .הקיימים
 

 החלפת טובין 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, שסופקו שלא בהתאם להזמנה הטוביןהחלפת  הספק אתלדרוש מן , הבלעדי

בטל חלק מן או ל ;לספקמעת מתן הודעה על כך  שעות 21תוך וזאת  ,בהתאם להזמנה
 .ההזמנה הנוגעת לטובין כאמור

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

 .שעות מעת הודעת האוניברסיטה על רצונה להחזירם 21תוך 
 

להחליף כל  הספקיב ימתח, פי כל דין מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר על .ג
או שאינו בהתאם להתחייבות 7או אינו ראוי לשימוש ו7שאינו תקין ופריט מהטובין 

סעיף זה תיחשב ה של הפר .הטוביןמעת אספקת שעות  14 תוך, זה הסכםעל פי  הספק
 .להפרה יסודית של ההסכם

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

ולאוניברסיטה שמורה הזכות , מיד עם קבלתם, כולם או מקצתם, שסופקו לה הטובין
ובמידה שיש אי התאמה , בהםלפני תחילת השימוש סמוך  טוביןאותם את לבדוק 

זכאית האוניברסיטה להודיע , 4314-ח"תשכ, כהגדרתה בחוק המכר, כמותםבתיאורם וב
 .עליה רק לאחר בדיקה כאמור

 
 .עיל יחולו על הספקאו החזרתם כאמור ל7ו הטוביןכל ההוצאות בגין החלפת  .ה

 
 

 שינויים והתאמות .6

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

, ת הדגם הישןהמחליף א ,"(הדגם החדש: "להלן) יחויב הספק לספק את הדגם החדש"( הישן
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כי הדגם החדש הוא אכן הדגם  ,תוך מסירת אישור בכתב מהיצרן, להוכיחר וכן באותו מחי
 .המחליף את הדגם הישן

 
 

 ביטול הזמנה ./
 

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

רשאית , לעיל( ח)1עיף או במועד שהוסכם כאמור בס לעיל( ב)1עיף כנקוב בס
 טוביןאותם את ולרכוש , ועדשלא סופקו במ 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
 .הבלעדי של האוניברסיטהבהתאם לשיקול דעתה 

 
 ההתקשרות  .8

 
 

 חודשים שתחילתה ביום  42התקשרות 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 ההתקשרות : "להלן)חודשים  42ת ונבשתי תקופות בעוד תקשרות תקופת הה
הספק . כך שסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלו על שלוש שנים, כל אחת "(המוארכת

ככל שלא יוארך , כי לא תהא לו כל טענה בקשר עם אי הארכת ההסכם, מצהיר מפורשות
 .מעבר לתקופת ההסכם

 
 . כהגדרתה להלן, "תקופת האחריות"או לגרוע מ7אין באמור לעיל כדי לפגוע ו .ג

 
 

 התמורה  .2
 

' נספח א, התמורה בגין האספקה תהא בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות .א
והכל בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של , להסכם אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 "(. התמורה: "להלן)הספק לפי הסכם זה 
 

מ כשיעורו על פי דין ביום "המחירים בכתב הכמויות כאמור יינקבו בדולר ויכללו מע .ב
מ יותאמו המחירים המוצעים לשיעור "במקרה של שינוי שיעור המע. הגשת ההצעה

 . גשת חשבונית המסמ שיהיה בתוקף במועד ה"המע
 

 העלויותכל  המחירים כאמור הינם סופיים ומגלמים בתוכם את, למען הסר ספק
חומרי , הובלתם  התקנתם, הכרוכות בביצוע הסכם זה על נספחיו לרבות עלויות המסכים

 -וכן את רכיב הרווח ,ב"עלויות הביטוחים וכיוצ, התחזוקה, האחריות, ההדרכות, העזר
, חגים, ותק, חופשה, שכר יסוד: י הוראות כל דין  ובכלל זה"לשכר העובדים עפבנוסף 
  .'ביטוח לאומי  וכד, פיצויים, מחלה, יההפרשה לפנס, הבראה, נסיעות

 
לפי תנאי  המס חשבוניתלפי שער הדולר היציג ביום הוצאת התשלום יבוצע  .ג

 . האוניברסיטה
 

יום מתאריך בו הומצאה לאוניברסיטה  10+ האוניברסיטה תשלם בתנאי תשלום שוטף  .ד
תאריך החשבונית לא יהיה מוקדם יותר  .המסכים נשואי ההזמנהחשבונית מס כדין בגין 

 .ממועד מסירת המסכים באוניברסיטה
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 ושירות תחזוקה אחריות  .10

 
כמפורט בהרחבה , שירות ומערך התמיכה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות האחריות .א

מבלי . להסכם אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו' נספח ב, בנספח השירות והאחריות
, והמוחלטת לבטיחותהמלאה בלעדית ההספק נושא באחריות , לגרוע מהוראות כל דין

חודשים אשר תחל  1/למשך תקופה של  וזאת, המסופקים על ידו הטוביןטיב ואיכות 
תקופת : "להלן)באוניברסיטה  מסך שמסופק בהתאם להסכם זהשל כל מיום האספקה 

ל קלקול או תקלה אחרים במהלך תקופת לרבות כל מקרה של בלאי או כ, "(האחריות
 .מוכח מצד האוניברסיטה של נזק מכוון הולמעט במקר, האחריות

