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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 
 

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תללהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 כללי .1

 עפ"י, הינה מוסד להשכלה גבוהה, ("המזמינה"ו/או  "האוניברסיטהאוניברסיטת תל אביב )להלן: " .1.1

להצבת מזמינה בזאת הגשת הצעות האוניברסיטה . 1958-חוק המועצה להשכלה גבוהה, תש"יח

 )להלן: אביב-בות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תללוהפעלת מדפסות ומכונות משו

 ההזמנה ו/או)להלן: " רט בהזמנה להציע הצעות על נספחיה( והכל בהתאם למפו"השירותים"

 ."(כרזמסמכי המ" ו/או "המכרז"

מוצרים והשירותים האוניברסיטה מעוניינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק בעצמו את ה .1.1

 , הכל עפ"י התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו.(1המבוקשים והמפורטים בנספח א' ובנספח א')

רותים. לשימוש הסטודנטים בשיכי האוניברסיטה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא,  ,מובהר בזאת .1.3

יתור סופי ומוחלט, בכל מקרה בו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה בו מציעהבהגשת הצעה למכרז זה 

 .שימוש בשירותיםכל יבוצע לא 

באופן ישיר בהתאם  שירותיםהמציע הזוכה )להלן "הספק"( יחייב את המשתמש ב -התמורה  .1.1

 להצעתו הזוכה במכרז זה. 

ובנספחיו הינו לצרכי מידע בלבד, והוא אינו מהווה מצג מובהר בזאת, כי המידע המוצג במכרז זה  .1.5

ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה. מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות 

 ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה.

צרף להצעתו להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים, ל , נדרשלמכרז זה מציע אשר יבחר להגיש הצעה .1.6

על הסכם  לרבותאת כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום על מסמכי המכרז 

 להלן. 11 ההתקשרות, ולהגיש את הצעתו באופן המפורט בסעיף

 הגשת הצעה למכרז מהווה הסכמה של המציע לתנאי המכרז. .1.1

כמפורט  תנאי הסףבשל ההצעות תיבדק עמידתן במסגרתה  המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית .1.8

על פי ציון איכותי וציון תיבדק ותדורג  ,קבע כי היא עומדת בתנאי הסףי. הצעה שילהלן 6בסעיף 

 להלן. 13כלכלי כמפורט בסעיף 

  .במכרז יבחר זוכה אחד .1.9

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד ואולם כל הנאמר במסמכי המכרז מתייחס לנשים  .1.11

 ולגברים כאחד.
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 ותקופת ההתקשרות ההתקשרותמהות  .2

צילום, הדפסה וסריקה לסטודנטים הכוללים  מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותיהאוניברסיטה  .1.1

טענת נייר ותיקון תקלות ע"י צוות מטעם המציע אספקת וההתקנת ותחזוקת מכונות,  ,אספקת

מסמכי דר בגאשר ישהה באוניברסיטה בכל ימי ושעות פעילות האוניברסיטה, הכל בהתאם למו

 מכרז.ה

  חודשים. 60לתקופה של תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה  .1.1

 טבלת ריכוז תאריכים .3

 תאריך הליך

 05/08/2018 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות

 19/08/2018 מועד למתן תשובות לשאלות הבהרה

  12:00עד השעה  02/09/2018 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים

 02/12/2018 תוקף ההצעה  

 

כי האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את לוחות הזמנים הנ"ל בהתאם לשיקול בזאת מובהר 

 http://tenders.tau.ac.ilדעתה הבלעדי והיא תפרסם על כך הודעה באתר האוניברסיטה: 

  

http://tenders.tau.ac.il/
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 זהרשימת נספחים למכרז  .4

 הנספחים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז:

 תיאור תוכן מס"ד

 מפרט תכולה ודרישות נספח א' 

 מפרט מכונות  ( 1)נספח א'

 תכנית פריסת מכונות (1נספח א')

 ההצעה הכספית  נספח ב'

 מוצעים מפרט דגמים (1נספח ב')

 של המציע במכרז - לקוחותרשימת  (1)'נספח ב

 של יצרן הבקרים -רשימת לקוחות  (3נספח ב')

 רשימת טכנאים (1נספח ב')

 אישור זיהוי בעלים ומורשי חתימה  נספח ג'

 1916-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  נספח ד'

ישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, א  (1נספח ד')
 1916 –התשל"ו 

 לקיום החקיקה, ההסכמים והצווים בתחום העסקת עובדים תצהיר התחייבות  נספח ה'

 תצהיר בעניין שמירה על זכויות עובדים (  1)נספח ה'

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

 בנקאיתנוסח ערבות    נספח ז'

 תצהיר להוכחת ניסיון המציע כנדרש בתנאי הסף   נספח ח'

 6.1.3תצהיר להוכחת עמידה בתנאי סף  (1נספח ח')

 הסכם התקשרות 'נספח ט

 אישור עריכת ביטוח 1נספח ט'
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 מסמכי המכרז .5

מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה  .5.1

http://tenders.tau.ac.il  " :מסמכי  "( הנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב.מכרזיםאתר ה)להלן

, 311עיון במזכירות יחידת ההספקה, בניין מחסנים ובטחון, קומה ג', חדר מס' ל גם המכרז יועמדו

אביב -, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל13-6118631אצל הגב' קלי שאלתיאל, טל' לבירורים 

 .(11)כניסה משער 

 ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום דמי ההשתתפות. .5.1

 תנאי סף להשתתפות במכרז .6

, במצטבר על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאיםלהלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז. 

מציע שאינו עונה על אחד מתנאי הסף, הצעתו תיפסל ולא . קבלן משנה ו/או אחר מטעמות ולא באמצעו

 תידון כלל.

 

 תנאי סף כלליים: .6.1

המציע רשום בישראל במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי  המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה. .6.1.1

 תאגידים מסוגו.

 

 1916 –"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים בכל מחזיק המציע .6.1.1

 והתקנות מכוחו.

 

המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  .6.1.3

 החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים.ההסכמים הקיבוציים ו

 

בתפקוד כל אחד מהם ככל לפגוע  ותו לא מתנהלות תביעות שעלוליכנגד המציע ומנהל .6.1.1

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

 

ר לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדב .6.1.5

 יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 

 :תנאי סף מקצועיים .6.1

רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בתנאי הסף המיוחדים 

מובהר בזאת, כי לא ניתן להסתמך על גוף משפטי אחר, לרבות גוף שנוצר  בהמשך. המפורטים

 .לעמוד בתנאי הסף, חלקם או מקצתםמכל סוג שהוא, על מנת  כתוצאה ממיזוג, חברה קשורה

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

 וכן למשך כל תקופת ההתקשרות. של המציע

 

מכונות המוצעות על ידו )להלן: ו יבואן האהמציע הינו משווק מורשה מטעם יצרן  .6.1.1

 . מכונותלבצע שרותי תחזוקה ל מכונותומורשה מטעם יצרן או יבואן ה ,"המכונות"(

 

http://tenders.tau.ac.il/
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הדפסה, /צילום שרותי במתן 1111-ו 1116, 1115למציע ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים  .6.1.1

 :לפי הדרישות הבאות

 111נפרסו לכל הפחות,  הםאצל כל אחד מ)שני( לקוחות, כאשר  1לכל הפחות   .6.1.1.1

  משולבות/מדפסות. מכונות

  -ובנוסף 

 51נפרסו לכל הפחות,  הםאצל כל אחד מ, כאשר לקוחות (שני) 1לכל הפחות  .6.1.1.1

  משולבות/מדפסות. מכונות

 

מותקנים  3.3.3 -ו 1.11פים סעינספח א' בקרי הסליקה העונים על הדרישות המפורטות ב .6.1.3

לפחות אצל שלושה לקוחות שונים, כאשר אצל כל לקוח מותקנים לפחות חמישה בקרי 

, ובקרים (11/11/1111) לפחות מתחילת שנת הלימודים האקדמית תשע"חסליקה וזאת 

או צילום באמצעות כרטיס משמשים בפועל לצורך תשלום עבור שירות הדפסה ו/ ואל

 .*באמצעות כרטיס נטען מראשאשראי ו

כרטיס נטען מראש הינו כרטיס אשר ניתן להטענה באמצעות מזומן בעמדות טעינה  *

 ייעודיות לרבות אפשרות טעינה באמצעות חשבון אינטרנטי ייעודי.

