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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

.1 כללי ומהות ההתקשרות: 

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

 .1958-"חתשי, גבוהה להשכלה המועצה

"( מזמינה בזאת הגשת הצעות להפעלת האוניברסיטה" ו/או "המזמינה)להלן: " אביב-אוניברסיטת תל .1.1

עבור סגל עובדי האוניברסיטה  "(המכונות)להלן: " מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

בין היתר לספק, להציב ולתחזק באופן שוטף את  ,כוללים השירותים. "(השירותים)להלן: " הבאוניברסיט

 והכל במכונות החמים המשקאות להכנת איכותיים גלם חומרי של סדירה אספקהל אחראי להיות וכןהמכונות 

ו/או "המכרז" ו/או "מסמכי " ההזמנה)להלן: " נספחיה על הצעות להציע בהזמנה למפורט בהתאם

 ."(המכרז

כי במסמ י"ג בנספחסוג המכונה שבכוונתו לספק ולהתקין במסגרת הצעתו למכרז זה,  את יפרט המציע .1.1

האוניברסיטה  .נספח א'במפרט הטכני והשירות  2בהתאם למפורט בסעיף  ומאפייני המכונה יהימכרז זה. 

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתיר למציע הזוכה לספק מכונות בעלות מאפיינים שונים מהצעתו 

 שהינם מעבר לדרישות המינימום המפורטות.

 נציגי עם בתיאום יעשה הצבתן מקום כאשר, מכונות 17-כ ההינה טבאוניברסי להצבה משוערת מכונות כמות .1.1

 .האוניברסיטה

, בלבד מידע לצרכי הינם ובנספחיו זה במכרז המוצג והמידע המכרז במסמכי המפורטים הפעילות ואופי היקף .1.5

 הם אלא האמור בהיקף להזמנה האוניברסיטה מצד שהוא וסוג מין מכל התחייבות/או ו מצג מהווים אינם והם

 כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו עילה/או ו זכות במכרז למשתתף יקים לא זה מידע. בלבד הערכה מספקים

 /ם.מטעמה מי/או ו עובדיה/או ו האוניברסיטה

הגשת ההצעה למכרז זה, מהווה אישור והצהרה של  המציע, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  .1.6

 יברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם, בקשר למידע במכרז על נספחיו.ו/או תביעה ו/או זכות כלפי האונ

 "(פעימהת )להלן: "ויקבל תמורה עבור פעימת שתייה חמה במכונ "(הספקהמציע הזוכה )להלן " :התמורה .1.1

תהא עפ"י מחיר פעימת שתייה חמה  כאשר ,למסמכי המכרז ט'נספח בהסכם ההתקשרות  6בסעיף כמפורט 

 .של המציע הזוכה למכרז נספח ב'( הנקוב בטופס ההצעה הכספית כולל מע"מהמחיר ליחידה )

 המפורטיםהסף  תנאיב ההצעות של עמידתן תיבדקראשון,  בשלבהינו מכרז עם בחינה שלבית.  המכרז .1.1

 המפורטים ובתנאים באופן וידורגו יבדקו, הסף בתנאי עמדו אשר ההצעות רק, שני בשלבלהלן.  5בסעיף 

 משקלול 60% המהווהבין סעיף איכות  שיקלולעפ"י  ייעשה ההצעות דירוג. להלן 15-ו 14 בסעיפים

 .ההצעה שקלולמ 40% המהווה הכספית וההצעהההצעה, 
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 לבחורהאוניברסיטה אינה מתחייבת עם זאת מובהר כי  יחד. להלן 14כמפורט בסעיף  במכרז יבחר זוכה אחד .1.1

 של הבלעדי דעתה שיקול"י עפ הכול, שהוא מציע בכל או ביותר הזולה תהיה הכספית שהצעתו במציע

 . האוניברסיטה

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים, לצרף להצעתו את כל  .1.11

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

 12להלן, ולהגיש את הצעתו באופן המפורט בסעיף  7.5 -ו 7.4, 7.3ים עפ"י ההנחיות המפורטות בסעיפ

 להלן.

 .אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך –השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר  .1.11

.1 טבלת ריכוז תאריכים: 

 תאריך הליך

 11.6.2018 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 25.6.2018 מועד מענה על שאלות ההבהרה

 11:11עד השעה  1.1.1111 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים

 1.10.2018 מועד תוקף ההצעה  

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

אתר )להלן: " http://tenders.tau.ac.ilשכתובתו היא:  באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטההודעה 

 ."(המכרזים

.1 הבאים: נספחיםמסמכי המכרז כוללים את ה 

 תוכן הנספח נספחהמספר 

 הטכני והשירותמפרט  נספח א'

 טופס הצעה הכספית 'נספח ב

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

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

 1976-ציבוריים, התשל"ו

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

 להוכחת היקף מחזור כספי שנתי של המציעמבקר אישור רו"ח  ח ו'נספ

 5.2.2 -ו 5.2.1 תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף נספח ז'

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה נספח ח

 הסכם ההתקשרות נספח ט'

 נוסח ערבות ביצוע ההסכם נספח י'

 אישור עריכת ביטוח נספח י"א

 אמנת שירות – SLA נספח י"ב

 למילוי ע"י המציע –מפרט טכני נדרש מהמכונה  נספח י"ג

 דוגמת הזמנת רכש נספח י"ד

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

  

http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/
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.1 תקופת ההתקשרות: 

 חתימת החל ממועד חודשים( שישים) 61 הזוכה תהיה לתקופה של המציע עם ההתקשרותתקופת  .1.1

 ."(תקופת ההתקשרות)להלן: "  הסכם ההתקשרות על האוניברסיטה

 12 עד תקופות נוספות בנות שתי -הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות ב שמורהלאוניברסיטה בלבד  .1.1

( והכל בהתאם למפורט בהסכם "תקופת ההתקשרות המוארכת"אחת. )להלן:  חודשים כל)שנים עשר( 

 . (נספח ט') ההתקשרות

שמונים ) 11 ההארכות( עם המציע הזוכה תהיה כלי תקופת ההתקשרות המרבית האפשרית )כולל מובהר כ .1.1

 .חודשים (וארבעה

.5 תנאי סף להשתתפות במכרז: 

 , באופן מצטבר התנאים בכל בעצמועל המציע לעמוד  .להלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז זה

תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים ו/או מציעים ו/או גופים  לא. אמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמולא ב

 :אחדים במסגרת ההליך

 :תנאי סף כלליים .5.1

עפ"י דין במרשם המתנהל  המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה )שאינו תאגיד(, הרשום בישראל .5.1.1

 .עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו והינו עוסק מורשה לצורך מע"מ

 .1976 –רים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ומציע מחזיק בכל האישוה .5.1.1

כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע  .5.1.1

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

בדבר יכולתו של ום ספק לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קי .5.1.1

 המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

  :תנאי סף מקצועיים .5.1

המציע מוכר כיבואן רשמי לישראל או כמפיץ  - מורשה או מפיץ מורשה או משווק יבואן .5.1.1

המוצעות על ידו במסגרת  מכונותהבישראל מטעם יצרן מורשה מורשה בישראל או כמשווק 

 .ההצעה למכרז זה

מכונות  סיפק, במהלך השנתיים האחרונות טרם המועד להגשת ההצעה למכרז זה המציע: ניסיון .5.1.1

שני ללמכונות,  *ותחזוקה שירותי תפעולוהעניק  משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 במצטבר:מתקיימים כל התנאים הבאים  שלגבי כל אחד מהם לקוחות שונים

מש( מכונות משרד )ח 5לפחות של  הותחזוק הקשר עמו בהסכם הפעלהלקוח הת (1

לפחות במהלך השנתיים רצופים שישה חודשים  למשך אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 .האחרונות

 שישה חודשים במשך למכונה בממוצע בחודש שתייה חמהפעימות  200לפחות  הלקוח צרך (2

 לפחות במהלך השנתיים האחרונות. רצופים
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לא כולל ( ₪ מאה אלף)במילים:  111,111למציע מחזור כספי שנתי בסך של : מחזור כספי .5.1.1

מכונות משרד  *ותחזוקתמתן שירות, תפעול הנובעים מפעילותו בתחום , לפחות מע"מ לשנה

ו  2016בכל אחת משתי השנים הקלנדריות   ,ללקוחות שוניםאוטומטיות לממכר משקאות חמים 

 .בנפרד 2017 –

המכונה כולל בין היתר  תחזוקה שוטפת שלתפעול וכהגדרתם:  ותחזוקה * שירותי תפעול

בכל חומרי הגלם והמוצרים הנלווים לפעילות שוטפת של המכונות, טיפול  כלניקיון מלא ואספקת 

 שעות )בימי עבודה( לקריאת שירות. 24של המכונה ומענה תוך  תקלותה

 מוצרי המכונה המוצעים כשרים. 5.1.1

 חרף המגבלות הנקובות לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן: .5.1

לעיל יהיה המציע רשאי   5.2.3 -ו 5.2.2עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים לצורך  .5.1.1

להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי, לפי העניין, שנצברו על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או 

קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות חוק 

 "(.התאגיד הנרכשוכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות )להלן: " 1999 -החברות, תשנ"ט 

 המציע יצרף, נרכש תאגיד ידי על /ושנצברו/או מחזור כספי  ניסיון על להסתמך מציע ביקש

 המסמכים כל את וכן הנרכש מהתאגיד הפעילות רכישת על המעידים ומסמכים מידע גם, להצעה

 במהלך הנרכש התאגיד ידי על רשנצב הניסיון עם בקשר מכרז זה פי על הדרושים והמידע

 .הרלוונטית התקופה

לעיל, יהיה המציע רשאי להסתמך  5.2.3 -ו 5.2.2 הנקובים בסעיפים סףעמידה בתנאי ה לצורך .5.1.1

העוסק על ידי עוסק מורשה )שאינו תאגיד( )להלן: " /ושנצברו/או מחזור כספי על ניסיון 

, כאשר על ידי העוסק המורשהמת למועד ייסודו של המציע "(, במהלך התקופה הקודהמורשה

במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, העוסק המורשה 

 .מאמצעי השליטה במציע, לכל הפחות 51%הוא בעל 

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

 המציע יצרף, המורשה העוסק ידי על שנצבר ו/או מחזור כספי וןניסי על להסתמך מציע ביקש

 אמצעי ועל המורשה העוסק ידי על המציע של ייסודו על המעידים ומסמכים מידע גם, להצעה

 והמידע המסמכים כל את וכן המציע של ייסודו לאחר במציע המורשה העוסק של השליטה

 התקופה במהלך המורשה העוסק ידי על שנצבר הניסיון עם בקשרמכרז זה  פי על הדרושים

 .הרלוונטית

וכן  לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו של המציע תנאי הסףכי המציע נדרש לעמוד בכל  ,מובהר בזאת

 .כל תקופת ההתקשרות כולל תקופת ההתקשרות המוארכת במידה ותהא כזאתלמשך 

.6 נאי הסף:מסמכים ואישורים נדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בת 

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

המציע הינו תאגיד, יצרף גם נסח ו במידה. עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו תעודת רישום במרשם המתנהל

 חברה עדכני מרשם החברות. 

' גכנספח תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף  יצרף המציע 5.1.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  .6.1
למכרז ואישור מרואה חשבון או מפקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות 

למכרז או לחילופין, העתק אישור לפי סעיף  כנספח ד', בנוסח המצורף 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 . 1976-ים, התשל"ו)א( לחוק עסקאות גופים ציבורי2
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תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך  יצרף המציע 5.1.1 -ו  5.1.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  .6.1

דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע ומנהלו, והמציע ומנהלו אינם נמצאים בהליכי פשיטת רגל ו/או 

 . למכרז 'הפח כנספירוק, וכי לא קיימת למציע "הערת עסק חי", בנוסח המצורף 

בנוסח המצורף , מאומת בפני עורך דיןתצהיר יצרף המציע  5.1.1 -ו 5.11 להוכחת עמידתו בתנאי סף .6.1

  .המפורטים בנספח זההרלוונטיים יצרף את אחד מהמסמכים  ובנוסף ()למסמכי המכרז 'זכנספח 

בטופס המצורף  אישור חתום ע"י רו"ח מבקר מטעמו, יצרף המציע 5.1.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  .6.5

 .למכרז 'וכנספח 

 .בתוקףהעתק, תעודת כשרות  יצרף המציע 5.1.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  .6.6

וכן למכרז זה יהיו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעה  של המציע הזוכהכל האישורים, הרישיונות  .6.1

 סכם זה.ותקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתהא כזו, עפ"י ה לאורך כל תקופת ההתקשרות

לוודא חידוש כל הרישיונות במועדם. במקרה בו לא חודש אחד או יותר  הזוכה בלבד באחריות המציע

מהרישיונות הנדרשים, מכל סיבה שהיא, יש להודיע על אי חידוש הרישיון מידית לאוניברסיטה, לאנשי 

 להלן. 10.1הקשר המפורטים בסעיף 

.1 תנאים נוספים: 

 .בתשלום ההשתתפות במכרז אינה כרוכה .1.1

ולהגיש על גביהם את  ,המכרזים אתרבמציע המעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז  .1.1

 אין לשנות את מסמכי המכרז.ההצעה. 

 .להלן 11ההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם לאמור בסעיף  - ההצעה הכספית .1.1

למכרז, חתום  ט'נספח כעל המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף  - הסכם ההתקשרות .1.1

בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל עמוד )מלבד העמוד האחרון(, ובחתימה מלאה במקום המיועד 

. בנוסף, (לכל החתימות תצורף חותמת התאגיד)במידה והמציע הינו תאגיד לכך בעמוד האחרון של  ההסכם. 

 רש.בעמוד האחרון יש לאשר את החתימה ע"י עו"ד או רו"ח, כנד

על מציע שהינו תאגיד להגיש אישור חתום ע"י רו"ח או עו"ד, בדבר פרטי המציע ושמות מורשי החתימה  .1.5

 .מכרזמסמכי הל 'ח כנספחשיש בסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, בנוסח המפורט 

.1 אישור עריכת ביטוח וביטוח: 

ם בתחתית כל עמוד בראשי חתו א"כנספח יביטוח המצורף העל המציע לצרף להצעתו את אישור עריכת  .1.1

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

 .אבנספח י"תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לעריכת הביטוחים המפורטים  .1.1

 ן.להל 11ה להבהרות כמפורט בסעיף יכל הסתייגות לגבי  דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פני

 .לאחר הגשת הצעה למכרז, לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח

, בנוסח המצורף המציע שיבחר כמציע הזוכה במכרז יגיש לאוניברסיטה את אישור עריכת הביטוח רק .1.1

ואשר יהיה תקף לאורך כל תקופת ההתקשרות  חתום ע"י חברת הביטוח אכנספח י"המכרז  למסמכי

 .להלן 19ת )ככל שתהיה( , כמפורט בסעיף המוארכ ותקופת ההתקשרות
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.1 יון במסמכי המכרז:ע 

והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב. מסמכי , באתר המכרזיםמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום 

במפת הקמפוס שבאתר  20המכרז, יועמדו גם לעיון במזכירות יחידת ההספקה, בנין לוגיסטיקה ובטחון )בניין מס' 

אביב, -, אצל הגב' קלי שאלתיאל, קריית האוניברסיטה, רמת301ינטרנט של האוניברסיטה(, קומה ג', חדר מס' הא

 .03-6408631(. טלפון לבירורים: 14אביב )כניסה משער -תל

.11 והבהרות לגבי המכרז: פניות 

 ולאישור רז,מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכ .11.1

, באמצעות לעיל 1בסעיף  עד למועד המצויןיוכל לעשות זאת בכתב בלבד,  א("נספח י) הנדרש הביטוח

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

 mosheit@tauex.tau.ac.ilמר משה איטח שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא: ל

 shechtmanl@tauex.tau.ac.ilגב' לאה שכטמן שכתובת הדואר האלקטרוני שלה היא: ל

 :בטבלה במבנה המפורט להלן בלבד וורדבקובץ השאלות יוגשו  .11.1

 שאלה וסח קייםנ סעיף מספר עמוד מס"ד

     

כל פניה תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלח  .11.1

 האוניברסיטה את התשובות. 

 מובהר כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות אינם דוחים את המועד האחרון להגשת הצעות. .11.1

עד למועד המצוין  ,המכרזים אתרבפרסום התשובות באמצעות האוניברסיטה תענה לשאלות ההבהרה  .11.5

 לעיל. 2בסעיף 

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או  .11.6

 לענות באופן חלקי על שאלות מסוימות. 

סיטה בקשר עם המכרז, כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י האוניבר .11.1

, בין אם לפני פרסום תשובות לשאלות ההבהרה ובין אם מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז

ולמציע לא תהא כל טענה כלפי האוניברסיטה  ,ויחייבו את כל המציעים מכרזיםהאתר ב, יפורסמו אחרי

 בעניין אי קבלת המידע. 

למציעים )ככל שיהיו(, יצורפו על ידם להצעתם, כשהן חתומות  תשובות, הבהרות והודעות שינוי שיישלחו .11.1

, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, על ידם

 הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע ומתנאי המכרז.