 
 יםמלאותחזוקה באחריות הספק לתת אחריות ושירות תיקונים , בכפוף לאמור לעיל .ב

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 
לרבות , במשך כל תקופת  האחריות, תקיןה םלמצב המסכים הפגומיםלשם החזרת 
תקינים , רייםאספקת חלפים וחלקים מקו, יםחדש יםחלופי טוביןאספקת , שעות עבודה

או 7או שירות ו7וכל עבודה ו, תיקונים, אחסון, הוצאות נסיעה, הטוביןהובלת , וחדשים
ותהא  טוביןאו בעקיפין באחריות ל7מכל מין וסוג שהוא קשורה במישרין ו, הוצאה אחרת

 .המסכיםהבטוחה והרצופה של , נדרשת לשם הבטחת פעילותם התקינה
 

כים בתחום 7ת התקלה או הקלקול במסךככל ולא יהיה בידי הספק לתקן א .ג
יידרש הספק לספק , ם עקב בלאי7או יידרש הספק להחליפו7האוניברסיטה ו

זאת עד לאחר , ים מהסוג שהוצע על ידו במסגרת המכרז7כים חלופי7לאוניברסיטה מסך
 . יוחלפו ויוחזרו המסכים שהוצאו מתחום האוניברסיטה7או יוחלף7יתוקנו ו7שיתוקן

 
אותו מסך אשר נלקח על ידי הספק לתיקון הוא זה , לעיל', ק ג"וף לאמור בסבנוסף ובכפ .ד

ככל והמסך אינו בר תיקון יספק הספק לאוניברסיטה מסך חדש . שיוחזר לאוניברסיטה
 . והאחריות בגינו תחול ממועד רכישתו המקורי, מהסוג שהוצע על ידו במסגרת המכרז

 
, חודשים 1פעמים במהלך תקופה של  / -ממסך אשר תתגלה בו תקלה או קלקול למעלה  .ה

והאחריות בגינו , מהסוג שהוצע על ידו במסגרת המכרז יוחלף על ידי הספק במסך חדש
 .  תחול ממועד רכישתו המקורי

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

 
 היעדר בלעדיות .11

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

 . או מכל גורם אחרספקים אחרים מנשוא המכרז 
 
 

 הקשר המשפטי בין הספק ועובדיו לבין האוניברסיטה .19
 

מזמין ואין ולא יהיו  -מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי  .א
או המשמשים מטעם 7העובדים ו או7מעביד בין האוניברסיטה לבין הספק ו -יחסי עובד 

או 7להורות ו, לבקר, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, הספק בביצוע הסכם זה
להדריך מי מעובדי הספק בקשר למתן השירותים אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות 

 .ואין בה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין האוניברסיטה לבין מי עובדי הספק, של החוזה

ספק מאשר בזאת כי הסכמת האוניברסיטה להתקשר עימו בחוזה זה מבוססת על ה .ב
והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגד האוניברסיטה כל טענה בניגוד לכך , האמור לעיל

אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם  -או אחר  -ואף לא לפתוח בכל הליך משפטי 
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או 7או קביעה שהספק ו7לבין האוניברסיטה ו או מי מעובדיו7של יחסי עובד ומעביד בינו ו
 .מי מטעמו זכאי לקבל מאת האוניברסיטה זכויות כשל עובד שכיר

 
הספק מצהיר כי במידה והוא יעסיק עובדים מטעמו הוא ישא לבדו במלוא התשלומים  .ג

פריש במועדם כל תשלום והפרשה החלים י וכן והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו
 ן בקשר להעסקת עובדי הספק עליו על פי די

 
 
לרבות )או הוצאה 7או לפצות את האוניברסיטה בגין כל נזק ו7הספק מתחייב לשפות ו .ד

או דרישה המתבססת על 7שיגרמו לאוניברסיטה עקב תביעה ו( הוצאות בגין ייצוג משפטי
מעביד וזאת מיד  -הטענה כי בין האוניבריסטה לבין מי מעובדי הספק שררו יחסי עובד 

 .ם דרישתה הראשונה של האוניברסיטהע
 
 
כל סכום שתידרש לשלם , האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה לספק .ה

או במידה ותתקבל דרישה 7ו או של מי מטעמו7בגין כל מעשה או מחדל של עובדי הספק ו
מבלי מכל סיבה שהיא וזאת , או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו לעובדי הספק7ו

 .או שיעמדו לאוניברסיטה בגין או עקב כך7או סעד אחר העומדים ו7לפגוע בכל זכות ו
 
 

 עובדי הספק ./1
 

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

הוראות , י ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה"עובדים לעבודה רק עפולקבל , זה
 .ובהוראות כל דין' וכמפורט בנספח , הביטחון

 
אם אין ברשותו , מתחייב שלא להעסיק עובדים שהעסקתם מחייבת היתר מיוחד ספקה .ג

 עובדי אוניברסיטה או קרובי משפחתםמתחייב שלא להעסיק  ספקה, כמו כן .היתר כזה
אלא בהתאם למגבלות חוק שירות ) 44עובדים שהינם מתחת לגיל לא להעסיק וכן ש

 .ועובדים שאינם אזרחי ישראל( /430-ט"התעסוקה תשי
 
להימנע , בכל עת שתמצא לנכון לעשות כן הספקהאוניברסיטה תהא זכאית לדרוש מ .ד

, מואו בקשר ע7או כל אדם שיועסק על ידו ו7מלהעסיק במתן השירות כל עובד מעובדיו ו
, מתחייב בזה למלא אחר דרישה זו כאמור מיד עם קבלתה והספק, מטעמים סבירים
ל "לא תיקן בתקופה הנ ספקוה, ימים מראש /על דרישתה כאמור  ספקובלבד שתודיע ל

