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  אמבו 1

, ")היחידה: "להלן(באמצעות יחידת המחשוב ") אוניברסיטהה"להלן (אוניברסיטת בר אילן  1.1

  מחשבים לפקולטה למדעי החיים60אספקה ותמיכה עבור למזמינה בזאת הצעות מחיר 

  נספחים 1.2

 ויפורשו באופן העולה בקנה אחד עם ,ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים

 :הם ,תכלית המכרז ומטרתו

 ;הנדרשת מהספקתיאור הפעילות   –  1נספח  1.2.1

 ; לרבות נספחיו, לביצוע הפעילותההתקשרות חוזה   – 2 נספח 1.2.2

 ;לרבות נספחיה, הצעה חוברת הגשת  –   3 נספח 1.2.3

 אופן התנהלות המכרז 2

  זלוח זמנים למכר 2.1

  תאריך  פעילות

  13/4/2011', יום ד  מועד פרסום המכרז

  3/5/2011 ועד ליום 26/4/2011החל מיום   מועדי תשלום עבור השתתפות במכרז

  12:00 בשעה 3/5/2011  מועד אחרון לשאלות הבהרה

  12:00 בשעה 12/5/2011', יום ה  מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

  12/8/2011  תוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה

  

  דמי השתתפות במכרז 2.2

  מציעים המעוניינים להגיש הצעה ירכשו את טפסי המכרז בתמורה לתשלום  2.2.1

  .  למציעמקרהשלא יוחזר בכל ,  500₪של 

  מכרז יש לפנות לדודו שוורץ בטלפוןב ביצוע התשלום עבור ההשתתפותלתאום  2.2.2

  .il.ac.biu.mail@schwartz.david: או בדואר אלקטרוני, 7384557-03 

  םהתשלו על העתק הקבלה את להצעתו לצרף המציע על 2.2.3

 אודות פרטים להשאיר יש מכרזב ביצוע התשלום עבור ההשתתפות בעת 2.2.4

 מספר, טלפון מספר, כתובת, המציע מטעם קשר איש שם, המציע שם (המציע

  ). אלקטרוני דואר וכתובת' פקס
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  אופן מסירת ההצעה 2.3

במעטפה , בשני עותקיםיש להגיש " 19/11' הצעה למכרז מס"את ההצעה המסומנת  2.3.1

גשת מהמועד האחרון להלא יאוחר , לא סימני זיהוי של המציעל, סגורה וחתומה

  בבניין המנהלה103 בחדר לתיבת המכרזים הממוקמת 2.1הצעות המוגדר בסעיף 

  .ל תכנון ארגון ולוגיסטיקה" לשכת סמנכ- )402(

 . המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת 2.3.2

ון להגשת הצעות לא תיבחן הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחר 2.3.3

 .ותוחזר לשולחה

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום 2.3.4

בכל מסמכי המכרז , על המציע לחתום בראשי תיבות על כל עמוד בהצעה המקורית 2.3.5

הסכם ההתקשרות וכל מסמך הבהרות שיופץ , חוברת ההצעה, כתב המכרז: לרבות

    .של כל מסמךלמציעים ובחתימה מלאה בסיומו 

 .והבין את האמור בהם, בחתימה זו מצהיר המציע כי קרא את כל עמודי המכרז

  תקפות ההצעה 2.4

 פרק במסגרתכש, 20118/12/ת בתוקף עד לתאריך וכעומדייחשבו  יםת המציעוהצע 2.4.1

  .תפעל להשלים את בדיקתןהאוניברסיטה  זמן זה

 .  תקופה זואין האוניברסיטה מתחייבת להשלים את בדיקת ההצעות במהלך 2.4.2

 . תתבצע פנייה לכלל המציעים לצורך הארכת תוקף הערבות, במקרה זה 2.4.3

 הנחיות למציעים 2.5

 נפרד בלתי חלק מהווה, אליה המצורפים המסמכים לרבות, ההצעה חוברת הגשת 2.5.1

 בין סתירה של במקרה, זאת עם. במכרז הקבוע של השלמה ומהווה, המכרז ממסמכי

תפורש הסתירה באופן המקיים את תנאי , המכרז גוף לבין ההצעהחוברת הגשת 

 .המכרז

 המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים 2.5.2

 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון

 .פרשנות לצרכי ישמשו ולא נוחות למטרות הן ובנספחיו במכרז הסעיפים כותרות 2.5.3

 המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעילתה הבתובענ לדון הבלעדית השיפוט סמכות 2.5.4

 . מרכז במחוז המוסמכים

כל ההצעות אשר המציע יגיש במהלך התהליך הן סופיות ואינן ניתנות לשינוי אלא  2.5.5

 .או המציע אישר כי נפלה טעות משמעותית במסמכים/אם נכתב אחרת במסמכים ו
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    . הינם רכוש האוניברסיטה, כל המסמכים המצורפים בזאת 2.5.6

 .  חייב שלא לעשות כל שימוש במסמכים שלא לשם הגשת הצעתוהמציע מת

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי  2.5.7

, לרבות הדינים והתקנים הרלוונטיים, פי מכרז זה-הקשור לביצוע ההתקשרות על

או /ידיעה ו- ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי

 .התאמה-או אי/טעות ו

למעט , המציע לא יסתמך בהצעתו על כל מצג או הצהרה שנעשו על ידי האוניברסיטה 2.5.8

או בהודעות הבהרה שיוצאו על / והצהרות מפורשות הבאות לביטוי במסמכי המכרז

 .ידי האוניברסיטה

והוא , או שירותים/ידוע למציע כי האוניברסיטה אינה מחויבת להיקף פריטים ו 2.5.9

או פריטים בהתאם לתנאי /ר כי יש ביכולתו לספק לאוניברסיטה כל שירות ומצהי

 . מכרז זה

ולא לבוא בהסדרים , הצעות עם מציעים אחרים/המציע מתחייב שלא לתאם מחירים 2.5.10

המציע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד . עם מציעים פוטנציאליים אחרים

. ין היתר בהיותה בגדר הסדר כובללאמור לעיל עלולה להוות עבירה פלילית ב

האוניברסיטה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול הצעות בהן קיים 

 . לדעתה חשש לתאום פסול כאמור

 כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 2.5.11

  .תיפסל – להסבירו שניתן ומוצק ברור כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית היא

או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי /למציע לא תהיינה כל תביעות ו 2.5.12

ולהתקשרות ) ' בה וכיובההזכיי, אופן ניהולה(הקשורות להזמנה , האוניברסיטה

או כלפי כל התקשרות אחרת שתבוצע על ידי האוניברסיטה /שנחתמה בעקבותיה ו

 .כתוצאה מהזמנה זו

 .ב" המצתנאי ההתקשרות הינם כמפורט בהסכם 2.5.13

 אלא ,כל ההצעות אשר המציע יגיש במהלך התהליך הן סופיות ואינן ניתנות לשינוי 2.5.14

 .או המציע אישר כי נפלה טעות משמעותית במסמכים/אם נכתב אחרת במסמכים ו

או /הערה או הסתייגות במסמכי המכרז ו, מחיקה, תוספת, אין לרשום כל שינוי 2.5.15

 .בהסכם למתן השירות ונספחיו

או הסתייגות במקום הטעון מילוי אשר יוכנס /או אי השלמה ו/כל שינוי ו  .א

  .עלולים לגרום לפסילת ההצעה, באחד ממסמכי המכרז
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או מסמכים אחרים שיש לצרף למסמכי ההצעה , אם הוגש טופס הצעת מחיר  .ב

תוספת או השמטה , לוקים בחסר או כוללים שינוי, מותנים, כשהם מסויגים

ית לראות את הצעת המחיר ויתר  רשאהאוניברסיטהתהיה , כלשהם

ההסתייגויות או ההתניות , כאילו הוגשו ללא השינויים, המסמכים שהוגשו

או לפסול את ההצעה  לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלי חובת , האמורים לעיל

  .הנמקה

 את להעלות רשאי, להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע 2.5.16

 .ההבהרות הליך מסגרתב הערותיו או השגותיו

 הבהרות והסתייגויות למכרז, שאלות 2.6

בכתב , שאלות ובקשות הבהרה יופנו באופן שיאפשר לזהות בברור את הפונה, הערות 2.6.1

או בדואר אלקטרוני , 03-7384557בפקס מספר , בלבד לעורך המכרז

michrazim.log@mail.biu.ac.il  על פי המועדים המוגדרים בלוח הזמנים לביצוע

     .רזהמכ

 . פרק ופירוט השאלה/ סעיף ' המציע יציין מס

  שבאתר הלוגיסטיקהיפורסם בדף המכרזיםהכולל את התשובות לשאלות , סיכום 2.6.2

שרכשו את מסמכי ,  לכל המציעיםעל פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, יישלחו

  . י המציע לחוברת הגשת ההצעה"חתום ע,  ויש לצרפו.המכרז

לה את ביטויה במסגרת מסמך זה אינה מחייבת את כל תשובה אשר לא קיב  .א

  . האוניברסיטה

 .באחריות המציעים לוודא קבלת סיכום התשובות  .ב

 החוזה על חתימה 2.7

 להמציא הזוכה יידרש, האוניברסיטה ידי עלכניסת החוזה לתוקף ל כתנאי 2.7.1

, המסמכים כל את, הדרישה בהודעת שייקבע המועד בתוך, לאוניברסיטה

 על תקף ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים וריםוהאיש ההתחייבויות

 .ביטוחים קיום

 ערבות ("למכרז המצורף בחוזה כמפורט ערבות לאוניברסיטה ימציא במכרז הזוכה 2.7.2

 מקבלת הודעת הזכייה  ימי עבודה10עם חתימת ההסכם וזאת תוך , ")ביצוע

  .מהאוניברסיטה

. המכרז תנאי של הפרה הווהמ לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי 2.7.3

 המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה במקרה

 לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את לחלט וכן, במכרז

 כתוצאה לה שייגרם נוסף נזק כל בגין המציעמ להיפרע האוניברסיטה של מזכותה

 .מההפרה
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 החוזה של אחרת הפרה של במקרה או, כאמור המסמכים תהמצא אי של במקרה 2.7.4

 כזוכה בתור הבא במציע לבחור המכרזים ועדת רשאית, חתימתו לאחר בסמוך

 .החלופי הזוכה על יחול, זה קטן בסעיף ולרבות, לעיל והאמור, במכרז

  הבהרות או נוסף למידע דרישה 2.8

 בעל או בכתב רותהבה המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת 2.8.1

המלצות או אישורים המתייחסים לדרישות , השלמת מידע חסר, להצעה פה

 שלא בלבדו, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה, המפורטות במכרז

 על הוגן בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה

  .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות. אחרים מציעים

 אם, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת 2.8.2

 .המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה

 אלה על חלופיים או נוספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת 2.8.3

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל המפורטים

 יברסיטה רשאיתהאונ 2.9

    . חלקו או, כולו, המכרז של שלב בכל המכרז את לבטל 2.9.1

  .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של סעד על בזאת מוותרים המציעים

 למציעים לצורך קבלת הבהרות ונתונים נוספים אשר נדרשים לצורך בחינה לפנות 2.9.2

  .כאמור לעיל, תקינה של ההצעה

עם כל מציע שיבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי , שירותלהתקשר בהסכם לאספקת ה 2.9.3

  . והבלתי מסויג ובתנאים הקבועים בהצעה זו

או לקבל חלקים , או שלא לקבל אף הצעה, להחליט שלא לקבל הצעה כלשהי 2.9.4

או , או לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים ולהתקשר עם מספר מציעים, מהצעה

בכפוף להוראות , אם לשיקול דעתהוהכול בהת, לממשה בשלבים או לבטל הצעה זו

  .הזמנה זו ובכפוף להוראות כל דין

מבלי שהמחירים ליחידה ישתנו עקב שינוי , להגדיל את היקף השירות או להקטינו 2.9.5

 .זה

 או במכרז שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית האוניברסיטה 2.9.6

המועד למתן הבהרות וכן לשנות את , לתקן את דרישות ההצעה זה ובכלל, פיו על

 .זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות
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 פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם 2.9.7

אשר במהלך , האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעתו של מציע

עמד , שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת מכרז זה

זאת על , או שירותים/האוניברסיטה במסגרתם סופקו טובין ובקשרים חוזיים עם 

ובהתבסס על ניסיונה עם המציע והתנגדותה , בסיס שיקול דעתה הבלעדי

 .או השירותים נשוא המכרז/להתקשרות עם המציע בחוזה להספקת הטובין ו
  

 במסמכים האוניברסיטה קניין 2.10

 הכנת לשם למציע שאליםמו הם, האוניברסיטה של הרכוש הם המצורפים המסמכים כל

 יגיש אם בין, ההצעה להגשת האחרון המועד עד למזמין להחזירם ועליו, והגשתה ההצעה

 מלבד אחרת מטרה לשום בהם להשתמש או להעתיקם רשאי המציע אין. לא אם ובין הצעה

 .עריכת הצעה למכרז זה

  

  עדרישות סף מהמצי 3

  כללי 3.1

 כל על ,לפחות, ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז 3.1.1

 התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים התנאים

  .יפסלו –המפורטים

 סף תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי 3.1.2

 כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של ןובארג קשור בתאגיד

  .הסף בתנאי

  מעמדו המשפטי של המציע 3.2

 פי על בישראל הרשום תאגיד להיות המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי 3.2.1

  .דין

  .תאגידים למספר המשותפת הצעה להגיש אין 3.2.2

  .מטעמו החתימה מורשי שמות את ההצעה בטופס לציין המציע על 3.2.3

  :ההצעה לטופס לצרף המציע על 3.2.4

 ;)צילום (והתאגדות על המעיד הרלוונטי מהמרשם אישור  .א

 .המציע אצל החתימה מורשי זהות בדבר ח"רו או ד"עו של תקף אישור  .ב

 בעבירות 1977ז "מציע אשר מנהליו לא הורשעו בעבירות על פי חוק העונשין התשל 3.2.5

הכל , אי דיווח לרשויות המס, או בעבירה שעניינה אי העברת ניכויים/שיש עמן קלון ו

  .צעות מחירבשבע השנים שקדמו ליום פרסום הבקשה לה
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  ניסיון ואיתנות פיננסית 3.3

על הגוף המציע להיות משווק מורשה למכירת כתנאי מוקדם להשתתפותו במכרז  3.3.1

  . DELLחומרה ונותן שירות מורשה למחשבים מטעם חברת 

 3על הגוף המציע להיות בעל ניסיון במהלך כתנאי מוקדם להשתתפותו במכרז  3.3.2

בשיווק ומכירת מחשבים מתוצרת למועד האחרון להגשת ההצעות  שקדמו השנים

 :על פי המפורט להלן, DELLחברת 

 2 – באופן שוטף ל  באתר הלקוח ובמעבדההגוף סיפק מחשבים ושירות  .א

למועד האחרון להגשת  שקדמו  השנים3במהלך ,  לפחותמוסדיים לקוחות

 .מתוכם לפחות גוף ציבורי אחד, ההצעות

 . מחשבים30פים הינו היקף המחשבים המינימלי שסופקו לכל אחד מהגו  .ב

על הגוף המציע להיות מפעיל של מעבדת שירות כתנאי מוקדם להשתתפותו במכרז  3.3.3

  .בבעלותו או בהסכם התקשרות ארוך טווח, DELLותמיכה מורשית מטעם חברת 

המציע להיות בעל מחזור עסקים הגוף על כתנאי מוקדם להשתתפותו במכרז  3.3.4

    .)2008-2010( השנים 3 -מבכל אחת ,  לשנהח"ש 250,000מינימלי של 

  ערבות ההצעה 3.4

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם , כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז 3.4.1

ומימוש ההצעה אם , להבטחת עמידתו בהתחייבויותיו על פי הצעתווזאת , המציע

לפי הנוסח , ₪ 15,000על המציע לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית על סך . יזכה

 .2011/812/: שתהיה תקפה עד לתאריך, 2פח המצורף בנס

  .המציע לבין הערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת ,המציעים של ליבם לתשומת 3.4.2

 ערבות מצורפת "– המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע 3.4.3

  . ויצרפה במעטפה סגורה המחוברת לחוברת ההצעה"מקורית

 מכל ההצעה הזוכה בחירת תהליך עות יתארךלאחר המועד האחרון להגשת ההצ אם 3.4.4

 הערבות תוקף את להאריך מהמציע לבקש רשאית האוניברסיטה תהיה, שהוא טעם

 . לנכון מצאתש כפי, נוספת בתקופה

, מציע שיבחר שלא להאריך את תוקף הערבות במועד זה יוכל למשוך את הצעתו 3.4.5

 .מבלי שהערבות תחולט

 המפורטות בנסיבות, חלקה או כולה, ערבותה את לחלט רשאית תהיה האוניברסיטה 3.4.6

- ע"תש, )גבוהה להשכלה מוסד של התקשרויות (המכרזים חובת  בתקנות22בתקנה 

  .לה ובכפוף, 2010
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 המציעים ערבויות את ברשותה להחזיק הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה 3.4.7

 צורך שייווצר למקרה זאת, המכרז הליכי סיום לאחר יום 60 במכרז במשך זכו שלא

  .אחר מציע של זכייתו ביטול עקב במכרז כזוכה מציע על להכריז

תחולט ערבות , בפרק הזמן הנדרשאם המציע שהצעתו נתקבלה לא יחתום על החוזה  3.4.8

  .ההצעה

ערבויות ההצעה יוחזרו למציעים שלא זכו לאחר חתימת החוזה עם המציע שהצעתו  3.4.9

  .  י האוניברסיטה"נתקבלה ע

 . כאמור בהסכם, ליף ערבות זו בערבות לביצוע החוזההמציע הזוכה יידרש להח 3.4.10

על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח וכי : לתשומת לב המציעים

 .באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז זה

 .יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק

ות גם אם יהיו בה סטיות קלות ולא מהותיות לאוניברסיטה שמורה הזכות לקבל ערב

 .מהנוסח המצורף

  בנה ותכולת ההצעהמ 4

 הכוללים את  עותקים זהים2 –ב  ,3נספח בהצעה תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת ה 4.1

 בהדבקה או בספירלה או בכל דרך כרוכים, כל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם

 .תושתמנע את פירוק החובר

 של מצולם דף להוסיף המציע רשאי, למכרז מענה מתן לצורך שורות חסרות הןשב בטבלאות 4.2

 לטופס יוצמד המצולם הדף. הנוסף הפירוט לצורך השורות מספר את המרחיב ,הטבלה

 .הטבלה מפורטת שבו במקום ההצעה

 מסמכים בשפות אחרות הדורשים תרגום .בעבריתוהמסמכים הנכללים בה יוגשו  ההצעה 4.3

 . ואליהם יצורף הנוסח המקורי בשפת המקוריתורגמו לעברית

 ההצעה במסמכי עיון זכות למשתתפים יש, דין כל להוראות בהתאם כי למציעים ידוע 4.4

 לא כי מבקש הוא אשר ,בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי סבור והמציע במידה. הזוכה

 פי על, לציין על גבי חוברת ההצעה את הסעיפים המהווים עליו בהם עיון כל יתאפשר

 .או מקצועי והנימוקים לכך/הצהרתו סוד מסחרי ו

 ההחלטה וכי חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעת כי המציעים על ומוסכם ידוע מקרה בכל 4.5