 לכל הבהרה של האוניברסיטה, אלא אם ניתנה בכתב, ופורסמה   למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף .11.1

 ,  ו/או אם נשלחה בדואר אלקטרוני.המכרזים אתרב

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה ע"י המציעים )כולם  .11.11

לכל דבר ועניין כפרשנות או חלקם( או ניתנה הבהרה ע"י האוניברסיטה, פרשנות ועדת המכרזים תחשב 

המחייבת, והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר אי בהירות, סתירה ו/או אי התאמה במסמכי 

 המכרז.

  

mailto:mosheit@tauex.tau.ac.il
mailto:shechtmanl@tauex.tau.ac.il
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.11 הצעה הכספית:ה 

 מילוי ההצעה הכספית כמפורט להלן: .11.1

כשהוא מלא וחתום בלבד,  נספח ב'על גבי טופס ההצעה הכספית  הכספית המציע יגיש את הצעתו (1

 .(החתימה תהיה של מורשי החתימה בצרוף חותמת התאגיד המציע הינו תאגיד,דרש )במידה וכנ

 .בעט עם דיו בצבע כחולבמקומות המתאימים יש למלא את טופס ההצעה הכספית  (2

וי, ורישום הפרט הנכון אין לבצע מחיקות בטיפקס. כל מחיקה תיעשה ע"י שרטוט קו על פני הפרט השג (3

 .התאגיד )ככל שהמציע הינו תאגיד( תמו מורשי החתימה בצרוף חותמתהתיקון, יחבצדו. ליד 

ו/או אי  אין לשנות את טופס ההצעה הכספית, אין להתנות עליו ואין לסייגו. רישום הסתייגות ו/או הערה .11.1

 .עלול לגרום לפסילת ההצעה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים מילוי כנדרש,

 כלכוללים את ו כולל מע"מ בש"ח וקבועים סופיים מחיריםהמציע לנקוב  על :מחירים מוצעים .11.1

)אך מבלי לגרוע(  לאוניברסיטה על כל הכרוך בכך לרבות בהספקת הטוביןההוצאות והעלויות הכרוכות 

הצבת המכונות, חומרי גלם למילוי במכונה כגון: פולי קפה איכותיים, אבקת חלב איכותית, כוסות חד 

ת מכונה לחודש, עלויות תפעול, תחזוקה שוטפת, הובלה והתקנה ביחידות השונות פעמיות, שכירו

שכר עבודה לעובדים, תנאים ועלויות הניהול, ביטוח הוצאות בתום החוזה, פינוי באוניברסיטה, 

והעלויות הכרוכות במתן  מציעמיסים, הוצאות מנהלה ורווח ה סוציאליים, הוצאות ביטוחים, הובלה,

 למכרז זה. נספח א'ניברסיטה , עפ"י המפורט במפרט השירות והטכני השירותים לאו

בש"ח לפעימת  המחיר המרבי" ,בעמודה הצבועה באפור, שבטופס ההצעה הכספית בטבלה .11.1.1

 .לאותו מרכיב רביממצוין מחיר  כולל מע"מ" שתייה חמה

ייה בש"ח לפעימת שתהצעת מחיר בעלת הכותרת: "בעמודה , שבטופס ההצעה הכספית בטבלה .11.1.1

 המציע נדרש לציין מחיר למרכיב. חמה כולל מע"מ"

למרכיב, רשאית  (הצבועה באפורבמקרה בו המציע יחרוג מהמחיר המרבי )שנקוב בעמודה  .11.1.1

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

 .אפסאו  שליליציע מחיר אינו רשאי להאגורות ו 10מתבקש להציע מחיר בכפולות של המציע  .11.1.1

.11 הגשת ההצעה: 

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מציע שיגיש יותר מהצעה אחת,  .בלבד אחתמציע יכול להגיש הצעה  .11.1

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

מן : מקור אחד שיסו( עותקים2ושלמה בשני )יש להגיש את ההצעה בשפה העברית כשהיא חתומה, מלאה  .11.1

 ". העתק" והעתק זהה למקור שיסומן כ"מקורכ"

כשהם חתומים על ידו. על נציג  מסמכי המכרז על נספחיהם עפ"י סדר הופעתם במכרזכל יש להגיש את  .11.1

בעט עם  המציע )שהינו מורשה חתימה מטעם המציע( לחתום על כל מסמכי המכרז וההסכם בראשי תיבות

שקיימת( בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים  )ככל ובצרוף חותמת המציע דיו בצבע כחול

והבנתם, ובכלל זה על כל המסמכים שצורפו להצעה ללא יוצא מן הכלל. במקומות בהם נדרשת חתימה 

 )ככל שקיימת(. ם חתימה מלאה בצרוף חותמת המציעמלאה, יש לחתו

 .ולבמקומות בהם נדרש למלא פרטים באופן ידני, יש למלא בעט עם דיו בצבע כח .11.1

 :השנייה הפנימיתההצעה, להכניס במעטפה  מסמכי עם ביחדנדרש להגיש  .11.5

  שממולא ע"י המציע. י"ג נספח –רט הטכני של המכונה המפאת  (1

 תמונת קטלוג ברורה של המכונה המוצעת (2
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סגורות היטב כמפורט   מעטפות פנימיות 2ובתוכה  במעטפה חיצונית אחת סגורה היטבההצעה תוגש  .11.6

מס' פומבי  מכרז": להלן. על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט לכיתוב 12.6.2 -ו 12.6.1בסעיפים 

 ."להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים באוניברסיטת תל אביב 12/2018הס' 

חתומה ע"י  למכרז 'בנספח המעטפה הפנימית הראשונה תכלול את טופס ההצעה הכספית  .11.6.1

מודפסים,  )מקור אחד שיסומן "מקור" ועותק זהה למקור שיסומן  עותקים 2 -ב המציע כנדרש,

"העתק"(. המעטפה תהיה סגורה היטב ולא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבד הכיתוב: 
להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות  12/2018מכרז פומבי מס' הס' "

 ולהכניסה היטב לסגור יש ההמעטפ את ."1מעטפה מס'   –חמים באוניברסיטת תל אביב 

 .החיצונית למעטפה

המעטפה הפנימית השנייה תכלול את כל המסמכים האחרים )מסמכי המכרז כולל הסכם  .11.6.1

ההתקשרות, כל האישורים נדרשים להוכחת תנאי הסף, מסמכי הבהרות )ככל שיהיו( וכל מסמך 

קור שיסומן "העתק"(. עותקים )מקור אחד שיסומן "מקור" ועותק זהה למ 2 -נדרש(, שיוגשו ב

מכרז פומבי "המעטפה תהיה סגורה היטב ולא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבד הכיתוב: 

להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים  12/2018מס' הס' 

 למעטפה ולהכניסה היטב לסגור יש המעטפה את ."2מעטפה מס'  –באוניברסיטת תל אביב 

 .החיצונית

במסמכי המכרז האחרים.  נהבטופס הצעת המחיר ולא לציי רקפיד לציין את הצעת המחיר יש להק .11.1

הצעה הכספית של המציע במסמכים ההאוניברסיטה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה אשר תכלול את 

 .בטופס המיועד לכךאחרים מלבד 

  .ט'נספח מודגש בזאת, כי אין לציין את עלות ההצעה על גבי הסכם ההתקשרות  .11.1

לתשומת לב המציעים, אם כמות המסמכים רבה, באופן שאינו מאפשר הכנסת שני חלקי ההצעה לתוך  .11.1

מעטפה שלישית חיצונית, אזי ניתן להגיש בנפרד את שתי המעטפות ולהכניסן בנפרד לתוך תיבת 

המכרזים. אם בשל כמות החומר לא ניתן להכניס אחת או יותר מן המעטפות לתוך תיבת המכרזים, יש 

 לפעול עפ"י הנחיות עובד/ת האוניברסיטה.

להחתים בשעון אלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים( ולהפקיד בתיבת את המעטפה הסגורה יש  .11.11

(, בניין לוגיסטיקה ובטחון )בניין מס' 14אביב )כניסה משער -במשרדי אוניברסיטת תלהמכרזים הנמצאת 

 - 15:00בין השעות  301טה(, קומה ג', חדר מס' במפת הקמפוס שבאתר האינטרנט של האוניברסי 20

 .לעיל 2אצל הגב' קלי שאלתיאל עד למועד האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף  9:00

הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים )צוין  תוחתם בשעון הדיגיטליעל המציע לוודא כי המעטפה הסגורה  .11.11

 .םעליה תאריך ושעת הגשת ההצעה( בטרם הפקדתה בתיבת המכרזי

 !את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר .11.11

 המציעים לא יוכלו להיכנס לשטח האוניברסיטה עם רכב. .11.11

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו,  .11.11

ם האוניברסיטה בהסכם  לדעת המציע, חשיבות ו/או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר ע

במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו, והוא יהיה מנוע 

 מלטעון כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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.11 המועד האחרון להגשת ההצעות: 

 לעיל. 2המועד האחרון להגשת ההצעות הינו כמצוין בסעיף  .11.1

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

 לא תתקבל ולא תובא לדיון! -הצעות 

האוניברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת  .11.1

. הודיעה האוניברסיטה על דחיית "המכרזים אתר"בלפני פתיחת ההצעות, ובלבד שהודעה על כך תפורסם 

המועד האחרון, ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת יותר של האוניברסיטה, כ"מועד האחרון" במכרז 

 זה, לכל דבר ועניין ובכל מקום במסמכי המכרז.

.11 תהליך בחירת המציע הזוכה: 

 :המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית, אשר ינוהל באופן כמפורט להלן

 ר השלבתיאו שלב

 בתנאי סף  ת המציעיםבדיקת עמיד א

 ב
 2( והשוואה למפרט הטכני המבוקש )סעיף י"ג)נספח  המוצעת בדיקת המפרט הטכני של המכונה

 GO NO GOנספח א'( רק מכונות שעמדו במפרט הטכני המבוקש יעברו לבחינת האיכות 

 ג
מהציון   60%לב זה מהווה  ש. ושלב ב' הכשירות אשר עברו את שלב א'ההצעות  איכותבחינת 

 המשוקלל להצעה.

 מהציון המשוקלל להצעה. 40%שלב זה מהווה   .'גבדיקה כספית של ההצעות אשר עברו את שלב  ד

 .הכולל של כל הצעה והחלטה על ההצעה הזוכה במכרזהניקוד חישוב  ה

  בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף למכרז זה -שלב א'  .11.1
רק הצעות . לעיל 5צעות לצורך קביעת עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיף בשלב זה תיבדקנה הה

 .אשר עמדו בכל אחד מתנאי הסף, יעברו לשלב ב'

  בדיקת המפרט הטכני של המכונה המוצעת –שלב ב'  .11.1
המפרט הטכני של המכונה המוצעת  אתשיבדוק  "(צוות הבדיקה)להלן: " ועדת המכרזים תמנה צוות בדיקה

רק . נספח א'( 2שמולא ע"י המציע( מול המפרט הטכני המבוקש של המכונה )כמפורט בסעיף  "גי)נספח 

 .GO NO GO –מפרט הטכני המבוקש יעברו לשלב ג' "בחינת האיכות" כל סעיפי השעמדו ב מכונות

  משקלול ההצעה 61%מהווה  – איכות בחינתשלב ג'  .11.1
מפורט בסעיף וינקד עפ"י הטבלאות כ ותדה המפורטיבחן את הצעת המציע עפ"י אמות המי "צוות הבדיקה"

 ."בחינת האיכותלהלן " 15

 :של כל הצעה יחושב כך האיכותיהניקוד 

 = ניקוד איכותי
 ציון האיכות שניתן למציע ע"י צוות הבדיקה

X  60 
100 

 .משקלול ההצעה 11%מהווה  -בדיקת ההצעה הכספית  -' דשלב  .11.1

עברו את כל מעטפות ההצעה הכספית של המציעים אשר  זיםע"י ועדת המכרבשלב זה יפתחו  .11.1.1

 "(.רותיהכש ההצעות)להלן: " .ג'(-שלושת השלבים )א'
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בה הוצע הסכום הנמוך ביותר תיחשב כהצעה ההצעה הכספית  :חישוב הניקוד הכספי של ההצעה .11.1.1

 שאר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליה לפינקודות. ה 40תקבל את מירב  הזולה ביותר והיא

 הנוסחה הבאה:

 = ניקוד כספי
 הזולה ביותר בש"ח הצעת המחיר

X 40 
 הנבדקת בש"ח הצעת המחיר

 חישוב הניקוד הכולל ובחירת ההצעה הזוכה: –' השלב  .11.5

ע"י חיבור מספר  "הניקוד הכולל"בתום בדיקת ההצעות הכספיות, יחושב לכל אחת מההצעות  .11.5.1

 .קיבלה ברכיב המחירשההצעה ר הנקודות קיבלה ברכיב האיכות עם מספשההצעה הנקודות 

 הגבוההכולל הצעה בעלת הניקוד תמצא כהצעתו עמד בכל התנאים שפורטו לעיל ומציע אשר  .11.5.1

 .זוכה, בכפוף לאמור במסמכי מכרז זה כמציעיוכרז  –ביותר 

.15 בחינת האיכות 

להלן אמות המידה המפורטים ועפ"י  . הבחינה תעשה'ב שלב אתשעברה את הצעת המציע רק צוות הבדיקה יבחן 

  יינתן הניקוד האיכותי.ו

. בעמודת בנפרדמוגדר לכל סעיף וסעיף שסולם הניקוד על פי כל אחד מחברי צוות הבדיקה ינקד כל סעיף : ניקוד

שניתן ע"י צוות הבדיקה. סיכום הממוצע כל סעיף, כפי שיחושב עפ"י הניקוד של "ניקוד בפועל" יירשם הניקוד 

 ת האיכות.טבלאחת מבכל סעיף, יהווה את ניקוד האיכות  כל שלהניקוד 

 בבדיקת האיכות: חוות דעת מלקוחות ראשון סעיף .15.1

 5.2.2שני הלקוחות שהמציע פירט כעמידה בתנאי סף קבלת חוות דעת על המציע מהאוניברסיטה תפנה ל

 . 'זנספח בופרטיהם מופיעים 

: שורההניקוד לכל  ,כל אחד מהמדדים המפורטים להלןניקוד ב כל לקוח ייתן למציע ,במסגרת חוות הדעת

 .הוא ממוצע הניקוד שניתן ע"י שני הלקוחות שורהחישוב הניקוד הסופי לכל  מצוין. 5גרוע עד  0 -מ

 איכות "חוות דעת מלקוחות" חינת: ב1טבלה מספר 

 תיאור בחינת האיכות מס"ד
ניקוד מרבי 

 לשורה

 נקודות 5 בקשות הלקוחתיאום ושיתוף פעולה והענות הספק ל  .1

 נקודות 5 מקצועיות במתן השירות ופתרון בעיות  .2

 נקודות 5 מים של מגוון השתייה החמה המופקות במכונהטע  .3

 נקודות 5 נוחות הפעלת המכונה  .4

 נקודות 5 התרשמות והמלצה כללית על המציע   .5

 נקודות 15 1סה"כ ניקוד מרבי לטבלה מספר  .6
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 המכונה המוצעת הפעלה ניסיונית שליכות: בבדיקת האשני  סעיף .15.1

שהציע )במפרט הטכני( למכונה  דומה אוזהה  ה לממכר משקאות חמיםמכונ באוניברסיטההמציע יציב 

וכן חומרי הגלם להכנת השתייה החמה יהיו אותם ח"ג שימולאו במכונה שתבחר  במסגרת הצעתו למכרז זה

ביום השלישי.  12:00 ביום הראשון עד השעה 12:00 ימי עבודה משעה 3-היא תוצב ל בהליך מכרז זה.

 יתבצענתה, מילוי המצרכים והכוסות הבאת המכונה, התקמיקום הצבת המכונה יימסר ע"י האוניברסיטה. 

ולקבל את  אם מראש מול מחלקת הבינוי וההנדסהע"י המציע ובאחריותו לת  ללא כל עלות לאוניברסיטה

 אישורם.

 

 .להלן 2מטרים המפורטים בטבלה מס' עפ"י הפר מכונהצוות הבדיקה יבדוק את ה

הניקוד הסופי לכל סעיף הוא  סעיף )עפ"י הניקוד הרשום(,כל אחד מחברי הצוות ינקד באופן אישי כל 

 .כל צוות הבדיקהממוצע הניקוד שניתן ע"י 

  "הפעלה ניסיונית של המכונה: בחינת איכות "2טבלה מספר 

 תיאור בחינת האיכות מס"ד
וד מרבי ניק

 לשורה

1.  

)חמישה( הסוגים הללו חייבים להיות כאפשרויות בחירה:  5סוגי משקאות בסיסיים 

 אספרסו, קפה הפוך, קפוצ'ינו, שוקו ותה. 

 2לחמשת הסוגים המפורטים לעיל יקבל מעבר כל משקה חם שניתן להכין במכונה, 

 (נקודות 10ניתן לצבור בסעיף זה עד ) נקודות.