 .י הוראות האוניברסיטה"את הנדרש עפ
 
, לעיל' דק "או שתהא כרוכה במילוי דרישה מאלה האמורות בס7כל הוצאה שתידרש ו .ה

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

 
 .האוניברסיטהאו מי מטעמו בשטח 7מתחייב בזה שלא להלין מי מעובדיו ו ספקה .ו

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

 .להוראות הסכם זה להלן
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 ויתורים .14
 

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

 
  אחריות .15

 
 ;לאוניברסיטה בהתאם למפורט בהסכם זה האספקהאחראי לביצוע  הספק .א

 
 ועל יד האספקהאו עקב 7יגרמו כתוצאה מן וילנזקים אשר  יהיה אחראי ספקה .ב

לרבות אובדן , על פי דין או ההסכם ובהתאם לחובת, או צד שלישי כלשהו7לאוניברסיטה ו
א מתחייב לפצות את ווה, עבודהאובדן זמן , אובדן נתונים, רווח מנוע, הכנסה

 .האוניברסיטה בגין כל נזק או הפסד שייגרמו כאמור
 
מוסכם בזה כי האחריות לגבי , זה ובנוסף לו הסכםמבלי לפגוע בכל דבר אחר האמור ב .ג

לרבות )או לתאגיד כלשהו 7או הוצאה שייגרמו לאדם ו7וכן לגבי כל נזק ו, האספקה
עמו על פי הסכם זה או מי מט7או לפעילות הספק ו7ו הטוביןאו 7בקשר לאספקה ו( עובדים

 .אחריות זו תחול על הספק לבדו, (נזק רכוש וכל נזק אחר, לרבות נזק גוף)
 
, האוניברסיטהמיד לפי דרישתה הראשונה של , הספק מתחייב לשפות את האוניברסיטה .ד

אחר ' או כל צד ג7תלמידיה ואו 7או למי מעובדיה ו7או הוצאה שייגרמו לה ו7בגין כל נזק ו
 -בין על פי הסכם זה ובין על פי דין כלשהו  -שר האחריות לגביהם מוטלת נציגיה ואאו 7ו

 .או מי מטעמו7ו על הספק
 
, י כל דין"לכל סעד אחר עפ, ובזכויות האוניברסיטה, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .ה

 הספקעקב הפרת התחייבות  הגרם ליייפצה את האוניברסיטה על כל נזק שהספק 
תנאי או בהתאם ל7וים בהתאם לכתב הכמויות לאוניברסיטה במועד הטוביןלאספקת 

לרבות פיצוי בגין הפרש המחיר ששילמה האוניברסיטה בגין , הזמנהאו ה7הסכם 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 דין7ולגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה  מבלי .א
ההסכם וכל עוד תקופת  כללטובתו ולטובת האוניברסיטה למשך , על חשבונו, ולקיים

את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור , אחריותו מכוחו קיימת
: להלן)והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  0כנספח זה  להסכםעריכת הביטוח המצורף 

אצל חברת ביטוח מורשית , (העניין לפי, "עריכת הביטוח אישור"או 7ו" הספק ביטוחי"
יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  הספק ביטוחי. כדין בישראל ובעלת מוניטין

 .האוניברסיטה
 

את שאר , םכל תקופת ההסכ למשך, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו כן
ומבלי , לרבות מתן השירותאו הנדרשים לשם 7הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו

וביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים  תשלומים לביטוח לאומי, לגרוע מכלליות האמור
כן מתחייב הספק לערוך  .או המשמשים לצורך מתן השירות7לחצרי האוניברסיטה ו

 .ש לכל כלי רכב כאמורביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכו
 
באישור עריכת  כמפורטכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק  מובהר .ב

ומאשר כי יהיה  מצהירהספק . הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק
 לגבולותאו מי מטעמה בכל הקשור 7מנוע מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו

 .האחריות כאמור
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, להמציא לידי האוניברסיטה הספקמתחייב , צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה ללא .ג
או לכל תשלום על 7והתקשרות הסכם זה וכתנאי מוקדם ל מתן השירות נשואלפני תחילת 

בתום  מיד. כשהוא חתום בידי מבטחיו, את אישור עריכת הביטוח, חשבון התמורה
אישור עריכת ביטוח מעודכן  ניברסיטהידי האול להמציאמתחייב הספק , תקופת הביטוח

כל עוד , ומידי תקופת ביטוח, נוספת ביטוחבגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת 
 4ף המפורט בסעי לביטוחובכל הנוגע , לגרוע מהאמור לעיל מבלי .הסכם זה בתוקף

זה  ולהחזיק ביטוח להמשיךמתחייב הספק , (ביטוח חבות המוצר)לאישור עריכת הביטוח 
 .שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן השירות על פי ההסכם /למשך 

 
לרכוש או נזק 7אובדן ו לכלמאחריות  ואו מי מטעמ7פוטר את האוניברסיטה ו הספק .ד

, או המשמש לצורך מתן השירות7או מי מטעמו לחצרי האוניברסיטה ו7המובא על ידו ו
או מי מטעמה בגין 7ו ניברסיטההאואו תביעה כלפי 7או דרישה ו7ולא תהיה לו כל טענה ו

 .לנזק בזדון שגרםהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם ; או נזק כאמור7אובדן ו
 