 אך המציע עמדת את תשקול אשר ,ועדת המכרזים בידי נתונה שהוא כל פרט חיסיון בדבר

 .לקבלה מחויבת אינה

חובה למלא את . שות למסמכים של המציעבחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרי 4.6

בסדר המפורט בחוברת ההצעה , לצרף את כל המסמכים הנדרשים, חוברת ההצעה בשלמותה

  .  ולציין על גבי המסמכים את הסעיפים אליהם מתייחסיםונספחיה
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או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת המכרז עלולה שלא /הצעה חלקית ו 4.7

  .להיבדק ואף להיפסל 

  

  .מ"ולא יכללו מעח "המחירים המוצעים יהיו בש

  

  .מ"ללא מע, השוואת הצעות המחיר תתבצע על פי המחיר שהוצג בהצעות

  

התקף במועד הוצאת חשבונית , מ"י אחוז המע"יהיה עפ, מ"המחוייב במע, מ לספק"תשלום המע

  .התשלום

  

  :הצעה תתייחס לנושאים המפורטים מטהה

  

  צעת המחירה 4.8

 .1בנספח שבמפרט המצורף  3מחשבים בתצורות הנדרשות בסעיף הצעת מחיר ל 4.8.1

 ).אופציונאלי( האחריות  שנות3הצעת מחיר לשנת אחריות נוספת לאחר גמר  4.8.2

  .)אופציונאלי (500GBהצעת מחיר לשדרוג המחשבים לכונן קשיח בנפח  4.8.3

לרבות , על כל מרכיביו כולל את כל הוצאות הספק, ל המציע לקחת בחשבון שמחיר זהע

, עלויות גיוס והפעלת עובדים על כל המשתמע מכך, לוגיסטיקה, הוצאות טיפול בהזמנות

  .'ביטוחים וכו,  שנים3שירות ואחריות לתקופה של 

  

שלא במסגרת הסכום , האוניברסיטה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה

  .המוצע

  

  יסיון המציע ורשימת עבודות דומותנ 4.9

 בשנות הניסיון הנדרשות בדרישות הסף במתן שירותים הדומים ומציע יפרט את ניסיונה

  .תוך ציון היקפו הכמותי והכספי, בכל רחבי הארץ, לנדרש במכרז זה

  

מאחר ובחינת איכות ההצעה מבוצעת על בסיס טבלאות פירוט הניסיון המוצגות בחוברת 

  .רזהמציע נדרש לפרט ניסיון מעבר לדרישות הסף המוגדרות במכרשאי , ההצעה

  

  .באפשרות המציע להוסיף צילומים של הטבלאות ולפרט בהן את פירוט הניסיון

  

 שברשימה על מנת לברר פרטים ורמת שביעות רצון הלקוחות לפנות אל ה יכולהאוניברסיטה

  .של הלקוח

  

ל ובעלי מידע רלוונטיים על "האוניברסיטה רשאית לפנות גם ללקוחות שאינם ברשימה הנ

באוניברסיטה או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על בסיס מידע הקיים 

  . שלא מלקוחות חיצונייםהמידע הקיים אצל
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  תונים כלליים של המציענ 4.10

  :לרבות, ל המציע לפרט את מבנה הארגון שלוע
  

 נתוני הצוותים המיועדים לביצוע הפעילות 4.10.1

  :הכולל את התחומים הבאים, צוות הקבועהנתונים על   .א

  .עלים במעבדת המציעטכנאים הפו -

  .אנשי שירות ותמיכה במוקד השירות של המציע -

  .צוות הובלה והתקנה -
  

  . הרלוונטיםכישוריהם וניסיונ, המציע יפרט את הרכב הצוות לכל נושא
  
 .נתוני טכנאי הבית  .ב

  

תעודות ואישורים על הסמכות שעבר , על המציע לצרף קורות חיים מפורטים

 .הטכנאי

 
 .רות במוקד הספקאשת השי/ נתוני איש   .ג

 

 אמצעי המציע וחוסנו הכלכלי 4.10.2

על המציע להציג בהצעתו אך ורק את האמצעים שיועמדו לצורך ביצוע הפעילות 

  :במסגרת מכרז זה כגון
  

  .'מעבדת שירות וכו, מוקד שירות,  משרדים-מבנים   .א

    .הבעלות והכתובת, ל המציע לציין את השטחע
  

 ).' וכוDELL ,ISO הסמכות מטעם(הסמכות בהן מחזיק המציע   .ב

  
 כלים המשמשים להובלת המחשבים והמשמשים את הטכנאי –כלי רכב   .ג

 .לביצוע הפעילות

  
 .מחזור כספים שנתי  .ד
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  יטת העבודה המוצעתש 4.10.3

. על המציע לפרט בהצעה את השיטה בה הוא עומד לבצע את השירותים נשוא המכרז
ן ההליכים י המציע לבי"בין שיטת העבודה המוצעת עסתירה בכל מקרה של 

 אלא אם כן הודיעה ,ההליכים המובאים במכרז קובעים, המובאים במכרז
, כולה או חלקה, האוניברסיטה לספק בכתב כי שיטת העבודה המוצעת על ידו

   :הפירוט יתייחס לנושאים הבאים.  עליהמקובלת 

  .אופן הטיפול בהזמנה ממועד קבלתה ועד לאספקתה  .א

במקרה בו מוכן הספק (וגדר במכרז התחייבות לזמני אספקה קצרים מהמ  .ב
  ).ללוחות זמנים קצרים יותר

  ).'דיווחים וכו, מסמכים, תיאומים(אופן הובלה ואספקת המחשבים לאתר   .ג

  .אופן הטיפול בתקלה שדווחה מפתיחתה ועד לסגירתה  .ד

 .ציוד ואמצעים של הספק שיוצבו באתרי האוניברסיטה  .ה

  

 ואין להשאיר סעיפים ללא עהבטופס ההצהמפורטים יש לענות על כל הסעיפים 

  .מענה
  

  להצעה לצרף שיש ומסמכים אישורים, תצהירים 4.11

 את להצעתו לצרף המציע על, במכרז המפורטות מסמכים לצירוף מהדרישות לגרוע מבלי
 :הבאים המסמכים

 הערבות כתב. למכרז 3 כנספח המצורף הנוסח את התואם מקורי ערבות כתב 4.11.1

 .הצעהה של המקורי לעותק יצורף המקורי

 גופים עסקאות חוק לפי כנדרש, כדין ספרים ניהול בדבר תקף אישור של צילום 4.11.2

 .1976- ו"תשל, ציבוריים

 .במקור מס ניכוי גובה בדבר המס מרשויות תקף אישור של צילום 4.11.3

 3.2.5מטעם מנהלי הגוף המציע על עמידתם בדרישות המפורטות בסעיף  תצהיר 4.11.4

 .ד"עו ידי על מאומת, בדרישות הסף

ורי הסמכות מטעם יצרנית הציוד על היות המציע ספק מורשה לחומרה ושירותי איש 4.11.5

 .תיקונים מטעמה

 .הסמכות של המעבדה מטעם יצרנית הציוד 4.11.6

 .התחייבות המציע לבצע שימוש לצורכי המכרז בתוכנות מקוריות 4.11.7

 .המציע ידי על חתום כשהוא, למכרז המצורף החוזה 4.11.8

 .המכרז מסמכי רכישת בעבור תשלום על קבלההעתק  4.11.9

זכויות החותמים בשמו , על המציע לצרף אישורים מתאימים לגבי רישום כתאגיד 4.11.10

  .וסמכותו לחייב את התאגיד בחתימתם
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 בכל) מורשה עוסק' מס או. פ.ח' מס (המזהה המספר כי לוודא המציע על: לב לתשומת

 יהיה, ב"וכיו המס רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת לרבות, מטעמו המוגשים המסמכים

 הרשויות מטעם הסבר או אישור לצרף המציע על, המזהה במספר התאמה אין אם. זהה

  .ההתאמה אי בדבר לכך המוסמכות

  קריטריונים ואמות מידה לבחירת הספק  5
  

  :הצעות שיעמדו בתנאי הסף ידורגו על פי אמות המידה שלהלן
  

ם גם מעבר לנדרש על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשים בסעיפי הקריטריוני

  .מאחר שלכל אחד מהם ינתן ציון בהתאם להיקף ולגודל, בדרישות הסף

  

  %20 במשקל –סעיפי האיכות  5.1

  משקל  תיאור  'מס

1.   
, בעלי היקף ואופי דומה לנדרש, ניסיונו של המציע בפעילויות דומות

  ).ןבמידה ויש ניסיו(לרבות ניסיון של האוניברסיטה בעבודה עם המציע 
35%  

2.   
בעיקר מההיבט של רמה ,  דעת של מקבלי שירות דומה מהמציעחוות

  .גמישות לשינויים, עמידה בלוחות זמנים, רמת שירות, מקצועית
20%  

  15%  .המיועד לספק את השירות, צוות העובדים של המציע   .3

4.   
חוסנו הכלכלי ויכולתו לבצע , אמצעי המציע אשר יופעלו במהלך הפעילות

  .את הפעילות לאורך זמן
15%  

5.   
הגישה המקצועית של המציע כפי שבאה לידי ביטוי בשיטות העבודה 

  .המוצגות
15%  

  

תתבצע בחינת , כי במידה ולאוניברסיטה ניסיון מוקדם עם המציע, על המציע לקחת בחשבון

  :בכפוף למספר חוות הדעת הנדרשות, חוות הדעת על פי האמור בטבלה להלן

  

  וגורמים מהם יילקח
  

  רשותחוות דעת נד' מס
  2לקוח   1לקוח   אוניברסיטה

      100%  חוות דעת אחת

    25%  75%   חוות דעת2

  25%  25%  50%   חוות דעת3

  

חלוקת האחוזים תהיה זהה לכל אחד ,  אין ניסיון מוקדם עם המציעולאוניברסיטהבמידה 

  .מהלקוחות
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  %80 במשקל –הצעת מחיר  5.2

