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 19/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
  בלביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אבי

 

 
 :ומהות ההתקשרות כללי .1
 

 ( הינה מוסד להשכלה גבוהה, עפ"י חוק המועצה"המזמינה", "האוניברסיטה)להלן: "אביב -תל אוניברסיטת 1.1

  .1958 –להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 

 כחלק מתכנית הלימודים בביה"ס לרפואת שיניים והכשרת הסטודנטים, תלמידי השנה הרביעית מבצעים טיפולי        1.2

 תרגול ואימון בסימולטור המורכב ממטופל דמי             

 "(.יחידת תרגול ואימון דנטליתאשר מחובר לתחנת עבודה דנטלית )להלן: "            

 מעבדת התרגול הנמצאת בבית הספר.מקם אותן ביחידות תרגול ואימון דנטליות, ול האוניברסיטה מעוניינת לרכוש            

            

  יםהמפורטובתנאים בדרישות להלן, ו 5בתנאי הסף המפורטים בסעיף עומד כל מי שמזמינה בזאת האוניברסיטה        1.3

 בהתאם ושירותים יחידות תרגול ואימון דנטליות לאספקת  ההצעלה ובנספחיו, להגיש  במסמכיו זהבמסמכי מכרז             

 ובהסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה  נספח א'המצורף כומפרט השירותים טכני י המפורט במפרט ה"עפו            
 והכל עפ"י ובהתאם לאמור ולמפורט  ,(השירותים"המוצרים", "היחידות", "")להלן: למכרז זה ח' נספח כ           

 "(. מסמכי המכרז"", המכרז", "ההזמנה)להלן: "במסמכי מכרז זה על נספחיו            

 

סופק למציעים ע"י המידע המבמסמכי המכרז ו יםהכמויות המפורטהיקף ואופי הפעילות ומובהר בזאת כי  1.4

והערכתה של האוניברסיטה במועד פרסום המכרז  הבהתאם לידיעת םהינמכרז זה ובנספחיו האוניברסיטה במסגרת 

להזמנה מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה  יםמהוו םאינ םבלבד, והלצורכי מידע  םהינו

הערכה בלבד. מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או  יםמספק םאלא הל לבהיקף האמור ו/או בכ

 ./םו/או עובדיה ו/או מי מטעמה דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה
 

המציע, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או מכרז זה, מהווה אישור והצהרה של הגשת ההצעה ל

ו/או  תביעה ו/או זכות כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם, בקשר למידע במכרז זה, על נספחיו

 .  לעצם כדאיות ההתקשרות

 

 המצורף  טופסלהצעתו הכספית שתוגש על ידו במסגרת הצעתו למכרז בהתמורה למציע הזוכה תהיה בהתאם        1.5      
 וכמפורט בהסכם  בפועלשירותים ההמוצרים ואספקת ובכפוף ללהלן,  13וכאמור בסעיף  למכרז זה 'בכנספח                 

 למכרז זה.ח'  נספחההתקשרות                 
 

צאו בתיבת המכרזים במועד משל ההצעות שנעמידתן  תיבדקבשלב ראשון, שלבית. המכרז הינו פומבי עם בחינה        1.6

הצעות אשר עמדו בתנאי בשלב השני, רק הלהלן.  5בסעיף המפורטים בתנאי הסף שנקבע לכך במסמכי המכרז, 

 להלן.  15בסעיף וידורגו באופן ובתנאים המפורטים יבדקו הסף, 

 

הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים שהצעותיהם נקבעו כהצעות האוניברסיטה שומרת לעצמה את             

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה  12כשרות, בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובתקנה 

 .2010 -גבוהה(, תש"ע 

 

  .להלן 16  -ו  15.6פים כמפורט בסעיהכל  ,יםזוכעד שני כוונת האוניברסיטה לבחור ב       1.7
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  מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים, לצרף להצעתו את כל  1.8            

 המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז, ולחתום על כל מסמכי המכרז, כולל על הסכם ההתקשרות עפ"י                         

 להלן.  13להלן, ולהגיש את הצעתו באופן המפורט בסעיף  7.5 -ו 7.4, 7.3ההנחיות המפורטות בסעיפים                         

 

 הגשת הצעה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי המכרז.            

 

 אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך. -השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר       1.9

 

 לוח הזמנים במכרז:.      2

 

 תאריך הליך

 מועד אחרון לתיאום ביקור במעבדת התרגול:

 להלן( 8)כמפורט בסעיף 

24.12.2018 

 13.1.2019 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

 27.1.2019 מועד מענה על שאלות ההבהרה:

 בצהריים בדיוק 12:00עד השעה  11.2.2019 מועד אחרון להגשת הצעות:

 

  י שיקול דעתה הבלעדי והיא תפרסם על כך "האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים הנ"ל עפ            

 .http://tenders.tau.ac.ilהודעה באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה שכתובתו היא:            

 
 :ם הבאיםנספחיהכל מסמכי המכרז כוללים את  .3
 

 תיאור הנספח מספר הנספח

 תיםורומפרט השי טכניהמפרט ה א'נספח 

 תרשים מעבדת התרגול 1-נספח א

 טופס ההצעה הכספית 'בנספח 

  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 'גנספח 

אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים   'דנספח 

 1976-ציבוריים, התשל"ו

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי" 'הנספח 

 5.2.2 - או 5.2.1 :סעיפים תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי סף 'ונספח 

 ( WANTED( ובדרישות הרשות )MUSTעמידה בדרישות החובה )אישור על  1-נספח ו

 נספח א' -ומפרט השירותים במפרט הטכני  3המפורטות בטבלה שבסעיף 

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה 'זנספח 

 הסכם ההתקשרות  ח'נספח 

 נוסח ערבות ביצוע ההסכם ט'נספח 

 אישור עריכת ביטוח 'נספח י

  לשמירה על סודיותהתחייבות  י"אנספח 

 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים י"בנספח 

 ת רכשוהזמנ תאודוגמ י"גנספח 

 דוגמת פורמט טבלת חשבוניות דנספח י"

 

 כל הנספחים המפורטים בטבלה לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 

 

 

 

http://tenders.tau.ac.il/


 

 64מתוך  3עמוד 
 תל אביב באוניברסיטתלאספקת יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואה ע"ש גולדשלגר  19/2018מכרז מס' הס. 

 

 

  ההתקשרות:מסגרת קופת ת .4
 

לאוניברסיטה תהא החל  לאספקת יחידות התרגול ואימון הדנטליות ולמתן השירותיםההתקשרות עם המציע הזוכה  4.1

ממועד ההתקנה של כל יחידת  חודשים 24תום נספח ח', ועד ל -ההתקשרות הסכם  עלהאוניברסיטה  ממועד חתימת

 -רותים במפרט הטכני ומפרט השי 5 ף כהגדרתה בסעי תקופת האחריות והשירות)המהווה  תרגול ואימון דנטלית

 "(.ההתקשרות  תקופת)להלן: " (נספח א'

  

מתחילת חודשים החל   48לרכוש יחידות תרגול ואימון דנטליות נוספות במשך  ,אוניברסיטה שמורה הזכותל       4.2

 והכל בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות., ההתקשרות

 

לשנה ואימון דנטלית כל יחידת תרגול עבור לאוניברסיטה שמורה הזכות לרכוש אחריות )הכוללת תמיכה ושירות(       4.3

 נספח ח'. -כמפורט בהסכם ההתקשרות  חודשים, הכל 36כך שסך משך האחריות והשירות תעמוד על  נוספת

         

 לפיבכל עת, , בעקבות מכרז זהלמרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות       4.4

 .וכמפורט בהסכם ההתקשרות יום למציע הזוכה 30ל ש הבלעדי, בהודעה מראש ובכתבדעתה שיקול 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז: .5
 

, ולא באמצעות באופן מצטבר התנאים בכל בעצמולהלן מפורטים תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, על המציע לעמוד 

 קבלן משנה ו/או אחר מטעמו:

 

 תנאי סף כלליים: 5.1

 

. אם המציע הינו לצורך מע"מ והינו עוסק מורשה תאגידיחיד תושב ישראל או שותפות או המציע הינו  5.1.1

  .בישראל במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגוחברה בע"מ או שותפות רשומה, הוא רשום כדין 

 

 .1976 -המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  5.1.2

 

בויותיו עפ"י מכרז זה כולן או מקצתן, בהתחייכנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע  5.1.3

  בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.ככל שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא 

 

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של המציע  5.1.4

 להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 

 :םייתנאי סף מקצוע 5.2

 

יצרן יחידת התרגול המציע הינו מועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ב המסתיימותבמהלך עשר השנים     5.2.1                        

יחידות  40לפחות  במהלך התקופה האמורה סיפקו במסגרת מכרז זה ידו על המוצעתוהאימון הדנטליות 

פר אוניברסיטאיים לרפואת שינים הנמצאים באחת ו/או בתי ס 3 -תרגול ואימון דנטליות בסה"כ, לפחות ל 

יותר מהמדינות המפורטות להלן: ישראל, ארה"ב, קנדה, אנגליה, סקוטלנד, ווילס, אירלנד, בלגיה, הולנד, 

לוקסמבורג, גרמניה, ספרד, פורטוגל, איטליה, נורבגיה, שוודיה, איסלנד, פינלנד, דנמרק, שוויץ, אוסטריה, 

  טרליה וצרפת.מונקו, יפן, אוס

  

 או לחילופין; 
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יחידת התרגול והאימון לבישראל מתן שירות מכירה, שיווק ול ,המציע הוא נציגו המורשה של היצרן  5.2.2

שלוש השנים האחרונות שקדמו  במשךוזאת לכל הפחות המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה  הדנטליות 

 .האחרון להגשת הצעות למכרזלמועד 

 וגם 

, שהמציע הינו היצרןבמהלך עשר השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה,   

בתי ספר  3 -יחידות תרגול ואימון דנטליות בסה"כ, לפחות ל  40לפחות סיפק  נציגו המורשה,

ינות המפורטות להלן: ישראל, ארה"ב, אוניברסיטאיים לרפואת שינים הנמצאים באחת ו/או יותר מהמד

קנדה, אנגליה, סקוטלנד, ווילס, אירלנד, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, גרמניה, ספרד, פורטוגל, איטליה, 

  .נורבגיה, שוודיה, איסלנד, פינלנד, דנמרק, שוויץ, אוסטריה, מונקו, יפן, אוסטרליה וצרפת

 

 מובהר בזאת במפורש, כדלקמן:    5.3           

 

 המציע רשאי להסתמך  יהיה ,לעיל 5.2.2 -ו  5.2.1פים בסעי יםהנקוב יםהמקדמי םעמידה בתנאי לצורך     5.3.1                       

 מיזוג בדרך של משפטית ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות ישות שנצבר על ידי ניסיון על                                     

 וכן לרבות בדרך של עסקת  1999 -החברות, תשנ"ט חוק מיזוג סטטוטורי על פי הוראות  ו/או                                    

 "(. התאגיד הנרכש)להלן: " .נכסים/פעילות                                    

 

  ומסמכים מידע גם, להצעה המציע יצרף, נרכש תאגיד ידי על שנצבר ניסיון על להסתמך מציע ביקש                                    

  הזמנת טופס פי על הדרושים והמידע המסמכים כל את וכן הנרכש מהתאגיד הפעילות רכישת על המעידים                                    

 .הרלוונטית התקופה במהלך הנרכש התאגיד ידי על שנצבר הניסיון עם בקשר ההצעות                                    

 

 להסתמך לעיל, יהיה המציע רשאי  5.2.2 -ו   5.2.1פים בסעי יםהנקוב יםהמקדמי םעמידה בתנאי לצורך     5.3.2                       

  "(, במהלך התקופההעוסק המורשה" עוסק מורשה )שאינו תאגיד( )להלן:שנצבר על ידי ניסיון על                                     

 המציע על ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של של למועד ייסודו  הקודמת                                    

 מאמצעי השליטה במציע,  51%העוסק המורשה הוא בעל להגשת ההצעות, המציע ועד למועד האחרון                                     

 לכל הפחות.                                    

 .1999-"טתשנ, החברות בחוק זה מונח כהגדרת -" שליטה"אמצעי                                    

 

  ומסמכים מידע גם, להצעה המציע יצרף, המורשה העוסק ידי על שנצבר ניסיון על להסתמך מציע ביקש                                    

  במציע המורשה העוסק של השליטה אמצעי ועל המורשה העוסק ידי על המציע של ייסודו על המעידים                                    

  עם בקשר ההצעות הזמנת טופס פי על הדרושים והמידע המסמכים כל את וכן ,המציע של ייסודו לאחר                                    

 .הרלוונטית התקופה במהלך המורשה העוסק ידי על שנצבר הניסיון                                    

 

 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף:שעל המציע לצרף להצעה מסמכים ואישורים  .6
 

, של על ידי עו"ד העתק, כשהוא מאושר כמתאים למקור להצעתויצרף המציע  5.1.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.1

שהינו  . מציע)תאגיד/שותפות רשומה( במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגורישום  תעודת

של תעודת עוסק מורשה.  ,העתק כשהוא מאושר כמתאים למקור על ידי עו"ד יצרףיחיד/שותפות שאינה רשומה 

 מרשם החברות. נסח חברה עדכניאם המציע הינו תאגיד, יצרף גם 

 

 כנספח ג'תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף  להצעתויצרף המציע  5.1.2להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.2

אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ולמכרז 

 לחוק)א( 2 סעיף לפי אישורלחילופין, העתק או  למכרז' דנספח , בנוסח המצורף כ1976-ציבוריים, התשל"ו

 . 1976-, התשל"וציבוריים גופים עסקאות
 

תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך  להצעתוצרף המציע י 5.1.4 -ו  5.1.3סף  בתנאילהוכחת עמידתו  6.3

, וכי בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק יםנמצא םאינומנהלו  מציעוהומנהלו,  דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע

 . למכרז 'הכנספח בנוסח המצורף , לא קיימת למציע "הערת עסק חי

 

  .למכרז 'וכנספח תצהיר בנוסח המצורף  להצעתויצרף המציע  5.2.2 - או 5.2.1להוכחת עמידתו בתנאי סף        6.5
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 תנאים נוספים: .7
 

 ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום. 7.1
 

 האוניברסיטההאינטרנט למכרזים של מציע המעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר  7.2

 .המכרז מסמכי את לשנות איןאת הצעתו. הם ולהגיש על גבי ,http://tenders.tau.ac.il :שכתובתו היא

 

  החתימה תיעשה בעט עם דיו בצבע כחול.. על ידו מסמכי המכרז כשהם חתומיםכל את יגיש המציע        7.3

 ובצרוף  בראשי תיבות הסכםלחתום על כל מסמכי המכרז וה)שהינו מורשה חתימה מטעם המציע( על נציג המציע             

 להצעהוהבנתם, ובכלל זה על כל המסמכים שצורפו  כהוכחה לקריאת המסמכים עמוד בתחתית כלחותמת המציע             

 )ככל  חתימה מלאה בצרוף חותמת המציע. במקומות בהם נדרשת חתימה מלאה, יש לחתום ללא יוצא מן הכלל            

 . שיש(            

 

טופס ההצעה תוגש על גבי ו .להלן 12לאמור בסעיף ההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם  - כספיתהההצעה  7.4

 שיש(. )ככל  מציעבצרוף חותמת הוע"י מורשי החתימה מכרז, כשהיא מלאה וחתומה כנדרש ל' בנספח הכספית 

 

חתום בראשי  למכרז, ח' כנספח על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף  - ההתקשרותהסכם  7.5

ד לכך בעמוד עתיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל עמוד )מלבד העמוד האחרון(, ובחתימה מלאה במקום המיו

  .(ככל והמציע הינו תאגיד) . לכל החתימות תצורף חותמת התאגידההסכם האחרון של

 

להגיש אישור חתום ע"י רו"ח או עו"ד בדבר פרטי המציע ושמות מורשי החתימה שיש שהינו תאגיד מציע  על 7.6

 למכרז. 'זכנספח בסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, בנוסח המפורט 

 

 למכרז.י"א כנספח בנוסח המצורף  ,חתומה על ידועל המציע לצרף התחייבות לשמירה על סודיות  7.7

 

 למכרז.י"ב כנספח בנוסח המצורף , חתומה על ידועל המציע לצרף התחייבות להיעדר ניגוד עניינים       7.8

 

לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך. ההצעה תוגש ע"י מציע אחד   7.9

 .  מכרזאחרים המגישים הצעות לובשמו בלבד, וללא כל הסכם, קשר ו/או תיאום עם גופים ו/או עם אנשים 

 

 ביקור במעבדת התרגול:אפשרות .        8
 

 יוכל לעשות ברסיטה, לפני הגשת ההצעה למכרז, אשר יהיה מעוניין לבקר ולראות את מעבדת התרגול באונימציע      8.1            

 פרייצייט -בתיאום מראש בלבד באמצעות פניה בדואר אלקטרוני בלבד לעורכת המכרז: גב' עדה הוכמןזאת                        

 את הפניה יש לשלוח באמצעות הדואר . adahf@tauex.tau.ac.ilשכתובת הדואר האלקטרוני שלה היא:                         

 לעיל. 2האלקטרוני לא יאוחר מהמועד המצויין בסעיף                        

 

 מובהר ומודגש כי במהלך הביקור לא יינתן מענה לשאלות פרטניות של המציעים. המציעים נדרשים להפנות כל      8.2             

 שלהלן. 11וכמפורט בסעיף שאלה ו/או הבהרה לנציגי האוניברסיטה כאמור                        

 

 .        אישור עריכת ביטוח וביטוח:9
 חתום בתחתית כל עמוד בראשי תיבות י' כנספח ביטוח המצורף העל המציע לצרף להצעתו את אישור עריכת       9.1            

 בלבד.ולהוסיף חותמת )ככל שיש(. החתימה תיעשה בעט עם דיו בצבע כחול                        
 

 . 'בנספח יתשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לעריכת הביטוחים המפורטים       9.2            
   להלן. 11כל הסתייגות לגבי  דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות כמפורט בסעיף                        
 למכרז, לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.לאחר הגשת הצעה                       

 

 , בנוסח רק המציע שיבחר כמציע הזוכה במכרז יגיש לאוניברסיטה את אישור עריכת הביטוח      9.3            

 ואשר יהיה תקף לאורך כל תקופת ההתקשרות  חתום ע"י חברת הביטוח 'כנספח יהמצורף למסמכי המכרז                        

 להלן. 19ותקופת ההתקשרות המוארכת )ככל שתהיה(, כמפורט בסעיף                        

http://tenders.tau.ac.il/
mailto:adahf@tauex.tau.ac.il
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 עיון במסמכי המכרז:.     10
 

   :שכתובתו היא האוניברסיטה יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום, באתר האינטרנט למכרזים של מסמכי המכרז

http://tenders.tau.ac.il " :והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב.  ,"(מכרזיםהאתר )להלן 

במפת ניתן לראות את מיקום הבניין יועמדו גם לעיון במזכירות יחידת ההספקה, בנין לוגיסטיקה ובטחון ), מסמכי המכרז

, אצל הגב' קלי שאלתיאל, קריית האוניברסיטה, 301האוניברסיטה(, קומה ג', חדר מס'  הקמפוס שבאתר האינטרנט של 

 (. 14אביב )כניסה משער -אביב, תל-רמת

 .03-6408631טלפון לבירורים: 

 

 והבהרות לגבי המכרז:שאלות פניות קבלת פרטים נוספים,  .11
 

ולאישור הביטוח  נוספים והבהרות למסמכי המכרז מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים  11.1

דואר פניה ב, באמצעות לעיל 2עד למועד המצויין בסעיף , יוכל לעשות זאת בכתב בלבד, (')נספח יהנדרש 

המפורטים  לעיל, לשני נציגי האוניברסיטה 2אלקטרוני בלבד, שעליו לשלוח במקביל, עד למועד המצוין בסעיף 

 : להלן

 

 mosheit@tauex.tau.ac.il                    :       ת הדואר האלקטרוני שלו היאשכתוב משה איטח

 adahf@tauex.tau.ac.il               :שכתובת הדואר האלקטרוני שלה היא פרייצייט-עדה הוכמן

 

 בלבד:בטבלה במבנה המפורט להלן  WORDבקובץ השאלות יוגשו  

 

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 

כל פניה תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלח 

 האוניברסיטה את התשובות.