 .להפרה יסודית של ההסכם תיחשבסעיף זה על כל תנאיו  הפרת .ה

 
 ערבות ביצוע ./1

 
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 דגם אותו זכה לספק בהתאם להסכם זה ₪ 40,000ס של "ערוכה וחתומה כדין ע

המחירים לצרכן מיום חתימתה ועד ליום  צמודה למדדהערבות הבנקאית כאמור תהא 
ימים מתום תקופת  30תוקפה של הערבות הבנקאית יהא למועד של . מימושה בפועל

של הרכישה האחרונה שבוצעה על ידי האוניברסיטה ותהייה , כהגדרתה לעיל, האחריות
הערבות הבנקאית תהא ערוכה ומנוסחת במדויק בהתאם . צמודה למדד המחירים לצרכן

 (.למסמכי המכרז 'כמסמך דשצורף " כתב ערבות בנקאית"ח לנוס
 

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

 
 

 ביטול ההסכם .18
 

 בין אם התחיל, לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה מכל סיבה שהיא .א
ימי עבודה  40ולא תיקן את ההפרה תוך , באספקת הטובין ובין אם טרם החל בכך
האוניברסיטה תהא רשאית להפסיק מיידית , מקבלת התראה בכתב מאת האוניברסיטה

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

 
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 
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי 

 .דין
 
ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת הטובין אשר הוזמנו על  מקרה שלבכל  .ג

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

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

 . רהעל פי כל דין בגין ההפ
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 איסור הסבה לאחרים .12
 

או 7או לשעבד את חובותיו ו7או למכור ו7או להסב ו7הספק לא יהא רשאי להעביר ו .א
אלא אם קיבל הסכמתה , או לאחרים7לאחר ו, כולן או מקצתן, זכויותיו על פי הסכם זה

 .בכתב ומראש של האוניברסיטה לעשות כן
 

מובהר , או יחידיו כאמור7במידה ותאשר האוניברסיטה ביצוע על ידי אחר מטעם הספק ו .ב
או על יחידיו 7או יחידיו לפי הסכם זה ימשיכו לחול על הספק ו7כי כל חובותיו של הספק ו

ים לוודא 7או יחידיו מתחייב7ויחולו בנוסף גם על אותו גוף או אדם מטעמו והספק ו
 . ו אדם יהא מודע לכך ויבצע חיוביו לפי ההסכםולגרום לכך כי אותו גוף א

 
' יהיה אחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד ג, והוא בלבד, במקרה זה מובהר כי הספק .ג

' או לכל צד ג7או לספק ו7שיגרם למזמין ו, ישיר או עקיף, או הפסד7בגין כל נזק ו, שהוא
 .או כל חלק מהן, נשוא ההסכם" השירות"שהוא בקשר עם ביצוע 

 
או שינוי הרכב השותפים 7העברת מניות ו, מ או שותפות רשומה"יה הספק חברה בעה .ד

 .לעיל' ק א"וחלקם בשותפות יהווה הפרת הוראות ס
 

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

 
 שמירת סודיות  .90

 
או 7לאוניברסיטה ומתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע הנוגע ספק ה .א

ומתחייב לחתום על , אספקהאו עקב ביצוע ה7במהלך ו ושהגיע לידיעת, ליחידותיה
מהווה חלק בלתי אשר ולהסכם זה ' התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח ג

 .מנונפרד מ
 
או 7ו ווכן את עובדי ואו בעלי מניות ב7או בעלי שליטה ו7ו ודאג להחתים את בעליי ספקה .ב

בתנאי  אספקהידרש לצורך ביצוע הילהם , או גורמים שלישיים כלשהם7קבלני 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 סעיפיועל כל הפרת סעיף זה  .ד

 
 

 קניין רוחני    .91
 

בלתי  שימוש זכות בזאת לאוניברסיטה מקנה אוה יכ בזאת ומתחייב מצהיר ספקה .א
 .אספקהבמסגרת ה ועל יד אשר יסופק בטובין ,ובכמות בזמן, מוגבלת

 
 הויתורים או/ו ,או ההרשאות/ו הזכויות כל את ובידי יש כי בזאת ומתחייב 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 "(מכלול הזכויות: "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 ,כלשהי חוזית
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 ,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 .99

 
או  7לדון בכל תובענה ובתי המשפט המוסמכים בחיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים  

  .ן הקשור לויהליך משפטי אחר בין הצדדים להסכם זה בכל עני
  

 הודעות ./9
 
יימסרו ביד או יישלחו , או התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה7כל 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 ןל מעאו כ)הסכם זה 

י צד להסכם זה למשנהו בדואר "כל הודעה אשר תישלח ע. התראה כאמור כאילו נמסרו
 .שעות ממשלוחה 2/רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל
 
 

______________________     _____________________ 
 הספק      אוניברסיטת חיפה 
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 :נספחי ההסכם
 
 .כתב כמויות לטובין -א
 
 .מפרט אחריות ושירות -ב
 
 .הצהרת התחייבות לסודיות -ג
 
 .נספח בטחון ובטיחות -ד
 
 .ביטוחעריכת אישור  -ה
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 ' א נספח
 

 למסכים הצעת המחיר  -כתב כמויות 
 

 
 X4/' 12גודל מסך 

 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

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

 .יש לצרף מפרט יצרן לדגם המוצע
 

 .ניתן להציע יותר מדגם ויצרן אחד לכל תצורה
 

 :טכניותדרישות 
 
 (טווח רחב של כוונון)     2cd/m 200-החל מ -בהירות  -

 .בהתאם לבהירות המקסימאלית של המסך 4:000-החל מ -יחס ניגודיות  -

 2-5MS -זמן תגובה  -

 LED-ו LCD -שתי טכנולוגיות  -

אופציונאלי , (במידה ושי רמקולים מובנים) HDMIרצוי , VGA ,DVI: חיבורים -
DisplayPort. 