 

, כאשר כל המועסקים על ידו לפחותטכנאים  1למציע מערך שרות ותחזוקה הניתן ע"י  .6.1.1

מכונות צילום/מדפסות. נדרש שנות ניסיון, לכל הפחות, בתחום  3אחד מהם הינו בעל 

 .לצרף קורות חיים של טכנאים אלו

 

 בתנאי הסףמסמכים ואישורים לצורך הוכחת עמידת המציע  .7

את  המקצועיים על המציע להגיש עם הצעתוו עמידת המציע בתנאי הסף הכללייםלהוכחת  .1.1

 :המסמכים הבאים

 מאושר כמתאים למקוריצרף המציע העתק, כשהוא  - 6.1.1 סף בתנאי עמידתו הוכחתל .1.1.1

, או , של תעודת רישום במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגובאמצעות עורך דין

, של תעודת עוסק מורשה. אם באמצעות עורך דין העתק כשהוא מאושר כמתאים למקור

נסח חברה עדכני מרשם החברות המכיל מידע גם על גם המציע הינו תאגיד, יצרף 

 .שעבודים

פקיד שומה מיצרף המציע אישור מרואה חשבון או  - 6.1.1 סף בתנאי מידתוע להוכחת .1.1.1

-המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

נספח כוכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף   (1נספח ד')בבנוסח הקבוע   1916

 .'ד

בעניין שמירת זכויות עובדים לפי יצרף המציע תצהיר  - 6.1.3 סף בתנאי עמידתו להוכחת .1.1.3

חתום דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק, 

למכרז, והתחייבות לקיום החקיקה בתחום  1נספח ה'ומאומת כדין בנוסח המצורף כ

 .למכרז נספח ה'כהעסקת עובדים בנוסח המצורף 
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מאומת תצהיר שלו או של מנהלו, צרף המציע י 6.1.5 -ו  6.1.1סף  בתנאילהוכחת עמידתו  .1.1.1

 יםנמצא םאינומנהלו  מציעוהומנהלו,  בפני עורך דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע

, וכי לא קיימת למציע "הערת עסק חי", בנוסח המצורף בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק

 .למכרז נספח ו'כ

כי , 1111לשנת  בתוקףאישור עדכני  יצרף המציע - 6.1.1 סף בתנאי עמידתו להוכחת .1.1.5

, ומורשה מטעם יצרן או יבואן המכונותו יבואן אהמציע הינו משווק מורשה מטעם יצרן 

 -ובנוסף  .מכונות המוצעות על ידי המציע במכרז זהלבצע שרותי תחזוקה ל מכונותה

 .למכרז' נספח חתצהיר חתום בפני עו"ד, בנוסח המצורף כ

תצהיר חתום  -ובנוסף  (1)'יצרף המציע את נספח ב - 6.1.1 ףס בתנאי עמידתו להוכחת .1.1.6

 למכרז.  'נספח חבפני עו"ד, בנוסח המצורף כ

תצהיר  - ( ובנוסף3')ב -( ו1ים ב')את נספחיצרף המציע -6.1.3 ףס בתנאי עמידתו להוכחת .1.1.1

 למכרז. (1)'נספח חחתום בפני עו"ד, בנוסח המצורף כ

, בפני עו"ד חתוםתצהיר  – ובנוסף (1')ב את נספח יצרף – 6.1.1 סף בתנאי עמידה להוכחת .1.1.8

 ' למכרז.ח כנספח המצורףבנוסח 

 

הגשת ההצעות האחרון להנדרשים להיות תקפים במועד ו/או האישורים על כל הרישיונות  כייובהר  .1.1

 .ובמשך כל תקופת ההתקשרות

)להלן: "ועדת המכרזים"( לאפשר למציע, אשר לא בסמכותה של ועדת המכרזים של האוניברסיטה  .1.3

המציא עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון ו/או כל מסמך אחר, המהווה תנאי מוקדם לקבלת 

בלבד שכל ההצעה, להשלים המצאתו לאוניברסיטה תוך פרק זמן שיקבע ע"י ועדת המכרזים )ו

יו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר, כאמור, יה

( ו/או לזמנו לשימוע בפני ועדת המכרזים לצורך מתן הבהרות ו/או שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

השלמות, ו/או לפנות למציע בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו ו/או בבקשה לקבלת נתונים 

 נכון.ומסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו, והכל כפי שתמצא ל

בסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את הצעת המציע אשר לא השלים ו/או הבהיר את הפרטים  .1.1

הנדרשים בקשר עם הצעתו ו/או אשר לא התייצב לשימוע בפני ועדת המכרזים, במועדים אותם 

 קבעה האוניברסיטה.