 נקודות 10

 נקודות 3 (מצוין 3גרוע עד  0 -מ)ניקוד:  ת הפעלת המכונהנוחו  .2

 נקודות 3 (מצוין 3גרוע עד  0 -מ)ניקוד:  מהירות הכנת המשקה  .3

 נקודות 9 (מצוין 9גרוע עד  0 -מ)ניקוד:  ביצוע הפעולה של הכנת המשקה )בצורה שקטה(  .4

 נקודות 5 (מצוין 5גרוע עד  0 -מ)ניקוד:  כללית מהמכונההתרשמות   .5

 נקודות 11 1סה"כ ניקוד מרבי לטבלה מספר   .6

 בבדיקת האיכות: טעימות של המשקאות החמים שלישי סעיף .15.1

המשקאות הבסיסיים: אספרסו, קפה הפוך, קפוצ'ינו,  חמשתכל אחד מחברי צוות הבדיקה יטעם וישתה את 

רי הצוות ינקד כל אחד מחבאת המשקאות החמים הנוספים שיש לכל מכונה להציע.  בנוסףשוקו ותה, ו

הניקוד הסופי לכל סעיף הוא ממוצע הניקוד שניתן ע"י כל  סעיף )עפ"י הניקוד הרשום(,באופן אישי כל 

 . צוות הבדיקה

 נקודות. 16מינימום ניקוד איכות של נקודות ונדרש להשיג  45טבלה זו ניתן להשיג מקסימום ב

 : בחינת איכות "טעימות של משקאות החמים"3טבלה מספר 

 תיאור בחינת האיכות "דמס
ניקוד מרבי 

 לשורה

1.  
 המשקאות הבסיסיים )אספרסו, קפה הפוך, קפוצ'ינו, שוקו ותה( 5טעמם של 

 (מצוין 12גרוע עד  0 -מ)ניקוד: 
 נקודות 12

 נקודות 12 (מצוין 12גרוע עד  0 -מ)ניקוד:  המשקאות הבסיסיים 5-העדר טעם לוואי ל  .2

3.  
 .ים שהמכונה מכינההמשקאות החמים הנוספטעמם של 

 (מצוין 12גרוע עד  0 -מ)ניקוד: 
 נקודות 12

4.  
אפשרויות לגיוון במתיקות של המשקאות החמים )תוספת סוכר, הקטנת סוכר, 

 (מצוין 9גרוע עד  0 -מ)ניקוד:  משקאות ללא תוספת סוכר(.
 נקודות 9

5.  
 1סה"כ ניקוד מרבי לטבלה מספר 

 דותנקו 16ונדרש להשיג מינימום ניקוד של 
 נקודות 15
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 :האיכותי הניקוד חישוב .15.1

 75מינימום  נדרשנקודות, ו 100ניתן להשיג מקסימום לעיל  15.3 – 15.1הטבלאות בסעיפים  3בסיכום 

 .נקודות בסעיף השלישי 36מתוכם מינימום  נקודות איכות

ת(, או אם רק נקודו 75הצעה לא קיבלה את ניקוד האיכות המינימאלי הנדרש, כאמור לעיל ) במידה ואף

הצעה אחת קיבלה את ניקוד האיכות המינימאלי הנדרש, רשאית ועדת המכרזים, אך אינה חייבת, בהתאם 

נקודות איכות וכן הלאה במדרג קבוע  74לשיקול דעתה, לקבוע ניקוד סף איכותי נמוך יותר, בגובה של 

 נקודות איכות.  70נקודה עד לניקוד מינימאלי של  1של 

.16 הערות כלליות: –הזוכה בחירת ההצעה  

 .האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .16.1

ב לחוק חובת המכרזים, 2במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה" כהגדרתו בסעיף  .16.1

 .לחוק זהב 2ף , וזאת רק אם צורפו להצעה בעת הגשתה אישור רו"ח ותצהיר כנדרש בסעי1992-תשנ"ב

, אזי מבלי הניקוד המשוקלל הסופי זההבכל מקרה שבו תתקבלנה בהליך המכרז, שתי הצעות או יותר בהן  .16.1

פי דין, תהיה האוניברסיטה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה -לגרוע מכל זכות שקיימת לאוניברסיטה על

ו/או  Best & Finalליך של הבלעדי, לפנות למציעים האמורים בבקשה להגשת הצעות מחיר מתוקנות, בה

 .לערוך הגרלה בין ההצעות הזהות

הניקוד המשוקלל , לא יהיה רשאי מי מבעלי Best & Finalלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת הליך  .16.1

להגיש הצעה גבוהה יותר לעומת הצעתו הקודמת. לא השתתף מי מבעלי ההצעות הזהות בהליך  יםהזה הסופי

Best & Finalיש הצעה גבוהה יותר לעומת הצעתו הקודמת, תחשב הצעתו המקורית כהצעתו , או הג

 .הכספית

.11 תוקף ההצעה: 

ימים נוספים לאחר מתן ההחלטה, וזאת  60ההצעה תעמוד בתוקפה עד להחלטה בדבר ההצעה הזוכה ולמשך  .11.1

ה מכל למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנ

סיבה שהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה שדורגה במקום הבא אחריה 

כזוכה במכרז ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע זה תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף 

 להשתתפות במכרז. 

( יום ממועד 60חר חלוף שישים )ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בדרוג כאמור לעיל, גם לא .11.1

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

.11 זכות העיון במסמכי המכרז: 

-המציע מצהיר, כי ידוע לו שעפ"י תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע .11.1

 ה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה ויזכה.(, ייתכן שתהיינ"התקנות")להלן:  2010
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מבלי לגרוע משיקול דעתה של האוניברסיטה וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו,  .11.1

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

עים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי אשר העיון בהם על ידי המצי

"(. בקשה לסודיות, תתייחס באופן בקשה לסודיותואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור )להלן: "

פרטני לפרקים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה. בנוסף, על המציע לנמק במסגרת ההצעה את הטעמים לבקשת 

 .ל פרק וסעיף עבורם היא מתבקשתהסודיות עבור כ

 מובהר בזאת כי ההצעה הכספית על כל מרכיביה התמחירים אינה סוד מסחרי ו/או מקצועי. .11.1

מהם הנתונים ו/או האם לקבל את הבקשה לסודיות ואם לקבלה, האוניברסיטה תחליט, על פי שיקול דעתה,  .11.1

יון המוקנות על פי התקנות, וזאת מבלי המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, כחלק מזכות הע

 .שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת במפורש לכך שמציע יהיה מנוע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות  .11.5

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

 האמור.

זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה/שיק בנקאי לפקודת  .11.6

 ש"ח )לא גובים מע"מ(, לכיסוי העלות הכרוכה בכך. 500אביב בסך -אוניברסיטת תל

.11 התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז: 

זוכה לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף ציע המלאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבקש ה - הסכם התקשרות .11.1

 תיוהסתייגוכל ללא בכפוף להבהרות שפורסמו במסגרת הליכי המכרז )ככל שפורסמו(, למכרז  ט'נספח כ

ימי עבודה מקבלת  7בשלושה עותקים נוספים, כמקובל באוניברסיטה, ולהמציאם לאוניברסיטה תוך  נוספות,

 ההודעה על הזכייה במכרז

חתום בתחתית כל  א"יכנספח על המציע לצרף להצעתו את אישור עריכת ביטוח המצורף  – עריכת ביטוח .11.1

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

כל  .א"י בנספחהמפורטים   לעריכת הביטוחיםמופנית לדרישות האוניברסיטה  תשומת לב המציעים

גבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות כמפורט הסתייגויות ל
 .. לאחר הגשת הצעה למכרז, לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוחלעיל 10בסעיף 

מובהר בזאת שהמכונות המסופקות ע"י המציע הזוכה הינם באחריותו הבלעדית כך שאת כל הביטוחים  .11.1

זוכה לרכוש לרבות ביטוחים כנגד גניבה / נזק/ ונדליזם / כח עליון הנחוצים על פי כל דין באחריות המציע ה

 .וכו'

או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח  - ערבות בנקאית .11.1

 11,111בסכום של  אוטונומית וצמודה, להבטחת ביצוע התחייבויותיו, 1981–על עסקי הביטוח, התשמ"א

 .לא יתקבל צילום של הערבות י'כנספח בנוסח המצורף למכרז זה ₪(   פיםעשרת אל₪ )

במשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת )ככל שתהיה(, ובתוספת הערבות תהיה בתוקף  .11.5

 יום. המציע הזוכה מתחייב להאריך את תוקף הערבות בכל מקרה של הארכת ההתקשרות. 60

תקשרות מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנדרשות מהמציע הזוכה. אם חתימת האוניברסיטה על הסכם הה .11.6

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

אישור עריכת ביטוח כנדרש ו/או לא יספק ערבות בנקאית כנדרש, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות 

 ם ההתקשרות עם הזוכה.לא לחתום על הסכ
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ו/או לא ימציא האוניברסיטה,  ע"יבמקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע  .11.1

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

לבטל ו אות את ההצעה כבטלה מעיקרההאוניברסיטה רשאית לר יהתה, לעיל 19.4הערבות הנזכרת בסעיף 

 .ולתבוע מהמציע הזוכה את נזקיה לאלתר את זכייתו במכרז

.11 בחירת כשיר שני: 

האוניברסיטה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום שני  .11.1

 "(. הכשיר השניככשיר שני )להלן: "

ינהג שלא בתום לב ו/או ההתקשרות עמו לא תצא לפועל או לא  אם לא יעמוד הזוכה בדרישות המכרז ו/או .11.1

תעלה יפה מכל סיבה שהיא, רשאית האוניברסיטה בתקופה שתחילתה מיום חתימתה על הסכם ההתקשרות 

חודשים )או תקופה אחרת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים(, עפ"י שיקול דעתה  12עם הזוכה ועד תום  

, בהתאם לתנאי המכרז, להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הכשיר השני, הבלעדי, להתקשר עם הכשיר השני

במקום עם המציע הזוכה. היה והחליטה כן האוניברסיטה, תפנה אל הכשיר השני וזה מתחייב לענות לפניית 

ימי עבודה ולהודיע על הסכמתו להיכנס לנעלי המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל  5האוניברסיטה תוך 

 .ותיו וחלקיותנאיו, דריש

.11 שינוי היקף המכרז או ביטול המכרז: 

לא יהיה בעצם פרסום המכרז, ו/או בקבלת הצעות, ו/או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל  .11.1

 (.ט'נספח ) סיטה והמציע הזוכה הסכם ההתקשרותעוד לא ייחתם ע"י האוניבר

ו לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז האוניברסיטה רשאית לצמצם או להגדיל את היקף המכרז א .11.1

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

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

 . הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה

בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את המכרז גם  .11.1

 בכל אחד מהמקרים האלה:

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנראה  .11.1.1

ר אותו נוהגת לאוניברסיטה כמחיר הוגן וסביר לשירותים הניתנים, וזאת בהסתמך על המחי

האוניברסיטה לשלם עבור רכישת השירותים נושא מכרז זה, ו/או המסגרת התקציבית שאושרה 

 לקבלת השירותים.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור  .11.1.1

 הסדר כובל.

מכל סיבה שהיא, לא תהיה למי מן המציעים החליטה האוניברסיטה על ביטול המכרז או על שינויי היקפו  .11.1

 במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי מי מטעמה.

.11 עדיפות בין מסמכים: 

 מסמכי המכרז יתפרשו, ככל הניתן, כמקשה אחת וכמשלימים זה את זה.  .11.1

 הנספחיםז )להלן: "למכר 'א נספחבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין  .11.1

יגבר על האמור במסמכי המכרז האחרים,  'אנספח . םייהמקצוע ים"(, תינתן עדיפות לנספחהמקצועיים

ובכלל זה על הסכם ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין נספח שאיננו 

 ברסיטה באופן סופי.מקצועי, תינתן עדיפות למסמכי המכרז. בכל מקרה אחר, תכריע האוני
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( המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות ט'נספח הסכם ההתקשרות ) .11.1

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

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

נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח 

על האמור במסמכי המכרז האחרים, ובכלל יגבר  'אנספח הכתוב במכרז זה. יחד עם זאת מובהר ומודגש כי 

 זה על הסכם ההתקשרות.

ירה ו/או אי התאמה בין האמור במודעה אשר פורסמה בעיתונות ו/או במסמכי המכרז בכל מקרה של סת .11.1

, "המכרזים אתר"ב המצויים בידי מי מהמציעים לבין מסמכי המכרז בנוסחם המעודכן האחרון הקיימים

 .יגברו האחרונים

.11 הוראות נוספות: 

מי מהמציעים, לרבות מהמציע מובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין מ .11.1

 "( שירותיםהמציע הזוכהשהצעתו נבחרה ע"י ועדת המכרזים של האוניברסיטה כהצעה הזוכה )להלן: "

בהיקף כלשהו, וכי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להזמין  שירותים מכל ספק אחר, עפ"י שיקול 

 . דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה

בזאת המציע באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך בהגשת הצעה למכרז זה, מוותר 

  לרבות במקרה בו לא יוזמנו שירותים כלל.

 התבקש במפורש להוסיףא או כל הסתייגות לגביהם, אשר המציע לו/ ,שינוי או תוספת במסמכי המכרז כל .11.1

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

, כאילו לא נכתבו, ואף עלולים לגרום לפסילתה ל פיהעבחשבון בעת הדיון בהצעה או בעת ההתקשרות 

 .שיקול דעת האוניברסיטה עפ"ישל ההצעה, 

לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות  23.2על אף האמור בסעיף  .11.1

עיל, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא המפורטות בסעיף זה ל

 ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.

התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע ו/או מצג אחר  .11.1

מלאים ו/או מדויקים, רשאית המזמינה לפסול שהציג המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, 

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

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם   - ניסיון קודם .11.5

א כי קיימת האוניברסיטה, כספק שירותים, ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש, ו/או שנמצ

בעיה באמינותו ו/או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. או לחליפין, מציע אשר 

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

וף לשיקול דעתה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפ

 הבלעדי של האוניברסיטה. 

האוניברסיטה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה ו/או לנזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו במכרז זה,  .11.6

ו/או בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. המציע יישא בעצמו ועל חשבונו בהוצאות 

לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או לשיפוי מאת ההשתתפות במכרז והכנת ההצעה והגשתה, ובכל מקרה, 

האוניברסיטה בגין הוצאות אלה, לרבות במקרה של ביטול המכרז, ובמקרה של פסילת הצעת המציע ולא 

 תהיה לו כל טענה ו/או תביעה לפיצוי ו/או לשיפוי מאת האוניברסיטה בשל האמור לעיל או כל חלק ממנו. 

ניברסיטה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של האו .11.1

 אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.
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סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  .11.1

 לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 ל, עפ"י הנתונים שנמסרו לאוניברסיטה ע"י המציע.הודעות תשלחנה בדוא" .11.1

 
 בברכה

 אבי וייס

 מזכיר ועדת המכרזים

 אביב-אוניברסיטת תל
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 רשימת מסמכים להגשה

 על המציע להגיש עם הצעתו את המסמכים המפורטים להלן. 

י המכרז מובהר כי רשימה זו באה להקל על המציע בלבד ואין בה כדי להסיר אחריות מהמציע לקריאת מסמכ

בשלמותם, ולהגשת הצעה ערוכה כנדרש ובהתאם לתנאי המכרז. במקרה של סתירה בין רשימה זו למסמכי המכרז, 

 גובר האמור במסמכי המכרז.