 
 :כלליותדרישות 

 
 .לא מתקבלות בכלל -נקודות שרופות  -
 

 לתוספות נלוות למסכיםהצעת המחיר  -ב כמויות כת
 

 ב"דולר ארהמחיר ב תוספת
 (מ"כולל מע)

  זוג רמקולים
  רגל מתכווננת

PIVOT  
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 9X16' 99גודל מסך 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

 ______________________(: מ"כולל מע)ב  "מוצע בדולר ארהמחיר 
 
 

 .יש לצרף מפרט יצרן לדגם המוצע
 

 .ניתן להציע יותר מדגם ויצרן אחד לכל תצורה
 

 :דרישות טכניות
 
 (טווח רחב של כוונון)     2cd/m 200-החל מ -בהירות  -

 .בהתאם לבהירות המקסימאלית של המסך 4:000-החל מ -יחס ניגודיות  -

 2-5MS -זמן תגובה  -

 LED-ו LCD -שתי טכנולוגיות  -

אופציונאלי , (במידה ושי רמקולים מובנים) HDMIרצוי , VGA ,DVI: חיבורים -
DisplayPort. 

 
 :דרישות כלליות

 
 .לא מתקבלות בכלל -נקודות שרופות  -
 

 לתוספות נלוות למסכיםהצעת המחיר  -ב כמויות כת
 

 ב"דולר ארהמחיר ב תוספת
 (מ"כולל מע)

  זוג רמקולים
  רגל מתכווננת

PIVOT  
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 10X16' 99גודל מסך 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

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

 
 .יש לצרף מפרט יצרן לדגם המוצע

 
 .אחד לכל תצורהניתן להציע יותר מדגם ויצרן 

 
 :דרישות טכניות

 
 (טווח רחב של כוונון)     2cd/m 200-החל מ -בהירות  -

 .בהתאם לבהירות המקסימאלית של המסך 4:000-החל מ -יחס ניגודיות  -

 2-5MS -זמן תגובה  -

 LED-ו LCD -שתי טכנולוגיות  -

אופציונאלי , (במידה ושי רמקולים מובנים) HDMIרצוי , VGA ,DVI: חיבורים -
DisplayPort. 

 
 :דרישות כלליות

 
 .לא מתקבלות בכלל -נקודות שרופות  -
 

 לתוספות נלוות למסכיםהצעת המחיר  -ב כמויות כת
 

 ב"דולר ארהמחיר ב תוספת
 (מ"כולל מע)

  זוג רמקולים
  רגל מתכווננת

PIVOT  
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 9X16' 94סך מודל ג
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

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

 .יש לצרף מפרט יצרן לדגם המוצע
 

 .ניתן להציע יותר מדגם ויצרן אחד לכל תצורה
 

 :דרישות טכניות
 
 (טווח רחב של כוונון)     2cd/m 200-החל מ -בהירות  -

 .בהתאם לבהירות המקסימאלית של המסך 4:000-החל מ -יחס ניגודיות  -

 2-5MS -זמן תגובה  -

 LED-ו LCD -שתי טכנולוגיות  -

אופציונאלי , (במידה ושי רמקולים מובנים) HDMIרצוי , VGA ,DVI: חיבורים -
DisplayPort. 

 
 :דרישות כלליות

 
 .לא מתקבלות בכלל -נקודות שרופות  -
 

 נלוות למסכיםלתוספות הצעת המחיר  -ב כמויות כת
 

 ב"דולר ארהמחיר ב תוספת
 (מ"כולל מע)

  זוג רמקולים
  רגל מתכווננת

PIVOT  
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 10X16' 94גודל מסך 
 
 

 ____________________: דגם מוצע      ____________:יצרן מוצע
 

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

 .יצרן לדגם המוצעיש לצרף מפרט 
 

 .ניתן להציע יותר מדגם ויצרן אחד לכל תצורה
 

 :דרישות טכניות
 
 (טווח רחב של כוונון)     2cd/m 200-החל מ -בהירות  -

 .בהתאם לבהירות המקסימאלית של המסך 4:000-החל מ -יחס ניגודיות  -

 2-5MS -זמן תגובה  -

 LED-ו LCD -שתי טכנולוגיות  -

אופציונאלי , (במידה ושי רמקולים מובנים) HDMIרצוי , VGA ,DVI: חיבורים -
DisplayPort. 

 
 :דרישות כלליות

 
 .לא מתקבלות בכלל -נקודות שרופות  -
 

 לתוספות נלוות למסכיםהצעת המחיר  -ב כמויות כת
 

 ב"דולר ארהמחיר ב תוספת
 (מ"כולל מע)

  זוג רמקולים
  רגל מתכווננת

PIVOT  
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 אחריות ושירות פרטמ - 'ב ספחנ

