המרכז האקדמי לב ע"ר
מכרז סגור מס'  06.17לאספקת טאבלטים
 .1המרכז האקדמי לב (ע"ר) (להלן – "המזמינה") מזמינה בזאת קבלת הצעות למכרז סגור מס'
 06.17לאספקת טאבלטים ומתן שירותי אחריות בהתאם למפורט בנספח א' למסמכי המכרז
(להלן" :הטאבלטים""/הציוד" או "העבודה").
 .2הזמנה זו מהווה מכרז סגור ויחולו עליה הוראות חוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992-ותקנות
חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) התש"ע.2010-
 .3הוראות שונות:
א.

במסגרת ,המכרז ניתן יהיה להציע אך ורק טאבלטים העומדים בדרישות המופיעות
בנספח א' למסמכי המכרז ובלבד שהיצרן של הטאבלטים הוא אחד מהמפורטים
להלן LENOVO :או  .SAMSUNGהמציעים יהיו רשאים להגיש מספר הצעות
לטאבלטים משני סוגי היצרנים.

ב.

כל מציע יידרש לציין את סוג הטאבלטים המוצעים על ידו ואת שם היצרן שלהם.

ג.

כל מציע ימסור לנציגי המזמינה ביחד עם הצעתו טאבלט אחד מכל סוג המוצע על ידו
וזאת למשך  14ימי עסקים ,על מנת שנציגי המזמינה יוכלו לבדוק התאמה מלאה של
הטאבלטים המוצעים לדרישות המזמינה המופיעות בנספח א' למסמכי המכרז וקיום
האפשרות להפעלת והרצת התוכנות הנדרשות למזמינה ,כחלק מהשלב המקצועי
המפורט בסעיף (8ב) להלן .יתכן ונציגי המרכז ידרשו מהמציעים להגיע במהלך
התקופה הנ"ל להצגת המוצרים הרלוונטיים ,והכל לפי שיקול דעת המזמין .איסוף
הטאבלט מהמזמינה ייעשה על ידנו לאחר תיאום מראש.

ד.

המציע הזוכה יספק למזמין טאבלטים (סוג וכמות) בהתאם להזמנות רכש חתומות
שיוציא המזמין.

ה.

המציע הזוכה ,באמצעות היצרן ,יספק במשך  12חודשים ממועד אספקת כל טאבלט
שירותי אחריות מלאים לטאבלטים אשר יסופקו על ידו.

ו.

הצעת המציע הזוכה תעמוד בתוקף למשך  3חודשים לפחות ממועד החתימה של
המזמינה על ההסכם.

 .4תנאי סף
רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן ,באופן מצטבר ,רשאי להגיש את הצעתו:
א.

המציע הינו (לחילופין):
.1

.2

תאגיד או שותפות רשומה כדין.
במקרה שכזה המציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית
הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין .מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה
המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו
נתונים של תאגיד אחר.
או
עוסק מורשה.
במקרה שכזה המציע יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו.

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 .
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ב.

המציע בעל אישורים תקפים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו ( – 1976אישור ניכוי מס ואישור על ניהול
חשבונות ספרים כדין).
להוכחת האמור בסעיף זה ,המציע יצרף להצעתו אישור ניכוי מס ואישור על ניהול
פנקס חשבונות ויחתום כדין על תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז;

ג.

המציע יצרף להצעתו תנאי שרות ואחריות של יצרן הטאבלטים המוצעים ע"י המציע
בקשר עם הטאבלטים המוצעים .בתנאים הנ"ל יופיעו לפחות הדרישות הבאות:
 .1היצרן מתחייב להפעיל מוקד שרות אשר ייתן מענה בכל הקשור לטאבלטים
המוצעים על ידי המציע בשעות העבודה ( )9:00-16:00בימים א-ה.
 .2היצרן מתחייב לטפל במכשירים תקולים תוך  10ימי עסקים.
 .3ליצרן יש נקודת איסוף והחזרת טאבלטים בירושלים.
להוכחת האמור בסעיף זה ,המציע יצרף מסמך של היצרן אשר על גביו מופיעים תנאי
שרות ואחריות של היצרן בקשר עם הטאבלטים המוצעים.

ד.

המציע בעל אסמכתא לכך שהינו יבואן ישיר (  )Tier 1 Vendorשל יצרן הטאבלטים
המוצעים ע"י המציע ,קרי  LENOVOאו .SAMSUNG
להוכחת האמור בסעיף זה על המציע להמציא אישור כאמור לעיל מיצרן הטאבלטים
המוצעים ע"י המציע.

ה.

המציע סיפק במהלך  3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה לפחות
 100טאבלטים ,מאותו יצרן של הטאבלטים המוצעים בהצעתו ,ללקוח אחד ,או לפחות
 50טאבלטים ,מאותו יצרן של הטאבלטים המוצעים בהצעתו ,ל 3 -לקוחות (כל אחד).
המזמין יהא רשאי לנקד את היצרנים מבחינת טיב השירות.
להוכחת האמור בסעיף זה ,על המציע למלא פרטי לקוחות קודמים על גבי התצהיר
המצ"ב כנספח ג' למסמכי המכרז.

 .5מסמכים שיש לצרף להצעה
א.

את הצעת המחיר יש למלא על גבי הצעת המציע המצ"ב כנספח ה' למסמכי המכרז
בהתאם למסמך מפרט השירותים ,המפרט הטכני ותכולת העבודה המצ"ב כנספח א'
למסמכי המכרז ולצרף לה את המסמכים הבאים:
 .1אם המציע הינו תאגיד/שותפות -תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית
הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.
 .2אם המציע עוסק מורשה -צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה
זו;
 .3אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים כדין.
 .4אישור מאומת על ידי רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה ,בנוסח הרצ"ב להזמנה
זו.
 .5תצהיר המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז -חתום כדין ע"י המציע.
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 .6מסמך של היצרן אשר על גביו מופיעים תנאי שרות ואחריות של היצרן הכוללת לכל
הפחות את האמור בסעיף (4ב) לעיל.
 .7אישור לפיו המציע הינו יבואן ישיר (  )Tier 1 Vendorשל יצרן הטאבלטים
המוצעים ע"י המציע.
 .8תצהיר המתייחס לניסיונו של המציע בהתאם לנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי
המכרז.
 .9במידה ובמסגרת הצעתו המציע כלל אפשרות לביצוע כיסוי ביטוחי עבור
הטאבלטים – מתבקש המציע לצרף את תנאי הביטוח.
 .10עותק חתום על ידי המציע של פרוטוקול תשובות והבהרות אשר יופץ ע"י המזמינה,
ככל שיופץ.
ב.

לתשומת לב :על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא :מס' ח"פ) בכל המסמכים
המוגשים מטעמו (לרבות תעודת ההתאגדות ,אישורי רשויות המס וכד') יהיה זהה .אם
וככל שאין התאמה במספר המזהה ,על המציע לצרף אישור  /הסבר מטעם הרשויות
המוסמכות לכך בדבר אי-ההתאמה.