  

  כמות  יחידות חישוב  תיאור  'מס

  60   מחשב1  ב בתצורות הנדרשותהצעת מחיר למחש  .1

  2   שנה1  הצעת מחיר לשנת אחריות נוספת  .2

  

  אופן ביצוע הבדיקה 5.3

  .תחילה יבדקו ההצעות מבחינת עמידתן בדרישות הסף

כפי , )5 - 1(יבדקו כל הסעיפים המתייחסים לאיכות הצעות שיעמדו בדרישות הסף ברק 
    .תאימיםנים וינתנו להם ציונים משמפורטים בטבלת הקריטריו

 וציון איכות כולל 5 -  1 בכל אחד מסעיפי האיכות 60%רק הצעות שקיבלו לפחות ציון של 
 .יבחנו גם מבחינת הצעת המחיר,  ויותר75%בסעיפי האיכות של 

 .לא תבחן מבחינת הצעת המחיר ותיפסל, הצעה שלא תעמוד בדרישות האיכות כאמור לעיל

 80%הציון המשוקלל של סעיפי האיכות ועוד  מ20%שיקלול ההצעות יחושב על בסיס של 
  .מהציון המשוקלל של סעיף המחיר

תהיה ) שיקלול ציון האיכות עם ציון המחיר(ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר 
  ).בכפוף לאישור וועדת המכרזים של האוניברסיטה(ההצעה הזוכה 
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   מהספקתיאור הפעילות הנדרשת - 1נספח 
  

 מבוא .1

  

  . מחשבים180הכוללות ,  כיתות הוראה7מדעי החיים ישנן בפקולטה ל

  

  . Dell SFFישנם מחשבים מתוצרת )  מחשבים120 ( כיתות5 -ב 

  

 לרכוש מחשבים פקולטהמעוניינת ה,  בפקולטהמתוך רצון ליצור אחידות בתחום הציוד המחשובי

  .DELLמתוצרת חברת 

  

  היקף פעילות צפוי .2

  

 ים המוצגיםעל פי המפרט, DELL מתוצרת חברת שולחניים  מחשבים60 מבקשת לרכוש פקולטהה

  .3בסעיף 

  

  מפרט המחשב .3

  

  Iאופציה 

  

 דרישות  תיאור

   קטןSFF  מארז

  DELL  יצרן חומרה

  7ווינדוס   מערכת הפעלה

  3G  זיכרון פנימי

   תמיכה בוירטואליזציהE8400  דמעב

  תמיכה בוירטואליזציהChipset  Q43לוח אם 

 160GB   דיסק קשיח

  Vga ,Audio  יציאות

 1Gתומך   כרטיס רשת

USB2 2יציאות אחוריות4' מינ,  יציאות קדמיות   

  USBחיבור  עכבר+ מקלדת 

  ללא  כונן תקליטונים

  ללא  DVD-R/Wכונן תקליטורים 
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  IIאופציה 
  

 דרישות  תיאור

   קטןSFF  מארז

  DELL  יצרן חומרה

  7ווינדוס   מערכת הפעלה

  3G  זיכרון פנימי

  Intel® Core™ I5 Dual Core Processor 650  בדמע

  תמיכה בוירטואליזציהChipset  Q43לוח אם 

 160GB  דיסק קשיח 

  Vga ,Audio  יציאות

 1Gתומך   כרטיס רשת

USB2 2יציאות אחוריות4' מינ,  יציאות קדמיות   

  USBחיבור  עכבר+ מקלדת 

  ללא  כונן תקליטונים

  ללא  DVD-R/Wכונן תקליטורים 

 

 מועד ביצוע האספקה .4
  

  . קלנדארייםימים 30הספק יספק את המחשבים בתוך פרק זמן שלא יעלה על 
  

  הפעילות הנדרשת מהספק במסגרת אספקת הציוד .5
  

  חדשהמכירה פתיחת  .5.1
  

  .הספק יקבל את טופס ההזמנה מהאוניברסיטה ויאשר את קבלתה וקליטתה למערכת

ן לבצע מעקב אחרי התקדמות הטיפול שיאפשר למזמי, הספק ימסור למזמין מספר מזהה

  .בהזמנה
  

  הכנת הציוד אצל הספק .5.2
  

 התאמת הציוד לדרישות ההזמנה  .א
  

 לצורך התקנה מרוכזת של כל IMAGEהמזמין יספק לספק דיסקים המכילים קבצי 

  .המחשבים
  

  : הספק יציין על גבי תעודת המשלוח את הנתונים הבאים- הכנת תעודת משלוח   .ב

  .יטהמספר הסידורי של הפר -

 .בו יותקן הציוד – )חדר, קומה, בניין(איתור מיקום הציוד  -

 

תעודת המשלוח את מספר ההזמנה שנמסרה על על גבי הספק יציין על גבי החשבונית ו  .ג

  .ידי האוניברסיטה
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  תיאום אספקת הציוד .5.3

  

ת המחשוב לצורך תיאום /מספר ימים לפני מועד האספקה המתוכנן ייצור הספק קשר עם יועצ

    . ספקה וההתקנהמועד הא

לצורך ארגון אישור , ת המחשוב את פרטי כלי הרכב שישמש להובלה/הספק ימסור ליועצ

  .כניסה במועד האספקה

  

  אספקת הציוד .5.4

  

הממוקם , ת המחשוב של הפקולטה למדעי החיים/בחדר יועצהספק יוביל ויפרוק את הציוד 

  .' א24 חדר 211בבניין 

  

  .קבלת הציוד בהתאם לטופס ההזמנה ותעודת המשלוחת המחשוב על /הספק יחתים את יועצ

  

  .חשבונית את המיקום בו יותקנו המחשבים באופן ברור/ הספק יציין על גבי תעודת המשלוח 

  

  םמסירת דיווחי .5.5

  

או תעודת המשלוח / את החשבונית ו ימי עבודה3בתוך , לוגיסטיקה/ הספק יעביר לרכש 

  .בגין ההזמנה שסופקה 'ב 5.2ף הנושאות את הנתונים הנדרשים כאמור בסעי

  

  סגירת הזמנה .5.6

    

קניין המחשבים יבצע סגירה של ההזמנה ואישור תשלום לאחר השוואה ואימות החשבונית 

  .מול ההזמנה שבוצעה

  

  תקופת האחריות .5.7

  

 ממועד סגירת ההזמנה על ידי קניין  שנים3הספק יעניק לאוניברסיטה אחריות במשך 

  .המחשבים
  

  ותהארכת תקופת האחרי .5.8
  

עד שנתיים נוספות האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת האחריות ב

  . שנים5וזאת עד לתקופת התקשרות של , אחת כל פרקי זמן של שנהב
  

  .זאת על בסיס הצעת המחיר שיגיש המציע בהצעתו להארכת תוקף האחריות
  

  .אין האוניברסיטה מתחייבת לממש זכות זו, עם זאת
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 ושירותתמיכה  .6

  

  קריאת שירות/ אופן פתיחת תקלה  .6.1
  

  :פתיחת תקלה תתאפשר באופציות הבאות
  

  .עדכון אוטומטי ממערכת התמיכה של האוניברסיטה  .א
  

 מועד פתיחת הקריאה לצורך תזמון –משלוח הודעת מייל לנציגי השירות של הספק   .ב

 .במועד משלוח ההודעה ממחלקת תמיכה במשתמש
  

 . על ידי מחלקת תמיכה במשתמש באוניברסיטהרותעדכון טלפוני של נציגי השי  .ג
  

הספק . מועד פתיחת התקלה לצורך מעקב וחישוב זמני תגובה הינו מועד הפנייה לספק

יידרש למסור לנציג האוניברסיטה מספר קריאה למעקב בתוך שעתיים לכל היותר ממועד 

  . פתיחת הקריאה
  

  מערך שירות ותמיכה .6.2
  

שירכזו את פניות האוניברסיטה במקרים של , והתמיכה מצוות השירות נציגהספק ימנה 

  .תקלות ובעיות
  

  .17:00 – 8:00בשעות , ' ה–' א זה יספק מענה בימים נציג
  

  מעבדת שירות .6.3
  

והמחזיקה ברשותה את כל הציוד , DELLחברת הספק יפעיל מעבדת שירות מוסמכת על ידי 

  .והחלפים הנדרשים לביצוע התיקון בזמן הקצר ביותר

  

וניסיון תואם לביצוע , DELLחברת ת המעבדה יהיה בעל כל ההסמכות הנדרשות מטעם צוו

  .העבודה
  

  זמני תגובה לטיפול בתקלות .6.4
  

  :הספק יידרש לתת מענה לתקלות בתוך פרק זמן כמפורט להלן
  

  זמן היענות מקסימלי לטיפול  מועד ההודעה על התקלה

  -   בבוקר10:00תקלה שדווחה עד השעה 
ולא יאוחר ,  באותו יוםהטיפול יתבצע

  15:00מהשעה 

  -  12:00 ובין 10:00תקלה שדווחה בין 
הטיפול יתבצע לכל המאוחר ביום העבודה 

  12:00ולא יאוחר מהשעה , הבא

  -   15:00תקלה שדווחה עד השעה 
הטיפול יתבצע לכל המאוחר ביום העבודה 

  15:00ולא יאוחר מהשעה , הבא

גי על פי קביעת נצי(תקלות דחופות 

  )התמיכה
   מהדיווח על התקלה שעות3עד   -
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  הגעת טכנאי לאתר וביצוע התיקון .6.5

  

. אשר יהיה הטכנאי המועדף לצורך מתן שירות באוניברסיטה, "טכנאי בית"הספק יגדיר 

של ) במידה וקיימות(הגדרות מיוחדות , טכנאי זה ילמד ויכיר את פריסת הציוד באוניברסיטה

  .'בודה של האוניברסיטה וכואופי הע, הציוד המותקן בה

  