 שירות ומערך תמיכה, אחריות. 1

 . על כל רכיביו ואביזריו סךהיא מלאה וכוללת את המ הספק למסכיםהאחריות של  .1.1

או אי התאמה לדרישות 7ו הספקשסופקו על ידי  מסכיםבמקרה בו יימצא ליקוי ב .1.1

 המסכיםלאסוף את , לאוניברסיטהחייב להגיע  הספקיהיה , או המפרט7ו המכרז

ועל  לאוניברסיטהולספקם בעצמו  ,בהתאם לאמור בהסכם ים ולהחליף אותם7הלקוי

 .שעות 14חשבונו בתוך 

אשר יהיו  האוניברסיטהתחייב להקצות טכנאים קבועים עבור כל אתרי מ הספק .1.1

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 

להביא מסך חלופי חדש ולקחת את המסך התקול  הספקתחייב מ, במסגרת האחריות .1.1

תהיה על חשבון  לאוניברסיטהרת הציוד ההובלה למעבדה והחז. למעבדה לתיקון

 .הספק

בכל הנושאים  האוניברסיטהתחייב להיענות לקריאות שרות טלפוניות של מ הספק .1.1

תקלות חומרה ולמתן פתרונות , בעיות תפעול)הקשורים לשירותים המבוקשים 

 . מספקים

רשות להעמיד ציוד חלופי זה ל הספקבמקרים בהם על , להלן הגדרת דרישות ציוד חלופי .1.1

רמת הציוד החלופי חייבת להיות שווה או גבוהה מרמת הציוד : המזמין

 .חדש–הפגום 7המוחלף
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 לשמירת סודיות תחייבותה -'ג  נספח
 

 התחייבות לשמירת סודיות 
 

 /204שנת .......................... 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 ) 74/243'  מס בביצוע המכרזאו קשורים 

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

או קבלן מישנה 7או אדם בעל תפקיד ו7או קבלן משנה ו7עובד ו בביצוע המכרזלא להעסיק  .1
 .ואישרו תוכנה בחתימתם, שהוא מבלי שיידעו על תוכן התחייבות זאת

 
, העתקה, או לגרום לאחר לבצע במידע סודי שכפול7או להרשות לאחרים ו7א להעתיק ול .1

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  .1

או הגעתו לידי צד בלתי 7הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו מסוגו ומטיבו של המידע הסודי
 .מורשה

 
ממועד זה לא נהיה . להחזיר כל המידע הסודי והעתקיו מכל מין וסוג, עם דרישתכם .1

 .רשאים להשתמש במידע זה
 

 .בכל מקרה של אובדן מידע סודי כלשהו להודיע לכם על כך מיידית ובכתב .1
 

 .דילא לפרסם בכל צורה שהיא את המידע הסו .7
 

בין בעצמנו ובין באמצעות , בין במישרין ובין בעקיפין, לא לעשות כל שימוש במידע הסודי .8
או למסור כל מידע סודי 7ולא להעביר ו, ביצוע המכרזזולת ככל הנדרש לצורך , אחרים

 .לצד שלישי
 

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

בכפוף , ייבויות בכתב התחייבות זה על ידי המורשיםלהיות אחראי למילוי ההתח .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  .11
 .סיבה שהיא
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בין בכתב ובין בעל פה ובין בכל צורת , כל מידע: במסמך זה משמעותו" מידע סודי" .11
הארגוניים  ,המחקריים ,המקצועיים, הנוגע לנתוניה העסקיים, אגירה אחרת

סגל אקדמי ומינהלי וכן כל מידע , לרבות סטודנטים, והפרסונאליים של האוניברסיטה
 .ביצוע המכרזנו במסגרת אשר יגיע אלי, אחר שהאוניברסיטה תסמן כסודי לפני העברתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 
 
 

   :חתימה וחותמת       : תאריך
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 'ד נספח         

 נספח בטיחות ואיכות הסביבה של אוניברסיטת חיפה
 

 :חיפה אוניברסיטת של הסביבה ואיכות הבטיחות מדיניות ועקרי חזון

 
 :הסביבה ואיכות הבטיחות חזון

 בתחומה העובדים וקבלנים מנהליה עובדיה כל באמצעות חיפה אוניברסיטת
 הבטיחות של מתמיד לשיפור אפקטיבי סביבה ואיכות בטיחות מערך לנהל תשאף

 ,מקצוע ומחלות פגיעות ,עבודה תאונות למנוע במטרה בקמפוס והסביבה
 את ולצמצם טבע בערכי פגיעה למנוע במטרה הסביבה איכות על ולשמירה

  .האוניברסיטה של הסביבתיות השפעותיה

 
 :חיפה אוניברסיטת של הסביבה ואיכות הבטיחות מדיניות עקרי

 

 שווה הסביבה ואיכות הבטיחות בנושא בפעילויות רואה חיפה אוניברסיטת 

 לשיפור להביא מ"ע אותן ומשלימות בקמפוס המתבצעות הפעילויות ליתר ערך

 .האוניברסיטה של הביצועים במכלול

 ולבטיחות לבטיחותו אחראי ועובד מנהל בכל רואה חיפה אוניברסיטת 

 באחריות .שבאחריותו באזור הסביבה על ולשמירה אליו הכפופים העובדים

 החוקהוראות כל את ולמלא האוניברסיטה למדיניות בהתאם לעבוד העובד

 .לפעם מפעם שיפורסמו כפי האוניברסיטה ונהלי

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

 על ,תלמידיהעל ,האוניברסיטה עובדי כל על ויחולו והסביבה הבטיחות

 פעילויות מתקיימות בו מקום כל על ,בחצרותיה הנמצאים ומבקרים אורחים

 עבודה שמבצע מי כל על ,)'וכו חפירות ,סיורים כגון( האוניברסיטהמטעם

 במבני השוהים שוכרים ועלדיירים על ,ועבורה האוניברסיטה מטעם
 האוניברסיטה

 
 :כניסה לקמפוס

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

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

 
 :התנהגות בשטח הקמפוס

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

 .אין לבצעה כלללבצע את העבודה בבטחה 

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

 הסביבה באיכות לפגוע העלולה ההתנהגות או המצב את לתקן יש .האחראי
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 כדי מניעת תוך העבודה את לבצע אפשרות אין אם .העבודה המשך לפני

 .כלל לבצעה אין סביבתיים מפגעים

  לצרוך סמים בשטח האוניברסיטהאין לשתות אלכוהול או. 