ג.

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

ד.

ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע ,אשר לא המציא עם הצעתו
מסמך ,אישור ,היתר ,רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה ,להשלים את המצאת
הנ"ל למזמינה תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה ,ובלבד שכל מסמך ,אישור ,היתר,
רישיון או כל נייר אחר ,כאמור ,יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע
במכרז זה להגשת ההצעות.

 .6נוהל העברת שאלות ובירורים של המציעים (להלן" :מציעים" או "ספקים") ונוהל העברת
תשובות:
א.

שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז לרבות לגבי נספח א' למסמכי המכרז ו/או להליך
המכרזי ,תוגשנה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת מייל Michrazim@jct.ac.il:עד לתאריך
 13.07.17בשעה .13:00

ב.

יש לוודא קבלת השאלות במייל חוזר.

ג.

תשובות המזמינה תימסרנה בדואר אלקטרוני לכלל המציעים ויהפכו לחלק ממסמכי
המכרז שיחייבו את כלל המציעים.

ד.

יש לצרף למסמכי המכרז תדפיס חתום על ידי הספק של תשובות המזמינה ככל שהופצו.
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 .7הגשת ההצעה
א .בנספח א' למסמכי המכרז מופיעים מפרט טכני ואמנת שירות וטבלה בה יתבקש כל
מציע ליתן הצעת מחיר.
ב .על המציעים להיצמד למפרט הטכני המתואר בנספח א' למסמכי המכרז ולתת הצעה
בהתאם לקבוע במפרט הטכני ואמנת השירות המופיעים שם.
המפרט הטכני הינו מפרט מינימלי וניתן להציע טאבלט עם מפרט איכותי יותר .עבור
מפרט איכותי יותר ינתן ציון כמפורט בסעיף (8ד) שלהלן.
ג .את הצעת המציע (נספח ד' למסמכי המכרז) על גבי הטבלה בנספח א' יש לציין בשקלים
חדשים ,בצירוף כל מסמכי המכרז והמסמכים אותם יש לצרף להצעה כמפורט בסעיף 5
לעיל ,כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד ,יש להכניס לתוך מעטפה שעליה
יירשם "מכרז לאספקת טאבלטים ומתן שירותי אחריות" ,ללא ציון סימני זיהוי של
המציע.
ד .כל מציע ימסור לנציגי המזמינה ביחד עם הצעתו את טאבלט מהסוג המוצע בהצעתו
וזאת לצורכי בדיקה למשך  14ימי עסקים ,כמפורט בסעיף (3ג) לעיל.
ה .את המעטפה יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהיא סגורה וחתומה וכתוב עליה 'מכרז
סגור לאספקת טאבלטים' ,לא יאוחר מיום שני  24.07.17בשעה  .13:00תיבת המכרזים
נמצאת בלשכת מנכ"ל ,בנין המנהלה ,קומה  ,2בקמפוס המזמינה ,רח' הועד הלאומי ,21
גבעת מרדכי ,ירושלים.
ו .כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז ,או כל הסתייגות לגביהם,
בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ,או בכל דרך אחרת  -ייחשבו כאילו
לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
ז .בנוסף ,המזמינה רשאית לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהן המסמכים המצוינים
ככאלו שיש לצרף להצעה במסמכי המכרז בכלל וברשימת המסמכים בפרט ו/או באופן
שיש להגישם.
ח .הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על
הסף.
ט .מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
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 .8אופן הערכת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה
א.

הצעות המציעים יבדקו לגבי עמידתן בתנאי המכרז.

ב.

הצעות שיימצאו כשירות יעברו לשלב בדיקה מקצועית במסגרתה תבחן עמידת
הטאבלטים (חומרה ותוכנה) בדרישות המזמינה המופיעות בנספח א' למסמכי המכרז
וכן שהתוכנות הדרושות למזמינה פועלות בטאבלטים (להלן" :השלב המקצועי").

ג.

הצעות שיימצאו כשירות ויעברו את השלב המקצועי ,יעברו בדיקה של איכות המציע
והצעתו ( )40%וגובה התמורה הכספית המבוקשת (.)60%

ד.

ה.

ניקוד איכות המציע והצעתו ינתן בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן :
קריטריון

ניקוד-
סה"כ  40נק'

חומרת הטאבלט מעבר לנדרש

15

המלצות על טיב השירות ,הכולל :אספקה ואיסוף של הטאבלטים,
מענה מהיר וטיפול בתקלות( .לצורך ניקוד איכות לפי תת רכיב זה,
המזמינה תהא רשאית לפנות ,בין היתר ,ללקוחות קודמים של
המציע המפורטים בנספח ג' ואשר קיבלו שירותי אחריות מיצרן
הטאבלטים

10

האפשרות לעריכת ביטוח למוצר ותנאי הביטוח המוצעים

7.5

האפשרות והתנאים להרחבת אחריות לשנה שניה ו/או שלישית.

7.5

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי המזמינה ,אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת) ,להיעזר
ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה.

ו.

לצורך דירוג רכיב גובה הצעת המחיר ,מציע שהצעתו הכספית המשוקללת תהיה הנמוכה
ביותר ,יקבל את מלוא הניקוד ברכיב המחיר ( )60%ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי
אליו.

ז.

בשלב המסכם ,ייערך שקלול של הציון הכולל ברכיב האיכות (שמשקלו יהווה  40%מסך
משקלה הכולל של ההצעה) יחד עם הציון הכולל ברכיב המחיר (שמשקלו יהווה 60%
מסך משקלה הכולל של ההצעה).

ח.

המזמינה תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו זכתה לציון המשוקלל הגבוה ביותר או
לערוך משא ומתן כמפורט בסעיף  9שלהלן או להחליט בכל עת ומכל סיבה שהיא על
ביטול המכרז ולהימנע מבחירת כל מציע.

 .9ניהול משא ומתן
המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים בהתאם למפורט להלן:
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א.

ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להחליט על ניהול מו"מ עם לכל הפחות
שלוש הצעות מתוך קבוצת מציעים סופית בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר מבין
ההצעות הכשירות אשר עמדו בתנאי הסף וקיבלו ציון איכות מעל ציון האיכות המזערי.
ככל שמספר ההצעות הכשירות כנ"ל יהיה מתחת ל 3-הצעות ועדת המכרזים תהא
רשאית לנהל מו"מ עם ההצעות הכשירות .ועדת המכרזים רשאית לנהל מו"מ עם מספר
מציעים גבוה יותר מבין המציעים בעלי הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

ב.

המו"מ ,ככל שיהיה ,ינוהל בהתאם להוראות החוק ותקנות חובת המכרזים (התקשרויות
של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע.2010-

ג.