, יגיע הטכנאי לאתר עם כלים וציוד חלופי, לצורך כך. שירות התיקון יהיה ככל הניתן באתר

  .תוכנות אבחון וכל אמצעי נדרש לצורך איבחון וטיפול בתקלה

  

או / ות המחשוב של הפקולטה/ציועיתאם הספק את הביקור עם , לצורך ביצוע הטיפול באתר

  . משתמשמחלקת תמיכה ב

  

  .הטכנאי יגיע לאתר עם הציוד הנדרש ויפעל לתיקון התקלה

  

ברמה זהה או , יתקין הטכנאי ציוד חלופי, במקרה בו הטכנאי יידרש לקחת ציוד למעבדה

  .גבוהה יותר מהציוד המקולקל

  

הטכנאי , )במקרה בו הטיפול לא מסתיים באותו היום(או בסוף יום , בסיום הטיפול בתקלה

לפני עזיבתו את , וקד התמיכה הטכנית של האוניברסיטה על סיום הטיפול בתקלהיעדכן את מ

  .)03-5318733(הקמפוס 

  

  .באחריות טכנאי השירות לוודא סגירת תקלה במוקד

  

  הוצאת ציוד מהאוניברסיטה לצורך תיקון .6.6

  

ייצור קשר עם מוקד התמיכה , במקרה בו נדרש הספק להוציא ציוד לצורך תיקון במעבדה

  .ת ויעדכנם בנושאהטכני

  

  .אותו ימסור פיסית במוקד לפני פינוי הציוד למעבדה, הטכנאי ימלא טופס יעודי

  

הטכנאי יתקין באתר ציוד חלופי ברמה זהה או טובה יותר עד לסיום הטיפול בתקלה והחזרת 

  .הציוד המתוקן למשתמש

  

  .וניברסיטהמשך סבב התיקון של הציוד לא יעלה על שבועיים מיום לקיחת הציוד מהא
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 כוח האדם הנדרש מהספק .6.7

  

  טכנאי בית  .א

  

הספק .  אשר יוקצה לפעילות התיקונים באוניברסיטה,מחשביםהספק יפעיל טכנאי 

ובלא שדאג להכשיר טכנאי בית , יימנע מהחלפת הטכנאי ללא אישור האוניברסיטה

  .אשר יטפל בתיקונים הנדרשים באוניברסיטה, חדש

  

ואת נהלי העבודה הנהוגים , ההגדרות המתאימות, ביםתצורת המחשהטכנאי יכיר את 

  .באוניברסיטה

  

ויעדכן , הטכנאי מטעם הספק יעמוד בקשר שוטף עם מוקד השירות של האוניברסיטה

  .סיום הטיפול בתקלהבעת בעת הגעתו ו

  

  אשת קשר במוקד השירות של הספק/ איש   .ב

  

עילות של אשת קשר במוקד השירות לצורך הטיפול בפ/ הספק יגדיר איש 

  .האוניברסיטה

  

באופן שיתמוך בביצוע הפעילות , בנוסף יפעיל הספק צוותים מנהליים על פי צרכיו

  .ברמה גבוהה

  

 אמצעים הנדרשים מהספק .6.8

  

באופן (בין אם בבעלותו ובין אם בהסכם התקשרות ארוך טווח , מהספק יידרש להפעיל  .א

. DELL חברת המאושרת על ידי מעבדת שירות )שיכסה את תקופת ההתקשרות

  .במחשביםמאובזרת ומצויידת בהתאם לדרישות הטיפול המעבדה תהיה 

  

לצורך מתן ומחשבים חלופיים חלקי חילוף , המעבדה תחזיק בכל הציוד והאמצעים

  .השירות הנדרש ברמה הגבוהה ביותר

  

לביצוע ,  לאוניברסיטההמחשביםפעיל ניידות שירות ורכבי הובלה לצורך הבאת יהספק   .ב

 .מהאוניברסיטה ואליההמחשבים ים בשטח ושינוע התיקונ

 

תיאום ביקור , לצורך קבלת דיווחים על תקלות,  שירותגורם / פעיל מוקד יהספק  .ג

 . לטיפול בתקלות וביצוע תיאומים שונים מול הגורמים השונים באוניברסיטההטכנאי
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  בעלי תפקידים מולם יעבוד הספק .7

  

תקלות . ת המחשוב של הפקולטה למדעי החיים/א יועצנציגת האוניברסיטה לביצוע הפעילות הי

  .וקריאות לשירות יתבצעו דרך מחלקת תמיכה במשתמש והמערכת האוטומטית

  

  .03-5317679  –  שגית אהרון

  .03-5318733  –  מחלקת תמיכה במשתמש

  

 משך ההתקשרות .8

  

 תקופת ההתקשרות לאספקה ושירות למחשבים תחל לאחר חתימת האוניברסיטה על ההסכם

  .שנים 3ותימשך 

כ "ובסה( נוספות  שנים2עד , באפשרות האוניברסיטה להאריך תקופת התקשרות זו במשך שנה אחת

  ). שנים5

זאת על פי שיקול דעתה , באפשרות האוניברסיטה לקצר את משך ההתקשרות עם הספק, עם זאת

  .הבלעדי

  

    .םהצהרתו ועל ההסכ, על המציע לחתום בחתימה מלאה ומחייבת על הצעתו .9

הצעת המציע והסכם ההתקשרות יהפכו להסכם מחייב לגבי המציע , מסמכי המכרז על כל תנאיהם

עם קבלת הודעת האוניברסיטה כי המציע זכה במכרז וחתימת האוניברסיטה על , אשר יזכה במכרז

 .בהסכם כנדרש, הספק ידי על בטוח ואשורי בנקאית ערבות מסירת ולאחר, ההסכם

  

 . כל הפרטים הנדרשים על פי מכרז זהעל ההצעה לכלול את .10

  

 . ההצעה שתבחר על ידי האוניברסיטה תצורף כנספח להסכם ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו .11

  

כל ההצעות אשר המציע יגיש במהלך התהליך הן סופיות ואינן ניתנות לשינוי אלא אם נכתב אחרת  .12

 .או המציע אישר כי נפלה טעות משמעותית במסמכים/במסמכים ו
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  2ספח נ

  עבור אוניברסיטת בר אילן למדעי החייםפקולטה ל מחשבים60אספקה ותמיכה עבור הסכם התקשרות ל

 

  א"תשע___ _________בחודש __ ________ ביום , גן–ברמת שנערך ונחתם 

  _______בשנת ________ בחודש __ ________ביום                                                     

  

  58-006-368-3'  אוניברסיטת בר אילן עמותה מס: יןב

  )"האוניברסיטה"שתיקרא להלן לשם הקיצור בשם (

 ;מצד אחד

  ________________________:          ל ב י ן

 )"הספק" –להלן (

  ;מצד שני

 

  כמפורט,")המחשבים", להלן (DELLמחשבים מתוצרת חברת  60ברכישת  תמעוניינ והאוניברסיטה  :הואיל

  ;) המכרז–להלן (. והמצורף לחוברת ההתמחרותבמכרז המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 

 

   מחשבים לפקולטה למדעי החיים60אספקה ותמיכה עבור ל 19/11 'נבחר במכרז מס, הספקו :והואיל

  

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוצהר

  :כללי .1

 ומחייבים את הצדדים במידה שווה פרד ממנוהמבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נ  .א

  .ליתר תנאיו

באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות  תיעשה, לרבות ההצעה, פרשנות ההסכם  .ב

  .והמשתמעות בצורה המלאה ביותר

  . ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן, הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד  .ג

  :הגדרות .2

זולת אם משתמע אחרת מן , תינתן המשמעות הנתונה להם במכרז, ספחיועל נ, למונחים שבהסכם זה

  . בהתאם לכל התנאים ולכל הדרישות לפי המכרזלוהכו, ההקשר
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 מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה .3

 .המכרזכתב   .א

  . תיאור הפעילות הנדרשת מהספק– למכרז 1נספח   .ב

  . השוניםה נספחיעל,  את הצעת המחיר של הספקתהגשת ההצעה הכוללחוברת   .ג

 .תיקונים ושינויים שהופצו במהלך פרסום המכרז, מסמכי הבהרות  .ד

 .חתום על ידי נציג החברה המבטחת, אישור עריכת ביטוח  .ה

 .ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת עמידת הספק בדרישות האוניברסיטה  .ו

  ת במקרה של סתירה בין המסמכים הם יפורשו באופן שעולה בקנה אחד עם מהות השירו  .ז

  : ההתקשרותתקופת .4

: להלן( ______עד ליום _ _______מיום ,  שנים3ההתקשרות לפי הסכם זה הינה לתקופה של   .א

   ").תקופת ההרשאה"

 .הספק אינו רשאי לקצר את תקופת ההרשאה  .ב

 שנים נוספות 2עד , באפשרות האוניברסיטה להאריך תקופת התקשרות זו במשך שנה אחת  .ג

  ). שנים5כ "ובסה(

, באפשרות האוניברסיטה לקצר את משך ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, תעם זא  .ד

במהלכם ,  יום15 ולאחר הודעה מראש של החוזההדרישות בתנאי במקרים בהם לא עמד הספק 

  .לא תוקנה ההפרה

לא ,  לספקהאוניברסיטהעשה בהודעה מאת ית' לפי סעיף קטן אהארכת תוקפו של ההסכם   .ה

 .תקופת ההרשאה הנוספת/ ההרשאה פני תום תקופת  ימים ל60 -יאוחר מ

 .ל יחולו כל יתר תנאי ההסכם ללא שינוי"בתקופת ההארכה הנ  .ו

כך שתכלול את משך , יאריך הספק את תוקף ערבות הביצוע, במקרה של הארכת ההתקשרות  .ז

 יום לפני תום 30 – ויגישה לאוניברסיטה לא יאוחר מ  יום60 ובתוספת ההתקשרות הנוספת

 .ת ההרשאהתקופ

 הודיעה האוניברסיטה על רצונה להאריך את תקופת ההרשאה יסתיים מתן השרות בתום לא  .ח

 .התקופה כאמור לעיל
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  :התחייבויות והצהרות הספק .5

