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  א"באייר התשע' ח, ה"ב
  2011 במאי 12
  2011-694 -תא

  
  לכבוד

  1119/' משתתפי מכרז מס
  
  

  ,שלום רב
  

   אספקת מחשבים- 2  הבהרותמסמך: הנדון

  כללי .1

' גיום  , א"ג באייר תשע"י ,2011/517/ המועד האחרון להגשת הצעות הינו .1.1
  .12:00בשעה 

 .2011/812/: לתאריךקפה עד ותתישאר ב ערבות ההצעה –ערבות הצעה  .1.2

על המציע לוודא כי נוסח הערבות המוגשת תואם במלואו את הנוסח המצורף 
 .עלולה הצעתו להיפסל על הסף, ולא, )ניסוח, תוקף, גובה ערבות (מסמך זהל

סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ה על ההצעה .1.3
  . ההצעותלהימצא בתיבת המכרזים לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת

 .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה תיפסל על הסף ולא תיבדק

 ,ולא, טופס ההצעהבעל המציע להקפיד ולמלא את כל הפרטים הנדרשים  .1.4
  .עלולה הצעתו להיפסל

  .כשהוא חתום על כל דפיו, על המציע לצרף מסמך זה לחוברת הגשת ההצעה .1.5
  

הוא ערוך בהתאם כש, למסמך הבהרות זה מצורף הסכם ההתקשרות .1.6
  .לשינויים המפורטים בטבלה להלן

כשהם חתומים על ידי מורשי , על המציע לצרף את ההסכם ונספחיו
  .החתימה מטעמו
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  :להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון .2

  הבהרה / תשובה  שאלה  סעיף  עמוד

  'ג. 4  

 הארכת האם הבהרה נבקש

 לאספקת מתייחסת ההתקשרות

 תקופת להארכת או המחשבים

 שמתייחסת ככל ,חריותהא

 כי נבקש האחריות תקופת להארכת

 להכרזת כפופה תהיה ההארכה

  .EOL על היצרן

סעיף זה מתייחס לתקופת ההסכם 
בנושא האחריות דנים סעיפים . בלבד

  .וגם במסמך זה, אחרים בהסכם

  

  'ד. 5  

 הסעיף בסוף להוסיף הבהרה נבקש

 לתנאי ובהתאם" :המילים את

  ."זה הסכם
  .שאר כלשונוהסעיף יי

  6  

 את  במדויק להגדיר הבהרה נבקש
 המצוינת "האחריות תקופת"

 האחריות כי נבקש כן כמו  .בסעיף
 יצרן למדיניות בהתאם תהיה
 היקפה לעניין לרבות ,הציוד

  ותחילתה

הינה , האחריות המוגדרת בסעיף זה
אחריות הספק על ביצוע הפעילות 

  . למכרז1המוגדרת בנספח 

 שנים ממועד 3היא תקופת האחריות 
אספקה והתקנת המחשבים 

  . באוניברסיטה

 לאחר להוסיף הבהרה נבקש

 "האוניברסיטה מטעם" :המילים

 או/ו לשירותים בנוגע" :המילים את

 הבהרה נבקש וכן "העבודות

 :המילים את הסעיף בסוף להוסיף

 עקב בתקלה שמדובר ככל ,וזאת"

   .הספק של מחדל או מעשה

 – העבודות או/ו לשירותים בנוגע
  .מקובל

 יישאר –בנוגע לסיפא של הסעיף 
  .כלשונו

  7  

לתקלות  באחריות יישא לא הספק

 או/ו בזדון שנגרם בנזק מקורן אשר

 ידי על חמורה ברשלנות

 או/ו מטעמה מי או/ו האוניברסיטה

 פי על שלא בציוד שימוש בשל

הוראות בכתב שנמסרו 

 או/ו הספק לאוניברסיטה של 

 כתוצאה שאירע נזק ,היצרן

 ,עליון כוח ,החשמל בזרם מתקלה

 תקלה ,טבע אסון ,מים ,אש ,ברק

 תקלה ,האוויר מיזוג במערכת

 שטופל ציוד ,לחות פיקוח במערכת

 על שלא לתקנו ניסיון שנעשה או

  ."הספק ידי

  .הסעיף יישאר כלשונו
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  הבהרה/ תשובה   שאלה  סעיף  עמוד