 

 את המועד האחרון להגשת הצעות. אינם דוחים מובהר כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות     11.2

 

 2עד למועד המצוין בסעיף מכרזים הבאמצעות פרסום התשובות באתר האוניברסיטה תענה לשאלות ההבהרה   11.3

 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את התשובות בדוא"ל, לכל מי שפנה אליה כאמור לעיל. .לעיל

 

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או לענות   11.4

 באופן חלקי על שאלות מסוימות. 

 

י האוניברסיטה בקשר עם המכרז, מיוזמתה "כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע 11.5

ולמציע לא תהא כל טענה כלפי  מכרזים,ה באתר יפורסמועים פוטנציאלים, של מצי ו/או כמענה לשאלות

או תוספת למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ו/קבלת המידע. כל שינוי  האוניברסיטה בעניין אי

שיקול י האוניברסיטה, לפי ", ייעשה עפוטנציאלים ביוזמת האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים

 .דעתה, ויחייב את המציעים

 

 .http://tenders.tau.ac.ilשכתובתו היא:  מכרזיםההמציע להתעדכן באתר  באחריות 11.6

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים ו/או שינויים בתנאי המכרז ובמסמכיו, ולהבהיר הבהרות  11.7

מטעמה גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין אם מיוזמתה ובין אם כמענה לפניות ממציעים 

  .מכרזיםהבאתר תיקונים, שינויים והבהרות כאמור, יפורסמו פוטנציאליים. 

 

באתר  למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של האוניברסיטה, אלא אם ניתנה בכתב, ופורסמה      11.8

 ו/או אם נשלחה בדואר אלקטרוני. מכרזיםה

 

http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/
mailto:adahf@tauex.tau.ac.il
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למציעים, יצורפו על ידם שיישלחו  ו/או המכרזים שיפורסמו באתרתשובות, הבהרות והודעות שינוי   11.9

, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בתחתית כל עמוד כשהן חתומות על ידם , להצעתם

בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע ומתנאי 

 המכרז. 

 

י המציעים )כולם או "אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה עבכל מקרה של סתירה ו/או   11.10

"( ועדת המכרזיםשל האוניברסיטה )להלן: "י האוניברסיטה, פרשנות ועדת המכרזים "חלקם( או ניתנה הבהרה ע

ת, תחשב לכל דבר ועניין כפרשנות המחייבת, והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר אי בהירו

 סתירה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז. 

 

 ההצעה הכספית: .12
 

  .בלבד, 'בנספח  -המציע יגיש את הצעתו הכספית על גבי טופס ההצעה הכספית )א(      12.1

 

 .בעט עם דיו בצבע כחולמקומות המתאימים כל הביש למלא את טופס ההצעה הכספית )ב(             
 

 בצדו.כל מחיקה תיעשה ע"י שרטוט קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון  מחיקות בטיפקס.אין לבצע )ג(            

 .(שהמציע הינו תאגיד )ככלהתאגיד  התיקון, יחתמו מורשי החתימה בצרוף חותמת ליד                 

 

  .לסייגו ואין עליו להתנות אין, הכספית ההצעה טופס את לשנות אין     12.2
 רישום הסתייגות ו/או הערה עלול לגרום לפסילת ההצעה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.           

 

   -לכל רכיבי ההצעה הכספית המפורטים בטופס ההצעה הכספית , לא כולל מע"ממחיר להציע על המציע )א(       12.3

 ב'.  נספח                    

 

  או  בדולר ארה"באו  ,באירובטופס ההצעה הכספית ניתן להציע מחיר  3בטבלה שבסעיף  2 -ו  1)ב( בסעיפים              

 .בש"ח                   

 

 הצעות מתן ניקוד ל)ג( מובהר שבמקרה בו הוצע ע"י מציע מחיר במט"ח )אירו או דולר ארה"ב(, הרי שלצורך              

 להלן. 15.5הכספיות של המציעים ובחירת זוכה/ים במכרז, תפעל האוניברסיטה כמפורט בסעיף                   

 

 . שלילי או אפסמחיר להציע  רשאי אינוהמציע      12.4           

 

 במקרה בו המציע לא ימלא את על המציע להקפיד ולמלא את טופס ההצעה הכספית במלואו במקומות המתאימים.      12.5           

 רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה כולה ו/או חלקים ממנה, והכל בהתאם לשיקול דעתה  ,כל הנדרש                       

 .של ועדת המכרזים והבלעדי המוחלט                       

 

 עבור אספקת המוצרים והשירותים הינם מחיריםכל המחירים שיינתנו על ידי המציע בטופס ההצעה הכספית     12.6 

  העלויות וההוצאות הכרוכות את כל סופיים, קבועים ומלאים הכוללים את מלוא התמורה, לרבות הרווח וכולל              

 הוצאות נסיעה העובדים, הרווח, הוצאות המשרד, באספקת המוצרים והשירותים לאוניברסיטה וכוללים את              

   וכוללים גם תשלום עבור הוצאות יבוא והוצאות שחרור מהמכס, אריזה, הובלה, היטלים, מכון התקנים וכיו"ב,              

  ל: מים, חשמל, אוויר דחוס  המציע החיבור של היחידות הדנטליות שיסופקו על ידי, )למעט מע"מ( מיסיםמשלוח,              

             (compressed air) הוצאה אחרת.עלות ווכל שבבית הספר לרפואת שיניים  ת התרגולולמערכת ה"סקשן" במעבד 

 

  המוצריםעבור כנגד האוניברסיטה בדבר תשלום נוסף כשלהו  המציע יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה    12.7

 על ידי המציע בטופס ים שהוצעו תמורה שתשולם על בסיס המחירל מעברהשירותים ואספקתם לאוניברסיטה ו           

 האוניברסיטה תשלם רק עבור אספקת המוצרים והשירותים בפועל, כשהם עומדים בתנאים  ההצעה הכספית.           

 המפורטים במסמכי המכרז ובנספחיו.           

 

 

http://tenders.tau.ac.il/
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 הגשת ההצעה: .13
 

 המכרזים ועדת. דנטלית אימוןתרגול ו יחידתאחד בלבד של  /דגםסוגל בלבד אחת הצעה להגיש יכול מציע 13.1

 אימוןתרגול ו יחידתשל  מסוג אחדליותר ו/או שיגיש הצעה  אחת מהצעה יותר שיגיש מציע לפסול רשאית תהא

 .והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, דנטלית

 

" מקוריסומן כ"שאחד מקור  :עותקים 2 -בבשפה העברית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה  יש להגיש את ההצעה 13.2

  ".העתקכ" ןיסומזהה למקור שוהעתק 

 

 עפ"י סדר הופעתם במכרז.יש להגיש את מסמכי המכרז על נספחיהם  13.3

 

 ולהוסיף חותמת )ככל שיש(.  ש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד מעמודי ההצעהי    13.4

 

  בצבע כחול.במקומות בהם נדרש למלא פרטים באופן ידני, יש למלא בעט עם דיו  13.5

 

 )שתכיל שתי מעטפות פנימיות( כמפורט להלן: במעטפה חיצונית אחת סגורה היטבההצעה תוגש  13.6

 

סגורות היטב כמפורט  בסעיפים   מעטפות פנימיות 2סגורה היטב ובתוכה אחת מעטפה חיצונית  13.6.1

 .מכרז מס' הס"על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט לכיתוב:  להלן. 13.6.3 -ו  13.6.2

יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואת שיניים לאספקת  19/2018

 ". ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב

 אין לרשום פרט מזהה כלשהו על גבי המעטפה!

 

מלאה וחתומה ע"י המציע  למכרז 'בנספח  ההצעה הכספיתאת רק תכלול המעטפה הפנימית הראשונה  13.6.2

 . "(העתק"ן יסומזהה למקור ש " ועותקמקוריסומן "שאחד מקור עותקים ) 2 - בכנדרש,  
 .מס' הס"מכרז לא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבד הכיתוב: תהיה סגורה היטב ו המעטפה

יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואת שיניים לאספקת  19/2018
 ".1מעטפה מס'  –ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 את המעטפה יש לסגור היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית.

 

כל המסמכים האחרים )מסמכי המכרז כולל הסכם ההתקשרות, כל תכלול את  המעטפה הפנימית השנייה 13.6.3

 יוגשו אשר  ,, וכל מסמך נדרש(שיהיו( )ככל מסמכי הבהרותו אישורים נדרשים להוכחת תנאי הסףה

 ."(העתק"ן יסומזהה למקור ש " ועותקמקוריסומן "שאחד מקור )עותקים  2 -ב            

 .הסמס'   "מכרז :הכיתוב ולא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבדתהיה סגורה היטב המעטפה            

יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואת שיניים לאספקת  19/2018

 ".2מעטפה מס'  –ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 את המעטפה יש לסגור היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית.            

 

 ולא להכניסה כשהיא לא במעטפה, למעטפה  הראשונה להקפיד להכניס את ההצעה הכספית למעטפה הפנימית יש      13.7            

 החיצונית.                        

 

ולא לציין את הצעת המחיר ההצעה הכספית להקפיד לציין את הצעת המחיר רק בטופס על המציע  13.8

לפסול על הסף הצעה אשר תכלול את הצעה . האוניברסיטה תהא רשאית במסמכי המכרז האחרים

 הכספית של המציע במסמכים אחרים מלבד ההצעה הכספית.
 

 . 'חנספח  על גבי הסכם ההתקשרותהכספית כי אין לציין את ההצעה  מודגש בזאת 13.9
 

כן ועל המציע לוודא כי ההצעה המוגשת על ידו כוללת את כל מסמכי המכרז ומצורפים אליה כל המסמכים כנדרש  13.10

 כוללת את כל הפרטים הנדרשים והיא חתומה כנדרש. 

 

 מכילה את כל המסמכים הנדרשים.כשהיא כנדרש וונחתמה מולאה , ההצעה תוגש לאחר שהושלמה 13.11
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אם כמות המסמכים רבה, באופן שאינו מאפשר הכנסת שני חלקי ההצעה לתוך מעטפה לתשומת לב המציעים,  13.12

שלישית חיצונית, אזי ניתן להגיש בנפרד את שתי המעטפות ולהכניסן בנפרד לתוך תיבת המכרזים. אם בשל כמות 

ד/ת י הנחיות עוב"החומר לא ניתן להכניס אחת או יותר מן המעטפות לתוך תיבת המכרזים, יש לפעול עפ

 האוניברסיטה.

 

להפקיד בתיבת המכרזים להחתים בשעון האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים( ואת המעטפה הסגורה יש  13.13

ניתן לראות את מיקום הבניין ) ובטחוןלוגיסטיקה (, בניין 14אביב, )כניסה משער -במשרדי אוניברסיטת תל 1מס' 

אצל  9:00 - 15:00* :בין השעות 301, קומה ג', חדר מס' יטה(במפת הקמפוס שבאתר האינטרנט של האוניברס

 ,לעיל 2להגשת הצעות המצוין בסעיף הגב' קלי שאלתיאל עד למועד האחרון 

  

 !בדיוק בצהרים 12:00 תשומת הלב כי  המועד האחרון הוא עד לא יאוחר מהשעה *

 

וצוינו על גביה תאריך כאמור לעיל האלקטרוני המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י השעון על המציע לוודא כי  13.14

  בתיבת המכרזים.תה הפקד בטרםושעת הגשת ההצעה, 

 

 )ולא באמצעות הדואר!(. בלבדאת ההצעה יש להגיש במסירה ידנית  13.15

 

 המציעים לא יוכלו להיכנס לשטח האוניברסיטה עם רכב. 13.16

 

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת  13.17

במידה שהצעתו  המציע, חשיבות ו/או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה בהסכם 

כל טענה כלפי  מלטעון תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו, והוא יהיה מנוע

 האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 

 מועד אחרון להגשת הצעות: .14
 

 לעיל. 2בסעיף כמצוין המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  14.1

 

כמועד האחרון להגשת  לעיל 2המצוינים בסעיף והשעה הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד 

 לדיון!לא תתקבל ולא תובא  -הצעות 

 

פני ל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת האוניברסיטה 14.2

האוניברסיטה על דחיית המועד האחרון,  הודיעה .למכרזיםבאתר  תפורסםפתיחת ההצעות, ובלבד שהודעה על כך 

כ"מועד האחרון" במכרז זה, לכל דבר ועניין  ,ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת יותר של האוניברסיטה

 ובכל מקום במסמכי המכרז.  

 

  תהליך בחירת המציע הזוכה: .15
 

  .להלןבשלבים כמפורט המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית, אשר ינוהל  15.1          

 

 תיאור השלב שלב

 .(GO NO GO) להלן 15.2כמפורט בסעיף  – בדיקת עמידה בתנאי סף א

 . (GO NO GO) להלן 15.3כמפורט בסעיף  –( MUST)עמידה בדרישות חובה  ב

שלב זה  להלן. 15.4וב', כמפורט בסעיף  הכשירות אשר עברו את שלב א'ההצעות  ת איכותבדיק ג
 מהציון המשוקלל להצעה.  25%מהווה  

 המשוקלל להצעה.מהציון  75%שלב זה מהווה   .'גאשר עברו את שלב ת ההצעות הכספיות בדיק ד
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רות, השלמות להלן, לאוניברסיטה הזכות לבקש מכל אחד מהמציעים הבה בכל אחד מהשלבים המפורטיםמובהר כי 

 נוספים בכתב, ולדרוש מענה להבהרות בתוך זמן קצוב.ו/או אישורים 

 

 :בתנאי הסףעמידה בדיקת  -שלב א'   15.2          

 

 פורטים מהכלליים והמקצועיים הרך קביעת עמידת המציע בתנאי הסף זה תיבדקנה ההצעות לצובשלב   15.2.1                   

 כל הצעה שלא התאם לשיקול דעתה הבלעדי, בלעיל. האוניברסיטה רשאית לפסול,  5.2 -ו  5.1בסעיפים                                

 כי פרט אחד או  אם יתגלהו/או עמדה בכל תנאי הסף, ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים                                

 יותר מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון ו/או לא מלא.                                

 

מבלי לגרוע  -למען הסר ספק  -והכול  תנאי הסף, יעברו לשלב ב'מ אחד כלברק הצעות אשר עמדו  15.2.2

 . להלן 22.6  -ו  22.5לעיל,  15.2.1 פיםמהזכות המוקנית לאוניברסיטה בהתאם להוראות סעי

 

 ( MUSTדרישות החובה ) *בכל ת יחידת האימון והתרגול הדנטלית המוצעת ע"י המציעבדיקת עמיד -' בשלב   15.3          

 "דרישות החובה"(: להלן:) נספח א' -ומפרט השירותיםבמפרט הטכני  3המפורטות בטבלה שבסעיף                                 

 

 יחידת  /אי עמידתיאשר את עמידת הבלמכרז,  1-כנספח והצהרה בנוסח המצורף המציע יצרף להצעתו     15.3.1                  

 ומפרט הטכני  במפרט ותהמפורט( MUST)החובה  דרישות התרגול והאימון הדנטלית המוצעת על ידו בכל                                

 . (WANTED) הרשות בדרישות עמידתה/אי עמידתה ואתנספח א'  -השירותים                                 

  .להלן 15.4.4כמפורט בסעיף  ( תיבדקWANTEDכי העמידה בדרישות הרשות )מובהר                                 

 

 החובה,דרישות  *בכלהדנטלית המוצעת על ידו אינה עומדת והאימון הצעתו של מציע שיחידת התרגול     15.3.2                  

 תיפסל.                                

 

 לבטל את דרישת/ות תהא רשאית בדרישת/ות חובה, ועדת המכרזים  ודלא יעמכל המציעים מובהר שאם *                     

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.החובה הנ"ל,                        

 

 לעיל, יעברו לשלב ג'. 15.3.2דרישות החובה כמפורט בסעיף  *רק הצעות אשר עמדו בכל   15.3.3                  

 

 (:25%בדיקה איכותית של ההצעות ) - שלב ג'   15.4         

 

  ."(צוות הבדיקהועדת המכרזים תמנה צוות בדיקה שיבדוק את איכות ההצעות שהגיעו לשלב זה )להלן: "    15.4.1                 

 צוות הבדיקה יבדוק את הצעת המציע על היבטיה המקצועיים השונים והתאמתה לצרכי האוניברסיטה                                

 להלן. 15.4.4 -ו  15.4.3, 15.4.2 בשלושה מרכיבים כמפורט בסעיפים                               

 

 .3מספר נקודות מירבי אפשרי:   - המעבדהשימוש מושכל בשטח    15.4.2                 

 

 אימון ותרגול דנטליות זהות ליחידת תרגול ויחידות  16למיקום של בכתב המציע יצרף להצעתו הצעה )א(                              

 . ת התרגולבשטח מעבדהדנטלית המוצעת על ידו, והאימון התרגול                                    

 למכרז זה. 1-כנספח אתרשים של מעבדת התרגול מצורף                                    

 

 ( באופן 0-100ציון ))א( לעיל 15.4.2להצעתו של המציע הנזכרת בסעיף כל חבר בצוות הבדיקה ייתן  )ב(                             

 . הציונים יהווה את הציון של המציעאישי, וממוצע                                    

 

  הניקוד לרכיב זה יחושב לפי הנוסחה:  )ג(                             

     

 X  3  הציון של המציע          

              100               
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     .12מספר נקודות מירבי אפשרי:  - חוות דעת מלקוחות   15.4.3               

 

  או 5.2.1מבתי הספר אשר צוינו על ידי המציע לצורך עמידתו בתנאי סף )א(  צוות הבדיקה יפנה לכל אחד                             

 מכל אחד מהם חוות דעת על המציע.קבל י, ו"(הלקוח")להלן:  5.2.2לצורך עמידתו בתנאי סף                                   

 

 .4מספר הנקודות המירבי האפשרי לחוות דעת מלקוח אחד הינו:  )ב(                             

 

 המדדים שיבדקו הינם כמפורט להלן:  )ג(                             

       

 ניקוד מירבי אפשרי: נקודה אחת. -נוחות השימוש ביחידות  -             

 ניקוד מירבי אפשרי: נקודה אחת. -היחידות לאורך זמן עמידות  -             

 ת.וודנק 2 ניקוד מירבי אפשרי: -שביעות הרצון מהיחידות  -             

 

 הניקוד יחושב לפי הנוסחה:ו(, 0-100) ייתן ציוןלקוח כל הנ"ל,  המדדיםלגבי כל אחד   )ד(                        

 

  הנבדק מדדבהאפשרי מספר הנקודות המירבי   X  הציון של המציע  

        100                

                         

 )ה(  הניקוד הכולל לכל חוות דעת יהיה סכום הנקודות בכל אחד מהמדדים.                          

 

 מספר הנקודות הכולל ברכיב חוות דעת מלקוחות יהיה סכום הנקוד  הכולל שקיבל המציע מכל אחד  )ו(                            

 משלושת הלקוחות.                                 