לאחר ניהול המו"מ ,ככל שיהיה ,ייערך שלב מתן הצעות המחיר הסופיות ,במסגרתו יהיו
המציעים הנ"ל רשאים להגיש את ההצעות הכספיות הסופיות ,במעטפות סגורות ,ללא
זיהוי שמי ,לתוך תיבת המכרזים במועד שייקבע לכך ע"י המזמינה .ככל שלא תוגש
הצעה נוספת עד למועד שייקבע על ידי המזמינה ,תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע
 -הצעתו הסופית.

ד.

ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות שיתקבלו ,לרבות הצעותיהם הראשונות
והסופיות של המציעים ,ככל שינוהל משא ומתן כספי ולאחר מכן תיתן החלטתה; ועדת
המכרזים רשאית להחליט על בחירת המציע הזוכה או להחליט שלא לבחור כל הצעה
שהיא ולבטל המכרז.

ה.

לאחר הגשת ההצעות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה ,לא ינוהל עוד משא ומתן עם
המציעים .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לבוא בדברים עם המציע
שהצעתו תזכה במכרז.

 .10עיון 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 (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,תש"ע  ,2010 -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.
ג .מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה
לעיון מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז.
ד .סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו
כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות
העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
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ה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופי בדבר מתן זכות עיון
למציעים והיקפה הינו של ועדת המכרזים וכי בכל מקרה ,פרטי ההצעה הכספית הזוכה
לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.
ו .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 .11לאחר הזכייה
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  7ימי עסקים 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 .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על בעל הצעה שנבחר להמציא למזמינה אישור קיום
ביטוח בנוסח המצורף כנספח לחוזה ,תוך לא יאוחר מ 7-ימים ממועד מתן ההודעה על
הזכייה.
ה .המזמינה שומרת על זכותה לבוא בדברים עם הזוכה לאחר בחירתו.
ו .לא נחתם חוזה ,על צירופיו ונספחיו ,על ידי המציע בעל ההצעה הזוכה במועד הנקוב
לעיל ,ו/או לא צורף אישור קיום ביטוח במועד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכם – תהא
המזמינה רשאית לבחור בספק עם ההצעה השנייה הטובה ביותר (בסיכום של ניקוד
האיכות וניקוד הצעת המחיר) ,או בבא אחריו אם דרוש ,וזאת בנוסף לכל סעד אחר
שבידי המזמינה על פי כל דין.
ז .המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
ח .המזמינה תהא רשאית להעביר הזמנות רכש חתומות מהמציע הזוכה בהתאם לנקוב
במפרט ,לפי נהלי הרכש שלה ,בהיקפים ובסכומים בהתאם לתקציבי המזמינה וצרכיה,
וזאת בתקופה של  12חודשים ממועד ההכרזה על המציע הזוכה.
 .12סמכויות ועדת מכרזים
א .ההחלטה בדבר ההצעות הזוכה בהליך המכרז תעשה 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 מהמציע 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 .ועדת המכרזים רשאית 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.
י .כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחתם ההסכם ע"י בעלי זכות
חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה.
 .13שונות
א .היחסים המשפטיים בין המזמינה למציע הזוכה יהיו בבחינת קבלת שירותים "מקבלן
עצמאי" ואין בהתקשרות על בסיס מכרז זה כדי להוות משום יצירת יחסי עובד מעביד
בין המזמינה לספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
ב .המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי ,מכל סוג ומין שהוא ,במסמכי
המכרז .המזמינה תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים
למסמכי המכרז לרבות לחוזה.
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ג .המזמינה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצידה על ההסכם
לביצוע העבודה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה ועל ידי מורשי החתימה בה,
ועל ידם בלבד .כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או אדם כלשהו אצל
המזמינה  -לא יחייבוה באופן כלשהו.
בכבוד רב,
המרכז האקדמי לב ע"ר
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אישור המציע
אנו ,הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז ,_____________ .ו ,___________ -נושא ת.ז.
______________ ,מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל ,כי אנו מבינים את כל האמור
במכרז וכי אנו עומדים בכל תנאיו.
מורשה חתימה :1
שם:

_______________________

חתימה_______________________ :
תאריך:

_______________________

מורשה חתימה :2
שם:

_______________________

חתימה_______________________ :
תאריך:

_______________________

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ,_____________ ,מ.ר ,____________ .המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם
זה ,מאשר כי ביום ________ ,הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה ,המורשים לחתום בשם המציע ,וכי הנ"ל
חתמו בפניי.
במקרה שהמציע הינו תאגיד ,אני הח"מ ___________ ,מ.ר ,____________ .המשמש כעו"ד/רו"ח של
המציע כהגדרתו בהסכם זה ,מאשר כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו
וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הצעה זו הם____________ נושא ת.ז______________.
ו ___________-נושא ת.ז ,____________.וכי הנ"ל חתמו בפניי על 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,
_______________________

תאריך_____________:

עו"ד/רו"ח
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נספח א' – מפרט השירותים ,מפרט טכני ותכולת העבודה

מפרט טכני בסיסי למוצר :על הטאבלט המוצע לכלול לכל הפחות את הפרמטרים הבאים:
(הערה :על המציע לצרף להצעתו מפרט מפורט של הטאבלט המוצע על ידו)
.1

מעבד  4ליבות מהירות GH 1.5ומעלה.

.2

זיכרון פנימי GB 2לפחות.

.3

איחסון GB 16לפחות.

.4

הרחבת  SD 64GBלפחות

.5

גודל מסך 10.1/10

.6

רזולוציות מסך x1200 1920-לפחות

.7

Bluetooth 4.0.

.8

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz/5GHz

.9

GPS

 .10מצלמה אחורית  +קידמית.
 .11חיבור אוזניות +אוזניות עם מיק.
 .12חיבורUSB.
 .13מ.ה .אנדרואיד  6תוך התחייבות לשידרוג עתידי לגירסה .7
 .14חובה שלמוצר יש כיסוי ספר ומגן זכוכית זהים שיכללו במחיר.
 .15מטען
 .16תיבדק תאימות לשלוש תוכנות חיצוניות:
: radix MDM, 3d4med, Essential Anatomy Appשיבדקו על ידי המזמין ("המרכז") .
כל טאבלט יסופק עם כיסוי מגן ספר ,מגן זכוכית ומטען .כל הציוד יהיה אחיד בסוגו.
כתב כמויות:
המרכז מעוניין לרכוש כ  120-140טאבלטים .בכל אופן כמות הטאבלטים המחייבת תהא זו
שתצויין בהזמנת/ות רכש חתומות שתוציא המזמינה למציע הזוכה.
אמנת שרות (:)SLA
.1

זמן אספקה דרוש  10 -ימי עבודה מרגע קבלת ההזמנה ,למוצרי מדף ו 21 -יום למוצרים
המוזמנים מחו"ל.
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.2
.3
.4
.5
.6

.7

כל הטאבלטים יסופקו לאתר המרכז האקדמי לב בכתובת רח' הועד הלאומי  21גבעת
מרדכי ירושלים.
הטאבלטים צריכים לעמוד בדרישות הטכניות המפורטות לעיל.
המציע יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לאיכות ,טיב המוצרים ,תקינותם המלאה
ולפעולתם השוטפת של כלל הציוד המסופק לקמפוסי המרכז ,בעקבות המכרז.
המציע יהא אחראי לקיום מערך תמיכה ושרות על ידי טכנאים אשר הינם בעלי הסמכה
והכשרה מקצועית ,אצל היבואן.
נותן השירותים מתחייב להחליף תוך חמישה ( )5ימי עבודה ,טאבלט אשר ימצא לא מתאים
להזמנה ו/או לתצורה שאושרה להזמנה .היה ויימצא כי הציוד פגום וטרם שולמה
התמורה ,יהא המזמין רשאי לעכב את תשלום התמורה עד לתיקון הציוד או החלפתו.
נציג המזמין יהא מר שלמה זילביץ.