  .' א12  

 הספק אחריות את להגביל נבקש

 הספק אחריות כי מובהר" :כדלקמן

 אשר בלבד ישירים לנזקים תהא

 מחדל או ממעשה כתוצאה נגרמו

 הספק .מטעמו מי או/ו הספק של

 עקיפים לנזקים באחריות יישא לא

 כמו .מיוחדים או/ו תוצאתיים או/ו

 האחריות תקרת כי נבקש ,כן

 לא הספק של והמצטברת  הכוללת

 השנתית החוזית התמורה על תעלה

  ."זה הסכם פי על לספק המגיעה

  .הסעיף יישאר כלשונו

  'ב. 12  

 הסעיף בסוף להוסיף הבהרה נבקש

 ובלבד" :המילים את

 הספק את עדכנה  שהאוניברסיטה

 או/ו התביעה קבלת עם מייד

 אפשרות לספק וניתנה הדרישה

  ."עצמאי באופן להתגונן

  מקובל

  'א. 14  
 הסעיף בסוף להוסיף הבהרה נבקש

  .הסעיף יישאר כלשונו  ."זה הסכם לפי" :המילים את

  'א. 15  

 המילים את למחוק הבהרה נבקש

 ולהוסיף ,"שהיא סיבה מכל"

 מסיבות" :המילים את במקומן

   ."בלבד בו התלויות

  .הסעיף יישאר כלשונו

 המילים את למחוק הבהרה נבקש
 ולהוסיף ,"שהיא סיבה מכל"

 מסיבות" :המילים את במקומן
  "בלבד בו התלויות

  .הסעיף יישאר כלשונו

 את הסעיף בסוף להוסיף כן  'ב. 15  
 לספק שניתנה לאחר" :המילים
 זאת עשה לא והוא לתקן אפשרות

  ."הנדרש במועד

  מקובל

  'ג. 15  

 הסעיף בסוף להוסיף הבהרה נבקש
 בכפוף ,זאת וכל" : המילים את

 המוצרים בגין התמורה לתשלום
 הסכם לתנאי בהתאם שיסופקו

 ."זה

  מקובל 

  'ד. 15  

 הבהרה נבקש: 3' מס נקודה
 :המילים את הסעיף בסוף להוסיף

 במהלך לפגוע כדי בה שיש"
 ."הספק של הרגיל העסקים

  .הסעיף יישאר כלשונו

  'ה. 15  

 הסעיף בסוף להוסיף הבהרה נבקש
 בכפוף ,זאת כלו" : המילים את

 מוצרים בעבור התמורה לתשלום
 ."זה הסכם תנאי פ"ע שסופקו

במסגרת : "אך להוסיף גם, מקובל
  "האפשרי על פי הדין
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  הבהרה/ תשובה   שאלה  סעיף  עמוד

  )5(' ב. 16  

 הבהרה נבקש: 2 'מס נקודה
 :המילים את הסעיף בסוף להוסיף

 ."ימים 90 -מ יותר לא מקרה ובכל"
  .הסעיף יישאר כלשונו

  )6(' ב. 16  

 הפיצויים תקרת את להגביל נבקש
 -ל ההסכם לפי טברתוהמצ הכוללת

 השנתית התמורה מגובה  20202020%%%%
 ."זה הסכם לפי לספק המגיעה

  .הסעיף יישאר כלשונו

  'ב. 17  

 סעיף את למחוק הבהרה נבקש
 ומדובר היות המוסכם הפיצוי

 בשל קנסות סעיף קיים) קנס בכפל

 ,לחילופין .SLA -ב עמידה אי
 בשורה להוסיף הבהרה נבקש

 הפרה" :המילים לאחר הראשונה
 :המילים את "ההסכם של יסודית

 ."בלבד בספק התלויות מסיבות"

  .הסעיף יישאר כלשונו

    

 -) ז(17 סעיף להוסיף הבהרה נבקש
 יעשה הערבות מימוש או/ו חילוט
    3 של ובכתב מראש הודעה לאחר

 ."לספק עסקים    ימי

  מקובל 

  'ב. 19  

 הסעיף בסוף להוסיף הבהרה נבקש
 בכפוף הכל: "המשפט את

 "הרלוונטי היצרן ותלמדיני

המזמין יספק לספק תקליטורים 
ייעודיים לצורך ביצוע התקנת 

בכללם רישיונות חוקיים , המחשבים
באחריות . להפעלת מערכת הפעלה

במידה ויידרש להתקין תוכנות , הספק
נוספות לוודא כי תקופת הרישיון לכל 

  .תוכנה יהיה שנה אחת לכל הפחות

  'ג. 19  

 הסעיף בסוף להוסיף הבהרה נבקש
 לפי פיצוי או/ו שיפוי" :המשפט את

 ד"פס שניתן לכך כפוף זה סעיף
 ובלבד עוכב לא שביצועו

 הספק את עדכנה שהאוניברסיטה
 או/ו התביעה קבלת עם מייד

 אפשרות לספק וניתנה הדרישה
 "עצמאי באופן להתגונן

   מקובל

  