 אין לעשן במקום העבודה אלא במקומות המיועדים לכך. 

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

 .דרכי גישה חלופיות

 יברסיטת חיפה תתבצע אך ורק באישור התחברות למערכת  מים כלשהי של אונ
 . מהנדס האוניברסיטה7 בכתב מאגף התחזוקה

 יש להישמע להוראות אנשי הביטחון ואנשי הבטיחות. 

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

 
 
 

 
 :   הודעה על תאונות ומפגעים

  תאונה או אירוע כמעט תאונה שאירעו חובה על הקבלן ועובדיו לדווח על כל
בשטחי האוניברסיטה ובמתקניה בהם מעורבים הקבלן או עובדיו לממונה על 

 .העבודה מטעם אוניברסיטת חיפה ולמחלקת הבטיחות של האוניברסיטה

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

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

 
 :שימוש בציוד

 אין להשתמש בשום ציוד או חומר גלם השייכים לאוניברסיטת חיפה. 

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

  להשתמש בציוד החירום של האוניברסיטהאין. 

 אין להשתמש ולנהוג בכלי רכב של האוניברסיטה. 
 

 :כשירות הקבלן ועובדיו

  הקבלן מצהיר בזאת כי הוא וכל עובדיו הינם כשירים מבחינה רפואית וכי עברו
 .י  כל דין"את הבדיקות הרפואיות עפ

 
 :התנהגות בחירום

 שר למוקד הביטחון מכל טלפון כאשר מבחינים באירוע חירום יש להתק
, שם: ולמסור את הפרטים הבאים( 000/טלפון חירום )שבאוניברסיטת חיפה 

 .אופי האירוע ומיקום האירוע

 בכל מקרה פציעה יש לגשת למרפאה לקבלת טיפול רפואי. 

 בעת הישמע אזעקה יש להקשיב להודעה במערכת הכריזה ולנהוג לפי ההוראות. 
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 לאזור ( הליכה מהירה לא ריצה)יע במהירות האפשרית במקרה של פינוי יש להג
 .הפינוי הקרוב ביותר למקום העבודה

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

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

 .בטלפון הקרוב( 000/

  יש לשטוף את אזור הפגיעה במשך ( 'וכד,מעבדות)במקרה של פגיעה מחומר כימי
 .דקות במשטפות החירום 40-לא פחות מ

 
 :ציוד מגן אישי

  נעליים סגורות עם סוליה נגד החלקהחובה לנעול נעלי מגן או מגפי מגן או. 

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

 אסורה העבודה בבגדים מלוכלכים ומשומנים. 

 עליהם לעבוד עם מכנסיים ארוכים בלבד, גברים ונשים כאחד. 

 חובה לחבוש כובע עבודה למען בטיחותכם. 
 

 :ודהכללי זהירות בעב

  הבט קדימה ולצדדים –ראה לאן אתה הולך. 

 שמור על סדר וניקיון במקום ובאזור עבודתך. 

 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. 

 טובים ללא השגחהאין להשאיר אזורים ר. 

 
 :עבודה בגובה

 הסמכת מסמכי הצגת לאחר תתבצע,מטר 2 שמעל בגובה המבוצעת עבודה כל 
 2007 ז"התשס בגובה לעבודה הבטיחות פי תקנות על בגובה לעבודה העובדים

 .העבודה ממזמין בטיחות אישור בקבלת צורך ויש
 בבולם המלווה בלבד מלאה בטיחות ברתמת שימוש י"ע תתבצע בגובה עבודה 

 .סנטריה / קשירה בעל מגן וכובע תקני נפילה

 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 

 עילייםמטר לקווי מתח  0 -אין לבצע גיזום  במרחק הקרוב  מ. 
 

 :חשמל

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

 .מצב
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 אסור להתיז מים על נקודות חשמל. 

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

  חל , בעל ציפוי כתום בלבד, מטר 00כבל מעריך יהיה בעל אורך מכסימלי של
 .מ ליצור קו חשמל ארוך יותר"איסור מוחלט לחיבור מספר כבלים מעריכים ע

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

 י חשמלאי מוסמך"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 ( 'מסכה וכד, כפפות)חובה להשתמש האמצעי מיגון מתאימים
 .בחומר מסוכן

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

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

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

 העבודה בסיום משומש שמן לפנות יש.  

 רגילה פסולת של איסוף לפחי מסוכנת פסולת להשליך אין.  

 לאתרים בניין ופסולת מסוכנות פסולות פינוי אישורי של עותק להעביר יש 

 .ובקרה תיעוד לצורך לאוניברסיטה מורשים

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

  חומר עם חומרחל איסור מוחלט לערבב. 
 