הצעת המחיר
.1

להלן הצעת המחיר שלנו אשר תהיה בתוקף למשך  3חודשים לפחות ממועד החתימה של
המזמינה על ההסכם:

הטאבלט המוצע על ידינו הינו _________ ,מדגם _________ של היצרן ___________.

בש"ח ללא מע"מ
הצעת מחיר לטאבלט בהתאם למפרט הטכני
ואמנת השירות האמורים לעיל.
הצעת מחיר להרחבת אחריות לשנה שניה.

הצעת מחיר להרחבת אחריות לשנה שלישית.

הצעת מחיר לביטוח המוצר.

12

ככל שהיצרן מעוניין להציע יותר מסוג אחד של טאבלט הוא ימלא גם את הפרטים והטבלה
שלהלן:
הטאבלט המוצע על ידינו הינו _________ ,מדגם _________ של היצרן ___________.
בש"ח ללא מע"מ
הצעת מחיר לטאבלט בהתאם למפרט הטכני
ואמנת השירות האמורים לעיל.
הצעת מחיר להרחבת אחריות לשנה שניה /
שלישית.
הצעת מחיר לביטוח המוצר.

_______________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת מציע
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נספח ב' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים
אני הח"מ ,מר/גב' ____________ ,נושא/ת ת.ז שמספרה ______________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
.1

הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________ ("המציע") המגיש הצעתו במסגרת
מכרז סגור לאספקת טאבלטים עבור המרכז האקדמי לב ע"ר.

.2

הוסמכתי כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל.

.3

המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר
עם נושיו.

.4

אנו מצהירים ומתחייבים כי לצורך ביצוע העבודות נשואות ההסכם ,ככל שהצעתנו תבחר,
יועסקו על-ידי המציע אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית או בעלי אישור עבודה.

.5

המציע ו/או "בעל זיקה" ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו – ,1976
(להלן" :בעל זיקה") (להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,מקיימים את הוראות חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,ולא הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק עובדים זרים כדין,
תשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ואם הורשעו ביותר משתי עבירות-
במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.6

הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת ישראל ביחס
להעסקת עובדים ,לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף ,צווי הרחבה וחוקי המס,
ולרבות החוקים הבאים:


חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט;1959-



חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א;1951-



חוק דמי מחלה ,התשל"ו;1976-



חוק חופשה שנתית ,התשי"א;1950-



חוק עבודת נשים ,התשי"ד;1954-



חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו;1965-



חוק עבודת הנוער ,התשי"ג;1953-



חוק החניכות ,התשי"ג;1953-



חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התשי"א;1951-



חוק הגנת השכר ,התשי"ח;1958-



חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג;1963-



חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה;1995-



חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-



חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב.2002-
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.7



חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו;1996-



החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב.2011-

אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד הגשת הצעתנו ,מתקיים אחד
מעלה [יש לסמן  Xבחלופקה הרלוונטית]



חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
(להלן "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.



חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
[למציע שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:



חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים;



חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות אם המציע
מעסיק  100עובדים לפחות ,המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה ( )2ונעשתה אתו התקשרות
שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – המציע מצהיר כי פנה כנדרש
ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם
פעל ליישומן.

.8

במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  3לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי
סעיף  3לעיל למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים
מ"מועד ההתקשרות" ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
_______________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת מציע

אישור
אני הח"מ,____________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני
__________ ,בעל ת.ז ,__________ .המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי
עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על
נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
________________
חתימה וחותמת עוה״ד
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נספח ג' –תצהיר
אני הח"מ ,מר/גב' ____________ ,נושא/ת ת.ז שמספרה ______________ ,לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה
בכתב כדלקמן:
.1

הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________ ("המציע") המגיש הצעתו במסגרת
מכרז סגור לאספקת טאבלטים עבור המרכז האקדמי לב ע"ר.

.2

הוסמכתי כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל.

.3

המציע סיפק במהלך  3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה לפחות 100
טאבלטים ,מאותו יצרן של הטאבלטים המוצעים בהצעתו ,ללקוח אחד או לפחות 50
טאבלטים ,מאותו יצרן של הטאבלטים המוצעים בהצעתו ,ל 3 -לקוחות (כל אחד).

.4

בטבלה שלהלן יפורט הניסיון הקודם של המציע להוכחת האמור בסעיף  3לעיל:

שם המזמין

ביצוע נא לציין האם נא לציין סוג שם הממליץ טל' נייד /משרד
מועדי
 +תפקידו
(יש נמכרו מעל  50הטאבלטים
הפרויקט
לציין
ושנה)

חודש או מעל  100שנמכרו
והיצרן
טאבלטים

_______________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת מציע

אישור
אני הח"מ,____________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני
__________ ,בעל ת.ז ,__________ .המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי
עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על
נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
________________
חתימה וחותמת עוה״ד
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נספח ד' למכרז – הצעת המציע
תאריך______:

לכבוד
המרכז האקדמי לב ע"ר
הנדון :הצעת הספק
לאספקת טאבלטים ומתן שירותי אחריות

אנו ,הח"מ ,________________________ ,מתכבדים להגיש בזה לידי המרכז האקדמי לב
ע"ר (להלן – "המזמינה") את הצעתנו לאספקת טאבלטים ומתן שירותי אחריות ,ואנו מצהירים,
מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
 .1קראנו בעיון ובדקנו בקפדנות את כל המסמכים המצורפים להזמנה ,לחוזה ,על כל מסמכיהם
ונספחיהם (להלן" :מסמכי המכרז") ,הבנו את תוכנם ,ואנו מתחייבים – אם המזמינה תבחר
להתקשר עמנו בחוזה  -לאספקת הציוד ולמתן השירותים בקמפוס המזמינה בירושלים.
 .2קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין הליך המיון ומסמכיו.
 .3אנו עומדים בכל דרישות המכרז וצרפנו את כל המסמכים הדרושים לצורך השתתפות במכרז.
 .4אנו מצרפים בזה להצעתנו את כל מסמכי המכרז יחד עם כל המסמכים הנקובים בסעיף 5
להזמנה (מסמכים שיש לצרף להצעה) כשהם חתומים על ידינו בכל עמוד ועמוד.
 .5הצעתנו תהא תקפה ותחייב אותנו למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .6אנו מתחייבים כי המחירים בהצעתנו זו כוללים את כל ההוצאות ,כל התשומות ,כל העלויות,
מכל מין וסוג שהוא הכרוכות באספקת הציוד ומתן השירותים במלואם ,לרבות הוצאות
תקורה והנהלה ולרבות תשלומי שכר והפרשות סוציאליות וכן דמי נסיעה לעובדינו .כלל
המחירים הנקובים בהצעתנו כוללים רווח הוגן שקבענו לעצמנו ,והינם סופיים ,ולא ישתנו
(ככל שהצעתנו תבחר) לפחות למשך  3החודשים העוקבים ממועד החתימה על ההסכם ,מכל
סיבה שהיא ,לרבות בשל אי הבנה או אי ידיעה שלנו או עקב שינוי בהיקף הרכישות ,למעט
בגין הצמדה למדד המחירים לצרכן כמפורט בהסכם.
 .7אנו מאשרים כי ידוע לנו שהמזמינה רשאית ,על-פי שיקול-דעתה הבלעדי ,לצמצם את היקף
הרכישות ו/או לשנותו ו/או להגדילו .כפועל יוצא מן האמור לעיל ,אנו מאשרים ומצהירים כי
אין לנו ולא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי המזמינה ,בכל
החלטה שתקבל המזמינה כאמור.
 .8ככל שהצעתנו תבחר אנו מתחייבים להתחיל באספקת והתקנת הציוד בהתאם להזמנת/ות
רכש חתומות שתוציא המזמינה.
 .9הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אנו בעלי הידע ,הניסיון ,המומחיות והאמצעים הדרושים על
מנת לספק את כל המוצרים ו/או הציוד ו/או המכשירים ו/או המערכות הכלולות בהצעתנו זו
בהתאם לרישיון היצרן בו אנו מחזיקים ובאיכות הגבוהה ביותר.
 .10אנו מצהירים ומאשרים בזה כי:
 .1ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמינה וקניינה הבלעדי והם
נמסרו לנו בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו ,ולא לשום מטרה אחרת כלשהי ,ואנו
מתחייבים להשתמש בהם למטרה זו בלבד.
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.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
.9

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר
או איזו הצעה שהיא ,והיא רשאית להזמין רק חלק ממוצרים ו/או הציוד ו/או
המערכות ,או לא לרכוש כלל ,וזאת מכל סיבה הכול לפי שיקול דעתה המוחלט ואנו
מוותרים בזאת על כל טענה בקשר לכך.
אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה ,דרישה או תביעה מכל סוג שהוא
נגד המזמינה או נגד מי מנציגיה ו/או שלוחיה בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנת
הצעתנו  ,בין אם תתקבל ובין אם לא ,בין אם המזמינה תבחר בהצעתנו רק ביחס לחלק
מהפרקים.
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמינה תהיה זכאית לנהל מו"מ בנוגע למחיר עם
המציעים הנמנים על קבוצת המציעים הסופית במסגרת ההליך המכרזי ,בהתאם לסעיף
 9להזמנה.
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שככל שהצעתנו תהיה ההצעה הזוכה ,הרי שוועדת
המכרזים תהא רשאית להתיר עיון בהצעתנו ,לרבות אך לא רק ,בהצעת המחיר
הכספית ,בהתאם לקבוע בתקנה ( 38ו) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד
להשכלה גבוהה) ,תש"ע  2010 -ובהתאם להלכה הפסוקה ולא תהא לנו כל טענה ו/או
דרישה כלפי המזמינה בקשר לכך.
אנו מבקשים להודיע כי החלקים המפורטים להלן מתן הצעתנו הם סודיים וכי כל חלק
שאינו מצוין במפורש להלן יהא פתוח לעיונם של יתר המציעים:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(ניתן לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס לסעיף זה).
על אף האמור לעיל ,ידוע לנו ומוסכם עלינו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון במסמכי
המכרז לרבות במסמכי ההצעה הזוכה ,נתון לועדת המכרזים של המזמינה .בכל מקרה
ידוע לנו ומוסכם עלינו כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים ואנו מתחייבים
בזאת שלא נבוא בכל דרישה ו/או טענה לוועדת המכרזים בכל הקשור למתן זכות עיון
למציעים אחרים בהצעתנו הכספית ,ככל שהיא תהא ההצעה הזוכה.
הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם תאגיד ,והננו רשאים לחתום כדין על גבי
הצעה זו (כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח).
בהתאם לאמור בסעיף (3ג) להזמנה ,אנו מצרפים להצעתנו זו טאבלט אחד מכל סוג
המוצע על ידנו וזאת למשך  14ימי עסקים ,על מנת שנציגי המזמינה יוכלו לבדוק
התאמה מלאה של הטאבלטים המוצעים לדרישות המזמינה המופיעות בנספח א'
למסמכי המכרז ולקיום אפשרות הפעלת והרצת התוכנות הנדרשות למזמינה ,כחלק
מהשלב המקצועי המפורט בסעיף (8ב) להזמנה .ידוע לנו כי יתכן ונציגי המרכז ידרשו

מהמציעים להגיע במהלך התקופה הנ"ל להצגת המוצרים הרלוונטיים ,והכל לפי שיקול
דעת המזמין .איסוף הטאבלט מהמזמינה ייעשה על ידנו לאחר תיאום מראש.
 .10הצעת המחיר שלנו מצורפת על גבי נספח א' למסמכי המכרז.
 .11האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד ,אם המציע הוא פרט.
 .12פרטי המציע הינם כדלקמן:
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שם המציע:
מספר תאגיד:
כתובת מלאה (כולל מיקוד):
מס' טלפון במשרדי החברה:
מס' פקס במשרדי החברה:
שם איש קשר:
מס' טלפון של איש קשר:
כתובת דוא"ל של איש קשר:

ולראיה באנו על החתום:
חתימת הספק וחותמת ______________ :
______________

ע"י בעלי זכות החתימה ______________ :

תפקיד החותם

שם החותם
אצל המציע
______________

חתימה

______________
תפקיד החותם

שם החותם
אצל המציע

______________

______________
חתימה

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ עו"ד/רו"ח _________________ (מ.ר )________ .מאשר בזאת כי ביום
_________ חתם/מה בפני על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה ,ה"ה
__________________________ 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 ,והינם רשאים לחתום ולהתחייב בשמו של
___________________ [המציע] ,וחתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין.
___________
תאריך

___________________
חותמת עורך הדין/רו"ח
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__________________
חתימת עורך הדין/רו"ח

נספח ה' למכרז – הסכם

אשר נערך ונחתם בירושלים ביום ________ לחודש __________ שנת 2017
בין

:

לבין

:

המרכז האקדמי לב ע"ר (ע"ר)
מרח' הועד הלאומי  ,21ירושלים
(להלן " -המזמינה" או "המרכז")
מצד אחד
______________________
מרח' _______________________________ ,
(להלן " -הספק")
מצד שני

הואיל

והספק הגיש הצעתו למזמינה במסגרת מכרז לאספקת טאבלטים (להלן" :הציוד")
ומתן שירותי אחריות לציוד (להלן" :השירותים") עבור המזמינה (להלן:
"המכרז");

והואיל

והצעתו של הספק ,הרצ"ב והמהווה נספח  1להסכם זה ,נבחרה על ידי ועדת
המכרזים של המזמינה ונקבע כי הספק הוא שנבחר לספק את הציוד וליתן
השירותים במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה;

והואיל

והספק מעוניין לספק את הציוד הנדרש בהתאם למפרט במסמך 'מפרט השירותים,
מפרט טכני ותכולת העבודה' אשר צורף למסמכי המכרז (להלן" :המפרט") ומהווה
חלק מהצעת הספק ,ובכלל זאת ליתן באמצעות היצרן את שירותי האחריות
לתחזוקת הציוד;

והואיל

והספק ומצהיר ומתחייב כי בידיו היכולת ,המיומנות ,הידע המקצועי ,היכולת
הארגונית והפיננסית ,כוח האדם ,הציוד והמכשור הנדרשים לצורך מתן השירותים
על פי המפרט המצורף למכרז;

והואיל

ולאור הצהרות הספק לעיל מעוניינת המזמינה בקבלת הציוד ובקבלת השירותים
מאת הספק בהתאם לתנאי הסכם זה;
אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא
 .1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד.
 .3בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא:
"השירותים"  -אספקת טאבלטים ומתן שירותי אחריות בקמפוס המזמינה בירושלים
כמפורט במסמך 'מפרט השירותים ,המפרט הטכני ותכולת העבודה' אשר
צורף כנספח א' למסמכי המכרז.
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"נציג המזמינה"-מר שלמה זלביץ' ו/או מי שיקבע על ידי המזמינה כנציגה והמוסמך לפעול
מטעמה ,מזמן לזמן ,בהודעה בכתב שתינתן לספק.
"הזמנה""/הזמנת רכש"  -כל הזמנה לאספקת הציוד ,כולו או חלקו ,חתומה על ידי מורשי
החתימה של המזמינה ,אשר תשלח לספק (באמצעות פקס או מייל) על כל
תנאיה והנספחים אשר יצורפו לה (ככל שיצורפו).
"הספק" -

לרבות נציג של הספק ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו המוסמכים ,לרבות כל
קבלן משנה ו/או עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל המצוי מכוחו באתרי
קבלת השירותים.
(א) למען הסר ספק ,מסמכי המכרז וההצעה יהוו חלק מן החוזה בין
הצדדים.
(ב) עדיפות בין המסמכים בכל השלבים ,במקרה של סתירה ,הינה כדלקמן:
 .1החוזה (מסמך זה).
 .2מפרט השירותים ,המפרט הטכני ותכולת העבודה.
 .3המכרז להצעת הצעות.
 .4הצעת הזוכה.

 .4השירותים ואופן ביצועם
א .המזמינה מוסרת בזה לספק ,והספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק את הציוד
ולכלול שירותי אחריות כמפורט בהסכם זה על נספחיו.
ב .המזמינה תהא רשאית להזמין מהספק במהלך  3חודשים ממועד חתימת המזמינה על
הסכם זה ,קרי עד ליום _________ ,את הציוד ,בהיקף שייקבע ע"י המזמינה על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,בהתאם להצעת המחיר של הספק כמפורט בהצעתו המצ"ב כנספח
 1להסכם זה.
ג .הספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק את מלוא הציוד כפי שיתבקש בהזמנות רכש
חתומות שתוציא המזמינה ובהתאם להוראות הסכם זה ,וזאת באופן מסודר ומאורגן,
באחריות ,במקצועיות ,ביעילות ,בחריצות ובקצב הנדרש ע"י המזמינה.
ד .מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת להוציא הזמנות רכש לרכישת כמות כלשהי של
הציוד ,אם בכלל ,וכי הזמנות הרכש יהיו לפי שיקול דעתה וצורכיה.
ה .למזמינה שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותיה לגבי היקף השירותים
הנדרשים ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .המזמינה רשאית להכניס שינויים או
הזמנות רכש מיוחדות ו/או תוספות ו/או הקטנות ו/או צמצום השירותים ,ועל הספק
לפעול בהתאם להנחיות המזמינה מיד עם קבלת הוראה כאמור.
ו .הספק יספק את ההזמנה במלואה על כל הפריטים שצוינו בהזמנה.
ז .הספק לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי בציוד לעומת המפורט בהזמנה אלא אם כן ניתנה
לכך הסכמת המזמינה בכתב ומראש.
ח .לא יחול כל שינוי בתנאי מתנאי ההזמנה או הוראה מהוראותיה אלא אם כן הוסכם על
כך בכתב בין המזמינה לספק.
ט .הספק לא יבצע את אספקת המוצרים לפני תיאום מראש עם נציג המזמינה .האספקה
תבוצע במהלך שעות העבודה המקובלות במזמינה .כל המחירים לאספקה מקומית
כוללים הובלה ופריקה באתרים לפי קביעת המזמינה.
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י .הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות עובדיו .אף אם יינתן
אישור המזמינה מראש ובכתב להיעזר בקבלני משנה ,לא יהיה בכך כדי לפגוע באחריות
הספק בכל פעילות ועניין שהם.
יא .נציג המזמינה יהיה רשאי ,בין השאר ,לתת לספק הוראות ,הנחיות הסכמות ואישורים
מטעם המזמינה.
אחריות לטיב הציוד
יב .הספק מתחייב לכך כי כל החומרים אשר יספק ו/או ישתמש בהם לביצוע הזמנה ,יהיו
חדשים ,עמידים ובאיכות מעולה ,כמקובל לגבי מוצרים מאותו סוג .הספק מתחייב כי כל
המוצרים אשר יסופקו על ידו יעמדו בדרישות התקנים הישראליים (ככל שישנם).
יג .הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על פי ההזמנה יהיו מן המין ,האיכות ,המידות,
החומר והעיבוד המפורטים בהזמנה ו/או במפרט.
יד .הספק מקבל על עצמו את מלוא האחריות על כלל המערכות ו/או המוצרים ו/או
המכשירים הקשורים לציוד שיסופק על ידו.
טו .היה ויימצא כי סופק על ידי הספק מוצר פגום או בעל ליקוי כלשהוא מתחייב הספק
להחליף את הציוד בציוד חלופי תקין וזאת ללא תלות באם הספק ו/או היצרן או מכיר
באחריותו על פגם זה.
במקרה שכזה יחוייב הספק להגיע למזמינה ולאסוף את הציוד הלקוי מהמזמינה
ולהחליפו במידת הצורך בציוד תקין חדש ,כל זאת באחריותו הבלעדית וללא כל תמורה
מצד המזמינה וזאת בתוך  3ימי עבודה ממועד הדיווח ע"י המזמינה.
טז .הספק מקבל על עצמו את מלוא האחריות על שירותי האחריות בקשר עם הציוד אשר
ינתנו ע"י היצרן במהלך תקופה שלא תפחת מתקופה של  12חודשים ממועד אספקת
הטאבלטים .ככל שהיצרן הציע בהצעתו אפשרות להארכת תקופת האחריות והמזמינה
החליטה לממש אפשרות זו ,שירותי האחריות כנ"ל ינתנו גם במהלך תקופת ההארכה
האמורה.
יז .כל תיקון ו/או החלפה של הציוד ,יעשו בהקדם האפשרי ,כמפורט בנספח א' -מפרט
השירותים.
יח .הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות עובדיו .ככל שניתן
אישור המזמינה מראש ובכתב להיעזר בקבלני משנה ,לא יהיה בכך כדי לפגוע באחריות
הספק בכל פעילות ועניין שהם.
פיקוח ובדיקה
יט .מבלי לפגוע באיזה תנאי מתנאי ההזמנה ,נציג המזמינה יהיה רשאי לבדוק את טיב
המוצרים והתאמתם להזמנה לפני קבלתם ,בשעת קבלתם או לאחר קבלתם ,הכל לפי
בחירת המזמינה כדי לקבוע האם המוצרים מתאימים להזמנה.
כ .היה ותמצא אי התאמה בין הציוד המסופק לדרישות המפרט או במקרה של פגם בציוד,
יהיה הספק חייב להגיע באופן מיידי ולא יאוחר מ 24-שעות ממועד הדיווח ע"י המזמינה,
לאסוף את הציוד הלקוי מהמזמינה ולהחליפו במידת הצורך ,באחריותו הבלעדית וללא
כל תמורה מצד המזמינה ,ולספקם בעצמו למזמינה ועל חשבונו בתוך עד  3ימי
עבודה.המזמינה לא תהא חייבת בתשלום בעד מוצרים אשר נמצאו פגומים או בלתי
מתאימים להזמנה.
כא .למען הסר ספק ,הבדיקות הנעשות ע"י נציג המזמינה כאמור אינן משחררות את הספק
מאחריותו המלאה כמפורט בהסכם זה.
זכויות המזמינה במקרה של אי אספקת המוצרים במועד
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כב .מועד ומיקום אספקת המוצרים כפי שסוכם בין נציג המזמינה והספק ,הנו מעיקריה של
כל הזמנת רכש ועל כן אי אספקתם של המוצרים או איזה חלק מהם במועד תהווה הפרה
יסודית של התחייבות הספק לפי הזמנה זו.
כג .במקרה של אי אספקת המוצרים במועד האמור תהא המזמינה רשאית ,מבלי לפגוע בכל
זכות או תרופה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט ולנקוט באחת או יותר מהדרכים
הבאות:
.1

