מכרז סגור מס' /08/2015ס'
לביצוע נקודות תקשורת וציוד נלווה
בקמפוסי המרכז
 .1המרכז האקדמי לב (ע"ר) (להלן" :המזמינה" או "המרכז") פונה בזאת לקבלת הצעות במכרז
סגור לאספקת והתקנת נקודות תקשורת ,כמפורט במפרט הטכני ,כתב הכמויות ורשימת
התוכניות המצורפים כנספח א' להזמנה זו (להלן" :הציוד" או "העבודות" ,לפי העניין)
לרבות מתן אחריות לציוד ולעבודות בהתאם למפורט בנספח א' למסמכי המכרז ובהסכם
המצ"ב כנספח ג' למסמכי המכרז.
 .2הזמנה זו מהווה מכרז סגור ויחולו עליה חוק המכרזים ותקנות חובת המכרזים (התקשרויות
של מוסד להשכלה גבוהה) התש"ע( 2010 -להלן" :תקנות חובת המכרזים").
 .3בנספח א' למסמכי המכרז מיוצגת כמות הציוד שהמציעים המשתתפים במכרז זה
מתחייבים לספק למרכז למשך  12חודשים ,זאת בהתאם להזמנות רכש שיוציא המרכז
בפועל .ואולם מובהר כי כמות הציוד הנקובה שם אינה מחייבת את המרכז בשום צורה שהיא
לגבי כמות הציוד שהוא יזמין בפועל .לאחר בחירת המציע הזוכה ובמשך  12חודשים ,יהיה
רשאי המרכז להוציא לספק הזוכה הזמנות הרכש בהן הוא יציין ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,
את סוג וכמות הציוד המוזמן מהספק הזוכה בפועל.
 .4התקשרות המזמינה עם המציע שהצעתו תיבחר ,תהיה בהסכם ,בנוסח המצורף למכרז זה
המצ"ב כנספח ג' למסמכי המכרז (על נספחיו) .הזמנה זו ,על נספחיה ,יחד עם ההסכם
ונספחיו מהווים את מסמכי המכרז (לעיל ולהלן" :מסמכי המכרז").
 .5מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה ,ימלא את הצעת המחיר במלואה ,כנדרש בטבלת
הפריטים במפרט הטכני המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז בהתאם למפרט הטכני המצוי
שם .מובהר כי ועדת המכרזים של המרכז רשאית לפסול הצעה הכוללת הצעת ציוד החורג
מהמפרט הטכני המפורט בנספח א' למסמכי המכרז.
 .6המחיר שאותו יציע המציע על כלל רכיבי המפרט ,כולל את סך התמורה שהוא מבקש לקבל,
לרבות כל ההוצאות ו/או הפעולות שיידרשו מהמציע בהתאם להזמנה זו ולחוזה המצ"ב לה,
בגין אספקת הציוד והתקנתו ,לא כולל מע"מ.
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 .7כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הספק ,לחלק ממסמכי החוזה.
 .8המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם
בכל שלב עד למועד הגשת הצעות המחיר.

 .9להלן ריכוז מועדים רלוונטיים למכרז-
פעילות

תאריך ושעה

פרסום מסמכי המכרז

יום רביעי 02.09.15

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

עד ליום שני  07.09.15בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

לא יאוחר מיום חמישי  17.09.15בשעה
12:00

*) אין באמור בטבלה שלעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לשנות איזה מן המועדים בטרם
המועד האחרון להגשת הצעות.
 .10המציע הזוכה יידרש לספק את הציוד ולהתחיל בביצוע העבודות (להלן" :הפרויקט"),
בהתאם להנחיות נציג המזמינה ,ותוך תיאום עם הגורמים השונים ככל שיידרש.
 .11בירורים

ושאלות

הבהרה

ניתן

להעביר

בדואר

אלקטרוני

לכתובת

המייל:

 Michrazim@jct.ac.ilעד ליום שני  07.09.15בשעה  .12:00יש לאשר קבלת המייל בטלפון:
 .02 -6751096שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו .ככל שוועדת המכרזים תפרסם
פרוטוקול הבהרות היא תפיצו לכל המשתתפים במכרז ,ובמקרה שכזה כל מציע יידרש לצרף
להצעתו את פרוטוקול ההבהרות ,אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,חתום ע"י
מורשי חתימה.
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 .12תנאי סף
רשאי להשתתף במכרז מציע העונה בעצמו ,במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים
להלן ,הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.
א.

המציע בעל  10שנות ניסיון לפחות באספקת והתקנת נקודות תקשורת ,כולל הנחת
סיבים אופטיים וביצוע מחברים אופטיים .על המציע להצהיר על ניסיונו כאמור לעיל
על גבי נספח ב' למסמכי המכרז.

ב.

המציע ביצע הרכבה והתקנה של  500נקודות תקשורת ,כמפורט במפרט הטכני (נספח
א' למסמכי המכרז) ,ב 12-החודשים האחרונים שקדמו להצעתו .על המציע לפרט את
ניסיונו כמפורט ,בנספח ב' למסמכי המכרז .על המציע לציין רק פרויקטים אשר
הסתיימו ואשר הופקה בעבורם תעודת בדיקה.