  

  
  ,בכבוד רב

  
  שמעון דורון

  ר " ויול"סמנכ
  ועדת מכרזים

  
                        

  
  
  



  

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

  

  חתימת מורשה חתימה  48 מתוך 31דף   תאריך
 

  2נספח 

  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: בין

  )"האוניברסיטה"שתיקרא להלן לשם הקיצור בשם (

 ;מצד אחד

  ________________________:          ל ב י ן

 )"הספק" –להלן (

  ;מצד שני

 

ט  כמפור,")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 נפרד ממנוהמבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי   .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, נספחיועל , למונחים שבהסכם זה

  . בהתאם לכל התנאים ולכל הדרישות לפי המכרזלוהכו, ההקשר

 



  

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

  

  חתימת מורשה חתימה  48 מתוך 31דף   תאריך
 

 מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה .3

 .המכרזכתב   .א

  . תיאור הפעילות הנדרשת מהספק– למכרז 1נספח   .ב

  . השוניםהל נספחיע,  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

  ות במקרה של סתירה בין המסמכים הם יפורשו באופן שעולה בקנה אחד עם מהות השיר  .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, אתעם ז  .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 לפני תום תקופת  ימים 60 -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

 .פת ההרשאהתקו

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

 .התקופה כאמור לעיל



  

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

  

  חתימת מורשה חתימה  48 מתוך 31דף   תאריך
 

  :התחייבויות והצהרות הספק .5

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

טענה כלפי האוניברסיטה בקשר עם אי הבינו היטב ולא תהיה לו כל , 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

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

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

 .לספק את השירותים כמפורט במפרט ובהסכם זה

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

ת איכות הספק מתחייב לספק את השירותים כמפורט בהצעתו ברמ. 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

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

 .כך בדבר הצורך בהאוניברסיטה

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 . חריותשתסתיים לאחר תום תקופת הא, תקופת ההתקשרות

  . לשמירה על עמידתו בדרישות האוניברסיטה, בהיקפים מספקים

יתקן הספק את הדרוש , העבודות או/ו לשירותים בנוגע בכל מקרה של תלונה מטעם האוניברסיטה .7

  .באופן מיידי ולשביעות רצון האוניברסיטה

 :הצמדת מחירים .8

 .בשל תנאי התשלום לא תתקיים הצמדת מחירים
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 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

 :תנאי תשלום .10

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

  .האספקה שלהם בפועל ימי עבודה ממועד 3

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

  .תואמים את פרטי ההזמנה וכי מופיעים באופן ברור וקריא

  . יום מתאריך קבלת החשבונית30+ לספק בתנאי שוטף התשלום 

 :הגשת חשבונות ותשלום .11

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

  .כל ההוצאות לצורך ביצוע הפעילות בשלמותו

הכוללת את מספר ההזמנה חשבונית לוגיסטיקה / הרכש  יגיש הספק לאגף ביצוע האספקהלאחר   .ב

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

 .רי המצאי והנתונים שנדרשו בתעודת המשלוחמספ, שסופק

 :אחריות שיפוי ופיצוי .12

שלו או של מי , הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה עקב מעשה או מחדל  .א

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

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

, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד האוניברסיטה, וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין

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

 הדרישה וא/ו התביעה קבלת עם מייד הספק את עדכנה  שהאוניברסיטה ובלבד  ,בסעיף קטן א

 עצמאי באופן להתגונן אפשרות לספק וניתנה
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 ביטוח .13

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

את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף , 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

  .לרכוש כאילו נערך הביטוח במלואו

בתנאים המפורטים ,  וחבות מוצרלערוך ולקיים ביטוח אחריות מקצועית פקמתחייב הס, בנוסף

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

  .ההסכם

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

. כשהוא חתום בידי המבטח, וחאת אישור עריכת הביט, א ההסכםמתחילת ביצוע הפעילויות נשו

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

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

  .הומצא

 

 אישור אוניברסיטה להמציא לידי הספק הבמתחיי, ספקי הלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוח

  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 ועה כנגד האו תבי/או דרישה ו/ כל טענה ווהיה לי מצהיר 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

עיל בדבר פטור  ובלבד שהאמור ללאישור עריכת הביטוח 1הביטוח הנערך בהתאם לסעיף 

  .מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

  