 תנאים נוספים .8

מציע המעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של  .8.1

ולהגיש על גבי מסמכי המכרז את הצעתו. אין לשנות את  , http://tenders.tau.ac.ilהאוניברסיטה 

 מסמכי המכרז.

על נציג . בלבדהחתימה תיעשה בעט . על ידו מסמכי המכרז כשהם חתומיםכל את יגיש ע המצי .8.1

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

והבנתם, ובכלל  כהוכחה לקריאת המסמכים עמוד בתחתית כלחותמת המציע )ככל שקיימת(  בצרוף

. במקומות בהם נדרשת חתימה מלאה, יש שצורפו להצעה ללא יוצא מן הכללזה על כל המסמכים 

 לחתום חתימה מלאה בצרוף חותמת המציע. 

http://tenders.tau.ac.il/
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, כשהיא מלאה וחתומה מכרזל נספח ב'לההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם  - כספיתהההצעה  .8.3

 )אם המציע הינו תאגיד החתימה תהיה של מורשי החתימה בצרוף חותמת התאגיד(. כנדרש

 , למכרז נספח ט'כעל המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף  -הסכם ההתקשרות  .8.1

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

בצרוף חותמת התאגיד/העסק במקום המיוחד לכך בעמוד האחרון של ההסכם. לכל החתימות 

 .לאשר את החתימה ע"י עו"ד או רו"ח. בנוסף, בעמוד האחרון יש תצורף חותמת תאגיד

להגיש אישור חתום ע"י רו"ח או עו"ד בדבר פרטי המציע ושמות מורשי שהינו תאגיד מציע  על .8.5

 .בנספח ג' והמצורףהחתימה שיש בסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, בנוסח המפורט 

ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך. ההצעה תוגש לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים  .8.6

ע"י מציע אחד ובשמו בלבד, וללא כל הסכם, קשר ו/או תיאום עם גופים ו/או עם אנשים אחרים 

 המגישים הצעות להליך.

 פניות והבהרות לגבי המכרז .9

הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל במענה לשאלות שיועברו באמצעות דואר  .9.1

 :יחדיו אוניברסיטההנציגי  שנילעיל, ל 2 לקטרוני בלבד, שיישלח עד למועד המוגדר בסעיףא

 mosheit@tauex.tau.ac.ilדוא"ל       - אחראי צוות מכרזים –מר משה איטח 

 amirmazar@tauex.tau.ac.ilדוא"ל  - מקומי רכשרכז  - מר אמיר מזר

מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את המועד האחרון להגשת 

 .הצעות

 .שם הפונה מטעמוו כל פניה תכלול את שם המציע .9.1

 בפורמט הבא בלבד: Wordשאלות המציע למכרז יוגשו בקובץ  .9.3

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

     

עד למועד המוגדר בסעיף  המכרזיםהאוניברסיטה תשיב לשאלות ההבהרה, באמצעות פרסום באתר  .9.1

 .ורק להבהרות אלו יהיה תוקף לעיל 3

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות  .9.5

 .מסוימותאו לענות באופן חלקי על שאלות 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י האוניברסיטה בקשר עם  .9.6

ולמציע לא תהא  המכרזים, יפורסמו באתר המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז

קבלת המידע. כל שינוי או תוספת למכרז, לפני המועד -כל טענה כלפי האוניברסיטה בעניין אי

האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה 

 .ע"י האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, ויחייב את המציעים

mailto:mosheit@tauex.tau.ac.il
mailto:amirmazar@tauex.tau.ac.il
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)ככל שיהיו(, יצורפו ע"י המציעים  המכרזיםתשובות, הבהרות והודעות שינוי שיפורסמו באתר  .9.1

הובנו ונלקחו בחשבון  התקבלו על ידם, להצעתם, כשהן חתומות על ידם, וזאת לאישור כי הללו אכן

 .יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע ומתנאי המכרזוהן  בעת הכנת ההצעות

 מכרזים.הן באתר באחריות המציע להתעדכ .9.8

אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו  .9.9

בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו להודיע על כך לאוניברסיטה בכתב, לא 

 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.  1 -יאוחר מ

גם לאחר במסמכי המכרז מטעמה  והבהרותתיקונים  בצעהזכות ל האוניברסיטה שומרת לעצמה את .9.11

פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות מהמציעים 

 .המכרזים באתר יישלחו למציעים וזאת במקביל לפרסוםוהבהרות כאמור  הפוטנציאלים. תיקונים

י המכרז ובו לא נדרשה הבהרה ע"י המציעים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכ .9.11

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

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

 אי התאמה במסמכי המכרז.