 .13מסמכים שיש לצרף להצעה
במסגרת הצעתו נדרש כל מציע להעביר למזמינה את הפרטים ו/או המסמכים הבאים ,לפי
העניין:
א.

אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  - 1976אישור ניכוי מס ואישור
על ניהול פנקס חשבונות;

ב.

אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ואישור
עו"ד/רו"ח הרצ"ב להזמנה זו על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על
מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם;

ג.

פרוטוקול הבהרות (ככל שיפורסם) חתום ע"י המציע.

ד.

על המציע לצרף להצעתו מסמך בנוסח נספח ב' המפרט את ניסיון המציע בעבודות
ביצוע נקודות תקשורת ,כמפורט וכנדרש בתנאי הסף.

ה.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה
המפורטים לעיל ,אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

 .14הגשת ההצעה
א.

יש להגיש הצעה הכוללת את הצעת המחיר יחד עם כל מסמכי ההזמנה .המציע יחתום
על הצעתו ועל כלל מסמכי המכרז ,לרבות על החוזה המצורף להם ,בכל עמוד ועמוד,
בראשי תיבות ,ובחתימה מלאה וחותמת המציע ,במקומות המיועדים לכך (כגון
חתימות מלאות בעמוד האחרון לחוזה) ,בין היתר יצורפו להצעת המציע תשובות
הבהרה ,ככל שנשלחו ,כשמסמכים אלו חתומים על ידי המציע בהתאם לאמור בסעיף
זה.
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ב.

ההצעה תוגש עד למועד ולשעה הנקובים בסעיף  9לעיל במעטפה סגורה שעליה יצוין
"אספקת והתקנת נקודות תקשורת" ללא זיהוי חיצוני .את ההצעה ,על כל מסמכיה ,יש
להכניס לתיבת הגשת ההצעות אשר נמצאת במשרדי המרכז -קמפוס לב ,לשכת מנכ"ל,
קומה  ,2בבניין המנהלה ,ברח' הועד הלאומי  ,21ירושלים.

ג.

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על
הסף.

ד.

ההצעות הכספיות יהיו בתוקף למשך  90ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 .15אמות מידה ואופן בחירת נותן השירותים
לצורך בחינת וקביעת הציון המשוקלל של כל אחד מהמציעים תקיים וועדת המכרזים הליכי
בדיקה ומיון כמפורט להלן:
א.

הצעות אשר יוגשו יעברו להליך של בחינת ההצעה הכספית ומתן ניקוד איכות על פי
אמות המידה הבאות:
 .1רכיב האיכות =  20%מסך אמות המידה ,ע"פ החלוקה הבאה :
 .1התרשמות וועדת מכרזים או יועץ מטעמה מניסיון המציע ו/או פרויקטים
קודמים שבוצעו על ידו.10% -
 .2חוות דעת המלצות ולקוחות קודמים.10% -
 .2לצורך ניקוד האיכות כנ"ל ,המזמינה רשאית ,אך לא חייבת ,לבקש מהמציעים
פרטים ,אישורים נוספים ,המלצות ומסמכים אחרים ,וכן לברר פרטים בנוגע למציע
ולטיב השירותים שניתנו על ידו אצל צדדים שלישיים .לצורך ניקוד איכות כנ"ל תהא
רשאית ועדת המכרזים להיעזר ביועצים ובגורמים שונים מטעמה ו/או להשתמש
בנתונים שיופיעו בטבלה על גבי נספח ב' למסמכי המכרז על גביה יפורט ניסיון קודם
של המציע .כמו כן ,רשאית וועדת מכרזים לנקד על סמך הכרות המזמינה את המציע
מעבודות שביצע עבורה.
 .3גובה הצעת מחיר = .80%

ב.

ההצעה הכספית הנמוכה ביותר (סך כל הרכיבים) של מי מבין המציעים תקבל את
מלוא הניקוד בסעיף המחיר ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה בסעיף המחיר.

ג.

לצורך קביעת ניקוד האיכות של ההצעות תביא בחשבון המזמינה את אמות המידה
כמפורט בסעיף קטן א( )1לעיל.

ד.

בשלב הסופי ,תדרג ועדת המכרזים את המציעים לפי ציון משוקלל של ניקוד המחיר
(שמשקלו יעמוד על  )80%וניקוד איכות (שמשקלו יעמוד .)20%
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ה.

ועדת מכרזים רשאית להכריז על ההצעה אשר תקבל את מירב הנקודות בסיכום של
ניקוד האיכות וניקוד הצעת המחיר כהצעה זוכה או להחליט שלא לבחור כל הצעה
שהיא ולבטל המכרז או לערוך מו"מ כמפורט בסעיף  16שלהלן.

ו.

הודיעה המזמינה למציע על זכייתו ,תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת
המזמינה על ההסכם עימו ועד בכלל.

ז.

כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים על ידי
בעלי זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה.

 .16מו"מ
א.

ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לנהל מו"מ כספי  3המציעים בעלי הניקוד
המשוקלל (מחיר ואיכות) הגבוה ביותר בהתאם להוראות החוק ותקנות חובת
המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע .2010-ועדת המכרזים
תהא רשאית להחליט ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל מו"מ עם יותר מ 3-מציעים
כאמור.

ב.

היה וינוהל מו"מ כאמור ,ייערך שלב מתן ההצעות הכספיות הסופיות ,במסגרתו יהיו
המציעים כנ"ל רשאים להגיש הצעות כספיות סופיות ,במעטפות סגורות ,ללא זיהוי
שמי ,לתוך תיבת המכרזים עד למועד שיקבע על ידי המרכז .ככל שלא תוגש הצעה
סופית עד למועד שייקבע על ידי המזמינה ,תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע –
הצעתו הסופית.

ג.

לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה ,לא ינוהל עוד
משא ומתן עם המציעים.
ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות שיתקבלו ,לרבות הצעותיהם הראשונות

ד.

והסופיות של המציעים ,ככל שינוהל משא ומתן כספי ולאחר מכן תיתן החלטתה; ועדת
המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה הזולה ביותר או להחליט שלא לבחור כל
הצעה שהיא ולבטל המכרז.
 .17המזמינה רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבחור חלק מהצעה ו/או לבטל
המכרז על פי כל דין ו/או מסיבות ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות ,או אחרות ,וזאת גם
לאחר שיוכרז הזוכה במכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה ,ללא
הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.
 .18לאחר הזכייה
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א.

כתנאי למימוש ההתקשרות וכתנאי לחתימת החוזה יידרש בעל ההצעה הזוכה להמציא
למזמינה את כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהזמנה זו ובחוזה
המצורף לה בתוך  7ימים מיום שנמסרה להם הודעת הזכייה.

ב.

ידוע ומוסכם על הזוכה ,כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח החוזה המצורף
למסמכי ההזמנה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

ג.

מסמכי המכרז וההצעה הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם עם
הספקים.

ד.

לא נחתם חוזה ,על צירופיו ונספחיו ,על ידי המציע בעל ההצעה הזוכה במועד הנקוב
לעיל – תהא המזמינה רשאית לבחור בספק עם ההצעה השנייה הטובה ביותר ,וזאת
בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמינה על פי כל דין.

ה.

המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

ו.

המזמינה שומרת על זכותה לבוא בדברים עם הזוכה לאחר בחירתו.

 .19עיון במסמכי המכרז
א .ועדת המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא נבחרה כהצעה זוכה במכרז ,לעיין
בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה ( 38ו)
לתקנות חובת המכרזים ,ובכפוף לתשלום ההוצאות הכרוכות בעיון במסמכים בסך של
 500ש"ח.
ב .מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן:
"חלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים ,יציין במפורש
בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ,יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה
באופן ברור וחד-משמעי ,ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה
פיזית.
 .20סמכויות ועדת מכרזים
א.

ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה בהליך המכרז תינתן ע"י ועדת המכרזים המוסמכת
אצל המזמינה.

ב.

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל-פה
להצעה ,כולה או מקצתה ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו
או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים .ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן
ההצעה.
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ג.

לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת נתון ו/או מידע חסר ו/או המלצות
ו/או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של
המציע בדרישות המכרז.

ד.

ועדת המכרזים רשאית ,מנימוקים שירשמו ,להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו
בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות ,וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון
בין המציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

ה.

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום-לב או הצעה שמניתוח
שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים
מבוררים ,ברורים ומוצקים או הצעה שהתברר כי במסגרתה ייפגעו זכויות המועסקים
על ידו.

ו.

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף
מסעיפי המכרז ,אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

ז.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק ,בעצמה או על ידי מי מטעמה ,את חוסנם הפיננסי של מי
מהמציעים ,והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר
יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך ,לרבות אישור רו"ח ,אישורי בנקים ודו"חות
כספיים.

ח.

ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר ,אי בהירות ,דו משמעות ,או כל
הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז או הצעה
שהתברר כי אינה תואמת את צרכי המזמינה ,לרבות בשל חשש כי המציע לא יעמוד
בהתחייבויותיו כלפי המזמינה ו/או כלפי עובדיו ו/או כי ההצעה איננה כדאית כללית.

ט.

המזמינה רשאית לפצל ,להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין
ו/או מסיבות ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות ,או אחרות ,וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה
במכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה ,ללא הודעה מוקדמת
וללא כל פיצוי.

 .21ביטול זכייה או הודעת זכייה
המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה ,כאשר:
א.

המציע הזוכה לא המציא לעורך המכרז מסמך לרבות אישור ו/או ערבות שהמצאתם
נדרשת ,על פי מסמכי הליך המכרז ,בעקבות הודעת הזכייה.
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ב.

המזמינה קיבלה מידע על המציע הזוכה או תוכן הצעתו ,אשר היה משפיע על החלטתה,
אילו היה בידיה לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע ו/או התברר למזמינה כי המציע
הזוכה הסתיר ו/או לא גילה לה מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתה.