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

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

- עלאוניברסיטה שמירה ומימוש של זכויות השםל, 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
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 אישור עריכת הביטוח על ידי או בהמצאת/ וספקם בזה כי אין בעריכת ביטוחי המוצהר ומוסכ  .ה

או / מאחריות והספקאו כדי לפטור את / ויברסיטההאונכדי 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.ולוודא קיום ביטוחים בהתאם לנדרששייערכו 

, 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

  

ודית של או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יס/סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו  .ז

  .החוזה

  

 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

 .הודעה בכתב בדבר כוונתה לערוך קיזוז

 :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 / יום מיום שהותרה על כך על ידי האוניברסיטה ו14ולא יתקן את ההפרה בתוך , טרם החל בכך

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

 . שלושים יום

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

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

 לפי שיקול דעתה להפסיק את ,שאית האוניברסיטהר, הודיע הספק כאמור. ובפקס לאוניברסיטה

 זאת עשה לא והוא לתקן אפשרות לספק שניתנה לאחר, ההתקשרות עם הספק או חלק ממנה

 .הנדרש במועד

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

 לתשלום בכפוף, זאת וכל . יום30 - ותר מולא י,  וזאת עד להשלמת התחייבויותיוהאוניברסיטה

 .זה הסכם לתנאי בהתאם שיסופקו המוצרים בגין התמורה
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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

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

 .יום

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

 .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/ לכונס שימונה לעסקיו ואו/של הספק ו

 בכפוף ,זאת כלו זכות כלשהי להמשך ההרשאה, או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם/ו

 . ובמסגרת האפשרי על פי כל דיןזה הסכם תנאי פ"ע שסופקו מוצרים בעבור התמורה לתשלום

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

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

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

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

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

 :פיצויים מוסכמים .16

בקשר למועדי אספקת השירותים והתאמת השירותים , 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

 .אמנת השירות היא כלי בידי הספק המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו )1(

תחזוקה , רת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקהלהגד, 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 , מבלי לגרוע מהאמור במכרז )4(

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

 .לדרוש את הפיצוי המוסכם והקבלן יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם
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 : ייעשה באופן הבא–האוניברסיטהמימוש פיצויים מוסכמים על ידי  )5(

, על ידי הספק באמצעות הודעת זיכוי בגובה הנדרש הפיצויהוצאת דרישה לתשלום  -

 .לחשבון האוניברסיטההפיצוי ישירות או תשלום 

יעוכבו התשלומים , במקרים בהם עומדים לזכות הספק תשלומים מהאוניברסיטה -

 .עד להסדרת התשלום על ידי הספק

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

   . הביצוע של הספק

 .גובה הנדרשיחוייב הספק להוציא ערבות חדשה ב, במקרה זה

  :האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם )6(
 

  גובה הפיצוי המוסכם   נדרשSLA  מרכיב איכות השרות  #

עבור תקלות שיתקבלו אצל 

 10:00הספק עד השעה 

בבוקר יחל הטיפול באותו 

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 15:00לשעה 

  .הבא

  . לכל יום איחור 200₪

1.
איחור תחילת הטיפול 

    בתקלה שדווחה

על פי קביעת (תקלות דחופות 

פול הטי) ת המחשוב/יועצ

 מהדיווח על  שעות3יחל עד 

  .התקלה

  . לכל שעת איחור 100₪
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  גובה הפיצוי המוסכם   נדרשSLA  מרכיב איכות השרות  #

2.
חוסר זמינות פונקציית 

  השירות

בין השעות ',  ה–' ימים א

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

3.
איחור באספקת 

  המחשבים

אספקה והתקנת המחשבים 

ועד החתימה  ממ 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

בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

   קלנדרייםשבועיים
  . לכל יום איחור 200₪

 

 : 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 60תוקף עד הערבות תהיה ב). ₪ אלף חמישה עשר(

 . תוארך הערבות בהתאם–הארכת תקופת ההרשאה 

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

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

מבלי לפגוע בכל זכות של , צרכן מיום חתימת ההסכם ועד לפרעון בפועלהמחירים הכללי ל

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

 .לספק עסקים    ימי    3 של ובכתב מראש הודעה לאחר יעשה הערבות מימוש או/ו חילוט

תהא האוניברסיטה , כמפורט לעיל,  ומבלי לגרוע מכלליות הזכות הניתנת לאוניברסיטהבנוסף  .ג