 1מעטפה פנימית מספר 

 מסמך  מס"ד
נוסח 

 בנספח
 צורף

 במעטפה סגורה וחתומהטופס ההצעה כספית   .1

 

 ב'

 

 

 2 פרמעטפה פנימית מס

 

  

 + העתק( מסמך )מקור מס"ד
נוסח 

 בנספח
 צורף

  - מסמכי המכרז עצמו חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד  .1

  א' חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד –מפרט השירות והטכני  .1

1.  
העתק, כשהוא מאושר כמתאים למקור, של תעודת רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי 

 תאגידים מסוגו של המציע
-  

1.  
 ני מרשם החברות. )מסמך זה יצורף רק ע"י מציע שהינו תאגיד(.נסח חברה עדכ

 את הנסח ניתן להפיק באתר האינטרנט של רשות התאגידים
-  

  ג' 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5

6.  
אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות 

 1976-ריים, התשל"וגופים  ציבו
  ד'

  - אישור תקף על ניהול ספרים כדין  .1

  - אישור תקף על שיעור ניכוי מס במקור  .1

  - תעודת עוסק מורשה  .1

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

  'ו אישור רו"ח להוכחת היקף מחזור כספי  .11

  'ז 5.2.2ו  5.2.1סעיפים  קצועייםמתצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ה  .11

  - יש לצרף תעודת יבואן בתוקף –במידה והמציע הינו יבואן   .11

  - יש לצרף מסמך אישור מפיץ מורשה –במידה והמציע הינו מפיץ מורשה   .11

  - יש לצרף מסמך משווק מורשה –במידה והמציע הינו משווק מורשה   .15

  - ה חמהשל חומרי הגלם להכנת שתיי תעודת כשרות  .16

  'ח אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה )מורשי חתימה(  .11

  ט' הסכם ההתקשרות   .11

  י' נוסח ערבות ביצוע הסכם  .11
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 מסמך )מקור + העתק( מס"ד
נוסח 

 בנספח
 צורף

  אי" אישור עריכת ביטוח  .11

  בי"  SLAאמנת שירות   .11

  י"ג למילוי ע"י המציע –מפרט טכני נדרש מהמכונה   .11

  - ונת קטלוג ברורה של המכונה המוצעתתמ  .11

  י"ד דוגמת הזמנת רכש  .11

  - ב' לחוק חובת המכרזים.2אישור ותצהיר כנדרש בסעיף  -במקרה של עסק בשליטת אישה   .15

  - מסמכי הבהרות חתומים בתחתית כל עמוד ע"י המציע )ככל ויפורסמו(.  .16
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 פרטי המציע ופרטי איש הקשר מטעמו

 מלא את כל הפרטים הנדרשים, יש לרשום בשורות המסומנות בכתב ברור וקריא ולחתום בתחתית העמוד.בעמוד הזה יש ל

  תיאור הפרטים הנדרשים למילוי

 שם המציע:

 מספר מזהה )מס' חברה/שותפות(: 

 סוג התארגנות )חברה, שותפות(:

 תאריך ההתארגנות של החברה, השותפות:

 שמות בעלים / שותפים:

 שי החתימה:שמות מור

 שם המנהל הכללי:

 כתובת המציע )כולל מיקוד(:

 מספרי טלפון במשרד:

 מספר פקס:

 כתובת דוא"ל:

 שם איש הקשר למכרז:

 טלפון נייד:

 כתובת דוא"ל:

 

 תאריך: _________________. חתומת המציע: _______________________.
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים להפעלת מכונות

 אוניברסיטת תל אביבב

 'אנספח 

 שירותטכני והמפרט ה

 הטכנימפרט חלק ראשון: ה

 כללי .1

שיסופקו ויוצבו ע"י המציע הזוכה ועל חשבונו בלבד, לשימוש  מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 .עפ"י המתואר בנספח זה ,האוניברסיטה, יהיו מכונות אוטומטיות חדשות ומסוג חדיש

 :מהמכונה נדרש מינימלי טכני מפרט .1

 מפרט טכני נדרש נושא מס"ד

 טוחנת פולי קפה לכל כוס בנפרד .1 סוג מכונה  .1

 נפילת הכוס באופן אוטומטי –פול אוטומט  .2

  לפחות ואילך 2017משנת  שנת ייצור  .2

,  LAVAZZA ות מוכרות בשוק הישראלי כגון:של חבר פולי קפה  .3

SANDALJ, MODAMBO. CAFFE DIEMME, ILLY, 

DANESI, MAURO, BRISTOT, ROMBOUTS  

 כשר -(חלבשמורכבת מחלב ולא מלבין )כלומר סופר פרמיום  אבקת חלב  .4

אספרסו, קפה הפוך,  לרבותשל שתייה חמה  סוגים לפחות חמישה תפריט משקאות בעברית  .5

 קפוצ'ינו, שוקו ותה.

 האפשרויות:בין  מדיד לשליטה בכמות סוכר   .6

 ביטול הסוכר למשקה

 הקטנת מנת הסוכר למשקה

 הוספת מנת סוכר למשקה

מ"ל לפחות, במבנה  170כוסות חד פעמיים בנפח של  150לפחות  כמות כוסות במכונה  .7

 פנימי, פול אוטומט )ירידת הכוסות באופן אוטומטי(

 מתריע על תקלות )כגון: החלפת סנן וכד'( .1 צג דיגיטלי  .8

 רים )כגון: נגמר פולי הקפה, נגמרה אבקת החלב וכד'( מתריע על חס .2

 מציג לרוכש את סכום הכסף שהוכנס למכונה .3
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 מפרט טכני נדרש נושא מס"ד

 – תשלום במכונה מערכת  .9

 3כל במכונות את שיהיו  חובה

 האפשרויות המפורטות

 

שקל, שקל, שנקל,  1/2אגורות,  10מטבעות )רק בתשלום במזומן:  .1

( כולל החזרת עודף. מנגנון המכונה יקלוט שקלים 10-שקלים ו 5

חוקי בישראל, ויחזיר לרוכש בשימוש את כל סוגי המטבעות שהם 

 .עודף בסכום המדויק

אפשרות שימוש בכרטיסי אשראי של כל החברות  –בכרטיס אשראי  .2

 הרשאיות להנפיק כרטיסי אשראי בישראל.

ע הזוכה שירות סליקת כרטיסי האשראי תהיה על חשבון המצי

  ובאחריותו הבלעדית.

 .יעודים למכונה –אסימונים  .3

  מידות המכונהאומדן  .10

 

 ס"מ 70-80גובה: 

 ס"מ 40-60רוחב: 

 ס"מ 40-60עומק: 

כל ו ( אBRITAמחובר לרשת המים עם מטהר מים איכותי )לדוגמא:  מטהר מים מקצועי .11

 .באיכות זההמטהר מים 

ן תהיה בעלת כל אישורים הנדרשים על פי הדין, לרבות כל אחת מה אישורים נדרשים .12

 אישור של מכון התקנים במידה וקיים תקן רשמי לגביהן

 :המכונה על שיוצג המידע .1

כל סוג משקה חם שניתן  ות דפוס מחיר עדכני שלעל כל המכונות יוצג באופן בולט, גלוי לעין ובאותי .1.1

על המציע הזוכה לעדכן את מחיר  .)הכולל מע"מ( שתייה חמהפעימת מחיר  -להכין באמצעות המכונה 

 להלן. 4.5בנוסף, ראו הבהרה בסעיף במקרה של שינוי מע"מ.  השתייה החמהפעימת 

מספר שירות לקוחות על כל מכונה יצוינו במדבקה, פרטי המציע הזוכה, מספר טלפון של טכנאי תורן,  .1.1

המפעיל לדיווח על תקלות וקבלת החזר  מספר טלפון שלוכן  שעות ביממה 24ארת הודעות קוליות להש

בנוסף לציין שהמכונות והשירות הן באחריותו הבלעדית של  .כספי על הכסף שנבלע או חויב בטעות

 המציע הזוכה.

לעיל, והכל בכפוף  3.1-3.2המכונות תהיינה ללא כל פרסומת מסחרית או מיתוג מלבד האמור בסעיפים  .1.1

 לאמור בהוראות כל דין.

על  ושם המוסד מעניק הכשרות. , סוג הכשרותשחומרי הגלם הינם כשרים יצוייןמכונה על ה: כשרות .1.1

, ולוודא שהיא תהיה בתוקף כל ברסיטההמציע להעביר את תעודת הכשרות הרלוונטית בתוקף לידי האוני

 תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת במידה ותהא כזאת.

 :תשלום אמצעיו גבייה .1

רד אוטומטית לממכר משקאות חמים יתבצע עבור "פעימת שתייה חמה" כאשר התשלום במכונת מש .1.1

 במסמכי המכרז. בנספח ב'המחיר הוא המחיר המוצע ע"י המציע הזוכה כמפורט 

 מבוקשים: אמצעי תשלוםשלושה  .1.1
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לכל י האוניברסיטה בהזמנות רכש מאושרות וחתומות. הנרכשים ע" –אסימונים באמצעות  .1.1.1

אחראית לקניית כמות אסימונים  טה, שבתחומה המכונה מוצבת,או הפקול מכונה היחידה

תהליך רכישת אסימונים במסמכי המכרז.  ד"ינספח דוגמת הזמנת רכש . שברצונה להשתמש

באחריות  .נספח ט'בהסכם ההתקשרות  6להלן ובסעיף  18ף בסעימפורט ע"י האוניברסיטה 

 המציע הזוכה לרוקן את האסימונים מהמכונה.

אגורות,  10) .כל סוגי מטבעות הכסף המקובלים במשק הישראלי –טבעות כסף מבאמצעות  .1.1.1

מטבעות את  לרוקןהמציע הזוכה באחריות ( שקלים 10-שקלים ו 5שקל, שקל, שנקל,  1/2

 .למילוי המכונה בכספי עודף לדאוגו מהמכונה הכסף

שירות  ל.כל החברות הרשאיות להנפיק כרטיסי אשראי בישראשל  באמצעות כרטיסי אשראי .1.1.1

 .סליקת כרטיסי האשראי תהיה על חשבון המציע הזוכה ובאחריותו הבלעדית

גבייה ה ,כאשר התשלום עבור "פעימת שתייה חמה" מתבצע באמצעות מטבעות כסף או בכרטיס אשראי .1.1

מובהר בזאת כי האוניברסיטה לא תהיה אחראית  ה.ונה תבוצע ישירות ע"י המציע הזוכממשתמשי המכ

 .ללובכל אחד מאמצעי התשלום ה ייה מהמשתמשיםלכל נושא הגב

החזרת מנגנון לו במידה והלקוח לא קיבל את המוצר זיהוימנגנון  צריכה לכלול מכונהה: אי קבלת מוצר .1.1

כרטיס נעשה תשלום באמצעות . במקרה שהוכנסו אסימונים/מטבעות כסף למכונה או שבוצע התשלום

או זיכוי כרטיס  כסףאסימונים/מטבעות ההחזרת  נדרשת אשראי ועקב תקלה לא התקבל המשקה החם

 האשראי. 

"י ע שנקבע העיגול כללי פי על יעוגל החדש המחיר, שהיא סיבה מכל, במחיר שינוי בכל – מחירים עיגול .1.5

 האגורות 10 -ל מטה כלפי מעוגלים אגורות 4 -ו 3, 2, באגורה המסתיימים סכומים דהיינו, החוק

מובהר . הקרובות האגורות 10 -ל מעלה כלפי יעוגלו ומעלה אגורות 5-ב המסתיימים סכומים. הקרובות

  .יעשה אך ורק בתיאום ובאישור של האוניברסיטה בזאת שכל שינוי במחיר

 :מכונה-טכני מפרט .5

 י"גבנספח שמולא ע"י המציע  המפרט הטכני באוניברסיטה לביןשתוצב התאמה מלאה בין המכונה יש לוודא 

  ע צירף להצעתו.ותמונת הקטלוג שהמצי

  שינוי היקף ההתקשרות: .6

שינוי בכמות המכונות ו/או שינוי מיקום מכונות קיימות, יתבצע בשיתוף פעולה ובהסכמת שני הצדדים )המציע 

וצג בפני תתבצע ע"י המציע הזוכה ותכלכלית ש הי תהליך עבודה מוסכם מראש ובדיקהזוכה והאוניברסיטה( עפ"

 נציגי האוניברסיטה.

 מפרט השירותי: חלק שנ

 :כמויות .1

  :צפויות בחודש, בממוצעפעימות שתייה חמה ל כמות מוערכתלהלן, לידיעה בלבד, כמויות:  .1.1

פעימות  4,250מכונות שתייה חמה הפרוסות ברחבי הקמפוס =  X 17פעימות שתייה חמה למכונה  250

 שתייה חמה.
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נם מחייבים כלל את האוניברסיטה. מובהר בזאת כי נתונים אלו הינם אומדן לצורך הערכה בלבד ואי .1.1

לפיכך, היקף פעימות שתייה חמה יכול בהחלט להיות גבוה או נמוך יותר )עד כדי אי ביצוע פעימות שתייה 

 .חמה כלל( מהכמות לעיל

 :הזוכה המציע אחריות .1

בעלות במכונות ובכל ציוד אחר אשר ישמש את המציע הזוכה כמפעיל לצורך הצבה ו/או הפעלה ו/או ה .1.1

במכונות, תהיה בכל עת, של המציע הזוכה והוא  המאוחסניםזוקה של המכונות, לרבות חומרי הגלם תח

 .בלבד יישא באחריות הבלעדית להם ובכל ההוצאות הקשורות אליהם

יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרמו ו/או יתגלו במכונה, ויהיה חייב לתקנם בעצמו  הזוכה המציע  .1.1

וכן  המכונות של גניבה/או ו אובדןזוכה פוטר את האוניברסיטה מכל אחריות ל. המציע הועל חשבונו

מובהר בזאת שהמכונות המסופקות ע"י המציע הזוכה הינם באחריותו הבלעדית כך שאת  .לנזקים כאמור

כל הביטוחים הנחוצים על פי כל דין באחריות המציע הזוכה לרכוש לרבות ביטוחים כנגד גניבה / נזק/ 

 ./ כח עליון וכו'ונדליזם 

 וכן בהן הנמכרים המוצרים ולתקינות לבטיחות, המכונות לבטיחות הבלעדי האחראי יהיה הזוכה המציע .1.1

 השירותים מתן עם בקשר מעורבים יהיו אשר לעובדיו

יהיה אחראי לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לאוניברסיטה ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי  המציע הזוכה .1.1

או עקב ו/או במהלך הפעלתן של המכונות, לרבות נזקים שייגרמו כתוצאה מאיכות ירודה כלשהו כתוצאה ו/

 .של המוצר

המציע הזוכה יישא באחריות כוללת לגבי עמידת מכונות משרד אוטומטיות  :אחריות המציע הזוכה .1.5

לממכר משקאות חמים בתקנות הבטיחות והתקנים המתאימים, במידה וקיימים לפי החוק ,ודרישות 

ישוי/ההיתר ו/או כל דרישה רלוונטית אחרת על פי חוק העדכני ליום תחילת התפעול של המכונות הר

 במידה וישנן במכרז זה דרישות הסותרות את האמור בסעיף זה הן לא תחשבנה. באוניברסיטת תל אביב.

  :והצבתן התקנתן, הספקת המכונות .1

טח המזמין, לרבות הובלתן, הצבתן, חיבורן כל הפעולות הכרוכות בהספקה, בהצבה ובהתקנת המכונות בש .1.1

ולאחר תיאום מראש  לחשמל ולמים, בדיקתן וכד', יעשו ע"י המציע הזוכה, באחריותו המלאה ועל חשבונו

 .עם נציג האוניברסיטה

( ימי עבודה מיום תשעים) 11: המציע הזוכה יעמיד לרשותה של האוניברסיטה, בתוך מועד ההספקה .1.1

מכונות שהוזמנו, לרבות השמתם במיקום הכמות  כלזוכה ואישור קבלתה, את העברת ההזמנה למציע ה

 שעליו החליטה האוניברסיטה, ותחילת תפעולן המלא.

כמות מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים המוזמנת  כלבמידה והמציע הזוכה לא יפעיל את  .1.1

 "י שיקול דעתה הבלעדי, לבטלרשאית האוניברסיטה, עפלעיל,  9.2בתום התקופה המפורטת בסעיף 

להסכם  16הוראות סעיף  . במקרה של ביטול כאמור יחולוההתקשרות תחת מכרז זה ללא הודעה נוספת

 .נספח ט'ההתקשרות 

, נקודות ההצבה הבפקולטות באוניברסיטומכונות במשרדים  17-כ האוניברסיטה מעוניינת בהצבתן של .1.1

 ולא יבוצעו שינויים כלשהם במבנה/בחדר שבו תוצב המכונה. יהיו עפ"י החלטה בלעדית של האוניברסיטה

במקרה בו יוחלט, בהחלטה משותפת בין המציע הזוכה לנציג האוניברסיטה, להעביר מכונה או מכונות 

למקום או למקומות אחרים, מתחייב המציע הזוכה להעבירן על חשבונו ועל אחריותו למקומות החדשים 

 .כאמור
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לרשת  ומחוברת מתאימה קיימת )עמדות קיימות שמיועדות למכונות שתייה חמה(תוצב בעמדה מכונה כל  .1.5

 .מקצועי פנימי או חיצוני כולל מטהר מיםהמים הכללית 

 חשמל ומים: .11

 .אספקת החשמל והמים למכונות תעשה ע"י האוניברסיטה .11.1

בוצעו ע"י י (בלבד נקודות הקיימות במועד פרסום מכרז זה) חשמל ו/או מים ודותחיבור המכונות לנק .11.1

, בתיאום מראש ע הזוכהמתקין מוסמך על חשבון ומטעם המציע הזוכה ובאחריותו המלאה של המצי

 .ובאישור ממחלקת ההנדסה

המציע הזוכה ו/או כל מי מטעמו, לא יתחבר לנקודות חשמל או מים שלא קיבל לגביהן מראש את אישור  .11.1

 נציג האוניברסיטה.