ג.

קיים ספק סביר ,אם הזוכה יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף המחויבים,
עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.

ד.

מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,אף אם נגרם
לו נזק ו/או הפסד.

ה.

במקרה של ביטול זכייה המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם מציע
שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המכרז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י
מסמכי המכרז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 .22ביטול המכרז
בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המזמינה לבטל את הליך המכרז עפ"י דין ,המזמינה
שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הליך המכרז ,כאשר:
א.

רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ועומדות בציון האיכות המזערי כמפורט
במכרז.

ב.

וועדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ,במסמכיו ,בניהולו ,או בבחירת
ההצעה הזוכה.

ג.

התברר לוועדת מכרזים ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או
לאחר פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות
במסמכים ,או שהושמטו נתונים מהותיים מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז ,או שאלה
בוססו על נתונים שגויים ,או חלקיים.

ד.

חל שינוי בנסיבות ,או השתנו צרכי המזמינה ,באופן המצדיק ,לדעת וועדת מכרזים ,את
ביטול המכרז.

ה.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעלו באופן
המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.

ו.

וועדת מכרזים תבטל המכרז על מנת להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי
באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.
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ז.

מובהר כי בנסיבות המפורטות לעיל ,המזמינה תהיה פטורה מתשלום כל פיצוי למציע
כלשהו בקשר לביטול המכרז ,לרבות ,אך לא רק ,בגין ההוצאות שהוציא המשתתף
במכרז ו/או המציע לצורך השתתפות במכרז ו/או הכנת והגשת הצעתו ו/או אובדן
רווחים עתידיים ו/או צפויים.
כללי

.23
א.

יובהר כי המזמינה לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע בגין כל נזק שנגרם
בקשר לביטול המכרז או בהסתמך על הודעת זכייה שבוטלה.

ב.

המציע הזוכה אינו ולא יהיה עובד המזמינה ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת כאמור.
המציע הזוכה וכל מי מטעמו לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמינה ,מקום
מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי המזמינה ,הוא לא ישתמש בסמכויות חוקיות
המוקנות לעובדי המזמינה ,לא יהיה מעורב בפעולות ביצוע של המזמינה ולא יציג עצמו
מול גורמי חוץ כעובד המזמינה .המציע הזוכה לא ייהנה משירותים מנהליים של
המזמינה ויבצע את השירותים באופן עצמאי ממשרדו.

ג.

המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי ,מכל סוג ומין שהוא ,במסמכי
המכרז ובכלל זה אינו רשאי לערוך שינוי כלשהו בחוזה המצורף כנספח ג'.

ד.

כל עמוד בעותק המקורי של טופס ההצעה יוחתם בחתימת המציע וכמו כן יחתום
המציע על כל עמוד בחוזה ללא עריכת תיקונים כלשהם .המזמינה תהיה רשאית לפסול
כל הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים למסמכי המכרז לרבות לחוזה.

ה.

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי
המכרז והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו
הבלתי מסויגת.

בכבוד רב,
המרכז האקדמי לב ע"ר
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אישור המציע בנושא הזמנה להציע הצעות לאספקת מתגי תקשורת
עבור המרכז האקדמי לב
אנו ,הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז ,_____________ .ו ,___________ -נושא ת.ז.
______________ ,מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל ,כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי
אנו מסכימים לכל תנאיו.
מורשה חתימה :1
שם.________________:
חתימה._______________ :
תאריך._____________ :
_______________
חתימה
מורשה חתימה :2
שם.________________:
חתימה._______________ :
תאריך._____________ :
_______________
חתימה
אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ___________ ,מ.ר ,____________ .המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה,
מאשר כי מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על הצעה זו הם____________ נושא
ו ___________-נושא ת.ז ,____________.וכי הנ"ל חתמו בפניי על
ת.ז______________.
הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם להחלטה בת
תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.
ולראיה באתי על החתום,
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_______________________

תאריך_____________:

עו"ד/רו"ח
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נספח א' – מפרט טכני ,כתב כמויות ותוכניות לביצוע
ביצוע נקודות תקשורת ברחבי קמפוסי המרכז:
קמפוסי ירושלים-
קמפוס לב -גבעת מרדכי ,רח' הוועד הלאומי .21
קמפוס טל -גבעת שאול ,רח' בית הדפוס .7-11
קמפוס רמת גן-
קמפוס לוסטיג -רח' האלוף דוד  ,187רמת גן.