 

 נקודות. 12)ז( מספר הנקודות המירבי האפשרי בסעיף זה הינו:                           

 

 

 ( WANTEDהדנטלית המוצעת ע"י המציע בדרישות הרשות )והאימון עמידת יחידת התרגול  15.4.4                

 "דרישות הרשות"(: להלן:נספח א' ) -ומפרט השירותים במפרט הטכני  3המפורטות בטבלה שבסעיף                            

 

 יחידת  /אי עמידתיאשר את עמידת הבלמכרז,  1-כנספח והצהרה בנוסח המצורף המציע יצרף להצעתו )א(                             

   (.WANTEDבדרישות הרשות )התרגול והאימון הדנטלית המוצעת על ידו 

 

  2המוצעת ע"י המציע, יקבל המציע  ת התרגול והאימון הדנטלית )ב( עבור כל דרישת רשות בה תעמוד יחיד                            

 נקודות.                                  

 

 .10)ג( מספר הנקודות המירבי האפשרי בסעיף זה הוא:                             

 

 הניקוד הכולל של המציע ברכיב האיכות יהיה סכום הניקוד שקיבל המציע בכל אחד מהרכיבים המפורטים    15.4.5               

 לעיל. 15.4.4 -ו  15.4.3, 15.4.2בסעיפים                              

 

 כל  לפסול תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט האוניברסיטהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי    15.4.6               

 וזאת חרף  ,הסף מתנאי האיכות ההצעה, כי זו אינה עומדת באיזאשר לגביה הסתבר במהלך שלב בדיקת הצעה                             

  לעיל.     15.2 במסגרת סעיף  המציע שניתנוהצהרות                             

 

 רשאית לפנות לאנשי הקשר מטעם הלקוחות עבורם ניתנו שירותים על ידי  האוניברסיטהבמפורש, כי  מובהר   15.4.7               

 לאשש את המידע  וכןהמכרז  ובתנאי בתנאי הסף על מנת לאשש את תצהירי המציע, לרבות עמידתו, המציע                            

 כפי שהוצג על ידי  הרלוונטי,ובמידה והניסיון  התומך שהוצג לצורך קבלת ציון האיכות. במסגרת האמור,                            

 תצהירי המציע  לאשש אתהמציע, נצבר בגין שירותים שהוענקו לאוניברסיטה, תהיה האוניברסיטה רשאית                             

 מטעמה.   והמידע הכלול במסגרתם כאמור, באמצעות בעלי תפקידים                            

 



 

 64מתוך  12עמוד 
 תל אביב באוניברסיטתלאספקת יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואה ע"ש גולדשלגר  19/2018מכרז מס' הס. 

 

 

 (:75%בדיקת ההצעות הכספיות ) -שלב ד'   15.5        

 

 מעטפת ההצעה הכספית תפתח ע"י ועדת המכרזים רק לאחר השלמת בדיקת התנאים המפורטים לעיל ורק  15.5.1               

 "(. רותההצעות הכש)להלן: "' גואת שלב  , את שלב ב'ההצעות אשר עברו את שלב א'עבור                           

 

 .75המירבי האפשרי ברכיב ההצעה כספית הינו מספר הנקודות  15.5.2               

 

 חישוב הניקוד של ההצעות הכספיות: 15.5.3               

 

 תקבל את מספר הנקודות  *בטופס ההצעה הכספית, ההצעה הזולה ביותר 3)א( בכל סעיף שבטבלה שבסעיף                           

 המירבי האפשרי וכל שאר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליה לפי הנוסחה הבאה:                               

                               

 מספר הנקודות המירבי האפשרי     X הזולה ביותר ההצעה 

 ההצעה הנבדקת  

 

 מתן הניקוד לצורך הרי ש"י מציע מחירים במט"ח )אירו או דולר ארה"ב(, *מובהר שבכל מקרה בו יוצעו ע                              

 )אירו או הידוע של המט"ח היציג הצעות, יומרו המחירים שהוצעו על ידו לשקלים החדשים לפי השער ל                                

 ההצעות הכספיות יעשה לפי המחירים  ניקוד של, והההצעות למכרזבמועד האחרון להגשת ארה"ב(  דולר                                

 "ח.בש                                

 

 יחושב לפי הנוסחה הבאה:)ב( הניקוד הכולל של ההצעה הכספית                           

                                  

  X  0.75 ( בטופס ההצעה הכספית 3שבטבלה שבסעיף  סעיפיםסכום הנקודות שההצעה קיבלה בכל אחד מה)
 

 

 ניהול משא ומתן עם המציעים  15.5.4               

 ומתן )א( ועדת המכרזים של האוניברסיטה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שקול דעתה הבלעדי, לנהל משא                

 )להלן:  של המכרז ד -ו , ג'נמצאו מתאימות ועברו את שלבים א', ב'המציעים במכרז, שהצעותיהם  עם                     

 ( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של 7)א()12בתקנה ע לקבו, בהתאם "(הסופית המציעים קבוצת"                     

 .("התקנות" )להלן:, 2010  –מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע                      

 

  , ג')ב( במקרה בו תחליט ועדת המכרזים על ניהול משא ומתן כאמור, יתנהל המכרז, לאחר סיום שלבים א', ב'               

 כאמור לעיל, באופן הזה:' ד-ו                     

 

 קבוצת המציעים הסופית.  תכריז עלועדת המכרזים  1ב.         

 

 ועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם כל מציע מקבוצת המציעים הסופית, תוך הקפדה על מתן  2ב.           

 הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן, כפי שקבוע בתקנות.                   

 

 ותוכנו כל פעולה שנעשתה במסגרת המשא ומתן, לרבות הפנייה למציע, חילופי הדברים והמסמכים  3ב.      

 של המשא ומתן, יירשמו בפרוטוקול.            

 

 בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים,  4ב.                                

 מציע הצעה כספית נוספת, תהיה הצעתו  להגיש לתיבת המכרזים הצעה כספית סופית. לא הגיש                                      

 הכספית הראשונה הצעה סופית.                                      

 

 ניקוד המתן בכל מקרה בו יוצעו ע"י מציע מחירים במט"ח )אירו או דולר ארה"ב(, הרי שלצורך  5ב.                                

 )אירו  הצעות, יומרו המחירים שהוצעו על ידו לשקלים החדשים לפי השער היציג הידוע של המט"חל                                      

 הצעות הכספיות מתן הניקוד ללעיל, ו 4ארה"ב( במועד להגשת ההצעות כאמור בסעיף קטן ב.דולר או                                       

 המחירים בש"ח.יעשה לפי                                       
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 לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות, לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים.  6ב.       

      

 ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות הכספיות של המציעים, לרבות הצעותיהם הכספיות הראשונות   7ב.                               

  ותיתן את החלטתה הסופית.                                      

 

 )ג( ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא לנהל משא ומתן עם המציעים, בהתקיים אחד מאלה:            

 

 לו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים.טרם הח 1ג.      

 

  אם על פי בקשת ועדת המכרזים, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, כל המציעים הסכימו לוותר על  2ג.      

 ניהול משא ומתן.            

 

 :/ותהזוכה /ותחישוב הניקוד הכולל ובחירת ההצעה  - ה'שלב   15.6        

 

 , יחושב לכל אחת מההצעות הניקוד הכולל ע"י חיבור לעיל 15.5כאמור בסעיף  בדיקת ההצעות הכספיותבתום  15.6.1                

 .הצעה הכספיתקיבלה ברכיב האיכות עם מספר הנקודות שההצעה קיבלה ברכיב המספר הנקודות שההצעה                            

 

 הכולל הצעה בעלת הניקוד תמצא כהצעתו עמד בכל התנאים שפורטו לעיל ומציע אשר האוניברסיטה תבחר ב 15.6.2                

  יהםתוהצעעמדו בכל התנאים שפורטו לעיל ואשר אשר או בשני המציעים  , כמציע הזוכה במכרז ביותר הגבוה                           

 בכפוף לאמור במסמכי , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והגיעו למקום הראשון ושני מבחינת הניקוד הכולל                           

 במידה ויבחרו שני מציעים זוכים, האוניברסיטה תקבע על פי צרכיה ועל פי שקול דעתה הבלעדי את  מכרז זה.                           

  שיוזמנו מכל זוכה.התרגול והאימון הדנטליות מספר יחידות                            

 

 הערות כלליות: -בחירת ההצעה הזוכה    .16
 

 ביותר או כל הצעה שהיא.שקיבלה את הניקוד הגבוה האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  16.1

 

ב לחוק חובת המכרזים, 2במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה" כהגדרתו בסעיף  16.2

 לחוק זה. ב2צורפו להצעה בעת הגשתה אישור רו"ח ותצהיר כנדרש בסעיף , וזאת רק אם 1992-תשנ"ב

 

תיבחר כהצעה הזוכה ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה יותר ברכיב האיכות. בכל מקרה אחר של שוויון בהצעות,  16.3

י, תהיה האוניברסיטה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדבמקרה של שוויון בהצעות הנ"ל ברכיב האיכות, 

ו/או לערוך הגרלה  Best & Finalלפנות למציעים האמורים בבקשה להגשת הצעה כספית משופרת, בהליך של 

 בין ההצעות הזהות.

, לא יהיה רשאי מציע להגיש הצעה כספית Best & Final  -למען הסר ספק מובהר בזאת כי במסגרת הליך ה            

או  Best & Final  -אשר לא הגיש הצעה כספית במסגרת הליך הגבוהה יותר מהצעתו הכספית המקורית. מציע 

הגיש הצעה כספית גבוהה יותר לעומת הצעתו הקודמת )באחד או יותר מפריטי ההצעה הכספית(, תיחשב הצעתו 

  הכספית המקורית כהצעתו הכספית הסופית והקובעת במכרז.  

 

 ניקוד להצעות, יומרו הבכל מקרה בו יוצעו ע"י מציע מחירים במט"ח )אירו או דולר ארה"ב(, הרי שלצורך מתן                         

 המחירים שהוצעו על ידו לשקלים החדשים לפי השער היציג הידוע של המט"ח )אירו או דולר ארה"ב( במועד                         

 ההצעות כאמור בסעיף זה, ומתן הניקוד להצעות הכספיות יעשה לפי המחירים בש"ח.שנקבע להגשת                         
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 :כשיר שניובחירת  תוקף ההצעה .17
 

 לאחר מתן ההחלטהימים נוספים  60ולמשך  /ותהזוכה /ותהצעת המציע תהיה בתוקף עד להחלטה בדבר ההצעה 17.1

למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית  וזאת ,במכרז /יםהזוכה /יםבדבר המציע

שהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה שדורגה  מכל סיבהאיתו תסתיים טרם זמנה 

ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים  כזוכה במכרז"( הכשיר השני)להלן: " ההצעה הזוכה אחריבמקום הבא 

היה והחליטה כן האוניברסיטה, תפנה אל . במציע זה תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז להתקיים

ימי עבודה ולהודיעה על הסכמתו להיכנס לנעלי  5הכשיר השני וזה מתחייב לענות לפניית האוניברסיטה תוך 

 המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל תנאיו, דרישותיו וחלקיו. 

 

ההחלטה בדבר  ממועדיום  60ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בדרוג כאמור לעיל, גם לאחר חלוף  17.2

 ההצעה הזוכה, ובלבד שהמציע בעל ההצעה הבאה בדרוג נתן לכך את הסכמתו. 

 

 זכות העיון במסמכי המכרז: .18
 

, 2010 –המציע מצהיר, כי ידוע לו שעפ"י תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע   18.1

 ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה ויזכה."(, התקנות)להלן: "

 

    וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו, בצורה  האוניברסיטהמבלי לגרוע משיקול דעתה של     18.2

 מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון             

 צועי ואשר המציע מתנגד בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מק            

 בקשה לסודיות, תתייחס באופן פרטני לפרקים ולסעיפים . "(לסודיות בקשה)להלן: " למסירתם לעיון כאמור            

 קונקרטיים בהצעה. בנוסף, על המציע לנמק במסגרת ההצעה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור כל פרק וסעיף             

 עבורם היא מתבקשת.             

 

 תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר  האוניברסיטהמובהר בזאת, כי     18.3

 וזאת מבלי שלמציע תהיה כל כחלק מזכות העיון המוקנות על פי התקנות, של המציעים האחרים,  לעיונםיחשפו            

 תהיה רשאית,  האוניברסיטה, כי מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר באופן מפורשיעה בקשר לכך. טענה ו/או תב           

 על פי שיקול דעתה, לדחות כל בקשה לסודיות אשר הוגשה באופן כוללני ללא הפנייה לפרקים ולסעיפים קונקרטיים            

 ת הסודיות עבור מידע כאמור. בהצעה ו/או שהמציע לא נימק כהלכה את הטעמים לבקש           

 

 באופן מפורש, כי בכל מקרה, מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף;  כמו כן מבהירה האוניברסיטה    18.4

 ההצעה הכספית על כל רכיביה וכן מידע הנדרש לצורך מתן ציון האיכות, לרבות שמות ופרטי לקוחות ועובדים            

 המציע  .אינם חסויים -מטעם המציע וכן שמות ופרטי בעלי תפקידים )לרבות בעלי תפקידים מוצעים( מטעם המציע            

 יישא באחריות המלאה והבלעדית ליידע, במידת הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתו, כי מידע אודותם נכלל            

 לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז, אשר ייתכן והנם מתחרים מסחריים בהצעה למכרז וכי מידע כאמור הנו כפוף            

 של המציע.            

 

 תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת במפורש לכך שהמציע יהיה מנוע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות     18.5            

 ת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לאוניברסיטה בקשר עם העיון בנוגע למידע עבורו הגיש בקשת סודיות, וזא            

 האמור.             

 

-זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת אוניברסיטת תל 18.6

  .מע"מ(, לכיסוי העלות הכרוכה בכךלא גובים ) ש"ח 500אביב בסך 

 

 שיוכרז כזוכה במכרז:התחייבות מציע  .19
 עותקיםשלושה בלמכרז  'חנספח זוכה לחתום על ההסכם המצורף כהמציע לאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבקש ה 19.1

, זכייה במכרזהימי עבודה מקבלת ההודעה על  7תוך להמציאם לאוניברסיטה ו, , כמקובל באוניברסיטהנוספים

חתום ע"י חברת הביטוח, אשר יהיה  'כנספח י למסמכי המכרז, בנוסח המצורף אישור עריכת ביטוחבצירוף 

 תקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת )ככל שתהיה(. 
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ימי עבודה מקבלת ההודעה על הזכייה במכרז, ערבות בנקאית או  7בנוסף, ימציא המציע הזוכה לאוניברסיטה תוך      19.2

 -שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א ערבות מחברת ביטוח ישראלית 

משווי  10% -בש"ח השווה ל , להבטחת ביצוע התחייבויותיו בסכום ובלתי מותנית צמודה ,, אוטונומית1981

 לא יתקבל צילום של הערבות. .ט' כנספחבנוסח המצורף למכרז ההתקשרות )לא כולל מע"מ( 

ההתקשרות. תוקף הערבות יוארך על ידי המציע הזוכה ימים לאחר תום תקופת  60 -ערבות יהיה עד לה של וקפהת            

 יום. 60בכל מקרה של הארכת תקופת ההתקשרות למשך כל תקופת ההתקשרות המוארכת ובתוספת 

 

המציע הזוכה. אם המציע מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנדרשות מההתקשרות חתימת האוניברסיטה על הסכם   19.3

ו/או לא ימציא אישור עריכת , הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לחתום על הסכם ביטוח כנדרש ו/או לא יספק ערבות כנדרש, 

 ההתקשרות עם הזוכה. 

 

ו/או לא , לאוניברסיטהתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע ע"י האוניברסיטה במקרה שהמציע הזוכה לא יח  19.4

את אישור עריכת הביטוח חתום ע"י חברת הביטוח ו/או לא ימציא לאוניברסיטה את  ימציא לידי האוניברסיטה

אלתר לבטל לו האוניברסיטה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה יהתהלעיל,  19.2הערבות הנזכרת בסעיף 

 . ולתבוע מהמציע הזוכה את נזקיה את זכייתו במכרז

 

 שינוי היקף המכרז או ביטול המכרז: .20
 

עוד לא  או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כלו/או בקבלת הצעות, ו/לא יהיה בעצם פרסום המכרז,  20.1

 .(ח' נספח) ייחתם ע"י האוניברסיטה והמציע הזוכה הסכם ההתקשרות

 

רשאית לצמצם או להגדיל את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש האוניברסיטה  20.2

מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות הינן בלתי סבירות, גרעוניות, תכסיסניות, ו/או אינן עומדות 

משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב בדרישות הסף, ו/או אינן עומדות בתנאי המכרז, ו/או כתוצאה 

 וכיוצא באלה. 

 

י כל דין, מובהר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד "נוסף לאמור לעיל ולאמור עפב 20.3

 מהמקרים האלה:

 

 

שנראה לאוניברסיטה מהמחיר ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר  20.3.1

שירותים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת האוניברסיטה לשלם מוצרים ו/או לכמחיר הוגן וסביר ל

רכישת א מכרז זה, ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לושהשירותים נהמוצרים ו/או עבור רכישת 

 קבלת השירותים.המוצרים ו/או 

 

כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר יש בסיס סביר להניח שהמציעים,  20.3.2

 כובל.

 

עים במכרז כל יהמצן למי מ יהלא תה או על שינויי היקפו מכל סיבה שהיא, החליטה האוניברסיטה על ביטול המכרז 20.4

 ./םמי מטעמהעובדיה ו/או כלפי תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי 

 

 עדיפות בין מסמכים: .21
 

 מסמכי המכרז יתפרשו, ככל הניתן, כמקשה אחת וכמשלימים זה את זה.  21.1

 

 הנספחיםלמכרז )להלן: " ב' -נספחים א' ואו אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין ו/בכל מקרה של סתירה  21.2

יגבר על האמור במסמכי המכרז האחרים, ובכלל זה על  נספח א'"(, תינתן עדיפות לנספח המקצועי. המקצועיים

או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין נספח שאיננו מקצועי, תינתן ו/הסכם ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה 

 עדיפות למסמכי המכרז. בכל מקרה אחר, תכריע האוניברסיטה באופן סופי.
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נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות מכרז ( המצורף למכרז זה, על 'חנספח הסכם ההתקשרות ) 21.3

זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה 

לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. במקרים שבהם לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין 

כם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה. יחד עם זאת נוסח ההס

 יגבר על האמור במסמכי המכרז האחרים, ובכלל זה על הסכם ההתקשרות. נספח א'מובהר ומודגש כי 

 

או במסמכי המכרז המצויים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במודעה אשר פורסמה בעיתונות ו/ 21.4

 בידי מי מהמציעים לבין מסמכי המכרז בנוסחם המעודכן האחרון הקיימים באתר האינטרנט של האוניברסיטה

  ., יגברו האחרוניםhttp://tenders.tau.ac.il שכתובתו היא: 

 

 הוראות נוספות: .22
 

    מציע שהצעתומהמציעים, לרבות מי כי האוניברסיטה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין מממובהר בזאת,     22.1

  בהיקף ו/או שירותים מוצרים נבחרה ע"י ועדת המכרזים של האוניברסיטה כהצעה זוכה            

   מכל ספק אחר, עפ"י שיקול ו/או שירותים מוצרים כלשהו, וכי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להזמין             

 דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה.            