לבטל את ההזמנה כולה או את אותו חלק ממנה שלא בוצע במועד;

תעודת משלוח ,הגשת חשבונות למזמינה ותשלומים ע"י המזמינה
כד .כל המוצרים שימסרו למזמינה ,יהיו מלווים בתעודת משלוח הנושאת את מספר ההזמנה
של המזמינה.
 .5היתרים ורישיונות
הספק מצהיר ומתחייב ,כי בידיו כל ההיתרים ,התקנים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים
על פי כל דין לאספקת הציוד ולמתן השירותים על פי הסכם זה ,לרבות רישיונות להפצה,
שיווק ,מכירה ,התקנה ואחריות למוצרים ו/או לציוד ו/או למערכות אותם הוא מספק
למזמינה לפי הסכם זה .ביצוע ההסכם על ידי הספק בהעדרו של היתר ,אישור ,רישיון,
תקן כאמור יחשב להפרה יסודית של החוזה.
 .6הפסקת ההתקשרות
א.

על אף האמור לעיל ולהלן המזמינה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות על פי הסכם
זה לפי שיקול דעתה הבלבדי ומכל סיבה שהיא ,וללא כל חובה לנמק את החלטתה,
בהודעה מראש ובכתב של  30ימים לספק.

ב.

ניתנה הודעה כאמור בסעיף (6א) לעיל ,תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה
האמורה לכל דבר ועניין .והמזמינה תשלם לספק בעד אותו חלק מהעבודות שהוא ביצע
בפועל עד למועד סיום ההסכם ואשר אושרו על ידי נציג המזמינה .למען הסר ספק,
הספק לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת ההתקשרות למעט תשלום שכרו המגיע
לו כאמור לעיל.

 .7התמורה
א.

בגין אספקת טאבלטים ומתן שירותי אחריות בהתאם לנדרש בהזמנת/ות רכש
חתומה/ות של המזמינה ובהתאם להוראות הסכם זה ,תשולם לספק תמורה בהתאם
לסכומים המפורטים בהצעתו בתוספת מע"מ כדין במכפלת כמות הטאבלטים אשר
יוזמנו בהזמנת/ות רכש חתומות ע"י המזמינה (להלן" :התמורה").

ב.

התמורה הנ"ל הינה סופית קבועה ומוסכמת מראש ולא תחול עליהם כל תוספת מכל
סיבה שהיא .בנוסף ,התמורה לא תשתנה בעתיד בשל כל גורם או סיבה ,לרבות שינויים
בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים ,שינויים במחירי חומרים,
מלאכות ושכר ,שינויים בשיעורי הריבית ,הטלת מסים ,היטלים ,מכסים ,אגרות
ורישיונות וכיו"ב.

ג.

התמורה הנ"ל תשולם לספק עם קבלת הציוד שהוזמן בכל הזמנה והזמנה ,במלואו
וכאשר הוא במצב חדיש ותקין ,באופן התואם את תעודת המשלוח וכנגד המצאת
חשבונית מס כדין ,באמצעות מס"ב ובתנאי תשלום שוטף 60+ממועד משלוח החשבונית
או אספקת הציוד (המאוחר מבין שניהם) וזאת בכפוף לאישור החשבונית ע"י נציג היד.

ד.

הספק יוציא חשבונית מקור (בלבד) בגין הפריטים המוזמנים בהזמנה רק לאחר אישור
כי הפריטים סופקו בהתאם לתנאי ההזמנה וההסכם.
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ה.

מובהר בזאת ,כי היד לא תהא מחויבת בתשלום הפרשי ריבית או הצמדה בתשלום ככל
שהאיחור בתשלום נבע מרשלנות הספק ,או מהגשת חשבונית שאינה תקינה.

ו.

התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי למשך כל תקופת ההתקשרות ,והיד 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.

 .8אחריות לנזקים וביטוח
א.