מפרט מוצר

כמות

מחיר ליחידה (לא כולל מע"מ)

ביצוע נקודות תקשורת
באורכים שונים ( 0-100מ' ,יש
לציין מחיר אחיד)

 500יחי'

מחיר לנקודה בכל אורך ( 0-100מ'):
________________ ₪

סוג הנקודה CAT 6a :כבל
ג'יגה תקני (טלדור /ספריור)
מחברcat7 :
סוג כבל :כבל ג'יגה תקני
(טלדור /ספריור) או כבל
שווה ערך ל cat7 900 MHZ
 4*2*23# Teldorוהכל
באישור המזמין.
מחיר לפאנל ניתוב:

פאנל ניתוב תקני מסוכך 24
נתיבים  cat6aכולל השחלה
ו/או התקנה ,סימון סנדוויץ'
pvc

________________ ₪

תוספות כלולות (אם יש):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
העבודות יכללו הפקת תעודת בדיקה cat6a
אחריות :אחריות מלאה במשך  36חודשים .האחריות תכלול הגעה לשטח התקנת הנקודה ותיקון
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כל נקודה שאינה תקינה.
סה"כ מחיר כולל לביצוע
נקודת תקשורת (יחידה אחת)
כולל פנל ניתוב (לא כולל
מע"מ)

_____________________________ ₪

סה"כ מחיר ל  500יחי' (לא
כולל מע"מ)

_____________________________ ₪

תוספת מע"מ

_____________________________ ₪

סה"כ מחיר ל  500יחי' (כולל
מע"מ)

_____________________________ ₪

מועדי אספקה מבוקשים :הכל בתאום מול המזמין .עד  10ימי עבודה.
יובהר להלן כי המזמין אינו מתחייב להזמין את כל  500הנק' כמפורט להלן .תשומת ליבכם לאמור בסעיף
(2א) ו(2-י) בהסכם.
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נספח ב'  -ניסיון המציע
 ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
 ,ת.ז / .ח.פ
אני המציע
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
.1

המציע בעל  10שנות ניסיון לפחות באספקת והתקנת נקודות תקשורת ,כולל הנחת סיבים
אופטיים וביצוע מחברים אופטיים.

.2

המציע ביצע הרכבה והתקנה של  500נקודות תקשורת ,כמפורט במפרט הטכני (נספח א'
למסמכי המכרז) ,ב 12-החודשים האחרונים שקדמו להצעתו .על המציע לפרט את ניסיונו
כאמור לעיל על גבי הטבלה שלהלן .על המציע לציין רק פרויקטים אשר הסתיימו ואשר

הופקה בעבורם תעודת בדיקה .כמו כן ,המציע נדרש לציין פרטי הגוף והממליצים בגוף עבורו
ביצע שירותים אלו.
רשימת פרויקטים ב  12החודשים שקדמו להצעת המציע-
שם המזמין

מועדי
הפרויקט

היקף הפרויקט
(מספר נק'

שם הממליץ+
תפקידו

טל' נייד /משרד

תקשורת)
מ

עד
מ

עד
מ

עד
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מ

עד
מובהר בזאת ,כי ועדת המכרזים של המרכז רשאית להשתמש בנתונים שיופיעו בטבלה שלעיל
לצורך מתן ניקוד איכות בהתאם לסעיף (15א) להזמנה.
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________
שם המצהיר

_____________
חתימת המצהיר

אישור
/
/
אני הח״מ ,עו״ד________ ,מ.ר ,_______ .מאשר/ת בזאת ,כי ביום
הופיע בפני ,מר/גב׳ __________ ,שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס׳ __________ ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.
_____________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ג'-
הסכם לרכישת מתגי תקשורת וציוד נלווה
אשר נערך ונחתם בירושלים ביום __ לחודש ___ 2015

בין:
המרכז האקדמי לב (ע"ר)
רח' הועד הלאומי 21
ירושלים
(להלן" :המזמין" או "המרכז")

מצד אחד;

לבין:
_____________
_____________
מצד שני;

(להלן" :הספק" או "נותן השירותים")

הואיל והספק פנה אל המזמין במסגרת מכרז לקבלת הצעות לאספקת והתקנת נקודות
תקשורת וציוד נלווה (להלן"" :הציוד") כולל אחריות למשך  36חודשים ,הכל כמפורט
במפרט הטכני המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
(להלן" :השירותים" או "הציוד") עבור המזמין בקמפוסי המזמין (להלן" :אתר
המזמין");
והואיל והצעתו של הספק ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,נבחרה על ידי המזמין ונקבע ,כי
הספק יספק את הציוד בהתאם להזמנות רכש שיוציא המזמין ובהתאם למפורט בהסכם
זה והוא מצהיר ומתחייב כי בידיו היכולת ,המיומנות ,הידע המקצועי ,היכולת הארגונית
והפיננסית ,כוח האדם ,הציוד והמכשור הנדרשים לצורך מתן השירותים על פי המפרט
המצורף להזמנה;
והואיל והספק מצהיר כי קרא בעיון והבין את מסמכי ההזמנה ,לרבות כל נספחיהם והמפרט וכי
הבין את כל האמור בהם והוא מוכן לבצע את העבודות האמורות על פי תנאי חוזה זה;
והואיל ולאור הצהרות הספק לעיל מעוניין המרכז בקבלת הציוד והשירותים מאת הספק;
אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
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א .המבוא להסכם זה ,נספחיו ,ומסמכי ההזמנה להציע הצעות ,על נספחיהם ,מהווים חלק
בלתי נפרד מהסכם זה ויש לראותם כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את מהווים חלק
בלתי נפרד ממנו.
ב .בכל מקרה של סתירה בין נוסח מסמכי ההזמנה לבין נוסח ההסכם ,יקבע נוסח ההסכם.
ג .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד.
.2