פירוט הדרישות הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את   .א

ענה כלפי האוניברסיטה בקשר עם אי הבינו היטב ולא תהיה לו כל ט, 1מהספק המופיע בנספח 

כן מצהיר בזה . טעות או פגם לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה, גילוי מספק או גילוי חסר

 .הספק כי השירותים עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז והמפרט

שירותים על פי המפרט הספק מצהיר כי הינו בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את ה  .ב

האמצעים והכישורים המאפשרים לו , כוח האדם, הידע, וכי יש בידיו הכלים, והוראות הסכם זה

 .לספק את השירותים כמפורט במפרט ובהסכם זה

בהצעת המציע , הספק מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות המפורטות בכתב המכרז  .ג

ת השירותים כמפורט בהצעתו ברמת איכות הספק מתחייב לספק א. ובהסכם זה על נספחיו

 . במועדי האספקה הנדרשים ובהתאם לדרישות המפורטות בכתב המכרז, נדרשת

,  בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זההאוניברסיטההספק מתחייב לשתף פעולה עם   .ד

דעת מייד עם קבלת הו, לרבות התחייבות לשפר ולתקן את כל הטעון תיקון, על נספחיו

 . בדבר הצורך בכךהאוניברסיטה

הספק מתחייב לכך שיחזיק בכל ההסמכות הנדרשות לביצוע הפעילות וזאת למשך תקופת   .ה

 .לרבות הארכות, ההתקשרות כולה

  : על ביצוע העבודהאחריות .6

החל מחתימה על חוזה ההתקשרות ועד לסיום , הספק יהיה אחראי לטיב העבודה לכל אורך הפעילות

במסגרת זו יפעיל צוותי עובדים ואמצעים . שתסתיים לאחר תום תקופת האחריות, תתקופת ההתקשרו

  . לשמירה על עמידתו בדרישות האוניברסיטה, בהיקפים מספקים

יתקן הספק את הדרוש באופן מיידי ולשביעות רצון , בכל מקרה של תלונה מטעם האוניברסיטה .7

  .האוניברסיטה

 :הצמדת מחירים .8

 .תקיים הצמדת מחיריםבשל תנאי התשלום לא ת

 הסכום לתשלום עבור אספקת המחשבים ושירות האחריות .9

: ושירות האחריות תשלם האוניברסיטה לספק סכום של, DELL המחשבים מתוצרת 60עבור אספקת 

 _____________₪.  

תשלם לספק סך , במידה והאוניברסיטה תנצל את זכותה להאריך את תקופת האחריות בשנה נוספת

  .לכל שנת התקשרות נוספת₪ _________ _____: של
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 :תנאי תשלום .10

לוגיסטיקה את תעודת המשלוח והחשבונית עבור המחשבים שסופקו בתוך / עביר למדור הרכש יהספק 

  . ימי עבודה ממועד האספקה שלהם בפועל3

נדרש מהספק לוודא כי הפרטים בתעודת המשלוח , כדי למנוע עיכובים בתשלום התמורה לספק

  . את פרטי ההזמנה וכי מופיעים באופן ברור וקריאתואמים

  . יום מתאריך קבלת החשבונית30+ לספק בתנאי שוטף התשלום 

 :הגשת חשבונות ותשלום .11

וכוללים את ) מ"למעט מע( שיאושרו במסגרת מכרז זה הינם מחירים קבועים וסופיים המחירים  .א

  .כל ההוצאות לצורך ביצוע הפעילות בשלמותו

הכוללת את מספר ההזמנה חשבונית לוגיסטיקה / הרכש  יגיש הספק לאגף פקהביצוע האסלאחר   .ב

המפרטת את הציוד , ותעודת משלוח חתומה על ידי המזמיןשנמסרה על ידי האוניברסיטה 

 .מספרי המצאי והנתונים שנדרשו בתעודת המשלוח, שסופק

 :אחריות שיפוי ופיצוי .12

שלו או של מי , ה עקב מעשה או מחדלהספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיט  .א

 . במסגרת פעולתם על פי הסכם זה, מועסקיו או מי מטעמו, שלוחיו, מעובדיו

שכר טרחת עורכי דין ומומחים , פיצוי, הספק מתחייב לשפות את האוניברסיטה בגין כל תשלום  .ב

, הבקשר עם תביעה שהוגשה נגד האוניברסיט, וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין

מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור , שלוחיה, עובדיה

 .בסעיף קטן א

 ביטוח .13

ם  לערוך ולקייהספק  מתחייב,או על פי כל דין/על פי הסכם זה והספק מבלי לגרוע מאחריות   .א

המצורף את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח , ועל חשבונ, למשך כל תקופת ההסכם

  .")אישור עריכת הביטוח: "להלן  (להצעה' נספח דומסומן להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

  

לאישור  1 שלא לערוך ביטוח רכוש כמפורט בסעיף  רשאיהספקמוסכם כי , למרות האמור לעיל

 להלן יחול לגבי כל אובדן או נזק 3ואולם האמור בסעיף , במלואו או בחלקו, עריכת הביטוח

  .כוש כאילו נערך הביטוח במלואולר

בתנאים המפורטים ,  וחבות מוצרלערוך ולקיים ביטוח אחריות מקצועית מתחייב הספק, בנוסף

י " עפ ממועד סיום התחייבויותיולמשך תקופה נוספת של שנתיים, באישור עריכת הביטוח

  .ההסכם



  

אספקה ותמיכה : 1119/' מכרז פומבי מס
   מחשבים לפקולטה למדעי החיים60עבור 

  

  חתימת מורשה חתימה  48 מתוך 26דף   תאריך
 

לא יאוחר , אוניברסיטה להמציא לידי הספק מתחייב ההאוניברסיטהללא צורך בכל דרישה מצד   .ב

. כשהוא חתום בידי המבטח, וחאת אישור עריכת הביט, מתחילת ביצוע הפעילויות נשוא ההסכם

 ומקדמי  כאמור הינה תנאי מתלהאישור עריכת הביטוח שהמצאת ו כי ידוע ל בזאת מצהירספקה

כאמור לא  למנוע ממנה את הביצוע היה והנספח תהיה זכאית אוניברסיטהלביצוע הפעילויות וה

  .הומצא

 

 אישור אוניברסיטה להמציא לידי הספק הבמתחיי, ספקלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי ה

  מתחייבספקה. ין הארכת תוקפו לשנה נוספת בגבאישור עריכת הביטוחעריכת ביטוח כמפורט 

  .לחזור ולהמציא את אישור עריכת הביטוח מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף

  

או חברות /אוניברסיטה ואו תביעה כנגד ה/או דרישה ו/ כל טענה ווהיה לימצהיר כי לא  ספקה  .ג

 לשיפוי בגינו אלמלא  זכאייהאו ה( זכאי לשיפוי בגינו או בגין נזק שהאו מי מטעמם/בנות ו

על פי ) או הפרת תנאי הפוליסה/או תנאי ביטוח חסר ו/ וההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

 ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור לאישור עריכת הביטוח 1התאם לסעיף הביטוח הנערך ב

  .מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

  

 לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי  מתחייבספקה  .ד

 ספקהעוד מתחייב . הביטוח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים

- עלאוניברסיטהשם שמירה ומימוש של זכויות הל, ככל שיידרש, אוניברסיטהלשתף פעולה עם ה

- ובכלל זה להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על, ספקפי ביטוחי ה

  .ספקיטוחי הפי ב

  

יטוח על ידי  אישור עריכת הבאו בהמצאת/ וספקם בזה כי אין בעריכת ביטוחי המוצהר ומוסכ  .ה

או / מאחריות והספקאו כדי לפטור את / והאוניברסיטהכדי להטיל אחריות כלשהי על  ספקה

  .או על פי כל דין/על פי החוזה וו לצמצם את אחריות

  

ככל , או קבלני משנה מטעמו/ל בחוזים הנערכים מול קבלנים ו" מתחייב לכלול סעיף כנהספק  .ו

או /מוצהר בזאת כי היה ותועלה טענה ו,  כמו כן.לנדרשולוודא קיום ביטוחים בהתאם שייערכו 

, או מי מטעמם בניגוד לאמור לעיל/או קבלני המשנה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/דרישה ו

, או הוצאה שישאו בהם/ בכל תשלום והאו מי מטעמ/ ואוניברסיטה לשפות את הספקמתחייב ה

  . לרבות הוצאות משפטיות

  

או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית של /חוזה והפרתם וסעיפים אלה הינם מעיקרי ה  .ז

  .החוזה
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 קיזוז .14

האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה לספק כל סכום אשר מגיע לה   .א

 .מהספק

תיתן האוניברסיטה לספק ,  תעשה האוניברסיטה שימוש בזכותה לקיזוז לפי סעיף זהבטרם  .ב

 . קיזוזהודעה בכתב בדבר כוונתה לערוך

 :ביטול ההסכם ופקיעתו .15

 איזו –לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,  לדעת האוניברסיטה–אם לא יקיים הספק   .א

בין אם התחיל באספקת השירותים ובין אם , פ הסכם זה מכל סיבה שהיא"מההתחייבויות שע

או /סיטה ו יום מיום שהותרה על כך על ידי האוניבר14ולא יתקן את ההפרה בתוך , טרם החל בכך

תהיה האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום בהודעה מוקדמת של , יחזור על ההפרה

 . שלושים יום

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן   .ב

יד בעל פה יודיע על כך מ, בין אם התחיל באספקת השירותים ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא

רשאית האוניברסיטה לפי שיקול דעתה להפסיק את , הודיע הספק כאמור. ובפקס לאוניברסיטה

 .ההתקשרות עם הספק או חלק ממנה

בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת השירותים אשר הוזמנו על ידי   .ג

 .ום י30 -ולא יותר מ,  וזאת עד להשלמת התחייבויותיוהאוניברסיטה

י הסכם זה תפקע מאליה מיד עם קרות אירוע "מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים כי ההרשאה שעפ  .ד

 :אחד או יותר מבין האירועים המפורטים להלן

 30אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע לספק ומינויו לא יבוטל בתוך  •

 .יום

 .יפשוט רגל או ימונה נאמן לנכסיואם יפורק הספק או יכנס להליכי פירוק או אם  •

 .אם יורשע הספק או מי ממנהליו בעבירה שיש עמה קלון •

 לעיל לא תהיה  למקבלי הנכסים 14 ומוסכם בין הצדדים כי במקרים המפורטים בסעיף מותנה  .ה

או ליורשיו /או למפרק של הספק ו/או לנאמן על נכסיו ו/או לכונס שימונה לעסקיו ו/של הספק ו

 .זכות כלשהי להמשך ההרשאה,  או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהםאו לכונס/ו

לעיל או עם פקיעתו כדין מכל סיבה שהיא לא יהיה הספק ) א(14עם ביטול ההסכם כאמור לסעיף   .ו

 .זכאי לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול

י הסכם זה לפני " עם הספק עפכמו כן תהיה האוניברסיטה רשאית בכל עת להפסיק ההתקשרות  .ז

לא תהיה שבעת רצון מהשירותים , לפי שיקול דעתה, אם האוניברסיטה, תום תקופת ההרשאה

 . יום מראש60י הספק או מטעם סביר אחר ובלבד שניתנה לספק הודעה של "המסופקים ע
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 :פיצויים מוסכמים .16

התאמת השירותים בקשר למועדי אספקת השירותים ו, לא מילא הספק את התחייבויותיו  .א

זכאית , "אמנת שירות ופיצויים מוסכמים"בין היתר כמפורט בסעיף , לדרישות המפרט

 ימים בטרם תממש 7תינתן לספק התראה בכתב , יחד עם זאת. האוניברסיטה לפיצוי מוסכם

 .האוניברסיטה את סמכותה לפי סעיף זה

  SLA -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .ב

 .ידי הספק המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביואמנת השירות היא כלי ב )1(

תחזוקה , להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, אמנת השירות היא כלי בידי הלקוח )2(

 .שוטפת ולביצוע פיקוח על הספק בקיום הגדרות אלה

  . SLA -תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני לא יחשבו כאי עמידה ביעדי ה )3(

בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ובאיכות ,  במכרזמבלי לגרוע מהאמור )4(

י המפורט להלן המשרד רשאי "עפ, הנדרשת או יפר הקבלן את הוראות מסמכי המכרז

 .לדרוש את הפיצוי המוסכם והקבלן יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם

 : ייעשה באופן הבא–האוניברסיטהמימוש פיצויים מוסכמים על ידי  )5(

, על ידי הספק באמצעות הודעת זיכוי בגובה הנדרש הפיצוירישה לתשלום הוצאת ד -

 .לחשבון האוניברסיטההפיצוי ישירות או תשלום 

יעוכבו התשלומים , במקרים בהם עומדים לזכות הספק תשלומים מהאוניברסיטה -

 .עד להסדרת התשלום על ידי הספק

לחלט את ערבות תישקל אפשרות , במקרה בו לא מגיעים לספק סכומים נוספים -

   . הביצוע של הספק

 .יחוייב הספק להוציא ערבות חדשה בגובה הנדרש, במקרה זה
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  :האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם )6(
 

  גובה הפיצוי המוסכם   נדרשSLA  מרכיב איכות השרות  #

עבור תקלות שיתקבלו אצל 

 10:00הספק עד השעה 

ר יחל הטיפול באותו בבוק

יום עבודה ולא יאוחר 

  .15:00מהשעה 

עבור תקלות שיתקבלו אצל 

ועד  10:00הספק בין השעות 

יחל הטיפול ,  בצהריים12:00

 בבוקר יום 12:00עד לשעה 

  .העבודה הבא

עבור תקלות שיתקבלו אצל 

 15:00הספק עד השעה 

בצהריים יחל הטיפול עד 

 ביום העבודה 15:00עה לש

  .הבא

  . לכל יום איחור 200₪

1.
איחור תחילת הטיפול 

    בתקלה שדווחה

על פי קביעת (תקלות דחופות 

הטיפול ) ת המחשוב/יועצ

 מהדיווח על  שעות3יחל עד 

  .התקלה

  . לכל שעת איחור 100₪

2.
חוסר זמינות פונקציית 

  השירות

בין השעות ',  ה–' ימים א

  .17:00 בבוקר ובין 8:00
  . למקרה 250₪

3.
איחור באספקת 

  המחשבים

 המחשבים אספקה והתקנת

 ממועד החתימה  יום30בתוך 

  על ההסכם וביצוע ההזמנה

   לכל יום איחור באספקה 500₪

4.
לקיחת ציוד לתיקון ללא 

  השארת ציוד תואם

בכל מקרה של לקיחת ציוד 

לתיקון יותקן ציוד ברמה 

  .זהה או גבוהה יותר

  . לכל יום עד לתיקון הנדרש 200₪

5.
איחור בהחזרת ציוד 

  ממעבדה

זמן שלא יעלה על בתוך פרק 

  שבועיים קלנדריים
  . לכל יום איחור 200₪
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 : ערבות למילוי התחייבויות הספק .17

ערבות , לאוניברסיטה, מוסר בזה הספק, להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק בהסכם זה  .א

 ₪ 15,000ס " צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן ע,)להסכם' ראה נספח ב(בנקאית אוטונומית 

 יום לאחר גמר תקופת ההרשאה ובמקרה של 60הערבות תהיה בתוקף עד ). ₪ אלף שרחמישה ע(

 . תוארך הערבות בהתאם–הארכת תקופת ההרשאה 

ישלם הספק לאוניברסיטה פיצוי מוערך ומוסכם , מוסכם כי בגין הפרה יסודית של ההסכם  .ב

מדה למדד בצירוף הפרשי הצ) ₪ אלף חמישה עשר ( 15,000₪בסך , ללא הוכחת נזק, מראש

מבלי לפגוע בכל זכות של , המחירים הכללי לצרכן מיום חתימת ההסכם ועד לפרעון בפועל

האוניברסיטה תהא . האוניברסיטה לתרופה כלשהיא לה תהא זכאית מכח הדין או מכח ההסכם

 .לפי שיקול דעתה, רשאית לגבות את סכום הפיצוי המוסכם האמור לעיל מתוך הערבות

תהא האוניברסיטה , כמפורט לעיל,  מכלליות הזכות הניתנת לאוניברסיטה ומבלי לגרועבנוסף  .ג

בכל מקרה שיגרמו לה לפי שיקול דעתה המוחלט , או חלק ממנה, זכאית לממש הערבות כולה

והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה או אי מילוי של איזה מהתחייבויות הספק וכן בכל מקרה 

 . סכם זהשיגיעו לה כספים ממנו על פי הוראות ה

הפיצויים , דמי הנזק,  כי אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדיםמוסכם  .ד

המוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מהספק יהיה הספק חייב לשלם את 

הסכום החסר ולא יהא בהצגת הערבות לפרעון משום ויתור מצד האוניברסיטה על הסכום החסר 

  .לומוחיית תשאו משום הסכמה לד

מתחייב הספק להשלים ולמסור , כולה או חלקה,  והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבותהיה  .ה

 .ערבות נוספת בגובה הסכום שמומש ובאותו נוסח, מיד עם דרישה ראשונה, הלאוניברסיט

 . מסירת הערבות לשביעות רצונה של האוניברסיטה היא תנאי יסודי לקיומו של הסכם זה  .ו

 : ההרשאה ושעיבודהאיסור העברת .18

לא יהא רשאי להעביר הרשאה , או לשעבדן/י הסכם זה ו" לא יהא רשאי למשכן את זכויותיו עפהספק

י הסכם "או אחרים בזכויותיו עפ/לא יהא רשאי לשתף אחר ו, או לאחרים/או כל חלק ממנה לאחר ו, זו

עימו יחד , או כל חלק מהן, י הרשאה זו"זה ולא יהא רשאי להרשות לאחרים להשתמש בזכויותיו שעפ

בין שהיו בדרך , או רשות אלו יהיו בתמורה ובין ללא תמורה/שיתוף ו, כל זאת בין שהעברה, או בלעדיו

  .יקבל את הסכמת האוניברסיטה לכך בכתב ומראש, אלא אם כן, כלל ובין שיהיו לתקופה מוגבלת

 :רישיונות והיתרים .19

בעל כל האשורים הרישיונות וההיתרים ,  זהכל זמן קיומו של הסכםעל הספק להיות במשך   .א

 . הנדרשים על פי כל דין לאספקת השירות

 WINDOWSהמחשבים שיסופקו למזמין יכללו מערכות הפעלה מסוג . בלי לגרוע מהאמור לעיל  .ב

בעלת רישיון הפעלה , כל תוכנה אחרת שתותקן על ידי הספק תהיה מקורית. מאושרות לשימוש 7

 .מועד ההתקנהלמשך שנה אחת לפחות מ
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יתקין מערכת הפעלה , במקרה בו יידרש הספק לבצע תיקון הכולל פירמוט כונן מערכת ההפעלה

 .בלא תוספת תשלום, מאושרת

שיהא , או מי מעובדיו/או מחדל של הספק ו/בכל מקרה שהאוניברסיטה תתבע לדין עקב מעשה ו  .ג

ת ולפצות את האוניברסיטה בגין יהיה הספק חייב לשפו, או איזה מתנאיו, ן הרישיוהפרתבבחינת 