 ההצעה הכספית .10

 ההצעה הכספית כולל את טבלת הצעת המחיר אשר על המציע למלאה בהתאם להנחיות הבאות:טופס 

 .כשהוא חתום כנדרש נספח ב' –ההצעה הכספיתהמציע יגיש את הצעתו הכספית למכרז על גבי טופס  .11.1

 אין לשנות את טופס ההצעה הכספית, אין להתנות עליו ואין לסייגו. .11.1

 .וכל מס ו/או היטל אחר וכוללים מע"מכל המחירים יהיו בש"ח  .11.3

ולוודא כי כל עמודת המחירים מולאה על  על המציע לרשום בעט בלבד את המחירים המוצעים על ידו .11.1

 .ידו כנדרש

, עלול לגרום לפסילת ההצעה, והכל בהתאם לעיל 11.1אי מילוי ההצעה הכספית כמפורט בסעיף  .11.5

 לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים.

מובהר כי מחירי ההצעה שיינתנו ע"י המציע הינם מחירים סופיים וקבועים, הכוללים את הרווח ואת  .11.6

כל ההוצאות והעלויות הכרוכות באספקת השירותים נשוא מכרז זה. המציע הזוכה לא יהיה זכאי 

לדרוש ולא יקבל כל תמורה אחרת ו/או נוספת עבור ביצוע השירותים בפועל, מלבד התמורה 

 .הכספיתעל בסיס המחירים שהציע בהצעה  שתשולם

קו על פני הפרט השגוי,  שירטוטכל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע, בשגגה, תיעשה ע"י  .11.1

ורישום הפרט הנכון בצדו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחותמת מוסמכי החתימה בו. אין 

 לבצע מחיקות באמצעות "טיפקס".
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 הגשת ההצעה .11

להגיש הצעה אחת בלבד. ועדת המכרזים רשאית לפסול מציע אשר יגיש יותר מהצעה מציע רשאי  .11.1

 אחת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 יש להגיש את ההצעה בשפה העברית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה בשני עותקים )מקור והעתק(. .11.1

המקורי יסומן  ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז לרבות מסמכי הבהרות, ככל שיהיו. העותק

 כ"מקור" וההעתק יסומן כ"העתק" ויהא זהה למקור.

 יש להגיש את מסמכי המכרז על נספחיהם עפ"י סדר הופעתם במכרז. .11.3

יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד מעמודי ההצעה ולהוסיף חותמת, במקומות בהם נדרשת חתימה  .11.1

 מלאה יש לחתום ולהוסיף חותמת.

 באמצעות עט, לרבות חתימות, יש למלא אך ורק באמצעות עט.במקומות בהם נדרש מילוי ידני  .11.5

אין לכרוך את ההצעה בשום צורה )כריכה בחום, ספירלה וכיו"ב(, ניתן להדק את כל המסמכים יחד  .11.6

 באמצעות הידוק ע"י סיכת שדכן בפינה הימנית העליונה. 

סגורות היטב כמפורט   מעטפות פנימיות 1אחת סגורה היטב ובתוכה  חיצוניתההצעה תוגש במעטפה  .11.1

פומבי  מכרז" על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט לכיתוב להלן. 11.1.1 –ו  11.1.1בסעיפים  

-להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תל 15.18הס. מס'

 .  "אביב

מלאה  (למכרז נספח ב')תכלול רק את ההצעה הכספית  - הראשונההמעטפה הפנימית  .11.1.1

וחתומה ע"י המציע כנדרש  בשני עותקים )עותק אחד יסומן "מקור" ועותק נוסף זהה יסומן 

מלבד הכיתוב: לא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, "העתק"(. המעטפה תהיה סגורה היטב ו

לקהל הסטודנטים להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  15.18הס. מכרז פומבי מס'"