 

 טענה ו/או דרישה בקשר לכך לרבות כל באופן סופי ומוחלט עלהמציע מוותר בזאת בהגשת הצעה למכרז זה             

  .כללו/או שירותים מוצרים לא יוזמנו  במקרה בו

 

לבדיקת המידע הינה של המציע בלבד. לפיכך, כל הסתמכות של המציע על מידע שנמסר ו/או האחריות הכוללת     22.2

י האוניברסיטה במהלך המכרז, הינה באחריות המציע בלבד. מובהר, כי האוניברסיטה לא תישא "יימסר לידיו ע

תמכות על מידע באחריות לכל סוג של נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרם למי מהמציעים ו/או למי מטעמו עקב הס

 י האוניברסיטה היה חסר ו/או מטעה."כאמור, במישרין ו/או בעקיפין, ולא תהא למציע טענה כי המידע שנמסר לו ע

 

או למחוק מהם, ו/ובכלל זה הסכם ההתקשרות, להוסיף עליהם  המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז 22.3

להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל  אוו/או לשנות מן האמור במסמכי המכרז ו/להסתייג 

בכפוף להבהרות שפורסמו במסגרת , 'חכנספח  דרך אחרת שהיא. עם הזוכה במכרז ייחתם הסכם בנוסח המצורף

 .נוספות תיוהסתייגוכל ללא הליכי המכרז )ככלל שפורסמו(, 

 

או ו/ התבקש במפורש להוסיףא הסתייגות לגביהם, אשר המציע לאו כל ו/ ,או תוספת במסמכי המכרזו/כל שינוי  22.4

או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון ו/, בין אם נעשו באמצעות תוספת בגוף המסמכים להציע

, כאילו לא נכתבו, ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה, עפ"י ל פיהבעת הדיון בהצעה או בעת ההתקשרות ע

 האוניברסיטה. שיקול דעת

 

לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות  22.4על אף האמור בסעיף  22.5

המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא ברורה וחד 

  משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.

 

שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה  המזמינה     22.6

לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה 

ור, בקשר עם כל טעות שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או בקשר עם ההצעה הכספית ובכלל האמ

או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא ו/חישובית 

שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים )לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של 

בהתאם להוראות הנקובות בטופס ההצעה הכספית  למזמינהות המוקנות המציע(, והכל מבלי לגרוע משאר הזכוי

  הדין.המכרז וובהתאם לשאר הוראות 

 

 

 

 

http://tenders.tau.ac.il/
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 בסעיפיםכפי שהן נקובות  המזמינההמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות      22.7

לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל  22.4 - 22.6

ו/או כתוצאה  המזמינהטענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של 

ויון ו/או תמרון פסול לרבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שומהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור, 

 .במכרז

 

כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע בשגגה, תיעשה ע"י שרטוט קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון      22.8

אין לבצע מחיקות באמצעות בצדו. ליד התיקון, תוטבע חותמת המציע )ככל שיש( ויחתמו מוסמכי החתימה בו. 

 "טיפקס".
 

או מצג אחר שהציג ו/יברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע התברר לאונ 22.9

לפסול את  אוניברסיטהאו מדויקים, רשאית הו/המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים 

 לבטל את הזכייה. –ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה 

 

 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם האוניברסיטה, - ניסיון קודם 22.10

, או שנמצא כי יםהנדרש יםהשירותהמוצרים ו/או שירותים, ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של מוצרים ו/או כספק 

או לחליפין  ,שירותיםהמוצרים ו/או השקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב  קיימת בעיה באמינותו או

או הצהרה שקרית. במקרים אלה ו/האוניברסיטה ונמצא כי הגיש הצעה  מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של

לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של  טיעון בכתב או בעל פה תינתן למציע זכות

 האוניברסיטה. 

 

הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים  גם בטרם חתימת ההסכם וזאת  האוניברסיטה שומרת לעצמה את  22.11

במקרים בהם ישתנו צרכיה ו/או במקרים בהם ההצעות תחרוגנה מהתקציב שיאושר לרכישת השירותים ו/או בכל 

 מקרה אחר שתראה האוניברסיטה לנכון. 

 

גרמו למציע בקשר להשתתפותו במכרז זה, ו/או בשל האוניברסיטה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה ו/או נזק שיי 22.12

אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. המציע יישא בעצמו ועל חשבונו בהוצאות ההשתתפות במכרז והכנת 

ההצעה והגשתה, ובכל מקרה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת האוניברסיטה בגין הוצאות אלה, לרבות 

ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי מאת  ,פסילת הצעת המציע ו/או במקרה של ביטול המכרז

 האוניברסיטה בשל האמור לעיל או כל חלק ממנו.

 

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות, וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הדינים  22.13

ומוותר על כל טענת אי המפורטים במכרז זה ובנספחיו הרלבנטיים, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים 

 מצג שווא ו/או אי התאמה. ו/או ידיעה ו/או טעות

 

 מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של האוניברסיטה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות  22.14

 במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא לבתי  22.15

 משפט המוסמכים בתל אביב.ה

 

 ודעות תשלחנה בדוא"ל, עפ"י הנתונים שנמסרו לאוניברסיטה ע"י המציע.ה   22.16

 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 אבי וייס

 מזכיר ועדת המכרזים

 אביב-אוניברסיטת תל



 

 64מתוך  18עמוד 
 תל אביב באוניברסיטתלאספקת יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואה ע"ש גולדשלגר  19/2018מכרז מס' הס. 

 

 

 רשימת מסמכים להגשה
המציע בלבד ואין בה כדי להסיר אחריות המפורט להלן. מובהר כי רשימה זו באה להקל על כל על המציע להגיש עם הצעתו את 

מהמציע לקריאת מסמכי המכרז בשלמותם ולהגשת הצעה ערוכה כנדרש ובהתאם לתנאי המכרז. במקרה של סתירה בין רשימה זו 

 גובר האמור במסמכי המכרז.  ,למסמכי המכרז

 1מעטפה פנימית מס' 
 

נוסח  מסמך מס"ד

 בנספח

 צורף

  'ב ( 30, 29 יםעמוד) וחתום כנדרשמלא  כספיתההצעה הטופס   .1

 
 2מעטפה פנימית מס' 

נוסח  מסמך מס"ד

 בנספח

 צורף

  -  כולל( 1 – 17עמודים ) חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד, המכרז עצמו  .1

  'א חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד ,ומפרט השירותים הטכנימפרט ה  .2

  1-א תרשים מעבדת התרגול  .3

4.  
אימון ותרגול דנטליות זהות ליחידת האימון יחידות  16למיקום של בכתב של המציע הצעה 

 ת התרגול.בשטח מעבדוהתרגול הדנטלית המוצעת על ידו, 
- 

 

5.  
 תעודת רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע 

 .)יש לצרף העתק, כשהוא מאושר כמתאים למקור(
- 

 

6.  
 תאגיד(.ע"י מציע שהינו רק יצורף מסמך זה ) מרשם החברות. נסח חברה עדכני

 את הנסח ניתן להפיק באתר האינטרנט של רשות התאגידים
- 

 

  - )יצורף ע"י מציע שאינו תאגיד(תעודת עוסק מורשה   .7

  'ג 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .8

9.  
ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה על 

 1976-גופים  ציבוריים, התשל"ו

  'ד

  - על שיעור ניכוי מס במקורתקף אישור   .11

  ה' תצהיר פשיטת רגל והיעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי"  .11

  'ו 5.2.2 -ו  5.2.1 סעיפים: תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  .12

13.  

 והאימוןאישור בכתב, בשפה האנגלית או בשפה העברית, מהיצרן של יחידת התרגול 

 שיווק ומתן שירותהדנטלית, המאשר כי המציע הינו הנציג המורשה של היצרן למכירה, 

 ליחידת התרגול והאימון הדנטלית בישראל.

-  

14.  
( המפורטות WANTED( ובדרישות הרשות )MUSTאישור על עמידה בדרישות החובה )

 נספח א' -ומפרט השירותים במפרט הטכני  3בטבלה שבסעיף 

  1-ו

15.  
 .אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה )מורשי חתימה(

 יצורף ע"י מציע שהינו תאגיד.

  'ז

  'ח הסכם ההתקשרות   .16

  ט' נוסח ערבות ביצוע ההסכם  .17

  י' אישור עריכת ביטוח  .18

  י"א  התחייבות לשמירה על סודיות  .19

  י"ב התחייבות להיעדר ניגוד עניינים  .21

  י"ג ת רכשוהזמנ דוגמאות  .21

  די" דוגמת פורמט טבלת חשבוניות  .22

23.  
במפרט הטכני ומפרט  )א(6קטלוגים מפורטים בשפה העברית ו/או האנגלית כנדרש בסעיף 

 נספח א' -השירותים 

-  
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24.  

המוצעת על ידי המציע, כולל רשימת חלקי חילוף עיקריים ליחידת התרגול ואימון הדנטלית 

 -)ב( במפרט הטכני ומפרט השירותים 6 מחירים בש"ח )לא כולל מע"מ(, כנדרש בסעיף

 נספח א'

-  

25.  

רשימה של החלפים הנדרשים לטיפול תקופתי אם נדרשים, כולל מחירים בש"ח )לא כולל 

)ג( במפרט 6מע"מ( ותדירות ההחלפה הנדרשת בהתאם להמלצת היצרן, כנדרש בסעיף 

 נספח א' -הטכני ומפרט השירותים 

-  

  - ב לחוק חובת המכרזים2כנדרש בסעיף אישור ותצהיר  -במקרה של עסק בשליטת אישה   .26

  - )אם פורסמו(בתחתית כל עמוד מסמכי הבהרות חתומים ע"י המציע   .27
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 ובכתב ברור ,יש למלא את כל הפרטים

 

 פרטי המציע:
 

 המציע: ___________________________________________________________________________ שם

 מספר מזהה )מס' חברה/שותפות(: ________________________________

 סוג  התארגנות )חברה, שותפות(: ________________________________

 תאריך ההתארגנות: _________________

 שותפים: ___________________________________________________________________ שמות בעלים /

 _____________________________________________________________________שמות מורשי חתימה: 

 שם המנהל הכללי: __________________________________________

 מיקוד( : _______________________________________________________________כתובת המציע )כולל 

 ________________________________________מספרי טלפון במשרד: 

 מספר פקס: ______________________

 __________: _______________________________________________________________כתובת דוא"ל

 

 

 ם המציע:מטעלמכרז, פרטי איש הקשר 

 

 : _____________________________שם איש הקשר למכרז

 _______________________________' סלולארי: טלמספר 

 ר אלקטרוני: __________________________________________________________________כתובת דוא

               

 

 

 

 

__________  _________________ 

 חתימת המציע           תאריך    
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 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 

  
 א'נספח 

 ומפרט השירותים טכניהמפרט ה
 
 כחלק מתכנית הלימודים בביה"ס לרפואת שיניים והכשרת הסטודנטים, תלמידי השנה הרביעית מבצעים טיפולי תרגול ואימון .  1

 אשר מחובר לתחנת  בסימולטור המורכב ממטופל דמי      

 יחידות תרגול  16ראשון האוניברסיטה מעוניינת לרכוש בשלב  (."דנטלית יחידהאו " "יחידת תרגול עבודה דנטלית )להלן: "      

  54האוניברסיטה לרכוש בעתיד בכוונת כי  יצוין, מעבדת התרגול הנמצאת בבית הספר.למקם אותן בו      

 והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.עבור ביה"ס לרפואת שיניים  נוספות יחידות תרגול      

 

 ול דנטלית" הוא:במסמך זה, התרגום לאנגלית לביטוי: "יחידת אימון ותרג      

       simulators and workstations, simulators and workstations dental 

 
 טבלה צריכה לעמוד בדרישות המפורטות בתרגול כל יחידת )א(   .2 

 להלן.  3( המפורטות בטבלה בסעיף MUSTדרישות החובה ) *במסמך זה להלן. חובה עליה לעמוד בכל 3סעיף שב            

 

 דרישות החובה, תיפסל. *בכלתרגול המוצעת על ידו אינה עומדת ה)ב( הצעתו של מציע שיחידת       

 

 מובהר שאם כל המציעים לא יעמדו בדרישת/ות חובה, ועדת המכרזים תהא רשאית לבטל את דרישת/ות החובה הנ"ל, עפ"י *  

 שיקול דעתה הבלעדי.    

 

  ע"י המציעהמוצעת התרגול יחידת ( שעל WANTED( ודרישות הרשות )MUSTלהלן פירוט דרישות החובה )   .3 

    :  לעיל 2כאמור בסעיף  , לעמוד בהןבמסגרת מכרז זה        

       

 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

 Simulators and workstations shall be required to enable evaluation of the (MUSTחובה )

space and optimal maneuver of the user. 
 

1. 

 The dental simulators and workstations shall be grouped in clusters (MUSTחובה )

(two/three - side by side facing the other pair or threesome) with the 

necessary benches and cabinetry. 

2. 

 (MUSTחובה )

 

 

 (MUSTחובה )

Each simulator shall provide delivery of a minimum of three (3) 

instruments. 

 

Upper delivery (over the patient) unit is mandatory. 
 

3. 

 (MUSTחובה )

 

The phantom head must be able to accept a variety of manikin 

heads/jaws , including Nissin and must be flexible (for right/left handed 

students) 

4. 

 (MUSTחובה )

 

The phantom head must be flexible for right/left handed students 

 

5. 

Workstation furniture 6. 

 (MUSTחובה )

 

Workstation should be resistant to chemicals and impact 

damages 

6.1  
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 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

The workstation should  be fit for the purpose intended and include the follow: 

 

6.2  

 Cabinet assembly shall be made of durable material (MUSTחובה )

with the surface resistant to long- term use of 

chemical disinfectant 

6.2.1   

 The workstation shall be painted with a surface coat  (MUSTחובה )

that is impact and abrasion resistant, or with equivalent 

finish, and is fire retardant 

6.2.2   

  The working tops shall be permanently sealed (MUSTחובה )
 

(a) 6.2.3   

 preferably seamless, for protection from cleaning (WANTEDרצוי )

and disinfectant solutions. 

 

(b) 

 (MUSTחובה )

 

It must be easy at each bench to regulate the air and 

water when necessary 

6.2.4   

 (MUSTחובה )

 

The filters and any other regularly serviceable items 

must be easily accessible 

6.2.5   

 There must be provision for mounting of flat screen (MUSTחובה )

monitors (17 to 19 inches, weight up to 6 kg,) and 

associated cabling infrastructure. Including an 

appropriate place for the keyboard and mouse. 

6.2.6   

 (MUSTחובה )

 

There should be a facility within each bench to store 

the dental models and hand instruments (4 drawers) 

for these items. Drawers: at least 1 drawer 9cm High 

and the other 3 at least 5cm high. All drawers must 

be lockable with one lock. 

6.2.7   

 A vacuum drawer should be placed under the (MUSTחובה )

working table or an appropriate  vacuum solution for 

a laboratory workshops 

6.2.8   

 (MUSTחובה )

 

The operator module, dentist and assistant inclusive, 

must be able to operate the following facilities: 

 3-in-1 syringe, air rotor (with fiberoptic 

illumination), a high speed handpieces (with 

fiberoptic illumination), HVE suction tube. 

6.2.9   

 There should be a minimum of 6 free 220v electrical (MUSTחובה )

sockets at each workstation- 2 open available at the 

bench to accommodate such dental items as portable 

light-curing units, etc.; and 4 other may be concealed 

for supplying to a thin-client PC and the  monitor 

and 1 for the Technical motor, located at the side of 

the drawers and  is knee operated 

6.2.10   

 For each bench or cluster of simulators, there must be 2 (MUSTחובה )

pairs of quick connectors for compressed air and water. 

6.2.11   

There (MUSTחובה )  should be 2 USB outlets that are connected to a 

thin-client PC  and an internet outlet(RG 45) to be 

mounted/installed at each student station especially for 

digital scanner 

6.2.12   
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 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

Centralized suction system 

The School has a central suction facility unit. The School will provide the conduits (only) for 

the control cables; and will be responsible for laying down the cables where appropriate 

according to a specified template provided by the participant. 

7. 

 (MUSTחובה )

 

All simulation units must be supplied with suction, via 

connection to the suction system. A coarse filter for each or a 

cluster of several simulation units must be available. 

7.1  

 (MUSTחובה )

 

Suction hoses must be supplied with an integrated activation 

switch so that suction is automatically activated when the suction 

hose is lifted from the holder. 

7.2  

 (WANTEDרצוי )
 

Suction hose fittings (both high- and low-volume suction hose) 

should be easily detached from suction hoses, easy to dismantle, 

clean and disinfect. 

7.3  

 (WANTEDרצוי )
 

Suction hose fittings should not contain void areas that are 

inaccessible to disinfection procedure. 

7.4  

 (MUSTחובה )

 

Suction system components should be resistant to chemical 

disinfectant degradation following prolonged use. 

7.5  

 (MUSTחובה )

 

Suction hose fittings should be able to withstand repeated 

processing through a washer  Disinfector and subsequent steam 

sterilization at 135 
0
C . 

7.6  

 (MUSTחובה )

 

Suction hoses should be removable with quick connectors and the 

quick connectors should be robust and suitable for regular 

detachment/ reattachment. 

7.7  

 (MUSTחובה )

 

The composition of all unit materials, components and tubing 

that is contacted by suction system disinfectant should not show 

adverse effects following long-term exposure to suction system 

disinfectant. 

7.8  

Dental simulator unit 8. 

 The dental simulator unit, including phantom head, should be in (MUSTחובה )

scale to replicate an average sized adult. 

8.1  

 The School will consider only if 25% units will be fixed but (MUSTחובה )

flexible (right/left) units 
 

8.2  

 ,The manikin head shall be adjustable for height and vertical tilt (MUSTחובה )

and allow rotation of the manikin head. It must be capable of 

upright and supine position.  The brake or lock system, together 

with height adjustment that should be operable with one hand, 

must be in place to allow the torso and manikin head to be stable 

and firmly secured in position during dental work. 

 

8.3  

 The height adjustment range must satisfy student ergonomic (MUSTחובה )

requirements for short and tall persons. Height adjustment should 

be managed by one hand. 

8.4  

 The phantom head should come with an artificial jaw (MUSTחובה )

articulator.  

(a) 8.5  

 Artificial jaw articulator preferably made of stainless steel. (b) (WANTEDרצוי )
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 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

 The School intends to, at least initially, utilize the (MUSTחובה )

existing Nissin models and teeth on completion of the 

project. 

   

(c) 

 A removable facemask with drain is required, which must (MUSTחובה )

provide a durable attachment to the high-volume suction system. 

This should be at the back of the head for drainage 

8.6  

 The phantom head and jaw articulator should be suitable for (MUSTחובה )

teaching disciplines such as endodontics, oral surgery 

(extractions), pediatric dentistry, periodontology, prosthodontics 

and restorative dentistry. 

8.7  

Equipment for Dentist 9. 

 The "Dentist Element" of each student workstation must be able (MUSTחובה )

to hold a minimum 3  instruments with automatic selection: 

high-speed air rotor; low-speed  air motor and; and 3-in-1 

syringe and must be an upper delivery unit. 

9.1  

 All instruments in the Dentist Element must be operated by (MUSTחובה )

compressed air, and must be able to accommodate existing 

handpieces and motors currently in use (Kavo, NSK). 

9.2  

 Each workstation must be supplied with a suction arm or holder (MUSTחובה )

with a tilt-up and -down suction hose holder. 

9.3  

 All units must operate independently allowing maintenance to be (MUSTחובה )

carried out on one unit while all others can operate. 

9.4  

 The existing handpieces (brand: Kavo and NSK) currently in use (MUSTחובה )

will continue to be deployed in the dental simulation teaching 

laboratory. Any attachment and/or adaptor required to operate 

these at the new workstation must be taken into consideration 

and must be supplied 

9.5  

 Dental light and Operator stool 10. 