 :גלם חומרי מילוי .11

של המציע הזוכה למילוי כל חומרי הגלם הנדרשים להכנת המשקאות החמים, לרבות  באחריותו הבלעדית .11.1

 הכוסות החד פעמיות

ולדאוג כי תהיינה פעילות בכל זמן, לרבות מניעת מצבים בהם יחסרו במכונות פריטי מלאי, ולשם כך 

 לאי הקיים בהן.יבקר ביחידות בהן הותקנו מכונות באופן סדיר בכדי לוודא את תקינות המכונות ואת המ

יש למלא את  .לעיל( 3.4וכשרים )כמפורט בסעיף  טרייםיהיו איכותיים,  חומרי הגלם להכנת שתייה חמה .11.1

מפרט  י"גבנספח הגיש במסגרת מכרז זה, אותם חומרי הגלם שאותם פירט המציע הזוכה בהצעתו ש

 .כזו ידה ותהאהטכני של המכונה, לאורך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המאורכת במ

כל שינוי במשקאות החמים הנמכרים במכונה ו/או כל שינוי בחומרי הגלם יתבצע רק לאחר אישור מראש  .11.1

 .ע"י נציגי האוניברסיטה

 :לקוחות שירות .11

 – 08:00בין השעות מוקד טלפוני זמין המציע הזוכה יעמיד לרשות האוניברסיטה ויחידותיה השונות,  .11.1

 ובקשה.בימי עבודה לכל פנייה  17:00

נציג היחידה אוניברסיטה, מתחייב המציע הזוכה להדריך באופן מלא את במכונות ה בעת התקנת –הדרכה  .11.1

בנוגע להפעלתה הנכונה והמדויקת של המכונה, לרבות בחירת  או הפקולטה שבתחומה מוצבת המכונה

  .התשלום ואופןאפשרויות להכנת משקה חם, הוספת סוכר / אבקת חלב 

 :אחזקה .11

אחזקת המכונות . הזוכה יהיה אחראי לתחזוקה והפעלת המכונות בלא עלות נוספת לאוניברסיטההמציע  .11.1

 .במצב פעולה תקין ונקי

ניקוי מטהר המים והחלפתו באופן קבוע ובתדירות עפ"י הנחיות היצרן של אחראי ל המציע הזוכה יהא .11.1

 חלפים מקוריים. עם מטהר המים רק

חלקים התקולים במכונה בהקדם האפשרי, תוך שמירה על איכות החלפת כל ההמציע הזוכה יהא אחראי ל .11.1

 התוצרים שהמכונה מפיקה. 
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  :תקולה מכונה והחלפת תיקונים .11

 ואישור ע"י המציע הזוכה "פתיחת קריאת שירות" ליחידהבטלפון פתיחת קריאת שירות  – קריאת שירות .11.1

נציג שיהיה בקשר מול מוקד שירות תמנה  ,שבתחומה מוצבת מכונהבמייל חוזר. כל יחידה או פקולטה, 

ולכל עניין וצורך הקשורים בתפעול  הלקוחות של המציע הזוכה לפתיחת קריאת שירות, הזמנת אסימונים

מרגע קבלת קריאת השירות. שעות  24תיענה תוך קריאת שירות שתיפתח אצל המציע הזוכה . המכונה

  )הגעת טכנאי לבדיקת התקלה(.

 ימי עבודה 5לא הצליח המציע הזוכה לתקן התקלה תוך במידה וחליפית: מתן מכונת ותיקון תקלה  .11.1

ממועד ההודעה האמורה לעיל, יציב מכונה חלופית עד לתיקונה של המכונה המקולקלת. המכונה החליפית 

תשלום. המכונה החלופית  תוספת וללאזהה למכונה המקורית או משודרגת  תהיה המזמינה לרשות שתועמד

מכונה חדשה אך גילה לא יעלה על שנה. נדרש תיאום מראש עם הנציג של  ותלהי חייבת אינה

 .וכן אישורו למכונה החלופית )יחידת ההנדסה והבינוי(האוניברסיטה 

ימי עבודה בשנה )ברצף או בנפרד( ולחלופין התקלות  20שתהא מושבתת יותר מ ה מכונ – מכונההחלפת  .11.1

ם )תקלות המחייבות לקיחת המכונה לתיקון במעבדות במשך חודשיים רצופי 5התפעוליות תעלנה על 

 או מדגם משודרג יותרהשירות של המציע הזוכה( תוחלף עפ"י דרישת המזמינה במכונה חדשה מאותו דגם 

  .עלות נוספת לאוניברסיטהוללא  על חשבון המציע הזוכה

ולציין על  קראת פסחשל המכונות להמציע הזוכה ידאג להכשרה במידה ויידרש  – לפסח הכשרת המכונה .11.1

במידה והמכונה לא תוכשר לפסח, יהיה ציון על גבי  גבי מדבקה על המכונה תאריך ביצוע ההכשרה.

 מדבקה "לא הוכשר לפסח".

 :וניקיון תברואה .15

 .מבפנים ומבחוץ המציע הזוכה אחראי על שמירה קפדנית של ניקיון המכונות .15.1

, בדיקה תברואתית ו/או בדיקות בקטריולוגיות האוניברסיטה תהא רשאית לבצע ביוזמתה ועל חשבונה .15.1

 , בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. , ולחומרי הגלםשנמכרת במכונות לשתייה החמה

ותוצאות הבדיקות שנה  לחציהמציע הזוכה יבצע ביוזמתו ועל חשבונו בדיקות תברואתיות לפחות אחת  .15.1

 יימסרו לאוניברסיטה, ככל שיידרש לכך על ידה.

 :יש קשר מטעם המציע הזוכהא .16

המציע הזוכה ימנה איש קשר שיהא האחראי מטעמו בכל הקשור לניהול שוטף של השירותים ושייתן מענה  .16.1

ה' לטפל בכל בקשה של נציגי האוניברסיטה  –ימים: א'  08:00-17:00לכל המנהלות, ויהיה זמין בשעות  

 "(.איש הקשרלביצוע השירות )להלן: "

ציע הזוכה אחראי להשגת רמת שביעות רצון מיטבית של האוניברסיטה. על כן, יפעל איש הקשר מטעם המ .16.1

ביצוע הפקת לקחים ווכן ל ע הזוכה בכל תנאי ודרישות המכרזאיש הקשר להבטחת עמידתו של המצי

 .פעולות לשיפור מתמיד של תהליך העבודה

מבלי שהדבר יגרע  ישמש כבא כוחו של המציע הזוכה בכל עניין בקשר עם אספקת השירותים, .16.1

מהתחייבויותיו של המציע הזוכה ומאחריותו עפ"י הסכם ההתקשרות. לעניין זה, פנייה של המציע הזוכה 

לנציג האוניברסיטה ו/או לנציגי היחידות תיעשה באמצעות איש הקשר, כמו כן פנייה של נציג 

 /או הודעה למציע הזוכה.האוניברסיטה ו/או נציגי היחידות לאיש הקשר תחשב פנייה ו
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 :האוניברסיטה נציגי .11

נציגי האוניברסיטה להצבת מכונות, תפעול, תחזוקה ובכל תחום ההנדסי )לרבות: הצבה, שינוי מיקום,  .11.1

 בבוא העת.חשמל מים וכד'( יהיו מאגף הבינוי וההנדסה. שמות הנציגים יועברו למציע הזוכה 

ולכל עניין וצורך : הזמנת אסימונים, פתיחת קריאת שירות נציגי האוניברסיטה לשימוש יום יומי הכולל .11.1

ו הפקולטה שבתחומם מוצבת המכונה. שמות יהיו נציגי היחידה א הקשורים בתפעול המכונה השגרתי

 הנציגים יועברו למציע הזוכה בבוא העת.

 הזמנות: .11

ן = רכישת פעימת )אסימו "אסימוניםמובהר בזאת שהזמנות למציע הזוכה יועברו אך ורק עבור רכישת " .11.1

ההזמנות יועברו למציע הזוכה ישירות ע"י היחידה כאמצעי תשלום לקניית משקאות חמים.  שתייה חמה(

 . דוגמת הזמנה –די"נספח  המזמינה את השירות. מצ"ב

שתהא חלק בלתי נפרד  ,נספח ב' ההזמנות תתבססנה על המחיר כפי שהציע המציע הזוכה בהצעתו

 מהסכם ההתקשרות עמו.

אוניברסיטה, ותכלול מאושרת וחתומה שהתקבלה מה הזמנהבוצע רק עפ"י תהמוזמנים  האסימוניםספקת א .11.1

תיאור קצר  , מק"ט אוניברסיטה,מס' הזמנת הרכש, מס' שורה בהזמנה, מק"ט יצרן) את הנתונים הנדרשים

ת המציע הזוכה לא תזכה א -הזמנה שאינה מאושרת , כמות, מחיר ליחידה וסכום סופי(  של הטובין/שירות

 בנוסף, בתמורה כספית ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 אסימונים. 100: הכמות מינימום להזמנת אסימונים ע"י היחיד .א

 כל יחידה באוניברסיטה רשאית להזמין אסימונים. .ב

עלות דמי ימי עבודה מקבלת ההזמנה אצל המציע הזוכה, וללא  5תוך  תיעשה אספקת האסימונים .ג

 משלוח.

ימי עבודה מקבלת ההזמנה, ליחידה  2על המציע הזוכה לאשר את קבלת ההזמנה במייל או בפקס תוך  .11.1

 המזמינה.

 להצעתו הכספיתבהתאם  בפועל "אסימוניםורה עבור אספקת כמות "למציע הזוכה תשולם התמ :תמורהה .11.1

למסמכי  ט'נספח  ההתקשרותבהסכם  6בסעיף  המוגשת במסגרת הצעתו וכמפורט 'בכנספח המצורפת 

 .המכרז

  :יצויים מוסכמיםפ .11

 .ט'נספח ובהסכם ההתקשרות  בנספח י",  SLAכמפורט בנספח אמנת שירות 

 :היתרים ורישיונות .11

תהיה בעלת כל אישורים הנדרשים על פי הדין, לרבות אישור של  ן המכונות המוצעות ע"י המציע הזוכהכל אחת מ

  .רשמי לגביהן מכון התקנים במידה וקיים תקן

  



 

 אביב -להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים באוניברסיטת תל 12/2018מכרז מס' הס' 
 

 56מתוך  11עמוד 

 

 

  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

 'בנספח 

 הצעה כספית טופס

להפעלת מכונות משרד אוטומטיות  11/1111מכרז פומבי מס' הס'  על ידינו במסגרת המוצע הכספית ההצעה טופס להלן

 .באוניברסיטת תל אביבלממכר משקאות חמים 

 כוללים מע"מ סופיים וקבועים בש"חבהצעתי הכספית, הינם מחירים  ל ידיידוע לי כי כל המחירים שניתנו ע .1

ההוצאות והעלויות הכרוכות בהספקת הטובין לאוניברסיטה על כל הכרוך בכך לרבות )אך  כלוכוללים את הרווח ואת 

ן: פולי קפה איכותיים, אבקת חלב איכותית, שכירות מכונה לחודש, מבלי לגרוע( חומרי גלם למילוי במכונה כגו

עלויות תפעול, תחזוקה שוטפת, הובלה והתקנה ביחידות השונות באוניברסיטה, פריקה בתום החוזה, הוצאות ביטוח 

 , המיסים )למעט מע"מ(.ועלויות הניהול, המשרד, העובדים, נסיעות, הדלק

ולא אקבל כל תמורה אחרת ו/או נוספת עבור השירותים, מלבד התמורה שתשולם  ברור לי, כי לא אהיה זכאי לדרוש .1

"( ובהתאם לביצוע טבלת ההצעה הכספיתעל בסיס המחירים שהוצעו על ידי בהצעה הכספית בטבלה שלהלן )"

 ט'נספח כמפורט בהסכם ההתקשרות  השירותים/הספקת הטובין )המפורטים במסמכי המכרז( בפועל לאוניברסיטה

 .סמכי המכרזמב

בש"ח לפעימת הצעת מחיר בעלת הכותרת: "בעמודה  ועבוראשר עליי לנקוב במחיר הסופי ישנו מרכיב בטבלה  .1

לפעימת בש"ח  מרביהמחיר ה" ,בעמודה הצבועה באפור ,המחיר מצויןבשורת , בנוסף .שתייה חמה כולל מע"מ"

לא יחרוג ממחיר המרבי שצוין לאותו מרכיב. ידוע . ברור לי, כי עלי לציין מחיר למרכיב שכולל מע"מ" שתייה חמה

 .וברור לי, כי הצעה שבה תהא חריגה מהמחיר המרבי, עלולה להיפסל

 במסמכי המכרז. ט'נספח תנאי התשלום וההצמדה הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות  .1

 .על גבי הטבלה. ליד כל שינוי יש לחתום חתימה מלאה בטיפקסאין לערוך שינויים  .5

 את הנוסח הכתוב של ההצעה בפרק זה ואין להתנותו ו/או לסייגו בשום צורה. אין לשנות .6

ברור לי, כי אם ברצוני להציע הנחה על סכום הצעתי, עליי לעשות כן במחירי היחידה ולא כהנחה מהסכום הכללי.  .1

 תילקח בחשבוןידוע לי, כי הצעה כספית ו/או מתן הנחה נוספת שלא במסגרת זו, לרבות באמצעות מכתב נלווה, לא 

  על ידי בעל המכרז.
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 טופס ההצעה הכספית
 

 שם הדגם המוצע: ______________________

 שנת הייצור: ___________________________

 

 יחידת מידה המוצר תיאור דמס'

בש"ח מרבי מחיר 

 לפעימת שתייה חמה

 כולל מע"מ

הצעת מחיר בש"ח לפעימת 

 שתייה חמה

 * כולל מע"מ

 ______________ ₪ ₪  1.11 פעימה יה חמהפעימת שתי 1

 אגורות בלבד. 10המחיר במכפלות של * 

 אישור המציע

אנו הח"מ מאשרים שקראנו והבנו את טופס ההצעה הכספית, את מסמכי המכרז ונספחיו כולל מפרט השירות  .1

רז ובהצעה , ואנו מתחייבים לעמוד באמור במסמכי המכט'נספח  –והסכם ההתקשרות  'אנספח  –והטכני 

 .הכספית המוגשת על ידינו במסגרת הצעתנו למכרז

אנו מאשרים, כי המחיר עבור השירותים הינו מחיר סופי, קבוע ומלא הכולל את מלוא התמורה, כולל  את כל  .2

 .כולל מע"מוהכרוכות באספקת השירותים לאוניברסיטה, וההוצאות העלויות 

 תאריך: _________________.

 בשם המציע: ______________________. שם מלא של החותם

  חתימת וחותמת המציע: ____________________________.
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

 נספח ג'

 1976-תשל"והצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ת
 

 

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

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

 

המציע   "( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעתהמציעאני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: ".   1
אוניברסיטת להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים ב 12/2018 'מס' הספומבי  מכרזל

 "(.המכרז)להלן: "  תל אביב
 

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

(, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק 1968-ק ניירות ערך, התשכ"חכמשמעותה בחו –השליטה בו )שליטה 

בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 למכרז; ואם הורשע 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  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

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

ותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע האדם דומים במה

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

וק שכר מינימום, (, לא הורשע בעבירה לפי ח1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –)שליטה 

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות  –, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק 1987-התשמ"ז

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים  –ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

 : הנכונהבאפשרות  √המציע יסמן  .4

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

  ;המציע על חלות

 

  או לחילופין, 

 

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

( כי יפנה למנהל הכללי של משרד iנכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )

 –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהלי פנה בעבר ( כiiלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין )

, קיבל זה 4 סעיף להוראות בהתאם זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן. 

 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " 4סעיף  לצורך
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היה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע במידה וי .5

 אביב.-לאלתר לגופים המוסמכים באוניברסיטת בתל

 

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

 

 

_______________________ 

 /החתימת המצהיר         

 אישור עו"ד

 

בפני, עו"ד __________, במשרדי ברחוב __________________,  /הה, כי ביום ________ הופיעהנני מאשר בז

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

היה/תהיה צפוי/ה לעונשים למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י

 עליה בפני. /הדלעיל וחתם /האת נכונות הצהרתו /ההקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר

 

   _____________________________                                                      _______________ 

  חתימה וחותמת עוה"ד ומס' רישיון                                      תאריך                                         
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

 נספח ד'

 אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות

 1976 –תשל"ו הורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 

 

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

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

 

 

______________________________ _______________________________ 

 רשום חבר בני אדםמס'         שם                       

 

 

חוק מס ערך ופקודת מס הכנסה  י"עפמנהל/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל  א.

 . 1975-מוסף, תשל"ו

 

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

 מוסף.

 

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

או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים 

 .על פיהם ששולמו

 

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

 

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חתימה            מס' רישיון         תואר              שם          

 

 

  

 תאריך ________________            

 

 

_________________________________________________________________________ 
 מחק את המיותר. *

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

 

 זה אישור, במקום ותשומת הלב:  ניתן להגיש אישור מקורי או העתק
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

  אוניברסיטת תל אביבב

 'הנספח 

 ל והעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי"תצהיר פשיטת רג

 
 

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

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

 

א הגוף המבקש להתקשר עם "(, שהוהמציעהנני נותן תצהיר זה בשמי ובשם _______________ )להלן: " .1

להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר  12/2018 'מס' הסמכרז פומבי האוניברסיטה במסגרת 

 "(. המציע)להלן: " אוניברסיטת תל אביבמשקאות חמים ב

 

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

 

יום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגד המציע אשר עלולות לפגוע הריני להצהיר, כי נכון ל .3

 מצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוקוהוא אינו נ , כולן או מקצתן,התחייבויותיו עפ"י מכרז זהיכולתו לקיים את ב

ע  להמשיך יהמצ לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו שלו

  ולהתקיים כ"עסק חי".