 ". 1 מעטפה  - אביב-תל באוניברסיטת

נספח ל פרטתכלול את כל המסמכים האחרים: מסמכי המכרז ) - השנייההמעטפה הפנימית  .11.1.1

ישורים הנדרשים להוכחת תנאי הסף הא כלההצעה הכספית(, כולל הסכם התקשרות,  'ב

שיהיו, שיוגשו בשני עותקים )עותק אחד יסומן "מקור" ועותק נוסף  ככלמסמכי הבהרות, ו

זהה יסומן "העתק"(. המעטפה תהיה סגורה היטב ולא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, 

לקהל להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות   15.18הס. מכרז פומבי מס'מלבד הכיתוב: 

 ". 2 מעטפה  - אביב-הסטודנטים באוניברסיטת תל

 :יש להקפיד .11.8

( ולא לציין את הצעת המחיר נספח ב') ההצעה הכספיתלציין את הצעת המחיר רק בטופס  .11.8.1

 במסמכי המכרז האחרים ולו ברמז!

 .נספח ט'ת ההצעה על גבי הסכם ההתקשרות ביולציין את עלו לא .11.8.1

לא רק ( לתוך המעטפה הפנימית השנייה א'נספח בלהכניס את ההצעה הכספית ) לא .11.8.3

  כשהיא בתוך מעטפה סגורה היטב ולא גלויה. החיצוניתלמעטפה 
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על המציע לוודא כי ההצעה המוגשת על ידו כוללת את כל מסמכי המכרז ומצורפים אליה כל  .11.9

 המסמכים כנדרש והיא חתומה כנדרש.

אביב,  )כניסה -במשרדי אוניברסיטת תל 1את המעטפה הסגורה יש להפקיד בתיבת המכרזים מס'  .11.11

אצל הגב' קלי  9:11 - 15:11בין השעות  311ובטחון, קומה ג', חדר מס' לוגיסטיקה (, בניין 11משער 

תשומת הלב כי  המועד . ***לעיל 3שאלתיאל עד למועד האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף 

 !בצהריים 12:00 רון הוא עד לא יאוחר מהשעה האח

על המציע לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י מזכירת היחידה בחותמת האוניברסיטה וצוינו  .11.11

 תאריך ושעת הגשת ההצעה, בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים. על גביה

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

 להיכנס לשטח האוניברסיטה עם רכב. המציעים לא יוכלו .11.13

לתשומת לב המציעים, במידה שכמות המסמכים רבה, באופן שאינו מאפשר הכנסת שתי המעטפות  .11.11
לתוך מעטפה חיצונית, אזי ניתן להגיש בנפרד כל מעטפה ולהכניסן בנפרד לתוך תיבת המכרזים. 

לתוך תיבת המכרזים, יש  במידה שבשל כמות החומר לא ניתן להכניס אחת או יותר מן המעטפות
 לפעול עפ"י הנחיות עובד/ת האוניברסיטה. 

 המועד אחרון להגשת ההצעות  .12

  לעיל. 3  המועד האחרון להגשת ההצעות הינו בהתאם למוגדר בסעיף .11.1

  .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון .11.1

לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  האוניברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, .11.3

ודיעה האוניברסיטה מכרזים. ההבאתר  בכל עת לפני פתיחת ההצעות, ובלבד שהודעה על כך תפורסם

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

 .סמכי המכרזהאחרון" במכרז זה, לכל דבר ועניין ובכל מקום במ

 הליך בחירת ההצעה הזוכה .13

 שלב ראשון .13.1

תיבדק מעטפות המציעים תיפתחנה, ותיערך בדיקה האם צורפו כל המסמכים כנדרש ו .13.1.1

האוניברסיטה רשאית לפסול, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תנאי הסף. עמידת המציע ב

כל  , ו/או כל הצעה שלא צורפו אליהאחד או יותר כל הצעה שלא עמדה בתנאי סף

המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט אחד או יותר מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון 

 .ו/או לא מלא

לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה  ,אך לא חייבת ,תהיה רשאית אוניברסיטהה .13.1.1

בכך מתן אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל בכפוף לחוק 

 והתקנות הבאות מכוחו.  חובת המכרזים

 .שנירק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב ה .13.1.3
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 שלב שני .13.1

, איכות לבדיקות יועברו, רותונמצאו כשי הסף בתנאי עמידה הוכיחו אשר המציעים הצעות .13.1.1
" ההערכה וועדת: "להלן) ידה על שימונה בדיקה צוות או המכרזים וועדת י"ע אשר יבוצעו