 (MUSTחובה )

 

Clinical dental lighting should be provided at each station. The 

light must be LED and comply with local Israeli requirements for 

electrical safety 

10.1  

 (MUSTחובה )

 

The dental light should be mounted to the bench and 

satisfy all features below. 

 

Bright white LEDs, 40 ,000 hour-rated 

 

Light temperature  5000K 

(a) 
 

10.2  

 Light intensity is adjustable  (b) (WANTEDרצוי )

 (MUSTחובה )
 

Standard operator stool, designed for students should be 

provided and included. 

10.3  

Thin Client PCs and monitors 

The School will provide a thin-client PC (with a Gigibit Ethernet port, Freshboot Technology, 

Windows 10 operating system or later, USB Keyboard and    Mouse 

11. 

 (MUSTחובה )

 

LCD Flat Panel Monitors with selectable inputs, for each student 

station for viewing digital radiographs/scanned teeth etc. will be 

provided by the suppliers. 

11.1  
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 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

 (MUSTחובה )
 

The supplier will be responsible to mount these computers 

(including keyboard and mouse) - and the monitors. 

11.2  

 (MUSTחובה )
 

Monitors should be adjustable for height and angulation for 

optimum viewing by individual user. 

11.3  

 
 (:compressed air.  חיבור למים, חשמל, ואוויר דחוס )4

 היחידות הדנטליות הקיימות למים,  54במעבדה בה יותקנו היחידות הדנטליות שיוזמנו מהמציע הזוכה, יש חיבור מרכזי  של       

 ל: מים, אשר יסופקו על ידו (. על המציע הזוכה לבצע את החיבור של היחידות הדנטליות compressed airחשמל, ואוויר דחוס )      

 ( ולמערכת ה"סקשן". compressed airחשמל, אוויר דחוס )      

 

Electricity, compressed air, water supply and the HPV will be extended by the School to an interface 

 or Junction hub, to which the supplier is responsible to make the connection and  installation necessary     

 for the dental simulators. The Supplier will provide a template of services required at this junction hub.  

 The cable containments situated in the flooring of the phantom lab, required for the I.T. and AV  

 requirements will also be provided by the School. 

 

 . אחריות והדרכה: 5
מסיום מועד ההתקנה של כל חודשים  24לכל היחידות הדנטליות שיסופקו ע"י המציע הזוכה, תינתן ע"י המציע הזוכה אחריות של 

 "(.תקופת האחריות)להלן: " יחידה

 

 משימוש ביחידה הדנטלית או מזדון ו/או לא נגרם דנטלית ואשר ביחידה כל פגם ו/או נזק בתקופת האחריות המציע הזוכה יתקן     

  .ברכיביה המנוגד להוראות היצרן שנמסרו לאוניברסיטה בכתב    

 לכל המאוחר תוך יום עסקים אחד ממועד פניית האוניברסיטה על חשבונו כאמור דנטלית מתחייב לתקן כל יחידה המציע הזוכה     

 וללא עלות כלשהי לאוניברסיטה.     

 החלפת  ככל שלא ניתן לתקן את הפריט, יחליף המציע הזוכה על חשבונו את הפריט בפריט חדש ומקורי שלא נעשה בו כל שימוש.    

 רתו לספק. הפריט תתבצע תוך יום עסקים אחד ממועד מסי    

  עסקים ליום מעברמושבתת  ישארלא תתושמש תוך יום עסקים אחד ו דנטליתיחידה הזוכה ש המציע תחייבממקרה  בכל    

  .אחד    

 

 ע"י איש מקצוע  ההדרכה תינתן: במסגרת האחריות המציע הזוכה יספק לאוניברסיטה הדרכה מקצועית באוניברסיטה. הדרכה    

 על מנת להבטיח  ראשוניות הפעלות במספר נציג המציע הזוכה השתתפות תוךהטכני  לצוותולצוות המורים  מטעם המציע הזוכה    

  .הדנטליתהאימון שימוש ואחזקה נכונים של יחידת התרגול ו    

 ימים ממועד קבלת דרישה להדרכה במייל מנציג האוניברסיטה או מועד מאוחר יותר במידה ואושר ע"י 7מועד ההדרכה יקבע עד     

 .להלן 13כמפורט בסעיף  לשאלות טלפוני מענה ייתןנציג האוניברסיטה. כמו כן המציע הזוכה   

 תשלום.תוספת יינתנו ללא  וההדרכה השירות ,בתקופת האחריות התמיכה    

 

 :חלקי חילוףרשימות ו . קטלוגים6
 על המציע לצרף להצעה המוגשת על ידו קטלוגים מפורטים בשפה האנגלית ו/או בשפה העברית.)א(     

 )ב( על המציע לצרף להצעה המוגשת על ידו רשימת חלקי חילוף עיקריים ליחידת התרגול ואימון הדנטלית המוצעת על ידו, כולל     

  )לא כולל מע"מ(. "חבש מחירים        

 )לא   "חבש מחירים)ג( על המציע לצרף להצעה המוגשת על ידו רשימה של החלפים הנדרשים לטיפול תקופתי אם נדרשים, כולל     

 כולל מע"מ( ותדירות ההחלפה הנדרשת בהתאם להמלצת היצרן.        

 
 . ספרות מקצועית:7

 , על ידו יחידות לכל מרכיבי היחידה הדנטלית המוצעת 2חשבונו : ספר הפעלה בשפה האנגלית בכמות המציע הזוכה יספק על      

 . על ידו יחידה לכל מרכיבי היחידה הדנטלית המוצעת 1בשפה האנגלית בכמות  service manualוספר שרות מסוג      
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 .  כלים לביצוע תחזוקה שוטפת ותיקונים קלים:8
 המציע הזוכה יספק על חשבונו לפחות סט אחד של כל הכלים הנדרשים לתחזוקת היחידה הדנטלית המוצעת על כל רכיביה, ולשם      

 ביצוע תיקונים קלים שניתן לבצעם ע"י המשתמש.     

 

 הזמנת היחידות הדנטליות ותקופת אחריות נוספת:  . 9
 תיעשה פת )באם יוחלט ע"י האוניברסיטה להזמין תקופת אחריות נוספת( היחידות הדנטליות ותקופת אחריות נוסהזמנת    

  גכנספח י"דוגמאות הזמנות רכש מצורפות  ימלא את כל התחייבויותיו.הזוכה  שהמציעהזמנת רכש ובכפוף לכך באמצעות    

 ב'.נספח  - כנקוב בטופס ההצעה הכספיתתקופת אחריות נוספת תהא בתשלום נוסף לספק,  למכרז.   

       

 נספח   -נוסף מעבר לתשלום הנקוב בטופס הצעת המחיר  התמיכה והשירות יינתנו ללא תשלוםהנוספת בתקופת האחריות       

 .ב'       

 

 . אספקה:10
     ע"י האוניברסיטה יסופקו לאוניברסיטה ע"י המציע הזוכה ללא כל חיוב נוסף מעבר לתמורה  ותהמוזמנ היחידות הדנטליות 10.1       

 בטופס הצעת המחיר )נספח ב'(.המפורטת               

 

 ימי עסקים מיום קבלת הזמנת הרכש ע"י המציע הזוכה. 90האספקה תבוצע לכל המאוחר תוך  10.2       

 

 ישירות ליחידה המזמינה באוניברסיטה, בתיאום טלפוני שיבצע המציע הזוכה עם היחידה המזמינה.האספקה תבוצע  10.3       

 

 , כמות ותאריך. תעודת היחידות הדנטליות המסופקותלמשלוח תצורף תעודת משלוח, עליה יצויין מספר ההזמנה, פירוט  10.4       

 פקה והיא תאשר בחתימתה את קבלת הטובין המפורטים בתעודת המשלוח. המשלוח תינתן ליחידה המזמינה במועד האס                

 

 בכל מקרה בו יתגלה, כי סופקו מוצרים פגומים או בניגוד לאמור במסמכי המכרז, יאסוף המציע הזוכה את המוצר הפגום  10.5       

    יום ממועד קבלת ההודעה  30ההחלפה תיעשה תוך  ויחליפו במוצר תקין וזאת על חשבונו וללא כל עלות לאוניברסיטה.                

  לא תושמש תוך יום עסקים אחד ו תרגול יחידתש מתחייבהזוכה  המציע, לעיל מהאמורמבלי לגרוע  על המוצר הפגום.                

 ( במסגרת יום ולפעול ככל הדרוש )לרבות לאספקת יחידה/ רכיב חלופי אחד עסקים ליום רמעבמושבתת ישאר ת                

 .העסקים על מנת שיחידת התרגול תעבוד כנדרש                
 

 ותנאי התשלום: למציע הזוכה . התמורה 11
 נספח ב' למכרז, ובכפוף לאספקת המוצרים וכמפורט כמפורט  -התמורה למציע הזוכה הינה כמפורט בהצעתו הכספית   11.1       

 למכרז.ח' בהסכם ההתקשרות נספח               

 

 נספח ח' למכרז. -תנאי התשלום הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות  11.2       

 

 . איש קשר מטעם האוניברסיטה: 12
 איש הקשר מטעם האוניברסיטה המוסמך להיות בקשר עם המציע הזוכה בתקופת ההתקשרות בכל הנוגע לאספקת המוצרים הינו         

 פרופ' שלמה מטלון, או מי מטעמו.      

 

 . איש קשר מטעם המציע הזוכה: 13
 וצרים ומתן השירותים. איש הקשר יהיה זמין המציע הזוכה ימנה איש קשר לעבודה מול האוניברסיטה בכל הקשור להספקת המ      

  טלפוןדואר האלקטרוני וכולל באמצעות כתובה ו/או בע"פ ובפרק זמן קצר  בתקשורת ישירה,וכיו"ב לבירורים להזמנות ו      

 .08:00– 17:00ה' בשעות  –סלולארי בימים א'       

 

 הערכה בלבד והם אינם מהווים מצג  םוהכמויות המפורטים במסמך זה ובמסמכי המכרז הינ ההיקפיםכי ומודגש מובהר  .14

 מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה בהיקף האמור ו/או בכלל. האוניברסיטה שומרת לעצמה  /או התחייבות ו       

 דעתה הבלעדי והמוחלט ולפי צרכיה. מידע זה לא את הזכות להקטין ו/או להגדיל את ההיקפים הנ"ל, הכל לפי שיקול        

 יקים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי מי מטעמה.      
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 אי עמידה באחד ו/או יותר מסעיפי מפרט זה: .15
 יכולה להוות עילה לסיום הפרה יסודית של ההתקשרות ומהווה מובהר ומודגש שאי עמידה באחד ו/או יותר מסעיפי מפרט זה,       

 הבלעדי של האוניברסיטה.התקשרות והכל על פי שקול דעתה ה      
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 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 

  
 1-אנספח 

 תרשים מעבדת התרגול
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 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
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 'בנספח 

 כספיתההצעה הטופס 

 למילוי טופס ההצעה הכספית:הנחיות  .1

 להלן. 3לכל אחד מהפריטים המפורטים בטבלה שבסעיף  ,לא כולל מע"מעל המציע להציע מחיר  .א

 

  .בש"חאו  בדולר ארה"באו  באירוניתן להציע מחיר זה בטופס  3שבסעיף  בטבלה 2 -ו  1בסעיפים  .ב

 על המציע לציין את סוג המטבע במקום המתאים.

 

 .בטופס זה יש להציע מחיר בש"ח 3יף בטבלה שבסע 3בסעיף  .ג

 

 מובהר שבמקרה בו הוצע ע"י מציע מחיר במט"ח )אירו או דולר ארה"ב(, הרי שלצורך מתן ניקוד להצעות  .ד

 .עילל 15.5הכספיות של המציעים ובחירת זוכה/ים במכרז, תפעל האוניברסיטה כמפורט בסעיף       

 

 למכרז. 'חנספח  - תנאי התשלום מפורטים בהסכם ההתקשרות .ה

 

רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה כל הנדרש, במקרה בו המציע לא ימלא את יש להקפיד ולמלא את כל הנדרש.  .ו

 של ועדת המכרזים.  כולה ו/או חלקים ממנה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי

 

מובהר כי אם ברצון המציע לתת הנחה על סכום הצעתו עליו לעשות כן במחירי הפריטים ולא כהנחה מהסכום הכללי.  .ז

 שלא במסגרת טופס זה, לרבות באמצעות מכתב נלווה לא תילקח בחשבון.ו/או מתן הנחה נוספת הצעה כספית 

 

, בכפוף הינה כמפורט בטופס זה נושא מכרז זה שירותיםההמוצרים התמורה שתשלם האוניברסיטה למציע עבור אספקת  .2

 בהתאם לתנאי ההתקשרות ובכפוף לביצוע כל התחייבויות המציע.לאספקתם בפועל 

 

 כמפורט בטבלה שלהלן: םהינהמחירים המוצעים על ידי המציע  .3

 

 מחיר מוצע לפריט  תיאור הפריט מס"ד

 )לא כולל מע"מ(
 

 סוג המטבע
 יש לכתוב:

 € אירו 
 דולר ארה"ב $  או

 ₪ש"ח  או
 ב' 1לסעיפים  בהתאם

 ג' לעיל1 -ו

מספר נקודות 

 מירבי אפשרי

 68 ____________ ____________  יחידת תרגול ואימון דנטלית אחת .1

יחידת אימון ותרגול דנטלית אחת  .2

 לימנים ולשמאליים.מותאמת 
 ____________ ____________ 22 

ליחידה דנטלית שנת אחריות נוספת  .3

 1)אותו מחיר ליחידה מסוג מס"ד  אחת

 (.2וליחידה מסוג מס"ד 
 10 ש"ח ____________ ש"ח

 100 סה"כ ניקוד מירבי אפשרי

 
____________________ ____________________________ _______________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ המציעבשם החותם מלא של שם        תאריך
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 אישור המציע

 

ואנו מתחייבים לעמוד , נספח ב' -על כל נספחיו ואת טופס ההצעה הכספית אנו הח"מ מאשרים שקראנו והבנו את מסמכי המכרז 

 נספחיו ובהצעה כספית זו המוגשת בזה על ידינו.ובבאמור במסמכי המכרז 

 

את  ליםהכול יםומלא ים, קבועיםסופי יםמחיר םהינ שירותיםההמוצרים ואספקת על ידינו  עבור  יםהמוצע יםאנו מאשרים, כי המחיר

את  יםללוכולאוניברסיטה  שירותיםההמוצרים והכרוכות באספקת וההוצאות העלויות את כל מלוא התמורה, לרבות הרווח וכולל 

מכס, אריזה, הובלה, הוצאות נסיעה וכוללים גם תשלום עבור הוצאות יבוא והוצאות שחרור מההעובדים, הרווח, הוצאות המשרד, 

החיבור של היחידות הדנטליות שיסופקו על ידינו ל: מים, חשמל, אוויר , )למעט מע"מ( מיסיםהיטלים, מכון התקנים וכיו"ב, משלוח, 

 הוצאה אחרת.עלות ווכל שבבית הספר לרפואת שיניים  ת התרגולבמעבד( ולמערכת ה"סקשן" compressed airדחוס )

 

מלבד לאוניברסיטה  םאספקתושירותים האנו מאשרים כי לא נהיה זכאים לדרוש ומתחייבים לא לדרוש תשלום תמורה נוסף עבור 

המוצרים על ידנו בהצעתנו הכספית, והאוניברסיטה תשלם רק עבור אספקת  ושהוצע יםהתמורה שתשולם על בסיס המחיר

 מסמכי המכרז ובנספחיו.בפועל, כשהם עומדים בתנאים המפורטים ב שירותיםהו

 

 .מע"מ יםכולל םאינ, ההצעה הכספית בטופסעל ידינו שנרשמו  יםאנו מודעים לכך כי המחיר

 

____________________ ____________________________ _______________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ המציעבשם החותם מלא של שם        תאריך
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 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 
 'גנספח 
 

 1976-צהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ות

 

כי עלי לומר את האמת אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

 

 למכרז מס'"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת  המציע המציע.   אני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "1

ליות לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטלאספקת  19/2018הס. 

 "(.המכרז)להלן: "באוניברסיטת תל אביב 
 

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  (, לא הורשע בפסק דין1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –בו )שליטה 

בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה 

 למכרז;
 

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב  –ע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם המצי .3

בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 

עם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מט

כמשמעותה  –גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר )שליטה  –שנשלט שליטה מהותית 

 , ואם הורשע בעבירה1987-(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1981-בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר  –אחת לפי אותו חוק 

 במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. –לפי אותו חוק 
 

  :באפשרות הנכונה √המציע יסמן  .4

 

 על חלות אינן"( זכויות שוויון חוק)להלן: " 1998-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות( ___ 1)       

  ;המציע

 

  או לחילופין, 

 

עובדים, נכון  100 –לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ  9סעיף  הוראות( __ 2)       

( כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה iמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )למועד האחרון להגשת ההצעות, ה

לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים ההרווח העבודה משרד של הכללי למנהל( כי פנה בעבר iiליישומן; או לחילופין )

 , קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן. זה 4 סעיף להוראות בהתאם זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו

 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " 4סעיף  לצורך

  

למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד  .5

 אביב.-לגופים המוסמכים באוניברסיטת בתל

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

_______________________ 

 /החתימת המצהיר         
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 אישור עו"ד

 

בפני, עו"ד __________, במשרדי ברחוב __________________,  /ההנני מאשר בזה, כי ביום ________ הופיע

מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר ___________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל 

ועים בחוק אם לא תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקב

 עליה בפני. /הדלעיל וחתם /האת נכונות הצהרתו /היעשה/תעשה כן, אישר

 

   _____________________________                                                      _______________ 

 ומס' רישיוןחתימה וחותמת עוה"ד                  תאריך                                                                    
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 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
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 'דנספח 

 

 אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות
 1976 –ציבוריים, תשל"ו ורשומות לפי חוק עסקאות גופים 

 

 

-אני הח"מ _______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1

  ,*/רואה חשבון*/קבלן מס* מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי1976

 

 

______________________________ _______________________________ 

 מס' רשום חבר בני אדם        שם                       

 

 

חוק מס ערך מוסף, וי פקודת מס הכנסה "מנהל/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ א.

 . 1975-תשל"ו

 

 מוסף. נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך ב.

 

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני  .2

 בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 

 ועד ליום _______**.תוקף האישור הינו מיום הנפקתו  .3

 

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חתימה            מס' רישיון         תואר              שם          

 

 

  

 תאריך ________________            

 

 

_________________________________________________________________________ 
 מחק את המיותר. *

 במרס של השנה שלאחר השנה שבה הונפק האישור. 31רשום את המועד, ולא יאוחר מיום  **

 

 

 , במקום אישור זהותשומת הלב:  ניתן להגיש אישור מקורי או העתק
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 'הנספח 

 "הערת עסק חי"תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום 

 
 

אהיה צפוי לעונשים הקבועים אני הח"מ ____________ ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלהלן:

 

"(, שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האוניברסיטה המציעהנני נותן תצהיר זה בשמי ובשם _______________ )להלן: " .1

לרפואת שיניים  יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"סלאספקת  19/2018מס' הס. מכרז פומבי במסגרת 

 "(. המציע)להלן: "ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 

 ___________________, והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. -אני מכהן כ .2

 

ביכולתו צהיר, כי נכון ליום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגד המציע אשר עלולות לפגוע הנני מ .3

לא קיימת למציע ו והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק , כולן או מקצתן,התחייבויותיו עפ"י מכרז זהלקיים את 

  ע  להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".י"הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של המצ

 

_____________, לא מתנהלות תביעות נגדי אשר עלולות לפגוע בהתחייבויות  צהיר, כי נכון ליום תצהירי זההנני מ .4

  .המציע עפ"י מכרז זה ואינני נמצא בהליכי פשיטת רגל

 

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 

 

_________________ 

 /ההמצהירחתימת       

 

 

 

 
 אישור עו"ד

 

 

מר/גב' _______________ במשרדי   ___________ הופיע בפני עורך דין _____________הנני מאשר/ת בזה כי ביום 

שזיהה/זיהתה עצמו/ה ע"י תעודת זיהוי מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן   ברחוב _________ בעיר ______________ 

ם הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי /האישי ואחרי שהזהרתיו

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה. 