 

הריני להצהיר, כי נכון ליום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגדי אשר עלולות לפגוע  .4

  .בהתחייבויות 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' _______________   בפני עורך דין _____________ /ההנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע

שזיהה/זיהתה עצמו/ה ע"י תעודת זיהוי מס' ___________    במשרדי ברחוב _________ בעיר ______________ 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם  /האישי ואחרי שהזהרתיו/המוכר/ת לי באופן 

 לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה. 

 

 

_______________  ________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד ומס' רישיון    תאריך         
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  12/2018' הס מכרז פומבי מס'

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

 
 'ונספח 

 
 להוכחת היקף מחזור כספי שנתי של המציעמבקר אישור רו"ח 

 

 

 

 לאשר הנני (,"המציע"להלן: ( _________________ מ.ע/.פ.ח _______________________ שלמבקר  ח"כרו

הנובעים , לא כולל מע"מ ש"ח(אלף  מאהבמילים: ) ₪ 111,111בסך של לפחות  שנתי זור כספים מח למציע כי בזאת,

בכל   ללקוחות שונים,מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים  *מפעילותו בתחום מתן שירות, תפעול ותחזוקת

 .בנפרד 2017 –ו  2016אחת משתי השנים הקלנדריות 

 

חומרי  כלתחזוקה שוטפת של המכונה כולל בין היתר ניקיון מלא ואספקת תפעול וגדרתם: כה ותחזוקה * שירותי תפעול

שעות )בימי  24של המכונה ומענה תוך  תקלותבכל ההגלם והמוצרים הנלווים לפעילות שוטפת של המכונות, טיפול 

 עבודה( לקריאת שירות.

 

 

 

_______________ ______________________ _______________________ 

 מס' רישיון שם החותם תאריך                  

 

 

 

 

_____________________ ______________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת רו"ח טלפון כתובת
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

  'זנספח 

  5.2.2 -ו 5.2.1סעיפים  –תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

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

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

 

"( לחתום על המציעואני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "   מש בתפקידאני מש .1

להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר  12/2018מכרז פומבי מס' הס' תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע 

 "(.המכרז)להלן: " משקאות חמים באוניברסיטת תל אביב

 

 הריני להצהיר כדלהלן: .1

 

 (:את המסמך הרלוונטי לצרף ובנוסף המתאיםבריבוע במקום  Xיש לסמן )המציע הינו ספק  .1.1

 

 יבואן מורשה של מכונות __________ מסוג _____________ המוצעות על ידו. 

  נדרש לצרף מסמך יבואן מורשה

 

 .מפיץ מורשה של מכונות __________ מסוג _____________ המוצעות על ידו 

 מורשה נדרש לצרף מסמך אישור מפיץ

 

 משווק מורשה של מכונות _________ מסוג _____________ המוצעות על ידו . 

 נדרש לצרף מסמך אישור משווק מורשה

 

 

מכונות משרד סיפק , במהלך השנתיים האחרונות טרם המועד להגשת ההצעה למכרז זה המציע: ניסיון .1.1

שלגבי  שני לקוחות שוניםלמכונות, ל *ותחזוקה שירותי תפעולוהעניק  אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 :במצטברמתקיימים כל התנאים הבאים  כל אחד מהם

)חמש( מכונות משרד אוטומטיות לממכר  5של לפחות  הותחזוק ההלקוח התקשר עמו בהסכם הפעל (1

 למשך שישה חודשים לפחות במהלך השנתיים האחרונות. משקאות חמים

במשך שישה חודשים לפחות  כונה בממוצע בחודשלמ שתייה חמהפעימות  200לפחות  הלקוח צרך (2

 .במהלך השנתיים האחרונות

תחזוקה שוטפת של המכונה כולל בין היתר ניקיון מלא תפעול וכהגדרתם:  ותחזוקה * שירותי תפעול

של המכונה  תקלותבכל החומרי הגלם והמוצרים הנלווים לפעילות שוטפת של המכונות, טיפול  כלואספקת 

 .שעות )בימי עבודה( לקריאת שירות 24ומענה תוך 

 רשימת לקוחות לעמידה בתנאי הסף. :להלן 1יש למלא טבלה מספר 
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 : רשימת לקוחות לעמידה בתנאי הסף1טבלה מספר 

 

 שם הלקוח מס"ד

 פרטי איש קשר 

)לרשום שם מלא, מס' 

טלפון משרד + סלולארי 

 וכתובת דוא"ל(

מספר מכונות 

משרד אוטומטיות 

ת לממכר משקאו

שהוצבו אצל  חמים

 הלקוח

מספר פעימות 

 שתייה חמה

למכונה 

בממוצע 

 בחודש

השנים שבהם 

התבצעה 

ההתקשרות מול 

 הלקוח

לפרט מספר 

חודשים 

למשך 

 השירות

 ותחזוקה שירותי תפעול

 )יש לסמן בריבוע המתאים(

1 

    

 משנה:

___________ 

 

 עד שנה:

___________ 

 ________

 חודשים

 פת של המכונה:תפעול ותחזוקה שוט

 ניקיון מלא 

  אספקת כל חומרי הגלם והמוצרים

 הנלווים לפעילות שוטפת של המכונה

 טיפול בכל התקלות של המכונה 

  שעות )בימי עבודה(  24מענה תוך

 לקריאת שירות.

1 

    

 משנה:

___________ 

 

 עד שנה:

___________ 

 ________

 חודשים

 :תפעול ותחזוקה שוטפת של המכונה

 ניקיון מלא 

  אספקת כל חומרי הגלם והמוצרים

 הנלווים לפעילות שוטפת של המכונה

 טיפול בכל התקלות של המכונה 

  שעות )בימי עבודה(  24מענה תוך

 לקריאת שירות

 

 

 אמת.לעיל .   זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי 1

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 ת.ז. חתימת המצהיר/ה תאריך
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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 

ל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים למכרז וע

 עליה בפני. /הדלעיל וחתם /האת נכונות הצהרתו /ההקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר

 

 

 
________________________  _________________________ 

 דחתימה וחותמת עוה"  תאריך

 ומספר רישיון
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

 'חנספח 

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה

 

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

 כדלהלן:

 

 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.

 
 רה: הע

 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:

 לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח. ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש1)
 ( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה.2)
 

( מתוך מורשי 12/2018' מכרז מס' הסהנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה ) .4

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

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 הערות נוספות:

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

___________  ________________ 

 עו"ד/רו"ח           תאריך       
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

 ט'נספח 
 

 הסכם התקשרות

 
 2018___ שנת שנערך ונחתם בתל אביב ביום _________ לחודש ______

 

 

 ב י ן:

 

 אביב-אוניברסיטת תל

 39040מקרית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001רמת אביב, תל אביב 

 ("האוניברסיטה":  , לשם הקיצור בשם)שתיקרא להלן

 

 ,מצד אחד

 

 

 לבין:

 

____________________________ 

 __________________________מ_________

 ("הספק" ם, לשם הקיצור בש)שייקרא להלן

  ,מצד שני

 מ ב ו א

 

להפעלת מכונות משרד אוטומטיות  12/2018מכרז פומבי מס' הס' אוניברסיטה פרסמה הו ה ו א י ל

להסכם זה ומהווה חלק בלתי  הרצ"ב ,, על נספחיולממכר משקאות חמים באוניברסיטת תל אביב

 "(;המכרזנפרד הימנו, )להלן: "

, להתקין ולתפעל מכונות משרד טה בעקבות פרסום המכרז והציע לספקוהספק פנה לאוניברסי ו ה ו א י ל

, עפ"י הצעתו של הספק הבאוניברסיט "(המכונות)להלן: " אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 ;"(הצעת הספקלהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " ב'נספח כהמצורפת 

יו והצהרותיו, מצאה ועדת המכרזים בישיבתה מיום _________ ועל יסוד הצעת הספק, התחייבויות ו ה ו א י ל

 את הצעת הספק כמתאימה ביותר מבין כל המתמודדים במכרז ובחרה בה כזוכה בהליכי המכרז;

כאמור  ההספקה, ההתקנה והתפעול של המכונות והספק הסכים לקבל על עצמו את מתן שירותי ו ה ו א י ל

 ובנספחיהם; וכמפורט בתנאי המכרז, הסכם זה 
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים והגדרות: .1

 

 המבוא להסכם, תנאי המכרז והנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו ביחד עמו. 1.1

 

 כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפירוש ההסכם. 1.2

 

 ת ההתקשרות:תקופ .1

 

 חתימת החל ממועד חודשים)שישים(  61הזוכה תהיה לתקופה של  המציע עם תקופת ההתקשרות 2.1

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "  הסכם ההתקשרות על האוניברסיטה

 

 12 בנות עדתקופות נוספות  תישללאוניברסיטה בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות  2.2

שלהלן, תוך  6חודשים נוספים, עפ"י תנאי ההצמדה הקבועים בסעיף  84"כ חודשים כל אחת, ובסה

"(. בכל מקרה לא תעלה תקופות ההתקשרות המוארכתשמירה על יתר הוראות ותנאי ההסכם )להלן: "

 .שנתייםעל  המוארכת תקופת ההתקשרות

 

עתה הבלעדי בכל למרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות עפ"י שיקול ד 2.3

 .יום מראש 30עת ובלא חובת נימוק כלשהי, וזאת בהודעה בכתב של 

 

 נציגי האוניברסיטה: .1

 

נציגי האוניברסיטה להצבת מכונות, תפעול, תחזוקה ובכל תחום ההנדסי )לרבות: הצבה, שינוי מיקום,  3.1

 יע הזוכה בבוא העת.חשמל מים וכד'( יהיו מאגף הבינוי וההנדסה. שמות הנציגים יועברו למצ

 

נציגי האוניברסיטה לשימוש יום יומי הכולל: הזמנת אסימונים, פתיחת קריאת שירות ולכל עניין וצורך  3.2

הקשורים בתפעול המכונה השגרתי יהיו נציגי היחידה או הפקולטה שבתחומם מוצבת המכונה. שמות 

 .הנציגים יועברו למציע הזוכה בבוא העת

 

פעולה בכל הנוגע להסכם  םהאוניברסיטה ולשתף עמ ילקיים קשר שוטף ויעיל עם נציגהספק מתחייב   3.3

 . ולביצועו

 

הספק מתחייב לקבל את חוות דעתם, הנחיותיהם והערותיהם של נציגי האוניברסיטה ולפעול בהתאם להם  3.4

 בביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם. 

 

לגרוע ו/או לפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע להסרת ספק מובהר, כי אין באמור לעיל כדי  3.5

 הנאות של מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. 

 

 :מכונותההתחייבויות והצהרות הספק לעניין הפעלת  .1

 

מכונות ההספק מצהיר, כי הוא בעל ניסיון, מיומן, מקצועי ועוסק באספקת, התקנת תפעול ואחזקת  4.1

ומן, וכן האמצעים והמלאי המתאים לעמוד בהתחייבויותיו, כמפורט בהסכם אדם מקצועי ומי-וברשותו כוח

 .זה על נספחיו

 

למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת  הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולהחזיק ברשותו 4.2

את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים עפ"י  ההתקשרות המוארכת, אם תהא כזו,

 . עפ"י הסכם זה המכונות ותחזוקת אספקת ,לצורך הפעלת עיסוקוהדין, 
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לספק במידה ותהא כזו, הספק מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת,  4.3

מכונות, בהתאם למפורט בהסכם זה, ולעמוד הלאוניברסיטה את שרותי ההתקנה, התפעול והתחזוקה של 

 .ם ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרזבכל המפרטים, הכמויות, התעריפי

 

המכונות הנדרשות, איכות חומרי הספק מתחייב, כי בדק את כל המתקנים הקשורים לביצוע ההסכם,  4.4

הגלם הנדרשים להפעלת מכונות אלו, אמצעי התשלום במכונה, המקומות להצבת מכונות אלו, שירותי 

חייב כי יוכל לעמוד בנפח השירותים הנדרשים בגין אספקת , והוא מתהמתבקשים בהסכם זההתחזוקה 

נשוא ההסכם, תוך עמידה בהיקפים ובמועדי האספקה כפי שהם מוגדרים בהסכם מכונות הוהפעלת 

 ובמכרז, ולשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה. 

 

רסיטה ולהעניק את הספק מצהיר כי אין לו כל מניעה משפטית ו/או אחרת להתקשר בהסכם זה עם האוניב 4.5

וכן ידוע  ו/או בתקופת ההתקשרות המוארכת, במידה ותהא כזו השירותים האמורים בתקופת ההתקשרות

 אוניברסיטה התקשרה עמו בהסכם זה בהסתמך על הצהרותיו המפורטות בהסכם זה. לו כי

 

 :הפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים אספקת שרות .5

 

ל ואת השרות במהלך ההתקשרות באופן, בהיקף, במועדים, באיכות, ברמת שרות נדרשת, הכהספק יספק  5.1

כל אלה מהווים חלק  –ובתנאי המכרז א'נספח  – והטכני השירותבכפוף לאמור בהסכם זה, במפרט 

 בלתי נפרד מתנאי הסכם זה.

 

רטות בנספחים הטכניים המכונות שיוצבו ע"י הספק באוניברסיטה יהיו מכונות בעלות תכונות המפו 5.2

 המצורפים להסכם זה, והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

שנתקבלו אך ורק מנציגי האוניברסיטה המאושרים ע"י לרכישת אסימונים יספק הזמנות  הספק 5.3

 .האוניברסיטה ויספק את ההזמנות לידי נציג היחידה או מי מטעמו עפ"י הסכם זה

 

תעודת משלוח חתומה ע"י נציג  .מי מטעמו על תעודת משלוחאו  היחידה נציגהספק יחתים את  5.4

 .ניתן הטוביןקרי אישור כי  –האוניברסיטה תהווה אישור ל"מסירה" 

 

  סעיף זה, על סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 5.5

 

 התמורה ותנאי התשלום: .6

 

( הנקוב בטופס ההצעה כולל מע"מתהא עפ"י המחיר ליחידה ) יה חמהלספק בגין פעימת שתי התמורה 6.1

 .למכרז נספח ב'הכספית 

 

 תיעשה בשתי דרכים: שתייה חמההתמורה לספק בגין פעימת  6.2

 

 4רט בסעיף ישירות ממשתמשי המכונות אשר ישלמו באמצעות מזומן או כרטיסי אשראי כמפו 6.2.1

 למפרט השירות והטכני.

 

 להלן. 6.6במכונות כמפורט בסעיף  ין רכישת אסימונים לשימושישירות מהאוניברסיטה בג 6.2.2

 

 לעיל. 6.2.1יובהר, כי האוניברסיטה לא אחראית לאופן השימוש ו/או התשלום המפורטים בסעיף  6.3

 

 חודשים ממועד חתימת ההסכם. 24המחירים הנקובים בהצעה יישארו קבועים למשך  6.4

 



 

 אביב -להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים באוניברסיטת תל 12/2018מכרז מס' הס' 
 

 56מתוך  11עמוד 

 

" תקופת ההתקשרות המוארכת"ו "ההתקשרותתקופת "ואילך, לכל יתרת  שלישיתבשנה ההצמדה:  6.5

מחירי ההצעה הכספית למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה יוצמדו  )במידה ותהא כזאת(, 

רק במקרה שבו יחול שינוי במדד מחירים לצרכן )להלן: "המדד"(  המרכזית לסטטיסטיקה בישראל

 להלן: באופן המפורט, ומעלה 5% -ביותר משיעורו יעלה או ירד ו

 

אחת לשנה ייבחן שיעור השינוי במדד הרלוונטי )כהגדרתו להלן(, ממועד ההצמדה האחרון  6.5.1

ביותר "(. במידה ובמועד הבדיקה שיעור השינוי במדד הרלוונטי ישתנה מועד הבדיקה)להלן: "

ממועד ההצמדה האחרון, יעודכנו המחירים בהתאם לשינוי במדד  )יעלה או ירד( 5% -מ

לתשומת הלב: היות והתשלום במטבעות  הצמדה למדד המחירים לצרכן(. 100%הרלוונטי )

אגורות, המחירים המוצמדים יעוגלו כלפי מעלה או  10מחייב שמירה על מחירים בכפולות של 

 -אגורות מעוגלים כלפי מטה ל 4 -ו 3, 2דהיינו סכומים המסתיימים באגורה, מטה כדי להתאים. 