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

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

 . שיגיעו לה כספים ממנו על פי הוראות הסכם זה

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 

ור מצד האוניברסיטה על הסכום החסר הסכום החסר ולא יהא בהצגת הערבות לפרעון משום וית

  .לומואו משום הסכמה לדחיית תש



  

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

  

  חתימת מורשה חתימה  48 מתוך 31דף   תאריך
 

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

 . טה היא תנאי יסודי לקיומו של הסכם זהמסירת הערבות לשביעות רצונה של האוניברסי  .ו

 :איסור העברת ההרשאה ושעיבודה .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"י להרשות לאחרים להשתמש בזכויותיו שעפזה ולא יהא רשא

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

 : והיתריםרישיונות .19

בעל כל האשורים הרישיונות וההיתרים , כל זמן קיומו של הסכם זהעל הספק להיות במשך   .א

 . הנדרשים על פי כל דין לאספקת השירות

וכן רישיונות אקדמיה עבור " IMAGE"המזמין יספק לספק תקליטורי  ,בלי לגרוע מהאמור לעיל  .ב

בעלת רישיון הפעלה , היה מקוריתכל תוכנה אחרת שתותקן על ידי הספק ת. מערכות ההפעלה

 .למשך שנה אחת לפחות ממועד ההתקנה

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

יהיה הספק חייב לשפות ולפצות את האוניברסיטה בגין , או איזה מתנאיו, ן הרישיוהפרת בבחינת

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

 שהאוניברסיטה ובלבד עוכב לא שביצועו ד"פס שניתן לכך כפוף זה סעיף לפי פיצוי או/ו שיפוי

 באופן להתגונן אפשרות לספק וניתנה הדרישה או/ו התביעה קבלת םע מייד הספק את עדכנה

 עצמאי

 :הודעות .20

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

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

  .משלוחה
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 במחוז המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעילתה בתובענה לדון הבלעדית שיפוטה 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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :דים על החתוםולראיה באו הצד

  

      

  הספק    האוניברסיטה
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          תאריך                      

  לכבוד
  אוניברסיטת בר אילן 

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

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

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

אינו נופל ) למעט בפוליסת אחריות מקצועית( כאשר היקף הכיסוי בפוליסות כדלקמן ___________,
ובכפוף לאמור , "פסגה"או " אשכול"או " מפעלים"או " ביט" הפוליסה הידוע כפי נוסח- עלן מהכיסוי הנית

  : 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" מטעמו בביצוע הפעילות עפאו מי/או המשמש את הספק ו/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 וח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי הביטו
  .למעט כלפי אדם הגורם לנזק מתוך כוונת זדון

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

מיליון ($ 1,000,000בגבול אחריות של ,  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 לותביעות תחלוף מצד ה, 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 ת מעבידים כלפי כל ביטוח חבו

  .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

 .ה וכן בדבר העסקת נוערשעות עבוד, )הספק

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( $ 1,000,000ך בסביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 

  .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
  .ן מסמכים אובד,עקב מקרה ביטוח מכוסה

 .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 

 . בגין אותן תביעותספקה

 ,או מחדליי הספק/בקשר עם אחריותם עקב מעשיי והמזמין לשפות את ח זה מורחב ביטו 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

 

  
  ___'____________ פוליסה מס-  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 לרכושאו נזק תוצאתיהביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר אובדן גרר  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  ביטוח אחר המכסה את חבותובתנאי שלא נערך, או לא תחודש מסיבה כלשהיהמבטח 

 .ן אותן תביעות בגיספקה

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
חד מיחידי י כל א"בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד ע, 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/ומוותרים על כל טענה 

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

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

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

  ,בכבוד רב
  

_______________________  
  חותמת חברת הביטוח+ חתימה 



  

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

  

  חתימת מורשה חתימה  48 מתוך 31דף   תאריך
 

  ערבות ביצוע–  להסכם'בנספח 
  
  ערבות בנקאית   
  צמודה למדד   

  

  _____________תאריך 

   __________תיק 

  
  לכבוד

  אילן- ת בראוניברסיט
  

  ,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 החיים60יכה עבור אספקה ותמ :1119/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 

  
  _____________ ביום כבסיס לחישוב שיעורי ההצמדה ישמש המדד הידוע   - " 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 , יה המדד הקובע גבוה מהמדד היסודייה, אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו

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

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

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

  .חול כל שינוי בסכום הערבותלא י, 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

  .ל לא תענה"דרישה שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ. ל"הנ
  

  .אינה ניתנה להעברה או להסבהערבות זו 
  

  ,בכבוד רב
___________________________  

  
  ________________תאריך 

 

  
  

  
  