 

 

_______________  ________________________ 

  ומס' רישיון חתימה וחותמת עוה"ד   תאריך         
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 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 

 ו'נספח 

 5.2.2 -ו א 5.2.1 פיםסעי -תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 לומר אתאני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים 

 

"( לחתום על תצהיר המציעואני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "                    אני משמש בתפקיד  .1

יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת  19/2018 .למכרז פומבי מס' הסזה בתמיכה להצעת המציע 

 "(.המכרז)להלן: "לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 

 הריני להצהיר כדלהלן: .2

   

 יצרן יחידת התרגול והאימון המציע הינו מועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ב המסתיימותבמהלך עשר השנים     2.1            

 יחידות תרגול ואימון דנטליות  40לפחות  במהלך התקופה האמורה סיפקובמסגרת מכרז זה  ידו על המוצעתהדנטליות                      

 בתי ספר אוניברסיטאיים לרפואת שינים הנמצאים באחת ו/או יותר מהמדינות המפורטות להלן:  3 -בסה"כ, לפחות ל                      

 ישראל, ארה"ב, קנדה, אנגליה, סקוטלנד, ווילס, אירלנד, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, גרמניה, ספרד, פורטוגל, איטליה,                      

  נורבגיה, שוודיה, איסלנד, פינלנד, דנמרק, שוויץ, אוסטריה, מונקו, יפן, אוסטרליה וצרפת.                     

 

 הנ"ל מפורטים בטבלה שלהלן: בתי הספר                     
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 שם האוניברסיטה בה  שם בית הספר מס"ד

ושם הארץ בו בית הספר נמצא 

 האוניברסיטה נמצאת

 

פרטי איש קשר דובר אנגלית 

)שם פרטי ושם מלא, תפקיד, 

 מס' טלפון וכתובת דוא"ל(

מספר יחידות 

תרגול ואימון 

דנטליות 

שסופקו ע"י 

יצרן יחידות 

התרגול 

והאימון 

הדנטלית 

המוצעות ע"י 

המציע במהלך 

עשר השנים 

האחרונות עד 

למועד האחרון 

להגשת 

 ההצעות 

 למכרז זה

 שם הארץ שם האוניברסיטה

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. 
 
 
 
 
 
 
 

     

3. 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                 

 אם המציע אינו יצרן יחידת התרגול ואימון הדנטלית המוצעת ע"י המציע, אזי המציע הוא נציגו המורשה של היצרן  2.2            

 וזאת לכל , ז זההמוצעת על ידו במסגרת מכר יחידת התרגול והאימון הדנטליותלבישראל מתן שירות מכירה, שיווק ול                  

 במהלך עשר השנים שקדמו  וגם במשך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרזהפחות                   

 יחידות תרגול ואימון  40סיפק לפחות , למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, היצרן שהמציע הינו נציגו המורשה                   

 בתי ספר אוניברסיטאיים לרפואת שינים הנמצאים באחת ו/או יותר מהמדינות המפורטות  3 -ל דנטליות בסה"כ, לפחות                   

 להלן: ישראל, ארה"ב, קנדה, אנגליה, סקוטלנד, ווילס, אירלנד, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, גרמניה, ספרד, פורטוגל,                   

 . איטליה, נורבגיה, שוודיה, איסלנד, פינלנד, דנמרק, שוויץ, אוסטריה, מונקו, יפן, אוסטרליה וצרפת                  

                    

 כי המציע הינו הנציג , המאשר הנ"ל אישור בכתב, בשפה האנגלית או בשפה העברית, מהיצרןמצורף בזה                   

 .היצרן למכירה, שיווק ומתן שירות ליחידות התרגול והאימון הדנטליות בישראלהמורשה של                   
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 שם היצרן הנ"ל הוא: _________________________________________ .                      

 

 פרטי איש קשר )דובר אנגלית(, אצל היצרן:                     

 

 ______________________שם ושם משפחה: __                     

 

 תפקיד: _______________________________                     

 

 מספר טלפון: ___________________________                     

 

 כתובת דואר אלקטרוני: ____________________________________________________________                       

 

 בתי הספר הנ"ל מפורטים בטבלה שלהלן:               

 שם האוניברסיטה בה  שם בית הספר מס"ד

ושם הארץ בו בית הספר נמצא 

 האוניברסיטה נמצאת

 

פרטי איש קשר דובר אנגלית 

)שם פרטי ושם מלא, תפקיד, 

 מס' טלפון וכתובת דוא"ל(

מספר יחידות 

תרגול ואימון 

דנטליות 

שסופקו ע"י 

יצרן יחידות 

התרגול 

והאימון 

הדנטלית 

המוצעות ע"י 

המציע במהלך 

עשר השנים 

האחרונות עד 

למועד האחרון 

להגשת 

 ההצעות 

 למכרז זה

 שם הארץ שם האוניברסיטה

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. 
 
 
 
 
 
 
 

     

3. 
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 חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.זהו שמי, זו  .3

 

 

_____________________ 

 חתימת המצהיר/ה          

 

 

 אישור עו"ד

 

בפני, עו"ד __________, במשרדי ברחוב __________________,  /ההנני מאשר בזה, כי ביום ________ הופיע

מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר ___________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל 

ועים בחוק אם לא תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקב

 עליה בפני. /הדלעיל וחתם /האת נכונות הצהרתו /היעשה/תעשה כן, אישר

 

 
__________________  _________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד  תאריך

 ומספר רישיון
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 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 

 1-נספח ו

 המוצעת על ידווהאימון הדנטלית אישור המציע לגבי עמידת יחידת התרגול 
 נספח א' -השירותים הטכני ומפרט במפרט  3בדרישות המפורטות בסעיף 

 
 

 מקיימת את כל הדרישות המופיעות בטבלה שלהלן כפי שסומן במסגרת מכרז זה על ידי יחידת התרגול האימון הדנטלית המוצעת 

 :בטופס זה על ידי  

 
  במקום המתאים לגבי כל דרישה Xיש לסמן  

 ((WANTED( וגם לגבי דרישת רשות )MUSTגם לגבי דרישת חובה )יש לסמן )
 

 קיים/לא קיים

במקום  X יש לסמן 

 המתאים

 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

 קיים 

 

 לא קיים 
 

 Simulators and workstations shall be required to (MUSTחובה )

enable evaluation of the space and optimal maneuver 

of the user. 
 

1. 

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 The dental simulators and workstations shall be (MUSTחובה )

grouped in clusters (two/three - side by side facing 

the other pair or threesome) with the necessary 

benches and cabinetry. 

2. 

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 (MUSTחובה )

 

 

 (MUSTחובה )

Each simulator shall provide delivery of a minimum 

of three (3) instruments. 

 

Upper delivery (over the patient) unit is mandatory. 

3. 

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 (MUSTחובה )

 

The phantom head must be able to accept a variety of 

manikin heads/jaws , including Nissin and must be 

flexible (for right/left handed students) 
 

4. 

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )

 

The phantom head must be flexible for right/left 

handed students 

 

5. 

 Workstation furniture 6. 

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 
 
 
 
 

 

Workstation should be resistant to chemicals 

and impact damages 

6.1  
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 קיים/לא קיים

במקום  X יש לסמן 

 המתאים

 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

 The workstation should  be fit for the purpose intended and 

include the follow: 

6.2  

 קיים 

 

 לא קיים 

 Cabinet assembly shall be made of (MUSTחובה )

durable material with the surface 

resistant to long- term use of 

chemical disinfectant 

6.2.1   

 קיים 

 

 לא קיים 

 The workstation shall be painted  (MUSTחובה )

with a surface coat that is impact 

and abrasion resistant, or with 

equivalent finish, and is fire 

retardant 

6.2.2   

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 The working tops shall be (MUSTחובה )

permanently sealed  
 

(a) 6.2.3   

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 preferably seamless, for (WANTEDרצוי )

protection from cleaning and 

disinfectant solutions. 

(b) 

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 (MUSTחובה )

 

It must be easy at each bench to 

regulate the air and water when 

necessary 

6.2.4   

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 (MUSTחובה )

 

The filters and any other regularly 

serviceable items must be easily 

accessible 

6.2.5   

 קיים 

 

 לא קיים 

 There must be provision for (MUSTחובה )

mounting of flat screen monitors 

(17 to 19 inches, weight up to 6 

kg,) and associated cabling 

infrastructure. Including an 

appropriate place for the keyboard 

and mouse. 

6.2.6   

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )

 

There should be a facility within 

each bench to store the dental 

models and hand instruments (4 

drawers) for these items. Drawers: 

at least 1 drawer 9cm High and the 

other 3 at least 5cm high. All 

drawers must be lockable with one 

lock. 

 

 

6.2.7   
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 קיים/לא קיים

במקום  X יש לסמן 

 המתאים

 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 A vacuum drawer should be placed (MUSTחובה )

under the working table or an 

appropriate  vacuum solution for a 

laboratory workshops 

6.2.8   

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )

 

The operator module, dentist and 

assistant inclusive, must be able to 

operate the following facilities: 3-

in-1 syringe, air rotor (with 

fiberoptic illumination), a high 

speed handpieces (with fiberoptic 

illumination), HVE suction tube. 

6.2.9   

 קיים 
 
 לא קיים 

 There should be a minimum of 6 (MUSTחובה )

free 220v electrical sockets at each 

workstation- 2 open available at 

the bench to accommodate such 

dental items as portable light-

curing units, etc.; and 4 other may 

be concealed for supplying to a 

thin-client PC and the  monitor and 

1 for the Technical motor, located 

at the side of the drawers and  is 

knee operated 

6.2.10   

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 For each bench or cluster of (MUSTחובה )

simulators, there must be 2 pairs of 

quick connectors for compressed air 

and water. 

6.2.11   

 קיים 

 

 לא קיים 

There (MUSTחובה )  should be 2 USB outlets that 

are connected to a thin-client PC  and 

an internet outlet(RG 45) to be 

mounted/installed at each student 

station especially for digital scanner 

6.2.12   

 Centralized suction system 

The School has a central suction facility unit. The School will provide the 

conduits (only) for the control cables; and will be responsible for laying 

down the cables where appropriate according to a specified template 

provided by the participant. 

7. 

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )

 

All simulation units must be supplied with 

suction, via connection to the suction system. 

A coarse filter for each or a cluster of several 

simulation units must be available. 

 

7.1  

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 (MUSTחובה )

 

Suction hoses must be supplied with an 

integrated activation switch so that suction is 

automatically activated when the suction hose 

is lifted from the holder. 

7.2  
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 קיים/לא קיים

במקום  X יש לסמן 

 המתאים

 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 (WANTEDרצוי )
 

Suction hose fittings (both high- and low-

volume suction hose) should be easily 

detached from suction hoses, easy to 

dismantle, clean and disinfect. 

7.3  

 קיים 

 

 לא קיים 
 

 (WANTEDרצוי )
 

Suction hose fittings should not contain void 

areas that are inaccessible to disinfection 

procedure. 

7.4  

 קיים 

 

 לא קיים 
 

 (MUSTחובה )

 

Suction system components should be resistant 

to chemical disinfectant degradation following 

prolonged use. 

7.5  

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 (MUSTחובה )

 

Suction hose fittings should be able to 

withstand repeated processing through a 

washer Disinfector and subsequent steam 

sterilization at 135 
0
C . 

7.6  

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )

 

Suction hoses should be removable with quick 

connectors and the quick connectors should be 

robust and suitable for regular detachment/ 

reattachment. 

7.7  

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

The composition of all unit materials, 

components and tubing that is contacted by 

suction system disinfectant should not show 

adverse effects following long-term exposure 

to suction system disinfectant. 

7.8  

 Dental simulator unit 8. 

 קיים 

 

 לא קיים 

 The dental simulator unit, including phantom (MUSTחובה )

head, should be in scale to replicate an average 

sized adult. 

 

8.1  

 קיים 

 

 לא קיים 

 The School will consider only if 25% units will (MUSTחובה )

be fixed but flexible (right/left) units 

 

 
 

8.2  

 קיים 

 

 לא קיים 

 The manikin head shall be adjustable for (MUSTחובה )

height and vertical tilt, and allow rotation of 

the manikin head. It must be capable of upright 

and supine position.  The brake or lock system, 

together with height adjustment that should be 

operable with one hand, must be in place to 

allow the torso and manikin head to be stable 

and firmly secured in position during dental 

work. 

8.3  
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 קיים/לא קיים

במקום  X יש לסמן 

 המתאים

 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

 קיים 

 

 לא קיים 

 The height adjustment range must satisfy (MUSTחובה )

student ergonomic requirements for short and 

tall persons. Height adjustment should be 

managed by one hand. 

 

8.4  

 קיים 

 

 לא קיים 
 

 The phantom head should come with an (MUSTחובה )

artificial jaw articulator.  

(a) 8.5  

 קיים 

 

 לא קיים 
 

 Artificial jaw articulator preferably made (WANTEDרצוי )

of stainless steel. 

(b) 

 קיים 

 

 לא קיים 
 

 ,The School intends to, at least initially (MUSTחובה )

utilize the existing Nissin models and 

teeth on completion of the project.   

(c) 

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 ,A removable facemask with drain is required (MUSTחובה )

which must provide a durable attachment to 

the high-volume suction system. This should 

be at the back of the head for drainage 

8.6  

 קיים 

 

 לא קיים 

 The phantom head and jaw articulator should (MUSTחובה )

be suitable for teaching disciplines such as 

endodontics, oral surgery (extractions), 

pediatric dentistry, periodontology, 

prosthodontics and restorative dentistry. 

8.7  

 Equipment for Dentist 

 

9. 

 קיים 

 

 לא קיים 

 The "Dentist Element" of each student (MUSTחובה )

workstation must be able to hold a minimum 3  

instruments with automatic selection: high-

speed air rotor; low-speed  air motor and; and 

3-in-1 syringe and must be an upper delivery 

unit. 

9.1  

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 All instruments in the Dentist Element must be (MUSTחובה )

operated by compressed air, and must be able 

to accommodate existing handpieces and 

motors currently in use (Kavo ,NSK). 

9.2  

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 Each workstation must be supplied with a (MUSTחובה )

suction arm or holder with a tilt-up and -down 

suction hose holder. 

9.3  
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 קיים/לא קיים

במקום  X יש לסמן 

 המתאים

 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 All units must operate independently allowing (MUSTחובה )

maintenance to be carried out on one unit while 

all others can operate. 

 

9.4  

 קיים 

 

 לא קיים 

 The existing handpieces (brand: KaVo and (MUSTחובה )

NSK) currently in use will continue to be 

deployed in the dental simulation teaching 

laboratory. Any attachment or adaptor 

required to operate these at the new 

workstation must be taken into consideration 

and must be supplied 

9.5  

  Dental light and Operator stool 10. 

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 (MUSTחובה )

 

Clinical dental lighting should be provided at 

each station. The light must be LED and 

comply with local Israeli requirements for 

electrical safety 

10.1  

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

The dental light should be mounted to 

the bench and satisfy all features below. 

 

Bright white LEDs, 40 ,000 hour-rated 

 

Light temperature  5000K 

(a) 
 

10.2  

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 Light intensity is adjustable  (b) (WANTEDרצוי )

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

Standard operator stool, designed for students 

should be provided and included. 

10.3  

 Thin Client PCs and monitors 

The School will provide a thin-client PC (with a Gigibit Ethernet port, 

Freshboot Technology, Windows 10 operating system or later, USB 

Keyboard and    Mouse 

11. 

 קיים 

 

 לא קיים 

 

 (MUSTחובה )

 

LCD Flat Panel Monitors with selectable 

inputs, for each student station for viewing 

digital radiographs/scanned teeth etc. will be 

provided by the suppliers. 

11.1  

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

The supplier will be responsible to mount 

these computers (including keyboard and 

mouse) - and the monitors. 

 

 

 

11.2  
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 קיים/לא קיים

במקום  X יש לסמן 

 המתאים

 (/MUSTחובה )

 ( WANTEDרצוי )

 מס"ד דרישה

 קיים 

 

 לא קיים 

 (MUSTחובה )
 

Monitors should be adjustable for height and 

angulation for optimum viewing by individual 

user. 

11.3  

 
 

 
 

____________________ ____________________________ _______________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ המציעבשם החותם מלא של שם        תאריך
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 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 

 ז'נספח 

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה

 

 _________________________ מרחוב ______________________________, מאשר בזאת כדלהלן:הח"מ עו"ד/רו"ח 

 

 הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד _________________________ מס' תאגיד _____________. .1
 

 מורשי חתימה בשם התאגיד הינם: .2
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 חתימת _____________ מהם מחייבת את התאגיד.

 
 הערה: 

 במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.
 

 בעלי התאגיד הינם: .3
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 
 הערות:

 ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.1)
 ( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה.2)
 

( מתוך מורשי החתימה 19/2018הס. ים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס'הנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומ .4

 המפורטים לעיל הינם, וכי הם חתמו בפני על מסמכי המכרז:
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 הערות נוספות:

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___________  ________________ 

 עו"ד/רו"ח           תאריך       
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 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
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 'חנספח 
 

 הסכם התקשרות
 

 2019אביב, ביום      לחודש              -שנערך ונחתם בתל

 

 

 

 ב י ן

 

 אביב-אוניברסיטת תל
  39040ית האוניברסיטה, ת.ד. יקר

 6139001אביב -אביב, תל-רמת

 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 
 

 מצד אחד,

 

 

 ל ב י ן

 

_______________________ 
 מ_____________________________

 ("ספק"היקרא להלן, לשם הקיצור, בשם י)ש
 

 מצד שני,

 
 מ ב ו א

 

 י ל ה ו א

 

 אספקת יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות להתקשר לצורך והאוניברסיטה מעוניינת 

, כמפורט עבור אוניברסיטת תל אביב ,לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב

 בהסכם זה ובנספחיו;

 

 

אספקת יחידות תרגול ואימון  19/208והאוניברסיטה פנתה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' הס'  ו ה ו א י ל

 "(;המכרז)להלן: " )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב

 

 

והספק הגיש הצעה בהליך המכרז ועל יסוד הצעתו, התחייבויותיו והצהרותיו, מצאה וועדת המכרזים  ו ה ו א י ל

במכרז, ובחרה בה כהצעה את הצעת הספק כמתאימה ביותר מבין כל המתמודדים _____ בישיבתה מיום

 "(;ההצעה הזוכההזוכה בהליכי המכרז )להלן: "

 

 

  והספק הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים כאמור וכמפורט בתנאי המכרז, הסכם זה ובנספחיהם; ו ה ו א י ל
 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים  כ ד ל ה ל ן:

 

 נספחים, כותרות הסעיפים והגדרות .1

 המבוא להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו ביחד עמו. 1.1
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 כותרות הסעיפים לא ישמשו לפרשנותו של ההסכם ולא ישפיעו על תוכנם. 1.2

 אנשי קשר .2

להיות הנציג הממונה מר ________ ו/או מי מטעמו )טלפון ___________(, את  אתהאוניברסיטה ממנה בז 2.1

 . "(המתאם)לעיל להלן: " מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה

 ____להיות נציג הספק בכל הקשור לביצוע הסכם זה.____הספק ממנה בזה את ____ 2.2

נציג הספק יהא כתובתה של האוניברסיטה בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד האוניברסיטה  2.3

 גי האוניברסיטה, אם יידרש לכך ע"י האוניברסיטה. וישתתף בישיבות התיאום עם נצי

, לרבות מספר הטלפון, הטלפון הנייד וכתובת הדוא"ל, ימסרו לאוניברסיטה במועד הספקפרטי ההתקשרות עם הנציג      2.4

חתימת החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי האוניברסיטה. הנציג יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל עבור 

ברסיטה בימי ושעות העבודה המקובלים, ויהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הספק בכל האוני

 הקשור לחוזה.