מבלי לגרוע מכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הספק יישא בלעדית
בחבות המוטלת עליו בגין נזק הפסד או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא ,שייגרם ליד ו/או
לספק ו/או למי מטעמם ו/או לצד ג' ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מאספקת הציוד ו/או
מאיחור באספקת הציוד ו/או ממתן השירותים נשוא חוזה זה ע"י הספק ו/או מי
מעובדיו ו/או מי מטעמו.

ב.

הספק יפצה וישפה את היד ,ואת הבאים מכוחה ,בגין כל נזק הפסד או הוצאה ,לרבות
הוצאות התדיינות משפטית ושכ"ט עו"ד ,בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא ,שייגרמו לה
עקב מתן השירותים או בקשר עימם ,או עקב הפרת הסכם זה ,מיד עם קבלת דרישה
מהיד.

ג.

אחריות הספק כאמור תחול גם על כל מעשה או מחדל של מי מעובדיו ,נציגיו ,שלוחיו או
הבאים מכוחו או הקשורים עמו בקשר עם התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

ד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.

 .9ביטוחי הספק
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין מתחייב הספק לבטח עצמו,
על חשבונו ,בביטוח אחריות מקצועית ובכל ביטוח אחר שיידרש כנגד הסיכונים
הכרוכים במתן השירותים נשוא הסכם זה ,ויחזיק את פוליסות הביטוח בתוקף בחברת
ביטוח המורשית כחוק בישראל עד לגמר תקופת הסכם זה ו/או כל עוד הסיכונים לעיל
קיימים ,לפי המאוחר מבניהם.

 .10הסבת זכויות וחובות
א.

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

ב.

כמו כן ,אין הספק רשאי למסור לאחר ,לרבות למבצע משנה מטעמו ,את ביצוע
תחייבויותיו כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב .המזמינה רשאית
לסרב ליתן את הסכמתה כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה ,או
להסכים בתנאים שתמצא לנכון.

ג.

נתנה המזמינה את הסכמתה לביצוע באמצעות מבצע משנה או גורם אחר ,אין ההסכמה
האמורה פוטרת את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם.

ד.

המזמינה תהיה רשאית להעביר זכויותיה והתחייבויותיה בהתאם לחוזה זה ,כולן או
חלקן ,לכל אדם או גוף משפטי ,ללא צורך בהסכמת הספק.

 .11אי תחולת יחסי עובד מעביד
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א.

התקשרות המזמינה עם הספק הינה התקשרות בין מזמין לקבלן עצמאי ואין ולא יהיו
בין הצדדים ו/או מי מטעמם יחסי עובד ומעביד .אין לראות כל זכות שניתנה למזמינה
על פי חוזה זה לפקח ,להדריך או לתת הוראות לספק ,או לכל מי שמועסק על ידו או
מטעמו ,אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו.

ב.

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

ג.

על פי דרישת המזמינה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לא יעסיק הספק עובדים
מסוימים במתן שירותים למזמינה ,וזאת מבלי שהמזמינה תצטרך לנמק דרישתה זו.

ד.

הספק מצהיר ומתחייב כי כל התשלומים לעובדי הספק ,לרבות שליחיו ואלה שיועסקו
באופן מקרי או זמני ,לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלום לביטוח לאומי ,הפרשות
פנסיוניות 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,
יהיו באחריותו וישולמו על ידו.

ה.

היה והמזמינה תתבע לשלם סכום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל
קיום כביכול של יחסי עובד מעביד ,ישפה הספק את המזמינה בכל סכום כאמור שישולם
על ידי המזמינה ,בתוספות הוצאות משפט ,וזאת בתוך  7ימים מיום שנדרש לעשות כן על
ידי המזמינה ובלבד שהודיעה לספק על תביעה כנ"ל ונתנה לו אפשרות להתגונן.

 .12קיזוז
א.

המזמינה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לה מהספק לפי הסכם זה או
כתוצאה ממנו ו/או על פי כל דין ,מכל סכום המגיע לספק מהמזמינה ,והספק מוותר
מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

ב.

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

 .11סעיפים יסודיים ,פיצוי מוסכם והפרות
א.

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ,או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  7ימים מיום
שניתנה לספק הודעה על ההפרה ,תהא המזמינה זכאית לכל התרופות להן היא זכאית
לפי החוק ,לרבות הזכות לבטל את ההסכם עם הספק ולמסור את המשך מתן השירותים
לכל ספק אחר שייראה לה ,והספק יהא מנוע מלהפריע או להתערב בכל מסירה כזאת,
ויהיה חייב למסור ליד את כל המסמכים וכל חומר אחר אשר בידו הקשורים למתן
השירותים.

ב.

בוטל ההסכם כאמור בסעיף (12א) דלעיל ,תשלם המזמינה לספק את התמורה המגיעה
לו בעד אותו חלק מביצוע השירותים אשר בוצע על ידו ואושר על ידי המזמינה עד
לביטול ההסכם.

 .14סודיות והימנעות מניגוד עניינים
א.

הספק מתחייב בזה ,בשמו ובשם כל מי מטעמו ,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 חומר ו/או
נתונים ו/ידע ו/או מידע השייכים למזמינה ו/או בנוגע למזמינה ובכלל זה ,ומבלי לגרוע
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מכלליות האמור ,בנוגע לפעולותיה ,תלמידיה ,עובדיה ,מצבה הפיננסי ,שיטות העבודה
הנהוגות אצלה ,וכיו"ב ,שהגיע לידיו בקשר עם אספקת השירותים ,וזאת בין בתקופת
ההתקשרות/האחריות ובין לאחר מכן ,ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב
מאת המזמינה.
ב.

הספק ו/או מנהל יו ו/או עובדיו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בין מתן
השירותים לפי חוזה זה ,לבין כל עניין אחר שיש להם.

 .15סמכות 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.

 .16הוראות שונות
א.

אין בהתקשרות עפ״י חוזה זה כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי במתן השירותים והיד
רשאית בכל עת ,ועפ״י שיקול דעתה המוחלט ,להתקשר עם אחר ו/או אחרים למתן
שירותים זהים ו/או דומים גם תוך כדי תקופת תוקפו של החוזה.

ב.

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה ,לא יחשב הוויתור
כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה ,או כל הוראה אחרת בחוזה זה .כל
ויתור ,ארכה ,או הנחה מטעם אחר הצדדים ,לא יהיה בר תוקף ,אלא אם נעשה בכתב
ונחתם ע"י אותו צד.

ג.

שינוי מתנאי חוזה זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שני הצדדים.
הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי חוזה זה לא תקים טענת מניעות או וויתור.

ד.

כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הינו כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר לחוזה זה
שתישלח בדואר רשום  +אישור מסירה ע"י צד אחד למשנהו ,תיראה כאילו הגיעה לידי
הנמען תוך  72שעות ממועד מסירתו לבית הדואר או במקרה של מסירה ביד בעת
מסירתה.
ולראיה באנו על החתום:
___________________
המזמינה

____________________
הספק
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