 
 הצהרת הקבלן:

 

_____________:הקבלנית החברה שם  

________________: תאריך עד______________ : עבודה מתאריך תאריכי  

 מתחייב בזאת לפעול על פי פקודת הבטיחות בעבודה וכל תקנותיה  ההחתום מט אני

 .וכל דין או חוק בישראל וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין

 חיפה מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי  אוניברסיטתהחתום מטה המועסק בשטח  אני

כן נהירים לי כמו , חיפה באוניברסיטת הנהוגים והאיכותהוראות ונהלי הבטיחות 

 .ומתקניה ההסיכונים האפשריים לאדם ולסביבה בשטחי

 סדרי העבודה , ת ואיכות הסביבה"הבבבזאת לקיים את כל דרישות  חייבמת הנני

חיפה ולנהוג בהתאם לכל הוראות אנשי מחלקת  באוניברסיטתוהמשמעת הנהוגים 

 . חיפה כפי שינתנו לי מפעם לפעם אוניברסיטתהבטיחות של 
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 ואיכות הסביבה ינקטו נגדי צעדים  הבטיחותלי כי במידה ולא אעמוד בדרישות  ידוע

במקרה כזה לא . הפסקת עבודה זמנית ועד להרחקתי ממקום העבודה: שונים כגון

 .אהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי בגין כך

 י ממונה הבטיחות בכל "תדריך שאדרש ע7 החתום מטה מתחייב להגיע לכל הדרכה אני

 .זמן שאדרש

 הקבלן

_____________________: שם  

__________________: ז.ת' מס  

___________________: מקצוע  

___________________: כתובת  

___________________: חתימה  

___________________: תאריך  

 ממונה הבטיחות:

_____________________: שם  

 _______________________: חתימה
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 'ה נספח

 אישור עריכת ביטוח
 ________________: תאריך

 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 חיפה, הר הכרמל, דרך אבא חושי

 ("האוניברסיטה": להלן) 
 
 ,.נ.ג.א

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

 _________עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום  אישור 
הובלה  ואחסנה של , שירות, אחריות, האוניברסיטה לבין הספק לאספקה בין
 ,"המסכים"
 (העניין לפי, בהתאמה, "ההסכם"או 7ו" שירותיםה", "המוצרים": להלן)

 
 

ערכנו את הביטוחים ________ ועד ליום ________ מאשרים בזאת כי החל מיום  הננו
- :או השירותים המסופקים למזמין7גין המוצרים וב לרבות, המפורטים להלן בגין פעילות הספק

 

  המוצר אחריות ביטוח  .4

או לרכושו של 7לגופו ו שייגרמואו נזק 7על פי דין בגין אובדן ו הספקשל  האחריות לכיסוי
או 7או הוכנו ו7מוצרים שיוצרו ועקב ( במפורש האוניברסיטהלרבות )או גוף 7וכל אדם 
או מי מטעמו לרבות 7או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק ו7או נמכרו ו7סופקו ו

ובמצטבר  למקרה$ 000,000בגבולות אחריות בסך של , במפורש המוצרים שבנדון
 . יתלתקופת ביטוח שנת

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

 .חודשים 42: תקופת גילוי
 

בכפוף , בגין אחריותו עקב המוצרים האוניברסיטהכאמור הורחב לכלול את  הביטוח
 .לסעיף אחריות צולבת

  
 
או נזק 7פגיעה ו בגיןאחריות הספק על פי דין  לכיסוי אחריות כלפי צד שלישי ביטוח .2

ומבלי לגרוע מכלליות  – לרבות)או גוף 7או לרכושו של כל אדם ו7העלולים להיגרם לגופו ו
למקרה ובמצטבר לתקופת $ 000,000אחריות בסך של  בולותבג, (האוניברסיטה –האמור 
משנה  קבלני, אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים הביטוח. שנתית ביטוח

 . בדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומיועו
 

או 7למעשי ו ולעניין אחריות נוסףאת האוניברסיטה כמבוטח  לכלולהורחב  הביטוח
 .צולבתבכפוף לסעיף אחריות , או מי מטעמו7מחדלי הספק ו

 .ייחשב כרכוש צד שלישי, לצורך ביטוח זה, האוניברסיטה רכוש
 
או 7ו[ נוסח חדש]של הספק על פי פקודת הנזיקין  חבותו לכיסוי אחריות מעבידים ביטוח ./

לצורך מתן המועסקים עובדיו כל  כלפי 4340-ם"התש, חוק האחריות למוצרים פגומים
תקופת ביטוח ובמצטבר ל למקרה, לתובע$ 0,000,000 בגבולות אחריות של, השירותים
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ת נוער וכן בדבר חבות העסק, הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה. שנתית
 . היה וייחשבו לעובדיו משנה ועובדיהם קבלני, הספק כלפי קבלנים

יחשב למעביד של יורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף היה וכאמור ההביטוח 
נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי  אוההספק או אם ייקבע כי  מעובדימי 
 .מעובדיומי 

 
 

  – לכל הפוליסות כללי
 
 פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על  לתשלוםמאשרים כי ידוע לנו שהאחריות  הננו

 .ובשום מקרה לא על האוניברסיטה, הספק בלבד
 

 לא תפגע בזכויות האוניברסיטה על פי  לבתנאי הפוליסות על ידי הספק בתום  הפרת
 .הפוליסות

 
 ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  הינם ל"מאשרים כי כל הביטוחים הנ הננו

או תביעה בדבר שיתוף 7או דרישה ו7טענה ו כלואנו מוותרים על , או לטובתה7האוניברסיטה ו
 .ביטוחי האוניברסיטה

 
 אלא , יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח לא ל"מתחייבים כי הביטוחים הנ הננו

 .רשום בדואר, בכתב, למזמיןיום  10בהודעה מראש של 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 