השירותים
א .הספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק ולהתקין את הציוד בכמות המצויינת בנספח
א' למסמכי המכרז ובהתאם להזמנות רכש שיוציא המזמין וליתן את מלוא שירותי
התחזוקה והאחריות עליהם כמפורט בהסכם זה על נספחיו .ואולם מובהר כי כמות הציוד
הנקובה שם אינה מחייבת את המזמין בשום צורה שהיא לגבי כמות הציוד שהוא יזמין
בפועל .המזמין יהיה רשאי להוציא הזמנת /הזמנות הרכש כאמור במהלך  12החודשים
ממועד חתימת המרכז על הסכם זה ,בהן הוא יציין ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,את סוג
וכמות הציוד המוזמן מהספק הזוכה בפועל.
ב .על אף האמור לעיל המזמין יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה לפי שיקול
דעתו הבלבדי ומכל סיבה שהיא ,וללא כל חובה לנמק את החלטתו ,בהודעה מראש ובכתב
של  30ימים לספק .ניתנה הודעה כאמור לעיל ,תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב
בהודעה האמורה לכל דבר ועניין והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין הפסקת
ההתקשרות לכשעצמה אלא בגין ציוד אשר סופק ע"י הספק למזמין בפועל .המזמין ישלם
בגין ציוד שיוזמן בפועל על ידו בהזמנות רכש ,אף אם לאחר מכן יודיע המזמין על הפסקת
ההתקשרות בהתאם לאמור בסעיף (2א) לעיל.
ג .למען הסר ספק יצוין כי אם יתברר למזמין ,בכל עת ,כי הציוד נשוא הסכם זה אינו תקין,
יהא המזמין זכאי להחזירו ו/או לדרוש מהספק להחליפו ו/או לתקנו ו/או להשלים את
הטעון תיקון ו/או החסר ,לפי העניין ,ועל הספק לעשות כן.
ד .היתרים ורישיונות -הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו כל המסמכים ,ההיתרים,
הרישיונות והאישורים התקפים והנדרשים בהתאם להוראת כל דין למתן השירותים על
פי הסכם זה .הספק מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו,
לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאמור או מגביל את יכולתו לספק את הציוד בהתאם
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להסכם זה על נספחיו .ביצוע ההסכם בהיעדר היתר ,זכות או רישיון כאמור ו/או אי
הודעה על שינוי בתוקף ההצהרה ייחשבו להפרה יסודית של ההסכם.
ה .הספק מתחייב לספק את השירותים במיומנות ,במקצועיות ,ביעילות ,בחריצות
ובמהירות הראויה ובקצב הנדרש על ידי המזמין ,והכול לשביעות רצונה המלאה של
המזמין.
ו .הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.
ז .אספקת הציוד והתקנתו -הספק מתחייב לספק את הציוד בהתאם למועדי האספקה
שיקבע המרכז ובתיאום עם נציגי המרכז ולא יאוחר מ 21 -ימי עבודה ממועד קבלת
הזמנת רכש חתומה .האספקה תבוצע במהלך שעות העבודה המקובלות במרכז ,כולל
הובלה פריקה והתקנה באתר המרכז בחדר המדויק עליו יורה המרכז ,וזאת על פי
דרישתו.
ח .למרכז שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותיו לגבי היקף השירותים
הנדרשים ,הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי .המרכז רשאי להכניס שינויים או הזמנות
רכש מיוחדות ו/או תוספות ו/או הקטנות ו/או צמצום השירותים ,ועל הספק לפעול
בהתאם להנחיות המרכז מיד עם קבלת הוראה בכתב מנציג המרכז.
ט .הספק מקבל על עצמו את מלוא האחריות על הציוד שיסופק ויותקן על ידו וזאת לתקופה
של  36חודשים אשר יימנו החל ממועד אספקת הציוד הרלוונטי .הספק מתחייב למתן
שירות ותחזוקה מלאים לכל הרכיבים שהוזמנו בהתאם להסכם זה בתצורת אחריות יצרן
של  24/7לתקופה שתמשך  36שנים מיום קבלת הציוד לידי המזמין באתר המזמינה.
י .למרכז שמורה האופציה להזמין ציוד נוסף מעבר לנקוב בכתב הכמויות המצ"ב כנספח א'
למסמכי המכרז ,ועד ל 100%-נוספים על אלו המפורטים בכתב הכמויות המצ"ב כנספח
א' ,בתקופה של  12חודשים ממועד חתימת המרכז על הסכם זה בתנאי הסכם זה ובמחיר
שלא יעלה על המחיר הנקוב בסעיף  3להלן.
.3

התמורה
א.

תמורת אספקת הציוד בהתאם להסכם זה ,ישלם המזמין לספק את התמורה שתורכב
ממכפלת הכמויות אשר יוזמנו בפועל במחירי היחידה הנקובים בהצעת המציע וזאת
כנגד קבלת חשבונית מס כדין ,בתנאי תשלום שוטף 60+וזאת החל מיום אספקת הציוד
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ואישור החשבון ע"י המזמינה .מחיר היחידות יהיה בש"ח .למחיר בחשבונית כאמור לא
יתווספו כל הצמדה נוספת ו/או ריבית.
ב.

למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי ,והמזמינה תנכה במקור מכל
תשלום לספק ,כל מס ,היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין,
אלא אם ימציא הספק אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.

ג.

הספק מצהיר כי יש בידו אישור רשויות המס הנדרשים לצורך ההתקשרות בהסכם
ומתחייב כי בכל עת יהיו בידו האישורים הנ"ל .הספק ימציא למזמין כל אישור אחר
שידרש על פי כל דין.

ד.

פרט לאמור במפורש בסעיף זה ,לא ישולם על ידי המזמין לספק או למי מטעמו שום
תשלום נוסף ,החזר הוצאות או השתתפות כלשהי ,לא במהלך תקופת ההסכם ולא לאחר
פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה ,לא עבור אספקת הציוד ולא בקשר עמם או עם הסכם זה
ו/או כל הנובע מהם ,לא לספק ולא לכל אדם או גוף אחר.

 .4אחריות
א .הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר שייגרם
למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי ו/או לספק ו/או למי מטעמו ,כתוצאה
ממעשה או מחדל מצד הספק ,הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ממתן השירותים ו/או
בקשר אליהן בין במהלך הובלת ו/או התקנת הציוד ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על ידו
בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.
 .5ביטוח
א .מבלי לגרוע מאחריות "הספק" עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין" ,הספק" מתחייב לבצע
על חשבונו ,את הביטוחים הבאים ,כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב
כנספח א' להסכם זה ,ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו.
.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :
 $ 500,000למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה.
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם
"ביט".

.2

ביטוח אחריות מעבידים ,בגבולות אחריות של לפחות :
 $ 1,500,000לעובד ו  $ 5,000,000 -למקרה ולתקופה.
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[מובן שעל "הספק" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים
כחוק ,בגין עובדיו].
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם
"ביט".
"הספק" רשאי שלא לבצע ביטוח זה כל עוד אינו מעסיק עובדים ומתחייב בזאת
כי מייד לכשיעסיק עובדים – הוא יבצע ביטוח זה.
ב.

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או המרכז האקדמי לב" .
( +סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי).

ג.

במעמד חתימת ההסכם" ,הספק" ימציא ל"מרכז" אישור עריכת ביטוח ,עפ"י הנוסח
המצ"ב כנספח א' ,אשר יכלול בין השאר :
.1

אישור שקיים הסדר לתשלום הפרמיות.

.2

אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות –
הצמצום/הביטול לא ייכנס לתוקף בטרם חלפו  30יום ממועד מתן
הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"מרכז".

.3

ד.

"הספק" מתחייב להמציא ל"מרכז" אישור חדש ,לפחות  15יום לפני
תום תוקפו של כל אישור ,כל עוד הוא מחוייב לכך עפ"י הסכם זה.

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"הספק" רשאי לבצע ביטוחים
נוספים כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

ה" .הספק" מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות
מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מרכז" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.
ו.

"הספק" יבטח את כל הציוד והרכוש שבשימושו לצורך ביצוע הסכם זה בביטוחים
המתאימים  ,הכוללים ויתור על זכות השיבוב נגד "המרכז" ,עובדיו ותלמידיו  ,למעט
אם הנזק יגרם על ידם בזדון" .הספק" רשאי שלא לבצע ביטוח עבור ציוד ורכוש זה
אולם הוא פוטר מאחריות את "המרכז" ,עובדיו ותלמידיו בגין כל נזק אשר היה מכוסה
לו ביצע ביטוחים אלו.

ז.

"הספק" ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י כל הפוליסות הנ"ל.
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 .6הסבת זכויות וחובות
א.

נותן השירותים אינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולן או
חלקן ,לכל גורם אחר  .בנוסף אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל
זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

ב.

כמו כן ,אין נותן השירותים רשאי למסור לאחר ,לרבות למבצע משנה מטעמו ,את ביצוע
התחייבויותיו כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב .המזמין יהיה רשאי
לסרב ליתן את הסכמתו כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים
בתנאים שימצא לנכון.

ג.

נתן המזמין את הסכמתו לביצוע באמצעות מבצע משנה או גורם אחר ,אין ההסכמה
האמורה פוטרת את נותן השירותים מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם.

 .7אי תחולת יחסי עובד מעביד
א.

התקשרות המזמין עם הספק הינה התקשרות בין מזמין לקבלן עצמאי ואין ולא יהיו בין
הצדדים ו/או מי מטעמם יחסי עובד ומעביד.

ב.

הספק יבטיח לעובדיו בעת ביצוע העבודות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים
ורווחתם בהתאם להוראות כל דין החל בעניין.

ג.

על פי דרישת המרכז ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לא יעסיק הספק עובדים מסוימים במתן
שירותים למרכז ,וזאת מבלי שהמרכז יצטרך לנמק דרישתו זו.