 . הפסד ונזק שייגרמו לה עקב תביעה כאמור. או כל הוצאה/כל קנס שיוטל עליה  ו

 :הודעות .20

שתבקש האוניברסיטה למסור לספק עצמו או לכל אחד מעובדיו תימסר לידיהם או שתשלח , כל הודעה

 שעות מעת 72דתה בתום בדואר רשום לכתובתו של  הספק הרשומה מטה ותחשב כאילו הגיעה לתעו

  .משלוחה

 במחוז המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעילתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות .21

 . מרכז

 :שינוי בהסכם .22

  .ובכתב, כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים

 :כתובות הצדדים .23

  .כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בראש הסכם זה

  
  :ולראיה באו הצדדים על החתום

      

  הספק    האוניברסיטה
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          תאריך                      

  לכבוד
  אוניברסיטת בר אילן 

  " )המזמין"להלן (  52900רמת גן 
   להסכם' א נספח –אישור עריכת ביטוח   :הנדון 

  
") הספק": ן להל ( ___________מאשרים כי לבקשת , מ "חברה לביטוח בע, ___________ מ "אנו הח

התקשרות  הסכם בקשר עם ______________ועד _____________ ערכנו פוליסת ביטוח לתקופה מ 
מיום  מחשבים לפקולטה למדעי החיים עבור אוניברסיטת בר אילן  60לאספקה ותמיכה עבור 

פל אינו נו) למעט בפוליסת אחריות מקצועית( כאשר היקף הכיסוי בפוליסות כדלקמן ___________,
ובכפוף לאמור , "פסגה"או " אשכול"או " מפעלים"או " ביט" הפוליסה הידוע כפי נוסח- עלמהכיסוי הניתן 

  : להלן
  
  ___________________'  פוליסה מס–" אש מורחב"ביטוח   .1

  
ו מי מטעמאו / וספקעל ידי ה לחצרי המזמיןבערך כינון מלא לכל הרכוש המובא " אש מורחב"ביטוח 

, כנגד אובדן או נזק עקב אש, י ההסכם"או מי מטעמו בביצוע הפעילות עפ/את הספק ואו המשמש /ו
, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, נזקי סערה וסופה, שיטפון, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עשן

 נזק בזדון, שביתות, פרעות, נזקי התנגשות, נזקי בום על קולי, י כלי טיס"פגיעה ע, י כלי רכב"פגיעה ע
  . פריצהו

, או מי מטעמו/המזמין והביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי 
  .למעט כלפי אדם הגורם לנזק מתוך כוונת זדון

  
  ' ___________________ פוליסה מס-ביטוח חבות כלפי צד שלישי   .2
  

מיליון ($ 1,000,000ול אחריות של בגב,  על פי דיןספקביטוח חבות כלפי צד שלישי לכיסוי חבות ה  
  .כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה) ב"דולר ארה

,  שביתות והשבתות,פרעות,בהלה,התפוצצות, כל מגבלה לגבי חבות עקב אשביטוח זה לא יכלול 2.1
 משנה קבלני,קבלנים חבות בגין וכלפי ,לרבות פריקה וטעינה, מכשירי הרמה, שימוש במנופים 

 .ביטוח הלאומימוסד לעות תחלוף מצד הותבי, ועובדיהם

או מחדלי /ביטוח זה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בקשר עם אחריותו עקב מעשי ו 2.2
 לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  בכפוף,הספק

 .המבוטח

  
  ____' ______________ פוליסה מס-ביטוח חבות מעבידים   .3

  
בגבול אחריות , סכםי הה"עפהמועסקים בביצוע העבודה העובדים ביטוח חבות מעבידים כלפי כל 

  .כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה, לנפגע) ב"חמישה מיליון דולר ארה( $ 5,000,000בסך של 
היה וייחשבו כעובדי  (קבלני משנה ועובדיהם,  לא יכלול כל מגבלה בדבר קבלניםביטוח זה 3.1

 .שעות עבודה וכן בדבר העסקת נוער, )ספקה

או ,מבוטח לכלול את המזמין כמבוטח נוסף היה ויחשב כמעביד של עובדי הביטוח זה מורחב 3.2
  .ו כלפי עובדיספקיקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות ה
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  '_______________ פוליסה מס-  אחריות מקצועיתפוליסת   .4
כ "לאירוע ובסה) ב"מיליון דולר ארה( $ 1,000,000בסך בגבול אחריות ביטוח אחריות מקצועית 

  .לתקופת ביטוח שנתית
 , הוצאת דיבה או שם רע,עובדיםיושר  אי, הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר נזק תוצאתי 4.1

   עיכוב,אובדן השימוש, הפרת זכויות קניין רוחני, חדירת וירוסים ,סודיות/פגיעה בפרטיות
  .אובדן מסמכים ,יטוח מכוסהעקב מקרה ב

 .י ההסכם"המועד הרטרואקטיבי  לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות עפ 4.2

על ידי אשר תחול היה והפוליסה תבוטל ,  חודשים6הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת של  4.3
ובתנאי שלא נערך ביטוח אחר המכסה את חבותה של , או לא תחודש מסיבה כלשהיהמבטח 

 .תן תביעות בגין אוספקה

 ,או מחדליי הספק/בקשר עם אחריותם עקב מעשיי והמזמין לשפות את ביטוח זה מורחב  4.4
י כל אחד מיחידי " הביטוח כאילו נערך בנפרד עבכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב

 .ספק כלפי ההמזמין המקצועית של ואך מבלי לבטח את אחריות, המבוטח

 

  
  '_______________מס פוליסה -  חבות מוצרפוליסת   .5

כ לתקופת "לאירוע ובסה) ב"מיליון דולר ארה( $ 1,000,000ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות בסך 
או /תוקנו ו, טופלו, הורכבו, הותקנו,  בגין מוצרים שיוצרוהספקהמכסה את חבות , ביטוח שנתית

  .י המבוטח"אשר בגינם ניתן שירות כלשהו ע
  . עקב נזק לרכושבדבר אובדן גרר או נזק תוצאתיהביטוח אינו כולל כל מגבלה  5.1
 .י ההסכם"המועד הרטרואקטיבי  לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות עפ 5.2

על ידי אשר תחול היה והפוליסה תבוטל , חודשים 12הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת של  5.3
של ו ות ביטוח אחר המכסה את חבובתנאי שלא נערך, או לא תחודש מסיבה כלשהיהמבטח 

 . בגין אותן תביעותספקה

או מי מטעמו על מוצר שלא סופק / וספקבפוליסה תכלול גם עבודה שביצע ה" המוצר"הגדרת  5.4
 .על ידו

 או מחדליי/ביטוח זה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בקשר עם אחריותו עקב מעשיי ו 5.5
י כל אחד מיחידי " בנפרד עבכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך, ספקה

  .המבוטח
  

  
  כללי לכל הפוליסות  .6
  

הננו מאשרים בזאת כי הספק לבדו יהא אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות  6.1
 .או שיחולו בהתאם לפוליסות דלעיל/החלות ו

לעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו דהננו מאשרים בזאת כי הביטוחים  6.2
 . או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיו/רים על כל טענה ומוות

 אלא אם , במהלך תקופת הביטוחהננו מתחייבים כי הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו 6.3
 . יום מראש60תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 

   .קשורותאו חברות /חברות הבנות ואו /משמעו המזמין ו, באישור זה" המזמין"מוסכם בזה כי  6.4
  

  . האמור לעילפי- עלבכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש 
  
  

  ,בכבוד רב
  

_______________________  
  חותמת חברת הביטוח+ חתימה 
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  ערבות ביצוע–  להסכם'בנספח 
  
  ערבות בנקאית   
  צמודה למדד   

  

  _____________תאריך 

   __________תיק 

  
  לכבוד

  אילן- אוניברסיטת בר
  

  ,שלום רב
  

  ' ________________ערבות מס: הנדון
  

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ") החייב: "להלן(________________ כפי בקשת 
 בקשר ולפי תנאי ההצמדה כמפורט להלן") סכום הערבות: "להלן) (ח" שחמישה עשר אלף(ח " ש15,000

  . מחשבים לפקולטה למדעי החיים60אספקה ותמיכה עבור  :1191/למכרז מספר 
    

מדד המחירים הכללי לצרכן כולל פירות וירקות המתפרסם על ידי הלישכה המרכזית    -" המדד"
  ").המדד: "להלן(לסטטיסטיקה ולמחקר הכללי או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו 

  
  _____________ישמש המדד הידוע ביום כבסיס לחישוב שיעורי ההצמדה    - " המדד היסודי"

  ").המדד היסודי: "להלן(נקודות , __________ דהיינו                               
  

: להלן(   ידינו  המדד שיהיה ידוע ביום ביצוע תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו על -  " המדד הקובע"
  ").המדד הקובע"

  
יחושב סכום , יהיה המדד הקובע גבוה מהמדד היסודי, פי ערבות זואם בתאריך תשלום סכום כלשהו על 

סכום הערבות : "להלן(הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד הקובע על המדד היסודי 
  ").המוגדל

  
כל סכום בגובה , אנו נשלם לכם מפעם לפעם בכל מקרה תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב

, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מאת החייב, רבות המוגדלסכום הע
  .ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל

  
מוך י ערבות זו יהיה המדד הקובע זהה למדד היסודי או נ"אם בתשלום סכום כלשהו עפ: למניעת ספק

  .לא יחול כל שינוי בסכום הערבות, הימנו
  

ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה _______________________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום 
לא יאוחר מאשר התאריך _____________________ שמענו הוא , מ"להגיע בכתב למשרדי הסניף הח

  .ענהל לא ת"דרישה שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ. ל"הנ
  

  .ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה
  

  ,בכבוד רב
___________________________  

  
  ________________תאריך 

 
  
  

  
  