 10 -אגורות ומעלה יעוגלו כלפי מעלה ל 5-מסתיימים בהאגורות הקרובות. סכומים ה 10

 . האגורות הקרובות

 

 לחודש העוקב. 1-העדכון יבוצע עפ"י המדד הידוע בחודש העדכון, וייכנס לתוקפו ב 6.5.2

 

הינו מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - ה"מדד הרלוונטי" 6.5.3

 . /http://www.cbs.gov.ilלסטטיסטיקה באתר

 

או המדד שעפ"י יהיה המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות למכרז  - ה"מדד הבסיס" 6.5.4

 .המאוחר מבין השניים –הוצמדו המחירים בפעם האחרונה 

 

תהיה על המציע הזוכה. במידה והמציע הזוכה ידרוש עדכון מדד האחריות לדרישת עדכון המדד  6.5.5

, יתבצע העדכון מהחודש בו נדרש העדכון ע"י הספק. לא תתבצע הצמדה רטרואקטיבית. באיחור

 .יובהר, כי עדכון המחיר צריך להיעשות ע"י הספק גם על גבי המכונות עצמן

 

  .המכרזמובהר שהמחיר לא ירד מתחת למחיר שהתקבל מהמציע הזוכה במסגרת  6.5.6

 

ניברסיטה בגין רכישת אסימונים לשימוש במכונות . יקבל תמורה מהאו הספק: מהאוניברסיטה התמורה 6.6

 .כנספח ב'בנוסח המצורף  הכספית בהתאם להצעתומחיר האסימון הינו מחיר פעימת שתייה חמה 

 

החשבוניות יוגשו רק  .אספקהכל הספק יגיש חשבונית מס עבור  -מכונה ב לשימושבעת רכישת אסימונים  6.7

 באותה הספקה. לפקולטותהאסימונים שסופקו ליחידות או בגין 

 

החשבוניות תוגשנה בצורה ברורה, בצירוף אישור נציג היחידה המזמינה על ביצוע האספקה על גבי  6.8

החשבונית או תעודת המשלוח. באחריות הספק לוודא שהחשבוניות ואישורי המסירה יועברו להנהלת 

 חשבונות, יחידת אספקה.

 

 11שוטף + וק, אשר תוגש ע"י הספק לאוניברסיטה, בתנאים של התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כח 6.9

 ממועד תאריך הגשתה של כל חשבונית.  יום

 

ולכל יחידה או פקולטה בנפרד. יש  אספקהבכל , עבור קניית אסימונים ,נפרדתהספק יגיש חשבונית מס  6.10

 :להקפיד על הגשת החשבונית כמפורט להלן

 

. לכל משלוח תצורף תעודת למזמין האסימוניםמסירת המציע הזוכה ימסור תעודת משלוח בעת  6.10.1

 .נציג היחידה/הפקולטהמשלוח, עליה מצוין מס' ההזמנה, אשר תאושר ע"י 

 

 .למדור ספקים, אגף הכספים באוניברסיטה הספקחשבונית נפרדת ע"י  עבור כל אספקה תוגש 6.10.2

http://www.cbs.gov.il/
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החשבונית ועל חשבונית תקינה הינה חשבונית שמוגשת יחד עם תעודת המשלוח ומצוין על  6.10.3

תיאור קצר של ספק, מס' הזמנת הרכש, מס' שורה בהזמנה, מק"ט : תעודת המשלוח

 , כמות שסופקה ותאריך האספקה.הטובין/שירות

 

, יחד עם נציג היחידה/הפקולטהע"י  תמאושרהחתומה וההמשלוח  תתעוד תצורףלכל חשבונית  6.10.4

 .עותק ההזמנה החתומה

 

 .ותר מאשר יום אחד מיום מסירת הטובין באוניברסיטהתאריך החשבונית לא יהיה מוקדם בי 6.10.5

 

הספק מסכים ומצהיר, כי התמורה הינה התמורה הסופית, הקבועה והמוחלטת ומהווה תמורה נאותה  6.11

והוגנת לספק, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות ממתן השירותים הנדרשים וכן יתר 

עפ"י כל דין, והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע  התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה או

מהאוניברסיטה העלאות ו/או שינויים בתמורה, או כל תמורה נוספת, בהתאם לתנאי הסכם זה וכאמור 

להלן, בין מחמת עלויות שעת עבודה, שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או 

 בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר. תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג,

 

 פיצויים מוסכמים מראש והליך קיזוז: .1

 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי לאוניברסיטה בלבד תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי להיות  7.1

 יטה. חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק מהאוניברס

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות,  7.2

אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא האוניברסיטה רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, 

 מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק מהאוניברסיטה. 

 

והשירות  הטכניהוראות מפרט  שירות(. הפרתההטכני ו מפרט) 'א נספח בבהתאם לקבוע הספק יפעל  7.3

 ו/או בתנאי המכרז. בי" בנספחתגרור אחריה הטלת קנסות על הספק בהתאם לקבוע 

 

תשלום הקנס יבוצע בדרך של קיזוז סכום הקנס מהתמורה המגיעה לספק ו/או בדרך של חילוט הערבות  7.4

 ברסיטה ו/או בכל בהתאם לכל דין.שהופקדה בידי האוני

 

 א ח ר י ו ת: .1

 

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הספק לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד לגוף  8.1

ו/או למבוטחיה,  עובדי סגל האוניברסיטה, לרבות ו/או לרכוש, שיגרמו לאוניברסיטה ו/או למי מטעמה

לאתר האוניברסיטה מכונות ה אספקת, תפעול ותחזוקה שלקב ו/או בקשר עם ו/או לצד שלישי כלשהו ע

 ויחידותיה, כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את האוניברסיטה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה,  8.2

שייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה  לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד האוניברסיטה,

 מאירוע, שהינו באחריותו של הספק  ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין. 

 

הספק מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים  8.3

  המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו עפ"י ההסכם.
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 ב י ט ו ח: .1

 

מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים למשך כל  9.1

תקופת ההסכם, על חשבונו, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם ומהווה 

 ."(אישור עריכת הביטוח)להלן: " א"ינספח כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 

 

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה, לא יאוחר מתחילת  9.2

כמו כן, מתחייב נשוא ההסכם, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח.  מתן השירותים

הספק מצהיר . הספק להמציא לאוניברסיטה אישור זה חתום מידי שנת ביטוח, וכל עוד הסכם זה בתוקף

בזאת כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע הפעילויות 

 .והאוניברסיטה תהיה זכאית למנוע ממנו את הביצוע היה והנספח כאמור לא הומצא

 

ח ולא הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטו 9.3

לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. עוד מתחייב הספק לשתף פעולה עם 

האוניברסיטה, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות האוניברסיטה עפ"י ביטוחי הספק, ובכלל זה 

 להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה עפ"י ביטוחי הספק.

 

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין  9.4

נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו )או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה( 

פטור מאחריות לא בנספח הביטוח, ובלבד שהאמור לעיל בדבר  1עפ"י הביטוח הנערך בהתאם לסעיף 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

מוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הספק ו/או בהמצאת אישור עריכת הביטוח ע"י הספק כדי  9.5

להטיל אחריות כלשהי על האוניברסיטה ו/או כדי לפטור את הספק מאחריות ו/או לצמצם את אחריותו 

 עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין. 

 

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

 

 סודיות: .11

 

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על סודיות המידע שיתקבל מהאוניברסיטה ו/או 

תחייבות זו של הספק ו/או מי מטעמו תעמוד ו/או יגיעו לידיעתו אודות האוניברסיטה. ה שייאסף ישירות ע"י הספק

בתוקפה גם לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, במידה ותהא כזו, וזאת למשך 

 תקופה בלתי מוגבלת בזמן.

 

 היתרים כשרות ובקורות: .11

 

תקופת  יהיו בתוקף כלמכונות השכרה, הפעלה ותחזוקת הכלל ההיתרים להפעלת עסק בתחום  11.1

 .ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת, במידה ותהא כזו

 

ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת, תהיה בתוקף בכל תקופת במכונה  של המוצרים תעודת כשרות 11.2

 ממשתמשי המכונה להכנת שתייה חמהותוצג עפ"י דרישה לנציג האוניברסיטה או למי במידה ותהא כזו 

כמפורט בסעיף  –הכשרות וסוג כשרות חומרי הגלם במכונה יוצגו על גבי מדבקה  סימול .השיבקש לעין ב

 .במפרט הטכני והשירות נספח א' למכרז זה 3.4
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 פרסום: .11

 

או לצורך כל עסקיו,  לצרכי פרסום שסופקו על ידו לאוניברסיטה במסגרת מכרז זה במכונותהספק לא ישתמש 

 ניברסיטה מראש ובכתב. אלא אם כן קיבל את אישור האופרסום, 

 

 ניגוד עניינים: .11

 

הספק מתחייב להודיע לאוניברסיטה, בכתב, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא אשר לגביהם יש לו עניין 

מטעמו, עם מתן שירותיו העובדים אישי במישרין או בעקיפין ו/או העלולים ליצור ניגוד עניינים בינו ו/או בין 

 אוניברסיטה.שעפ"י הסכם זה ל

 

 

 העסקת כוח אדם:היעדר יחסי עבודה ו .11

 

הספק מצהיר, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עפ"י ההסכם, וכי אין בהוראות הסכם זה  14.1

כדי לקשור בין הספק ו/או מי מטעמו לבין האוניברסיטה, יחסים של עובד ומעביד והצדדים מצהירים 

זה הינו בבחינת חוזה קבלנות כמשמעותו של זה בחוק חוזה קבלנות, התשל"ד  בזאת מפורשות, כי הסכם

וכי העובדים שיועסקו ע"י הספק בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו עובדיו בלבד לכל  1974 –

 נושא ועניין והוא לבדו ישלם את שכרם על כל התשלומים הנלווים לו. 

 

שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות/אספקת הפריטים ייחשבו לכל הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים  14.2

צורך כעובדיו או שלוחיו, ולא יחשבו כעובדיה או שלוחי של האוניברסיטה, במישרין או בעקיפין, 

  ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

האוניברסיטה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על  הספק מתחייב לפצות את

האוניברסיטה, לרבות כל ההוצאות שתהיינה לאוניברסיטה עקב תביעה כזו, ואשר יסודו בקביעה כי המצב 

 העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

 

בר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את הספק הספק מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום ד 14.3

להופיע בשם האוניברסיטה או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג האוניברסיטה בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי. 

 

הספק יבטח את העובדים שיועסקו על ידו בביטוח חבות מעבירים. שם המבוטח יכלול גם את  14.4

 האוניברסיטה.

 

ל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כ 14.5

 ההסכם. 

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם: .15

 

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י האוניברסיטה,  15.1

רבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית ימציא הספק לאוניברסיטה, עם מועד חתימת הסכם זה, ע

, על סך  1981 –שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

הערבות תהיה אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, לפקודת  ₪(, עשרת אלפים₪ ) 11,111

יום ממועד תום תקופת  90בתוספת  "אוניברסיטת תל אביב", ותהיה בתוקף למשך כל תקופת ההסכם

 ההסכם.
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הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהא החודש הקודם 

 לחתימת ההסכם. 

 

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה כיחס שבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל לבין מדד הבסיס.

 

הערבות במקרה בו האוניברסיטה תממש את האופציה הנתונה לה  הספק מתחייב להאריך את תוקף 15.2

יום ממועד תום  90ותאריך את תקופת ההתקשרות, עד לסיום תקופת ההתקשרות המוארכת בתוספת 

 תקופת ההסכם.

 

האוניברסיטה תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה אם הספק לא ימלא את חובותיו, כולן או  15.3

סכם זה ו/או עפ"י תנאי המכרז ו/או עפ"י הצעת הספק לאוניברסיטה, ו/או לצורך גביית מקצתן, עפ"י ה

תשלום פיצויים מוסכמים ו/או לצורך קיזוז ו/או לצורך גביית פיצויים אחרים אשר יגיעו לאוניברסיטה 

ימים בטרם תממש  7עקב הפרת הסכם זה ו/או הפרת אמנת השירות, וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 

 אוניברסיטה את זכותה לפי סעיף זה.ה

 

חילטה האוניברסיטה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, ימציא הספק לידי האוניברסיטה ערבות חדשה  15.4

לעיל,  15.1לעיל ו/או ישלים את הערבות לסכום הנקוב בסעיף  15.1בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 

 את הערבות, כולה או מקצתה. יום מן המועד בו האוניברסיטה חילטה  14בתוך 

 

מובהר בזאת, כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים סופיים מאת הספק לאוניברסיטה, וכי  15.5

האוניברסיטה תהיה זכאית לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום שנגבה עקב חילוט הערבות לבין סכום 

 הנזק שנגרם בפועל.

 

 זכות שישנה בידי האוניברסיטה לפי ההסכם או עפ"י כל דין. האמור בסעיף זה לא יפגע בכל 15.6

 

המצאת הערבות לקיום הסכם זה וכינונה לאחר החילוט הינן תנאי יסודי בהסכם והפרתו מהווה הפרה  15.7

 יסודית של ההסכם ועילה לביטולו.

 

 

 הפרת הסכם: .16

 

ו עפ"י הוראות אמנת השירות ו/או עפ"י האוניברסיטה רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית ו/א 16.1

 כל דין או ההסכם.

 

בנוסף לאמור לעיל, רשאית האוניברסיטה לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הספק או מי מטעמו,  16.2

שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים אלה לא בוטלו תוך 

 יום.  30

 

 ר הספק את ההסכם הפרה יסודית תהא האוניברסיטה רשאית:הפ 16.3

 

 לבטל את ההסכם לאלתר, או; 16.3.1

 

 3לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהספק לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות תוך  16.3.2

 ימים מיום שתימסר ההודעה לספק. הספק מתחייב בזה למלא אחר הוראות האוניברסיטה, וכמו כן

לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה מההפרה האמורה 

 ו/או אי הקיום האמור. 
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לעיל, ישלם הספק לאוניברסיטה  16.3ביטלה האוניברסיטה את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  16.4

מו לאוניברסיטה כתוצאה וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגר ₪ 15,000פיצויים מוסכמים בסך 

מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסיקה זו כדי לגרוע 

 מזכותה של האוניברסיטה לקבל מהספק כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים עפ"י כל דין. 

 

הספק את ההסכם הפרה שאינה יסודית  לעיל ו/או הפר  16.3.2לא תיקן הספק את ההפרה, כאמור בסעיף  16.5

והאוניברסיטה דרשה מהספק לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות והספק לא 

תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראה ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש ע"י האוניברסיטה, לשביעות 

ה זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה האוניברסיט

קיומו, וזאת ע"י מתן הודעה על כך בכתב, והספק יהא חייב לשלם לאוניברסיטה פיצויים מוסכמים בסך 

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו לאוניברסיטה כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ₪ 15,000

אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של  ומבלי שתידרש האוניברסיטה להוכיח נזקים

 האוניברסיטה לקבל מהספק כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים עפ"י כל דין. 

 

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול  16.6

ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הספק יהיה מנוע  להיגרם לאוניברסיטה עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של

 מלטעון להיפוכו של דבר. 

 

ביטול ההסכם ע"י האוניברסיטה ייעשה באמצעות הודעה בכתב לספק והביטול ייכנס לתוקפו במועד  16.7

 שתקבע האוניברסיטה בהודעה. 

 

 –והטכני  ומפרט השירותסעיף זה, על תתי סעיפיו, אינו גורע מהתחייבויות הספק עפ"י תנאי המכרז,  16.8

למכרז והאמור כאן בא להוסיף על האמור בתנאי המכרז והמפרט הטכני, ההפרות והסנקציות  נספח א'

 הקבועות שם. 

 

 

 איסור הסבת ההסכם: .11

 

מוצהר ומוסכם בזאת, כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות ו/או חובה מזכויותיו ו/או  17.1

עניין( עפ"י הסכם, ללא אישור מראש ובכתב של האוניברסיטה. אישרה האוניברסיטה חובותיו )לפי ה

המחאה או הסבה של זכויותיה או חובותיה של הספק למרות האמור לעיל, לא יהיה באישור האוניברסיטה 

 כדי לשחרר את הספק מאחריותה כלפי האוניברסיטה ו/או צדדים שלישיים בדבר הוראות הסכם זה.

 

וסכם בזאת, כי לאוניברסיטה הזכות להסב או להמחות זכויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, מוצהר ומ

 ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

 

כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל  17.2

 תוקף.

 

 המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. סעיף זה על סעיפי 17.3
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 תור:יו .11

 

כל ויתור או ארכה או הנחה או הימנעות מדרישה/תביעה או שיהוי מצידה של האוניברסיטה במימוש זכות  18.1

מורשי החתימה  מזכויותיה עפ"י הסכם זה לא יהא בר תוקף, אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין ע"י

ויתור גורף על הפרות אחרות או על כל הפרה שלאחר ומטעם האוניברסיטה. ויתור כאמור לא ייחשב כ

 –מכן, של אותה זכות או זכויות אחרות. לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכויותיו עפ"י ההסכם 

 מקרים דומים בהמשך. ויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי ולא ייחשב הדבר כ

 

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו  18.2

  ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

 סמכות שיפוט בלעדית: .11

 

רים הצדדים מסכימים, כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשו

 יפו.-אביב-בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

 

 

 כתובות הצדדים: .11

 

הודעות שתשלחנה בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום 

ל על כך אישור ונתקב –שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה  72

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור. –טלפוני 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 
 

    _____       _____ 
 ה ס פ ק     אביב-אוניברסיטת תל

 
 ע"י ___________________    ע"י ___________________

 

 _________________וע"י _    וע"י __________________

 

 

 
 ר ו ש י א

 
אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _______________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, נחתם ע"י 

________________________ וע"י _______________________ שהינם מורשים לחתום בשם 

תמת הספק, מחייבים את הספק לצרכי התקשרותו וכי חתימותיהם בצירוף חו____________________________, 

 שעפ"י הסכם זה.