 תחייבויות והצהרות הספק לעניין מתן השירותה       .3

 בתחומים ומתמחים עוסקיםכי הנו עוסק ומתמחה בביצוע השירותים, וכי הוא, וכל מי מטעמו הספק מצהיר,  3.1

הנם בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, כוח האדם, ו השירותים לביצוע הרלוונטיים

על  וכל יתר התחייבויותיו האמצעים, האישורים, ההיתרים, הרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע והשלמת השירותים

 . , במלואם ובמועדםהחוזהפי 

ם בהתאם להסכם זה, באופן המקצועי והאמין ביותר תוך שימוש בצוות עובדים הספק מתחייב ליתן את השירותי 3.2

 מיומן ובציוד תקין ומתאים לצורך ביצוע השירותים.

הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות   3.3

עפ"י הסכם זה. הספק מתחייב לגרום לכך, על אחריותו מתן השירותים והדין, לצורך הפעלת עסקו  פ"יהדרושים ע

ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, במשך כל  ,חשבונו, שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף בכל תקופת ההתקשרותעל ו

 .תקופת ההתקשרות

 הקשורים החובה מיתשלו כל את רלבנטית רשות לכל קבע דרך ומעביר, כדין החשבונאים ספריו את מנהל הוא כי 3.4

 שהספק הוא, התמורה לתשלום תנאי כי בזאת מובהר. ידו על המועסקים לעובדים הקשור בכל לרבות עסקיו בניהול

 .במקור מס ניכוי ועל כחוק ספרים ניהול על אישור לרשות ימציא

 .החוזה פי על התחייבויותיו מלא לביצוע מספקת כלכלית יכולת בעל הנו כי 3.5            

 כי הוא מתחייב לשמור על הוראות כתב הסודיות, שמירת קניין רוחני ואי ניגוד עניינים המצורפים למכרז  3.6

 ב וזאת במהלך כל תקופת השירותים, תקופת האופציה )ככל שתחול( ולאחר סיום מתן "י -א ו"כנספחים י

  השירותים לתקופה בלתי מוגבלת בזמן.

 

  ות עמו, וכי הוא מתחייב להודיע יבויותיו של הספק בחוזה, מהוות תנאי להתקשרכי ידוע לו שהצהרותיו והתחי 3.7

 ., בכתב, על כל שינוי שיחול בהןלאוניברסיטהידית מ

 

 השירותים .4

אספקת יחידות תרגול  לאוניברסיטה להעניק כוללת אחריות עצמו על בזה נוטל והספק, לספק בזה מוסרת האוניברסיטה

בהתאם לתנאים ולדרישות  ,באוניברסיטה ות לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגרואימון )סימולציה( דנטלי

 "(.נספח השירות)להלן: "  נספח א'המפורטים בנספח הטכני ומפרט השירות המצורף למסמכי המכרז כ
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 ההתקשרות תקופת  א.4

 

 ולמתן השירותיםהדנטליות )סימולציה( אימון הלאספקת יחידות התרגול ו הספקההתקשרות עם  1א.4

חודשים ממועד ההתקנה של כל  24תום , ועד להסכםה עלהאוניברסיטה  חל ממועד חתימתתלאוניברסיטה 

במפרט הטכני ומפרט  5 ףכהגדרתה בסעי תקופת האחריות והשירותיחידת תרגול ואימון דנטלית )המהווה 

 "(.ההתקשרות תקופת)להלן: " (נספח א' -השירותים 

 

 48דנטליות נוספות במשך )סימולציה( לרכוש יחידות תרגול ואימון  שמורה הזכות, לאוניברסיטה 2א.4

 .מתחילת תקופת ההתקשרותחודשים החל 

 

ואימון  בגין כל יחידת תרגוללאוניברסיטה שמורה הזכות לרכוש אחריות )הכוללת תמיכה ושירות(  3א.4

 חודשים. 36שירות תעמוד על כך שסך משך תקופת האחריות וה לשנה נוספת )סימולציה( דנטלית

 

בכל , בעקבות מכרז זהלמרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות  4א.4

מסרה האוניברסיטה הודעה  .לספקיום  30ל ש הבלעדי, בהודעה מראש ובכתבדעתה שיקול  לפיעת, 

בגין ו/או בקשר להפסקת השירותים כאמור כאמור, לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו 

ו/או להבאת ההסכם לקצו, פרט לתשלום המגיע לו בגין אספקת השירותים, שסופקו על ידו בפועל 

לפי העניין, ובכפוף לזכויות  –לאוניברסיטה קודם מועד הפסקת השירותים או סיום תקופת ההסכם 

 המוקנות לאוניברסיטה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין. 

 ותחזוקה חריותא .5

ממועד ההתקנה לשביעות רצון תחל שתסופק ואימון )סימולציה( דנטלית לכל יחידת תרגול תקופת האחריות  5.1

 : "תקופת האחריות"(. להלןחודשים לאחר מכן ) 24ותסתיים  האוניברסיטה

את מלוא שירותי התמיכה  ,, על אחריותו הבלעדית וללא תמורהאוניברסיטהבמהלך תקופת האחריות יעניק הספק ל 5.2

 מפורט בנספח השירות.כוהתחזוקה 

חודשים והתמורה בגין התקופה הנוספת תהא  12לאוניברסיטה שמורה הזכות להאריך את תקופת האחריות בעוד  5.3

  .זה להסכם כנספחעל פי ההצעה הכספית של הספק המצורפת 

כל עם ו האוניברסיטהף פעולה באופן מלא עם ספק ישתוככל שיהיה בכך צורך, ה, מהאמור בסעיף זהמבלי לגרוע  5.4

 .והאימון )סימולציה( הדנטליות ליחידות התרגולספק חלופי שיספק שירותי תחזוקה 

 , תאריכי תשלום והצמדהתנאי תשלוםהתמורה,  .6

כחלק בלתי המצורפת למסמכי המכרז  להצעתו הכספיתבהתאם , בגין ביצוע השירותיםתשולם תמורה  לספק 6.1

 ."(התמורה)להלן: " בנספח השירותנפרד הימנו ובהתאם לאמור 

 כנגד חשבונית מס כדין וכמפורט להלן:התמורה תשולם לספק  6.2

 יש להגיש חשבונית מקור/העתק נאמן למקור חתום בחותמת מקורית + חתימה. 6.2.1

 תאריך החשבונית לא יהיה מוקדם מיום אספקת השירות. 6.2.2

)אירו או דולר ארה"ב(, אזי החשבונית תוצא במועד האספקה והיא תהיה בשקלים אם המחיר נקוב במט"ח  6.2.3

 חדשים לפי השער היציג הידוע במועד הוצאת החשבונית שהינו מועד האספקה.

בסוף כל חודש יוגשו במרוכז כל החשבוניות לחודש שהסתיים )חשבונית נפרדת לכל הזמנה( ע"י הספק  6.2.4

-115, חדרים 1, אגף הכספים, באוניברסיטה )בנין מנהלה, קומה למדור ספקים ומוטבים יחידת חשבות

, יוגשו להנה"ח 10-30. הזמנות עם קידומת : 72 - 81( וזאת לגבי הזמנות שקידומת ההזמנה היא: 116

 .101, חדר 1רכש מקומי, יחידת הספקה אגף כספים בניין לוגיסטיקה ובטחון, קומה 

 ע"י מורשה חתימה ואישור המזמין  בדבר קבלת השירותים. לכל חשבונית יצורף עותק הזמנה חתומה  6.2.5

 ג למכרז."יכנספח דוגמאות הזמנה מצורפות  6.2.6



 

 64מתוך  50עמוד 
 תל אביב באוניברסיטתלאספקת יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואה ע"ש גולדשלגר  19/2018מכרז מס' הס. 

 

 

 , ובלבדממועד קבלת החשבונית יום 30כל חשבון שיאושר, ישולם לספק ע"י האוניברסיטה בשוטף +  6.2.7

 .שהספק חתם על טופס לתשלום באמצעות מס"ב בנוסח הנוהג באוניברסיטה

ע הזוכה, אחת לחודש באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת ייעודית שתימסר לו ע"י בנוסף, יגיש המצי 6.2.8

( המכיל את כל נתוני החשבוניות לאותו חודש, CSV/ Excelהאוניברסיטה, קובץ דיגיטלי מרכז )מסוג 

 לקיצור הליך הטיפול בהקלדת החשבוניות למערכות.

 להלן פירוט השדות הנדרשים:            

 יברסיטהמספר ספק אונ 

 מספר חשבונית 

 תיאור חשבונית 

  תאריך החשבונית במבנהDD/MM/YYYY 

 סה"כ ערך חשבונית ללא מע"מ 

 סה"כ מע"מ 

 סה"כ ערך חשבונית 

 מק"ט ספק 
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 סופיות התמורה 6.3

שיגיע לספק מהאוניברסיטה, הן לכיסוי כל  והסופי הסכום הכולל הינה לעיל 6.1התמורה הנקובה בסעיף  6.3.1

התשומות עבורם, יהיה היקף  ושבמתן השירותים נשוא הסכם זה, והן לכיסוי שכר טרחת והוצאותי

 ק במתן שירותים אלה אשר יהיה.שקיע הספיהעבודה שו

, יחולו על הספקלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי כל תשלום ו/או עלות הכרוכים בביצוע התחייבויות  6.3.2

 הספק ויושלמו על ידו בלבד. 

מציא הספק לאוניברסיטה, עם חתימת הצדדים על ידלעיל,  6.1לצורך תשלום כל התמורה הנקובה בסעיף  6.3.3

אישור מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין, כמשמעותו של ואחת לשנה, הסכם זה, 

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, וכן אישור בדבר "ניכוי מס במקור". לא 

 יומצא אישור בדבר ניכוי מס במקור, תנכה האוניברסיטה מכל חשבון מס בשיעור המכסימלי הקבוע בחוק.

 ביצוע  תערבו .7

יאוחר ממועד חתימת  לא, לאוניברסיטה הספק ימציא, זה חוזהעל פי  הספקלהבטחת מלוא התחייבויות  כערובה 7.1

בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על  ערבות, החוזה

כולל לא ) ההזמנהמסך  10%שיעור של בבלתי מותנית, ו , צמודהאוטונומית ,1981 –עסקי הביטוח, התשמ"א 

 -יהיה עד ל הביצועערבות  של תוקפה"(. הביצוע ערבות" או" הערבות)להלן: " נספח ט' למכרזנוסח ב, מע"מ(

 . האחריותימים לאחר תום תקופת  60
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על פי חוזה זה ו/או על פי כל  להבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים מתהא זכאית,  האוניברסיטה 7.2

. סכום הערבות שיחולט (האו חלק ה)כול את ערבות הביצועפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,  דין, לחלט, על

יחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, בשל ההפרה שבגינה חולט, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד 

ן, לרבות זכותה להיפרע בגין נזקים נוספים שנגרמו לה בשל ההפרה לאוניברסיטה על פי החוזה ו/או על פי די

ימים לפני חילוט הערבות, תשלח האוניברסיטה הודעה בכתב לספק המפרטת את כוונתה של  2האמורה. לפחות 

מבלי שיהיה באמור על מנת לפגוע  –למען הסר ספק  –האוניברסיטה לחלט את הערבות ואת ההנמקה לכך, וזאת 

 . יות ובאפשרויות החילוט של הערבותבאוטונומ

חדשה  ערבות האוניברסיטהכאמור )כולה או חלקה(, יפקיד הספק בידי  הביצוע ערבותאת  האוניברסיטהחילטה  7.3

ם מהמועד מיי 7ובסכום זהה, וזאת בתוך  , לתקופהו/או ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים

 שבו חולטה הערבות כאמור. 

הספק על מנת לעדכן את יפעל זה ו/או הוגדל היקף ההתקשרות )מכל סיבה שהיא(,  בהסכםהוארך לוח הזמנים  7.4

גובה הערבות הבנקאית הרלוונטית ו/או להאריך את תוקפה, לפי העניין. לא עדכן הספק את גובה הערבות 

לגרוע מכל זכות אחרת העומדת , מבלי תרשאי תהיה האוניברסיטההבנקאית הרלוונטית ו/או לא האריך את תוקפה 

זה ו/או על פי דין, לחלט את הערבות הבנקאית הרלוונטית, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  הסכםעל פי  הל

 זה ו/או על פי דין.  הסכםעל פי  ההעומדים לזכות

עשה על ידי הספק ישינויה ו/או הארכתה, תכינונה, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חידוש הערבות האוטונומית,  7.5

 ועל חשבונו.

זה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת לאוניברסיטה על פי דין, במידה  7 7 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7.6

 איזו הפר/או ו לעיל זה 7 7האריך את תוקף הערבות ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט בסעיף  לא והספק

או חלקה, מבלי שתידרש  כולהת, , תהא רשאית האוניברסיטה לחלט את סכום הערבוהחוזה פי על מהתחייבויותיו

לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות 

 פי כל דין. -בהליכים על הספקהאוניברסיטה לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 

עד  הביצוע את ערבות האוניברסיטה הכמפורט לעיל ובמידה ולא חילט הביצוע של ערבות הנקובעם סיום תוקפה  7.7

מילא הספק את מלוא , בכפוף לכך שבמועד האמור הביצוע לספק את ערבות האוניברסיטהלמועד כאמור, תשיב 

במידה ועובר למועד סיום תוקפה הנקוב של ערבות הביצוע לא מילא הספק איזה . התחייבויותיו על פי החוזה

ויותיו על פי החוזה, תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש מהספק או אף לפעול בעצמה אצל המוסד המנפיק מהתחייב

 של הערבות, להארכת תוקפה של ערבות הביצוע, אף ללא אישור הספק. 

 הספק   אחריות .8

או ו/ מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הספק לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף 8.1

לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו לאוניברסיטה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או 

 בקשר עם אספקת השירותים כמפורט וכמוגדר בהסכם זה.

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את האוניברסיטה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות  8.2

ת ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד האוניברסיטה, שייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה מאירוע הוצאו

 כל דין.על פי או ו/זה  על פי הסכםשהינו באחריות של הספק ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, 

  ביטוח .9

 ך ולקיים, על חשבונו, למשך מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לערו .9.1

כל תקופת ההסכם, ולעניין ביטוחי חבות מוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של שלוש שנים לאחר 

סיום ההתקשרות, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

", לפי העניין(, אצל חברת והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "ביטוחי הספק" ו/או "אישור עריכת הביטוח

 ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

 ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה.

כן מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות  9.2                  

שים לשם ביצוע ההסכם לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי ו/או הנדר  הדרושים 

ו/או המשמשים לצורך ביצוע ההסכם. כן מתחייב  האוניברסיטהוביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים לחצרי 

 הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור.
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  מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת  .9.3

דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה 

 ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

צד האוניברסיטה, מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה, לפני תחילת ביצוע הסכם ללא צורך בכל דרישה מ .9.4

זה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. מיד בתום תקופת הביטוח, מתחייב הספק להמציא לידי 

, ומידי תקופת האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת

 9.1ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ולגבי ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית למשך התקופה הנקובה בסעיף 

 לעיל.

הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מכל מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי  .9.5

ך מתן השירותים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מטעמו לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצור

כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

  בזדון.

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

 

 נ ז ק י ם: .10

וכן לכל נזק  וו/או למענ וו/או לפועלים מטעמ ו, לעובדיואו רכוש שייגרמו לו/גוף ישא באחריות לכל נזק יהספק בלבד 

, לכל אדם ו/או רכוש, הכל במסגרת מתן השירותים וו/או למענ וו/או הפועלים מטעמ וו/או ע"י עובדי ושייגרם על יד

 נשוא הסכם זה.

 החוזה      סיום .11

 סיום מטעמי נוחות  11.1

בטל את החוזה ו/או לעל פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, רשאית, בלבד תהא האוניברסיטה  11.1.1

או במהלך  תקופת ההתקשרותתחילת  מועד הפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפניל

 "(.הודעת סיום החוזה)להלן: "ימים  30בהודעה מוקדמת של ההתקשרות, וזאת תקופת 

הפסקת ההתקשרות הנה זכות /או ו החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק 11.1.2

המוקנית לאוניברסיטה, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה 

 .מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך

בויותיו של הספק, יהיה הספק זכאי דרשה האוניברסיטה את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחיי 11.1.3

, ביצע בפועל עד לאותו מועד םאות שירותיםלקבל מהאוניברסיטה אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

בכדי להטיל על  החוזהלא יהיה בביטול  מובהר, כי .סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזהוזאת כ

ריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה האוניברסיטה כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאח

זה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא 

 יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

  סיום בגין הפרת חוזה 11.2

רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה, ובלבד  תהאהאוניברסיטה בלבד  11.2.1

 .והספק לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור ימים 7שנתנה לספק הודעה מוקדמת של 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של האוניברסיטה על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או יותר מן  11.2.2

 אוניברסיטה רשאית לבטל לאלתר חוזה זה: המקרים הבאים, תהא ה

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או קבוע  11.2.2.1

ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

 יום ממועד הגשתה. 10

החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו כינוס הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל  11.2.2.2

זמני או קבוע או מונה לו מפרק או  נכסיםנכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס 

 יום ממועד הגשתם.  10מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך 
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שהי לגבי הרכוש כאמור, , כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלהספקהוטל עיקול על רכוש  11.2.2.3

)כולן או חלקן(, והעיקולים כאמור  שירותיםבאופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע ה

 ימים ממועד נקיטתם.  10לא בוטלו בתוך 

 מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית. אוהספק,  11.2.2.4

           יטה את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה, רשאית מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה האוניברס 11.3

 בשיתוף  השירותיםהאוניברסיטה, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע   

 פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.     

 לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת לאוניברסיטה בהתאם להוראות סעיף זה, מובהר בזאת, כי ביטול החוזה  11.4

 להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.  בהתאם   

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הסכמה בין הצדדים,  11.5

 יפוטי כלשהוא, ישא הספק באחריות מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב ש  

 להמשיך בביצוע השירותים ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם   

 ללוח הזמנים ולשאר הוראות החוזה.  

 סודיות .12

   למסור, להודיע, להעביר ולא, בסוד לשמור מתחייב והוא סודיות חובת עובדיו ועל מי מטעמו חלה ועל הספק על 12.1

 .הסכם זה י"עפ התחייבויותיו ביצוע בעת ו/או בקשר אליו תגיע אשר ידיעה כל, אחר לידיעת להביא ו/או  

 . מילוייה אי על בדין הקבוע והעונש הסודיות שמירת של זו חובה עובדיו לידיעת להביא מתחייב הספק 12.2

 . הסכם זה לפי השירותים מתן כדי תוך מהאוניברסיטה אליו שיגיע ומידע נתון כל בסודיות לשמור מתחייב הספק 12.3

   על האמצעים בכל לנקוט מתחייב הספק. שהיא צורה בשום לידיעתו יובא ולא גורם לאף יועבר לא כאמור מידע  

  .שלישי לצד העברתו את ולמנוע כאמור המידע על להגן מנת  

 התחייבות זו של הספק תעמוד בתוקפה גם לאחר תום תקופת ההתקשרות עפ"י ההסכם, וזאת למשך תקופה בלתי  12.4

 מוגבלת בזמן.  