ד.

כל התשלומים לעובדי הספק (לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלום לביטוח לאומי וכל
מס אחר או היטל או מלווה ,וכל תשלום סוציאלי אחר) תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות
וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים ,יחולו על הספק ,וישולמו על ידו.

ה.

היה והמזמין יתבע לשלם סכום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל קיום
כביכול של יחסי עובד מעביד ,ישפה הספק את המזמין בכל סכום כאמור שישולם על ידי
המזמין ,וזאת בתוך  7ימים מיום שנדרש לעשות כן על ידי המזמין.

 .8ביטול החוזה
א.

הפר הספק את החוזה הפרה יסודית ,או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  7ימים מיום
שניתנה לו הודעה על ההפרה ,יהא המזמין זכאי לכל התרופות ,להן הוא זכאי לפי החוק,
ולרבות הזכות לבטל את החוזה עם הספק ללא הודעה מוקדמת ולמסור את המשך
העבודות לכל ספק אחר.
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ב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של מינוי כונס נכסים ו/או מינוי מפרק ו/או פתיחת
הליכי הוצל"פ כנגד הספק יהיה המזמין רשאי לבטל את הסכם ללא הודעה מוקדמת,
ויהיה חופשי להתקשר עם חברה אחרת.

 .9קיזוז
א.

המרכז רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על-פי חוזה זה ,ו/או על פי כל דין מכל
תשלום ו/או חוב אחר המגיע ממנו לספק.

ב.

בנוסף ,המרכז רשאי לעכב בחזקתו כל ציוד ,מערכת ,וכל רכוש ,מכל מין וסוג שהוא,
אשר בבעלות הספק ,וזאת עד לקיום כל התחייבויות הספק ,מכל מין וסוג שהוא ,כלפי
המרכז.

ג.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות המרכז לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת,
הנתונה לה לפי חוזה זה ולפי כל דין.

 .10סודיות והימנעות מניגוד עניינים
א .ה ספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות ,להעביר ,למסור ,להביא לידיעת
צד ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים למרכז ו/או בנוגע למרכז
ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוגע לפעולותיו ,עסקיו ,לקוחותיו ,ספקיו,
מצבו הפיננסי ,שיטות העבודה הנהוגות אצלו ,וכיו"ב ,שהגיע לידיו בקשר עם אספקת
השירותים ,וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן ,ללא קבלת הרשאה מוקדמת
ומפורשת בכתב מאת המרכז.
ב .הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בין מתן
השירותים לפי חוזה זה ,לבין כל עניין אחר שיש להם.
 .11סמכות מקומית
א.

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט
בירושלים.

ב.

סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות הקבועה
בסעיף זה.

 .12מלוא ההסכם
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הסכם זה ,בצירוף כל מסמכי מכרז אספקת והתקנת נקודות תקשורת אליו צורף הסכם זה,
מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לנושאים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם,
הבנה או הסדר קודמים ביניהם ,בין בכתב ובין בעל פה .לא יהיה לכל שינוי מאוחר של
הסכם זה כל תוקף ,אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 .13הודעות
א.

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן ,במידה ונמסרו ביד ,ותוך

ארבעים ושמונה ( )48שעות מיום שיגורן בדואר רשום ,אם נשלחו בדואר ,וביום העסקים
הראשון שלאחר משלוחן ,אם נשלחו בפקסימיליה.
ב.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הנם כמפורט בתחילתו.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

__________________

__________________

"הספק"

"המזמין"
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נספח א'  -אישור עריכת ביטוח – "ספק"
לכבוד
המרכז האקדמי לב

(להלן " :המרכז")

רח' הוועד הלאומי  ,21ירושלים

שם המבוטח ……………………………………… :כתובת משרדיו ........................... :

הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך -:

.1

נשוא אישור זה  :אספקה והתקנה של נקודות תקשורת וציוד נלווה ל"מרכז".

.2

תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………

.3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :
………………… $ .למקרה ו $ .………………… -לתקופה
[הערה  :בשום אופן לא פחות מ  $ 500,000 -למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

השתתפות עצמית  $ ………………… :למקרה.

.4

ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :
…………………  $לעובד ו $ ………………… -למקרה ולתקופה
25

רח' הועד הלאומי  ,21ת.ד ,16031 .ירושלים 9116001
21 Havaad Haleumi St., P.O Box 16031, Jerusalem 9116001, Israel
טל | T. 02-6751111 .פקסwww.jct.ac.il | F. 02-6751068 .
ע"ר – בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים

[לפחות  $ 1,500,000 :לעובד ו  $ 5,000,000 -למקרה ולתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

השתתפות עצמית .$ ………………… :

.5

בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או המרכז האקדמי לב "
( +סעיף אחריות צולבת בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי).

.6

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערכים ע"י "המרכז" ,אשר לא יידרש
להפעיל את ביטוחיו.

.7

הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל מקרה
של צמצום ו/או ביטול הפוליסות – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  30יום
ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"מרכז".

בכבוד רב,

……… ..חברה לביטוח בע"מ
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