 13.3דרוג האיכות שבסעיף  בטבלת המפורטות המידה לאמות בהתאם הכל "(,הוועדה" או
 . שלהלן

 :קריטריונים לבחינת הצעות שתוגשנה במסגרת המכרז להלן ה .13.1.1

 איכות - 15%

 מחיר - 85%

 . 13.3בסעיף רכיב האיכות יקבע לפי הדרוג  .13.1.3

 .13.4בסעיף רכיב המחיר יקבע לפי הדרוג  .13.1.1

 דרוג איכות .13.3

 

 משקל קריטריון
 בנקודות

 :חסכון בחשמל

, יבחנו בהתאם לתצרוכת החשמל (1א') נספחבנדרשת, כמפורט המכונות אשר יעמדו בתצורה 
 .(1על המציע לציין נתונים אלו בנספח ב') – המפורטת במפרט היצרן במצבים הרשומים מטה

 : מציון האיכותנקודות  15, כאשר הציון הכולל יהווה בסוגרים מסומן משקלו של כל מרכיב

 (נק' 9 - 60%הדפסה ) .א

 (נק' 3.75 - 25%המתנה ) .ב

 (נק' 2.25 - 15%שינה    ) .ג

 .בהצעות המתחרותיקבע באופן יחסי למרכיב החסכוני ביותר אחד מהמרכיבים מעלה, ציון כל 
"(. הציונים לרכיב ציון זה יוכפל במשקלו של כל רכיב כמפורט בסוגרים )להלן: "ציון משוקלל

 מציון האיכות הכולל. נקודות 15יחוברו יחדיו לציון אחד אשר יהווה לרכיבים, המשוקללים 

15 

 :המלצות

 : (נק' 51 – מציון המלצות %61) מכונות .1
בנספח ש 1בסעיף ציג הלקוחות שהמציע י 1מתוך  3 -ייה להאוניברסיטה תבצע פנ

( למסמכי המכרז שבאמצעותם המציע עומד אחר דרישות תנאי הסף שבסעיף 1ב')
 למסמכי המכרז. 6.1.1

וחוות דעתם.  הלקוחות 3עם האוניברסיטה על סמך שיחות הינו לסעיף זה ציון ה
 אים הבאים:שבנושיחות יבחנו שביעות רצון הלקוחות ב

 לאורך תקופת ההתקשרות הדפסותמכונות והאיכות ה .א
 השוטף )תחזוקה, החלפת מתכלים, ניקוי המכונה( השרותאיכות  .ב
 עד סגירת תקלה תקלותאיכות הטיפול ב .ג
 קלותהענות מהירה לתרמת שרות נדרשת כולל בעמידה  .ד
מהמשתמשים( ומול  גבייההתנהלות עסקית מול המשתמש )תקינות  .ה

  המעריך.  /הלקוחהמוסד
השנים  3במהלך אוניברסיטה במידה והמציע עבד עם המובהר בזאת כי 

 לעיל 1 תהיה רלוונטית לסעיףאוניברסיטה בלבד האחרונות, חוות דעתה של ה
 

 : (נק' 31 – מציון המלצות %11) פתרון מערך השליטה )בקרים( .2
 השליטה מערך פתרון יצרן של בישראל לקוחות 3 של רשימה להעביר המציע על

לפחות מתחילת שנת וזאת  סליקה בקרי 5 מותקנים לפחותאשר באתריהם , )בקרים(
 לצורךמשמשים בפועל ובקרים אלו , (11/11/1111) הלימודים האקדמית תשע"ח

85 
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באמצעות כרטיס אשראי ובאמצעות כרטיס  -הדפסה ו/או צילום  תשלום עבור שירות
  (.3למלא בנספח ב')את הנתונים יש . נטען

נספח בהאוניברסיטה תפנה לשני לקוחות מתוך שלושת הלקוחות שאותם המציע יציג 
ותבחן מולם את שביעות רצונם מאיכות פתרון מערך השליטה  ( למסמכי המכרז3ב')

 )בקרים( ומאיכות מתקני הטעינה/חשבון אינטרנטי. 