 הספק מתחייב כי בנוסף לאמור לעיל יקיים את כל הדרישות הנקובות בנספח הסודיות המצורף להסכם זה. 12.5

 :הספק מעמד .13

 קבלן עצמאי למתן השירותים נשוא הסכם זה, ולא יחולו כל  וומוסכם בין הצדדים, מפורשות, כי הספק הינ מותנה 13.1

 , שיועסקו מטעם הספק במתן ואו הפועלים מטעמו/יחסי עובד ומעביד בין האוניברסיטה לבין עובדי הספק,    

 בלבד  ובמתן השירותים יהיה עובד והספק מצהיר בזאת מפורשות, כי מי שיועסק על יד השירותים נשוא ההסכם.   

 הא אחראי לתשלום שכרו, הוצאותיו וכל כיו"ב.י וא לבדווכי ה   

 הספק מתחייב בזאת לשפות את האוניברסיטה בגין כל סכום שתידרש לשלם בפסק דין בגין תביעה שתוגש ע"י   13.2

 עקב טענה לקיום יחסי עובד מעביד. השיפוי ייעשה מיד עם קבלת  ,מהמועסקים במתן השירותים נשוא ההסכם מי   

 ישה ראשונה מהאוניברסיטה, ובלבד שיצורף לה העתק מפסק הדין.דר   

 ההגנה  השתתף בניהולמתחייבת להודיע לספק מיד עם קבלתה של תביעה כאמור ותאפשר לספק ל האוניברסיטה 13.3

 בתביעה זו.   
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 :ועכבון ק י ז ו ז .14

ו/או מכל תשלום המגיע ממנה ספק ל התמורהתהיה רשאית לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך בלבד האוניברסיטה 

לספק, כל סכום אשר מגיע לספק מהאוניברסיטה, בין לפי הסכם זה ובין בדרך אחרת, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או 

 וכן תהיה רשאית לעכב טובין לצורך מימוש זכויותיה כאמור.  שיפוי, ללא צורך בהודעה מוקדמת

 :בלעדיותהעדר  .15

סכים לכך שההרשאה שניתנה לו ע"י האוניברסיטה לספק את השירותים אינה הרשאה הספק מצהיר בזאת, כי הינו מ

בלעדית, וכי האוניברסיטה תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור 

 האוניברסיטה.

 :איסור המחאת זכויות וחובות .16

זה לאחר ו/או לאחרים ו/או להעביר, למסור ו/או להסב כל זכות  עפ"י הסכם והא רשאי להעביר חיוביילא בלבד  ספקה

 לכך, בכתב ומראש. אוניברסיטהקבל הסכמת היו/או חובה האמורים בו, אלא אם כן 

 :וברירת דין שיפוטית סמכות .17

הצדדים מסכימים, כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי 

אשר  ,על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה יפו.-אביב-פט המוסמכים במחוז תלהמש

 . ל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זרעיגברו 

 

 :ושינוי החוזה ו י ת ו ר .18

החוזה מכיל,  שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כוויתור, ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה בכתב.

או מצג ו/או בעל פה, התחייבות ו/מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב 

נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי שאו ו/שניתנו 

או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים ו/או הנובעים הימנו, לגרוע מהם ו/בחוזה להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים 

בהם. כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות 

לא יהיה בר  –בלבד, שאם לא כך  האוניברסיטהמורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנושא לוגו של 

 תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.

 :הצדדים כתובות .19

 72צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום  ע"יהודעות שתשלחנה בדואר רשום 

ונתקבל על כך אישור טלפוני  –רה בצורה תקינה בפקסימיליה שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שוד

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור. –

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
 

 

   ______      __________ 
 ה ס פ ק     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה

 

 ____________________ע"י     ע"י ___________________
 

 וע"י ___________________    וע"י __________________

 

 

 

 



 

 64מתוך  55עמוד 
 תל אביב באוניברסיטתלאספקת יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואה ע"ש גולדשלגר  19/2018מכרז מס' הס. 

 

 

 
 א י ש ו ר

 

 

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח ________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, נחתם ע"י 

ים לחתום בשם וע"י _________________________ שהינם מורש ____________________________

וכי חתימותיהם בצירוף חותמת הספק, מחייבים את התאגיד לצרכי התקשרותו שעפ"י  ____________________________,

 הסכם זה.

 

 

 תאריך ______________   חתימה _________________________ 
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 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 

 ט'נספח 
 נוסח ערבות ביצוע ההסכם

 
 לכבוד 

 אוניברסיטת תל אביב

  39040קריית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001אביב    -אביב, תל-רמת

 
 הנדון: ערבות מס' ________________________

 

לסילוק כל סכום עד לסך של ______________ ש"ח )במילים: ___________ שקלים  כלפיכםאנו ערבים בזאת  .1

חדשים(, שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _______אשר תדרשו מאת _________________ )להלן: 

מכרז פומבי מס' הס. שנכרת בעקבות  הסכם התקשרות(, בעל ח.פ/ע.מ מס' _____________ בקשר עם "החייב"

יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר לאספקת  19/2018

 באוניברסיטת תל אביב. 
ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישתכם הנ"ל, בלי שיהיה עליכם לנמק  7 אנו נשלם לכם תוך 

י שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען כלפיכם כל את דרישתכם או לבססה, מבל

טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם עפ"י 

 .ערבותנו זו לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל

 ריך __________. רבות זו תהיה בתוקף מתאריך__________ עד תאע .2

לסכום הקרן יתווספו הפרשי הצמדה למדד רק במידה ובמעד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה המדד החדש גבוה ממדד  .3

 הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "סכום הערבות".

סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן המחולק למדד  –"הפרשי ההצמדה למדד" 

 הבסיס. 

 "המדד" מדד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 .המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות –"מדד הבסיס" 

המדד שפורסם לאחרונה לפני הביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל מקרה ממדד  –"המדד החדש" 

 הבסיס.

אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות )ההפרש בין הערבות ודרישתכם(, תישאר כערבות לכם עד מועד  .4

  פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5

 אנו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי הסכם ההתקשרות , מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו. .6

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין בישראל, ולבתי  .7

 יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.-אביב-המוסמכים בתלהמשפט 

 דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:  .8

 

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 

 וחותמת הבנק/חברת הביטוח חתימה  שם מלא                   תאריך       
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 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 
 'ינספח 
 

 אישור עריכת ביטוח

 
 תאריך: _______________

 לכבוד

 אוניברסיטת תל אביב

  39030מקרית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001רמת אביב, תל אביב 

 ("האוניברסיטה")להלן: 

 

 א.ג.נ.,

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

 

", המוצרים/או "ו" הטובין)להלן: " דנטליות ואימון תרגול יחידות לאספקת חוזה עם בקשר לרבות, ביטוח פוליסות עריכת אישור

 "(. החוזה)להלן: " לאוניברסיטה, ושירות תמיכה הדרכה  לרבות( העניין לפי בהתאמה

(, ערכנו את הביטוחים המפורטים "תקופת הביטוח"הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ )להלן: 

 -להלן בגין פעילות הספק, לרבות בגין המוצרים המסופקים לאוניברסיטה:

 

לכיסוי אחריות הספק על פי דיני מדינת ישראל בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו  - המוצר אחריות ביטוח .1

של כל אדם ו/או גוף )לרבות במפורש האוניברסיטה( עקב מוצרים שיוצרו ו/או הוכנו ו/או הורכבו ו/או תוקנו ו/או סופקו 

ק ו/או מי מטעמו לרבות במפורש המוצרים שבנדון, ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספ

 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ₪   4,000,000בגבולות אחריות בסך של 

 

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

 .חבות אותה המכסה אחרת ליסהפו הספק ידי על נרכשה ולא במידה שתחול, חודשים 12: גילוי תקופת

 והמכוסה המוצרים עקב הספק מאחריות הנובעת אחריותו לעניין נוסף כמבוטח האוניברסיטה את לכלול הורחב כאמור הביטוח 

 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח ייחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף, זו פוליסה פי על

 

לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף כלשהו )לרבות  מקצועיתביטוח אחריות  .2

במפורש המזמין(, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם ביצוע העבודות, בגבולות אחריות 

אובדן ו/או נזק נזק פיננסי, . הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית₪  2,000,000בסך של 

 .לגוף ו/או לרכוש, אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

 תאריך רטרואקטיבי: _____________ )שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות(.

הביטוח מורחב  פוליסה אחרת המכסה אותה חבות.חודשים לפחות, שתחול כל עוד לא נרכשה על ידי הספק  12תקופת גילוי: 

לכלול את המזמין כמבוטח נוסף לעניין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 

ין כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של המזמ

 כלפי הספק.

 תקופת הביטוח: החל מיום __________ ועד ליום __________.
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לכיסוי אחריות הספק על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .3

למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.  ₪  2,000,000(, בגבולות אחריות של האוניברסיטהו/או גוף )לרבות במפורש 

הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה ו/או הנפה, פריקה וטעינה, מתקנים 

סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פרעות, שביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

למעשי  וכמבוטח נוסף לעניין אחריות האוניברסיטהאת  לשפותתביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב  וכן

 ו/או מחדלי הספק בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

 

 לכיסוי חבותו של הספק על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, - ביטוח אחריות מעבידים .4

, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב טוביןה הספקתכלפי כל עובדיו המועסקים ב 1980-התש"ם

לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג  ₪ 20,000,000עבודתם, בגבולות אחריות של 

 האוניברסיטהאת  לשפותהביטוח מורחב כחוק. העסקת נוער ו עות עבודהבדבר עבודות בגובה ובעומק, פתיונות ורעלים, ש

יחשב למעביד של מי מעובדי הספק או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי יהיה ו ףכמבוטח נוס

 מי מעובדיו.

 

  כללי לכל הפוליסות

 "ו/או גופים בעלי זיקה ו/או חברות  תנוהינו לרבות חברות בלצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה " האוניברסיטה

 אינטרס ביטוחי בהם ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם. שלאוניברסיטה לאוניברסיטה

 "ואנו מוותרים על כל ו/או לטובתו,  האוניברסיטהקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ראשוניים והינם  לכל הביטוחים הנ

 .האוניברסיטהבדבר שיתוף ביטוחי  ו/או תביעה דרישהטענה ו/או 

  יום מראש לפחות,  30 לאוניברסיטההביטוחים דלעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה

 בכתב, בדואר רשום.

 ובשום , בלבד ספקת חלה על הועצמיהת יושתתפוהכי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וה מאשרים הננו

 .האוניברסיטהלא על מקרה 

 .הביטוחים דלעיל אינם כוללים חריג בדבר רשלנות רבתי 

 תנאי ביט _____________.הינן בבכפוף לאמור לעיל,  תנאי הפוליסות דלעיל 

 

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

 

      ______________    ______________ ______________ ______________ 

 )תפקיד החותם(                )שם החותם(     )חתימת המבטח(       )חותמת המבטח(
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 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 

 י"אנספח 
 

 התחייבות לשמירת סודיות
 

 

כי ידוע וברור לנו, כי בזאת  אנו הח"מ _______________________________________________ מצהירים            

מידע שיימסר לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י האוניברסיטה ובין בדרך אחרת, במהלך תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה 

יחידות תרגול ואימון לאספקת  19/2018מתן השירותים כמפורט במכרז פומבי מס' הס. אספקת המוצרים ולשם 

ככל שנבחר כמציע ולאחריה, יים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואת שינ

, ללא אישור בכתב ומראש השירותים קבלתשם אספקת המוצרים וללפרט  הוא סודי ואין לעשות בו שימושהזוכה במכרז, 

 של האוניברסיטה.
 

לרבות וללא הגבלה: כל מידע בקשר עם ומכל הנובע מההתקשרות עם  –משמעו "מידע" בכתב התחייבות זה ולעיל 

האוניברסיטה, מידע בקשר לאוניברסיטה ו/או מוסדותיה ו/או חבריה ו/או צד ג' הקשור אליה ו/או כל העובדים ובני 

תכנית ומסמך  , מידע עסקי, מסחרי, טכנולוגי, תכנוני, רפואי, תפעולי ושיווקי, לרבות כלו/או כל הנבחנים משפחותיהם

עיוני, מדעי ו/או מעשי, בכתב, בעל פה, מצולם, בקבצי מחשב, ברשת האינטרנט העולמית, מוקלט, ניתן לקריאה ולפענוח 

 בצורה גרפית ו/או בכל מדיום, פורמט ואופן אחר.
 

ו בכתב התחייבויותינ המידע לא יכלול מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא ע"י הפרת

  התחייבות זה. 

 

 :כמפורט להלן בזאת מפורשות מתחייבים אנו ככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז,             
 

לשמור בסודיות מוחלטת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף כלשהו, זולת האנשים המורשים עפ"י כל דין,  .1

וללא הגבלה, לסוכנות, יועץ, סוכן, קבלן ו/או ספק כלשהו,  בין במישרין, בין בעקיפין ובין בכל דרך אחרת, לרבות

 לרבות ספקים ו/או קבלני משנה של האוניברסיטה.

 

 לא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או להרשות לאחרים לבצע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת  . 2

 של כל מידע שהוא.           

 

דע ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו לשמור בהקפדה על פרטי המי .3

 ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים לכך ע"י האוניברסיטה ו/או פרסומו בכל צורה שהיא.

 

 לא לעשות במידע, כולו או חלקו, שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו באופן ו/או בדרך כלשהי שלא לצורך .4

 .מתן השירותיםאספקת המוצרים ו

 

להחזיר לאוניברסיטה מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו לעיל, באופן מסודר ותקין, את כל עותקי  .5

המידע מכל מין וסוג שהוא המצוי ברשותנו )לרבות כל מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי ו/או אמצעי מדיה 

מידע ובאמצעותו, ולרבות המסמכים והפריטים שהוכנו על ידינו ו/או ע"י מי אחר(, לרבות חומרים שהופקו מתוך ה

ידינו ו/או לידי מי מטעמנו במהלך אספקת מטעמנו, שהיו בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו ו/או שהגיעו ל

 .יםהשירותמתן המוצרים ו

 

ייתן שירותים וצרים וו/או יספק מאשר להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו  6

לאוניברסיטה במסגרת הסכם ההתקשרות, לדאוג כי כל אחד מהם יתחייב אישית בחתימתו לפעול עפ"י הוראות 

עובדינו. היה ומי מעובדינו יפר התחייבות על כתב התחייבות זה ולפעול לאכיפת ההתחייבויות בכתב התחייבות זה 

 ב על הפרה כאמור.כלשהי, אנו נודיע לאוניברסיטה מיד ובכת
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למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם, כי אין בעצם גילוי המידע ע"י האוניברסיטה לנו, כדי להעניק לנו ו/או ליחידים בנו  .7

כל זכות ו/או רשות ו/או כל זכות אחרת בכל הנוגע לפטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. מבלי 

ם שלא לפתח את המידע הסודי ו/או לשכללו ולחילופין במידה ופותח ו/או לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבי

נשתכלל כולו או חלקו, יהא הפיתוח ו/או השכלול שייך לאוניברסיטה בלבד, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא 

 המוחלט. האם כן נקבל את הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב ולפי שיקול דעת

 

ללא דיחוי, על כל מקרה שבעקבותיו הועבר מידע לגורם אחר כלשהו בניגוד לאמור בכתב  להודיע לאוניברסיטה .8

 התחייבות זה.

 

 בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו, להודיע על כך מיידית לנציג המוסמך של האוניברסיטה. .9

 

  הגבלת זמן הן בתקופת ההתקשרות ולאחריהכל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן ללא .      10            

  ותהיינה תקפות בין בארץ ובין בחו"ל.                       

 

 או לקשור הסכם ו/אין בכתב התחייבות זה כדי לחייב את האוניברסיטה לחשוף מידע כלשהו כלפינו ברור לנו כי  .11          

 ו/או בקשר עם ההתקשרות.מכל סוג שהוא עמנו                         

 

 בנוסף לזאת, אנו מצהירים כי ידוע לנו, כי הפרת האמור בכתב התחייבות זה תהווה הפרה יסודית של הסכם  .12          

 ההתקשרות עם האוניברסיטה על כל המשתמע והנובע מכך, וכי חשיפת המידע עשויה לגרום נזקים ואנו מתחייבים                         

 עקב הפרת חובת הסודיות על ידינו ו/או ע"י מי מטעמנו.לה לשפותה על כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו                         

 

 , גילוי מידע כאמור שלא לפי 1977-לחוק העונשין התשל"ז 118ידוע לנו כי עפ"י סעיף  כמו כן אנו מצהירים כי  .      13           

 , עוד ידוע מציע הזוכהסמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית, וכי האיסור המפורט בסעיף חל גם על עובדים של ה                        

 . 1981-לנו כי גילוי מידע כאמור עלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א                        

 

 

בו מוזכר יחיד או רבים, זכר או נקבה, יש לקרוא כאילו ההתחייבות כתובה באופן המתאים בכתב התחייבות זה בכל מקום             

 לחותם עליה.

 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת המציע       שם מלא של החותם מטעם המציע תאריך          
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 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
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 י"בנספח 
 

 להיעדר ניגוד ענייניםהתחייבות 
 

 

 

  מציע הינו ה)אם למנהלנו, לבעלי השליטה ולנושאי המשרה מצהירים ומתחייבים בזה, שאין ולא יהיו לנו,  ,אנו הח"מ         .1

 אספקת המוצרים במהלך תקופת כל אדם ו/או תאגיד הקשור אלינו, לאו ו/או חברה(, לשותפינו )אם המציע הינו שותפות(             

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות  לאספקת 19/2018מס' הס.  מתן השירותים בהתאם למפורט במכרז פומבי ו            

 ככל "(, השירותים, אשר פורסם ע"י האוניברסיטה )להלן: "לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב            

 ו/או קשרים עסקיים ו/או קשרים אחרים עם גורמים כלשהם ישיר ו/או עקיף ניגוד עניינים שניבחר כמציע זוכה במכרז,             

 למתן השירותים לאוניברסיטה.לאספקת המוצרים ו, בקשר ישיר ו/או עקיף שיהיה בהם משום ניגוד עניינים            

 

עיסוקינו במסגרת מתן בכלל זה לא ידוע לנו על ניגוד עניינים קיים ו/או שאנו עלולים להימצא בו, בין במילוי תפקידינו ו/או  .2

 השירותים לאוניברסיטה לבין עניין אחר שלנו ו/או עניין של קרובינו ו/או עניין של גוף שאנו ו/או קרובינו קשורים בו.

 

מוסכם וידוע לנו, כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או סמכות אחרת המוקנית לאוניברסיטה עפ"י כל דין  .3

 . ו/או הסכם

 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת המציע       שם מלא של החותם מטעם המציע תאריך          
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 תל אביב באוניברסיטתלאספקת יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואה ע"ש גולדשלגר  19/2018מכרז מס' הס. 

 

 

 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 
 

 ג"ינספח 
 

 ת הזמנת רכשאודוגמ

 

 
 



 

 64מתוך  63עמוד 
 תל אביב באוניברסיטתלאספקת יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואה ע"ש גולדשלגר  19/2018מכרז מס' הס. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 64מתוך  64עמוד 
 תל אביב באוניברסיטתלאספקת יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לביה"ס לרפואה ע"ש גולדשלגר  19/2018מכרז מס' הס. 

 

 

 19/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 יחידות תרגול ואימון )סימולציה( דנטליות לאספקת 
 לביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב 

 
 

 ד"ינספח 
 

 פורמט טבלת חשבוניותדוגמת 
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