 

 

 תאריך ________________________   חתימה __________________________
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

 י'נספח 
 

 נוסח ערבות ביצוע ההסכם
 

 כבוד ל

 אוניברסיטת תל אביב

  39040קריית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001אביב    -אביב, תל-רמת

 
 הנדון: ערבות מס' ________________________

 

לסילוק כל סכום עד לסך של ______________ ש"ח )במילים: ___________  כלפיכםאנו ערבים בזאת  .1

מתאריך _______אשר תדרשו מאת _________________ שקלים חדשים(, שיוצמד למדד המחירים לצרכן 

מכרז שנכרת בעקבות  הסכם התקשרות(, בעל ח.פ/ע.מ מס' _____________ בקשר עם "החייב")להלן: 

להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים  12/2018פומבי מס' הס' 

 .באוניברסיטת תל אביב
 

רישתכם הראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישתכם הנ"ל, בלי שיהיה ימים מתאריך ד 7 אנו נשלם לכם תוך  .2

עליכם לנמק את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב 

ומבלי שנטען כלפיכם כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי 

 .יעלה על הסכום הנקוב לעיל לם לכם עפ"י ערבותנו זו לאשהסכום הכולל שנש

 

 רבות זו תהיה בתוקף מתאריך__________ עד תאריך __________. ע .3

 

לסכום הקרן יתווספו הפרשי הצמדה למדד רק במידה ובמעד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה המדד החדש  .4

 ".סכום הערבותמדד, יכונו בערבות זו: "גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה ל

סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן המחולק  –" הפרשי ההצמדה למדד"

 למדד הבסיס. 

 " מדד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד"

 .אחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעותהמדד ה –" מדד הבסיס"

המדד שפורסם לאחרונה לפני הביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל  –" המדד החדש"

 מקרה ממדד הבסיס.

 

אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות )ההפרש בין הערבות ודרישתכם(, תישאר כערבות  .5

 בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל. לכם עד מועד פקיעתה 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

אנו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי הסכם ההתקשרות , מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם  .7

 ערבות זו.
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אם להוראות הדין בישראל, כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהת .8

 יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.-אביב-ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 

 דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:  .9

 

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 

 חתימה וחותמת הבנק/חברת הביטוח  שם מלא                   תאריך       
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

 אי"נספח 
 

 אישור עריכת ביטוח
 תאריך _______________________

 לכבוד

 אביב-אוניברסיטת תל

  39040רסיטה, ת.ד. מקרית האוניב

 6139001אביב -אביב, תל-רמת

 "(האוניברסיטהלהלן: ")

 

 
 אישור עריכת ביטוח הנדון:

 

 

"( החברהאנו הח"מ, __________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים כי לבקשת _____________ )להלן: "

הסכם  עפ"יועל שם האוניברסיטה,  ערכנו פוליסות ביטוח לתקופה מ__________ ועד ___________, על שם החברה

בשטחי האוניברסיטה מיום ___________ בין  משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמיםלהצבה ותפעול של מכונות 

"(, כאשר היקף הכיסוי בפוליסות כדלקמן אינו נופל מהכיסוי הניתן עפ"י נוסח הפוליסה ההסכםהחברה לבינכם )להלן: "

 שכול או פסגה.או מפעלים או אהידוע כביט 

 

     ביטוח "אש מורחב" רכוש פוליסה מס' .1

 

ביטוח "אש מורחב" לכל הרכוש בבעלותה ו/או בשימושה של החברה, המובא על ידה ו/או מטעמה לחצרי 

האוניברסיטה, בערך כינון מלא, כנגד אובדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, שיטפון, נזקי 

קולי, נזקי התנגשות, -ידי כלי רכב, כלי טיס, נזקי בום על-נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה עלסערה וסופה, 

 פרעות, שביתות, נזק בזדון, שבר זכוכית ופריצה.

הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי מי מטעמה של האוניברסיטה, 

 ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.ובלבד שהאמור לעיל בדבר 

 

 

     ביטוח חבות כלפי צד שלישי פוליסה מס' .2

 

 $ )מיליון דולר ארה"ב( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.1,000,000בגבול אחריות של  

 

רעות, שביתות והשבתות, שימוש פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה לגבי חבות עקב: התפוצצות, בהלה, פ -

במנופים, מכשירי הרמה, לרבות פריקה וטעינה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, ויברציה והחלשת 

  משען, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ומשקה ותביעות תחלוף מצד הביטוח הלאומי.

 רכוש האוניברסיטה יחשב כרכוש צד ג' לעניין פוליסה זו. -

 

 יף אחריות צולבת.הביטוח כולל סע -

  



 

 אביב -להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים באוניברסיטת תל 12/2018מכרז מס' הס' 
 

 56מתוך  51עמוד 

 

     ביטוח חבות מעבידים פוליסה מס' .3

 

$ )חמישה מיליון 5,000,000ביטוח חבות מעבידים כלפי כל המועסקים בביצוע העבודה בגבול אחריות בסך של 

דולר ארה"ב( לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר קבלנים, קבלני 

 ועובדיהם, שעות עבודה וכן הדבר העסקת נוער.משנה 

 

 

      ביטוח חבות מוצר פוליסה מס' .4

 

$ )מיליון דולר ארה"ב( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. המועד 1,000,000גבול אחריות עפ"י פוליסה זו 

 סעיף אחריות צולבת.הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודה עפ"י ההזמנה. כמו כן, כולל הביטוח 

 

 

 

 כללי לכל הפוליסות
 

 אנו מאשרים כי האוניברסיטה נכללת כמבוטחת נוספת בביטוחים הנערכים עפ"י האמור לעיל.

 

הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידיכם ואנו מוותרים על כל טענה ו/או 

כמו כן הננו מתחייבים כי הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במהלך תקופת הביטוח אלא דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם. 

 יום מראש. 60אם תימסר הודעה כתובה מראש בדואר רשום לידיכם לפחות 

 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורט ע"פ האמור לעיל.
 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

_____________________ 

 

   חתימה + חותמת חברת הביטוח
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

  בי"נספח 

SLA  - אמנת שירות 

 וסדרי דיניותמ האוניברסיטה להגדרת בידי משאביו וכלי של ויעיל נכון ניהול המאפשר הספק בידי כלי היא השירות אמנת

 .וההסכם המכרז תנאי לקיום הספק על פיקוח עדיפויות לאספקה ולביצוע

 פיצויים מוסכמים: .1

במידה והספק לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלה, ייגבו מן הספק פיצויים  .1.1

 מוסכמים כמופיע וכמוסכם מראש בטבלה מטה.

יום מדרישת  30יר הספק ליחידת ההספקה באוניברסיטה בתוך את הזיכוי בגין הפיצוי המוסכם יעב .1.1

האוניברסיטה, באמצעות המחאה שתועבר ידנית ליחידת הספקה או באמצעות העברה בנקאית עם אישור 

 לגבי ביצוע ההעברה שיעבור בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ליחידת ההספקה.

מהאוניברסיטה הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד המציע יובהר כי, אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע  .1.1

 ע.הזוכה, לרבות חילוט ערבות הביצו

 .SLA -תקלות אשר נגרמות כתוצאה מכוח עליון לא יחשבו כאי עמידה ביעדי ה .1.1

יובהר, כי אמנת השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות המחייב את הספק. האמור באמנת  .1.5

 בהסכם ההתקשרות ואינו גורע ממנו. השירות בא להוסיף על האמור

 :: מנגנון קנסות על אי עמידה בתקני שירות1טבלה מס'  .1.6

 

 גובה הפיצוי המוסכם ( נדרשתSLAשירות  )מדד  השירותאיכות מרכיב  מס"ד

חוסר של מוצר / חומר גלם   .1

 לייצור משקאות חמים

הכנת משקאות חמים במכונה בכל עת 

אבקות והמוצרים צריכים להיות במכונה )

בהתאם למוגדר חלב, אבקות שתייה, כוסות( 

בנספח א' מפרט הטכני  2טבלה בסעיף ב

 והשירותים.

 .מוצר ליוםכל חוסר של ל₪  20

1.  
 – שירותי אחריות ותחזוקה

 הענות לפתיחת קריאת שירת

 ותיקון תקלה

 שעות 24הענות לקריאת שירות תוך  .1

הגעת טכנאי לבדיקת התקלה/מחסור, 

בנספח א' מפרט  14.1כמוגדר בסעיף 

 .הטכני והשירותים

לפי לוחות הזמנים המוגדרים  תיקון תקלה .2

בנספח א' מפרט הטכני  14.2בסעיף 

 .והשירותים

הגעת לכל יום איחור ₪  100 .1

, הטכנאי לבדיקת התקלה/מחסור

שעות מפתיחת  24לאחר 

 התקלה.

 ימי 5-לכל יום מעבר ל₪  100 .2

לתיקון התקלה, אלא אם  עבודה

הועמדה  עבודה ימי 5לאחר 

  זהה או משודרגת מכונה חליפית
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 הפסקת ההתקשרות בגין הפרה יסודית של אמנת השירות: .1

במידה והספק לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן, תהא האוניברסיטה רשאית לבטל את הסכם  .1.1

 ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ולסיים את יחסיה עם הספק, לרבות תוך חילוט

 הערבות הבנקאית שמסר הספק ו/או כל אמצעי אחר העומד לאוניברסיטה על פי כל דין.

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המהווים הפרה יסודית של אמנת השירות  .1.1

שבסעיף שלעיל, המקנה זכות לאוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות עם הספק מידית )לרבות כל הקנסות 

 ם לעיל(:המפורטי

 : סעיפי הפרה יסודית של אמנת השירות1טבלה מס'  .1.1

 

 מס"ד
  SLA –חריגה מ  ( נדרשתSLAרמת שירות ) השירותאיכות מרכיב 

 הנדרש

 תקופת

 המדידה

1.  
חוסר של מוצר / חומר 

גלם לייצור משקאות 

 חמים

הכנת משקאות חמים במכונה בכל עת 

והמוצרים צריכים להיות במכונה )אבקות 

בהתאם למוגדר ת שתייה, כוסות( חלב, אבקו

 בנספח א' מפרט הטכני והשירות. 11בסעיף 

 חצי שנתי 5 -החל מהאירוע ה

1.  

שירותי אחריות 

הענות  – ותחזוקה

 לפתיחת קריאת שירת

 ותיקון תקלה

שעות  24הענות לקריאת שירות תוך  .1

 הגעת טכנאי לבדיקת התקלה/מחסור

בנספח א'  14.1 בהתאם למוגדר בסעיף

 .כני והשירותמפרט הט

לפי לוחות הזמנים  תיקון תקלה .2

בנספח א' מפרט  14.2המוגדרים בסעיף 

 הטכני והשירות

החל מהאירוע  .1

 5 –ה 

החל מהאירוע  .2

 5 -ה

 חצי שנתי

 

 הספק משלוח התראה ישלם לאחר תוקנה שלא אחרת הפרה או ההסכם של יסודית הפרה בגין כי מוסכם, .1

 נזק, הוכחת ללא ₪(אלף  במילים: חמש עשרה) ₪ 15,111 בסך מראש ומוסכם מוערך פיצוי לאוניברסיטה

 לפגוע מבלי וזאת בפועל לפירעון ועד זה חתימת הסכם מיום לצרכן הכללי המחירים למדד הצמדה הפרשי בצירוף

רשאית  תהא האוניברסיטה ההסכם. מכוח או הדין מכוח זכאית תהא לה לתרופה כלשהיא האוניברסיטה של זכות בכל

 .דעתה שיקול הערבות לפי מתוך לעיל האמור המוסכם הפיצוי סכום את לחלט

 

  

____________________ ____________________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 ות חמיםלהפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקא

 אוניברסיטת תל אביבב

ג"ינספח   
 למילוי ע"י המציע – מפרט טכני נדרש מהמכונה

שיסופקו ויוצבו ע"י המציע הזוכה ועל חשבונו בלבד, לשימוש  מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 ., עפ"י המתואר בנספח זההאוניברסיטה, יהיו מכונות אוטומטיות חדשות ומסוג חדיש

 ף נדרש להקיף בעיגול או למלא את המידע העדכני לגבי המכונה.בכל סעי .1

 של המכונהברורה לצרף מפרט יצרן בעברית + תמונה קטלוגית בנוסף, יש  .2

 למילוי ע"י המציע  נדרשמינימלי מפרט טכני  נושא מס"ד

 טוחנת פולי קפה לכל כוס בנפרד .1 סוג מכונה  .1

 נפילת הכוס באופן אוטומטי –פול אוטומט  .2

 כן                לא 

                כן לא 

 שנת ייצור: _____ לפחות ואילך  2017משנת  שנת ייצור  .2

 ות מוכרות בשוק הישראלי כגון:של חבר פולי קפה  .3

LAVAZZA  ,SANDALJ, MODAMBO 

CAFFE DIEMME, ILLY, DANESI, 

MAURO, BRISTOT, ROMBOUTS 

 תוצרת חברת:

_______________________ 

 אחרת מחברה קפה פולי להציע ניתן

יש  כזה במקרה, ברשימה מופיעה שלא

 האוניברסיטהאת אישור מראש לקבל 

 לחברה המוצעת.

שמורכבת מחלב ולא מלבין )כלומר סופר פרמיום  אבקת חלב  .4

 .כשר -(חלב

 תוצרת חברת:

_______________________ 

 לא כן            כשר: 

 ____בהשגחת: ____________

_______________________ 

* הנתון המופיע כאן הוא למידע 

 בלבד.

תפריט משקאות   .5

 בעברית

אספרסו, בסיסיים: חמישה סוגים של שתייה חמה 

 קפה הפוך, קפוצ'ינו, שוקו ותה.

סוגי משקאות החמים  כללפרט את 

 :כונהבמ שניתן להכין

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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 למילוי ע"י המציע  נדרשמינימלי מפרט טכני  נושא מס"ד

מדיד לשליטה   .6

 בכמות סוכר 

 בין האפשרויות:

 ביטול הסוכר כליל למשקה

 הקטנת מנת הסוכר להוספה למשקה

 הוספת מנת סוכר למשקה

                כן לא 

 לפרט את האפשרויות:

______________________ 

______________________ 

 170כוסות חד פעמיים בנפח של  כוסות לפחות 150 כמות כוסות במכונה  .7

מ"ל לפחות, במבנה פנימי, פול אוטומט )ירידת 

 הכוסות באופן אוטומטי(.

 כמות כוסות במבנה פנימי: 

_____________ 

 צג דיגיטלי  .8
 על תקלות )כגון: החלפת סנן וכד'(מתריע  .1

מתריע על חסרים )כגון: נגמר פולי הקפה,  .2

 נגמרה אבקת החלב וכד'( 

מציג לרוכש השתייה חמה סכום הכסף שהוכנס  .3

 למכונה

1.          כן לא 

2.          כן לא 

3.          כן לא 

מערכת תשלום   .9

חובה  –במכונה 

 3שיהיו כל 

האפשרויות 

 המפורטות

 1/2אגורות,  10מטבעות )רק  במזומן:בתשלום  .1

( כולל שקלים 10-שקלים ו 5שקל, שקל, שנקל, 

החזרת עודף. מנגנון המכונה יקלוט את כל סוגי 

חוקי בישראל, ויחזיר בשימוש המטבעות שהם 

 לרוכש עודף בסכום המדויק.

אפשרות שימוש בכרטיסי  –בכרטיס אשראי  .2

סי אשראי של כל החברות הרשאיות להנפיק כרטי

 אשראי בישראל.

שירות סליקת כרטיסי האשראי תהיה על חשבון 

 המציע הזוכה ובאחריותו הבלעדית. 

 יעודים למכונה –אסימונים  .3

 פירוט אמצעי תשלום קיימים במכונה:

 

1 .______________________ 

2 .______________________ 

3 ._______________________ 

 

 

מידות אומדן   .10

 המכונה

 ס"מ 70-80גובה: 

 ס"מ 40-60רוחב: 

 ס"מ 40-60עומק: 

 בס"מ: מידות המכונה

 גובה: ________

 רוחב: ________

 עומק: ________

מחובר לרשת המים עם מטהר מים איכותי )לדוגמא:  מטהר מים מקצועי  .11

BRITAאו כל מטהר מים באיכות זהה ) 

         כן לא 

 לפרט:

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 אישורים נדרשים  .12
תהיה בעלת כל אישורים הנדרשים על פי  המכונה

הדין, לרבות אישור של מכון התקנים במידה וקיים 

 תקן רשמי לגביהן

         כן לא 

 את האישורים: לפרט

______________________ 

______________________ 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת שם המציע תאריך



 

 אביב -להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים באוניברסיטת תל 12/2018מכרז מס' הס' 
 

 56מתוך  56עמוד 

 

  12/2018' מכרז פומבי מס' הס

 להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

 אוניברסיטת תל אביבב

 ד"ינספח 

 רכשת דוגמת הזמנ
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