  .גבוה( ציון) 5)ציון נמוך( עד  1ציון בסולם יתנו הלקוחות שני הסעיפים לעיל, לכל אחד מ

ויקבע ציון "המלצות  1-111יבוצע ממוצע פשוט לכלל הציונים אשר ינורמל לסולם של 
  .נק' 70ציון מינימלי נדרש: לקוחות". 

 מציון האיכות הכולל.נקודות  85ציון זה יהווה 

 לא אלו אם גם ,המציע של/הווה עבר ללקוחות לפנות הבלעדית הזכות שמורהאוניברסיטה ל
 .(3ו/או ב') (2ב') יםבנספח נרשמו

 

 100 ציון איכות סה"כ

 

 ההצעה הכספיתדרוג  .13.1

מעטפת ההצעה הכספית תפתח ע"י וועדת המכרזים רק לאחר השלמת בדיקת התנאים  .13.1.1

 נק'.  11הצעות אשר ציון המלצות הלקוחות היה מעל רק עבור אך ולעיל ו המפורטים

לכל  ההצעה הכספית הנמוכה ביותר :הבאבאופן ניקוד ההצעה הכספית של כל הצעה יחושב  .13.1.1

ההצעות הכספיות האחרות יקבלו ניקוד יחסי בהשוואה  נקודות.ה 111 את מירב תקבלמרכיב 

  :)בניקוד יורד( לפי הנוסחה הבאה לכל מרכיב,להצעה הכספית הנמוכה 

 כספי ציון
 = למרכיב

 למרכיב הצעת המחיר הזולה ביותר בש"ח
 X במכרז שהוצעה ע"י מי מהמציעים

 משקל
 המרכיב

 למרכיב הצעת המחיר הנבדקת בש"ח

 
 

. ציון מחיר הצעהספיים לכלל הרכיבים בהצעת המציע ויקבע תבוצע סכמה של כלל הציונים הכ .13.1.3

 מהציון הכולל למציע. 85%ציון מחיר ההצעה יהווה 

 בחירת ההצעה הזוכה .13.5

 לכל הצעה יקבע ציון משוקלל סופי המורכב מהנוסחה הבאה:  .13.5.1

x 85%  + ציון מחיר הצעה x 15%ציון איכות = ציון משוקלל סופי 

ההצעות  יתרהסופי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון וכל המשוקלל ההצעה בעלת הניקוד  .13.5.1

 .הסופי שהם קיבלוהמשוקלל ידורגו אחריה בהתאם לניקוד 
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 הערות כלליות –בחירת ההצעה הזוכה  .14

ההצעה הכשרה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה  האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את .11.1

 שהיא.

ב' לחוק חובת 1בסעיף , כהגדרתו "במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה .11.1

 .זה כנדרש עפ"י חוק ובלבד שהוגשו אישור רו"ח ותצהיר רלבנטי, ,1991-, תשנ"בהמכרזים

אישה", נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למזמינה, במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת  .11.3

(, או האם לנקוט Best & Finalלקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף )

 .באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות למזמינה

 תוקף ההצעה .15

ום תקופה זו, אם הליך לעיל. לאחר ת 3הצעת המציע תהיה בתוקף בהתאם למועד המפורט בסעיף  .15.1

בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית האוניברסיטה לבקש מן המציעים להאריך את תוקף הצעותיהם 

)מאה וחמישים  151)שישים( יום ובסה"כ ביחד עם התקופה הראשונה:  61לתקופה נוספת של עד  

הודיע יום(, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או ל

 .לאוניברסיטה על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח ע"י האוניברסיטה בכתב ו/או בדוא"ל

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח לאוניברסיטה ע"י המציע,  .15.1

ימי עבודה מהרגע  שניבאמצעות דוא"ל לעיל וזאת בתוך לעיל  9.1אנשי הקשר כאמור בסעיף לידי 

 תבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.שבו נ

 בהעדר תשובה מן המציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה ע"י המציע. .15.3

לעיל, לא  15.1 לעיל או עפ"י הדרך הקבועה בסעיף  15.1 ביטל המציע את הצעתו עפ"י האמור בסעיף .15.1

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה.

 במסמכי המכרזזכות העיון  .16

תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י  .16.1

במידה  ו)להלן: "התקנות"(, ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעת 1111-תש"ע

 .ויזכה

ים מטעמי סוד במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחר .16.1

או מסחרי, יפרט המציע בהצעתו, במפורש, אלו פרטים בהצעתו חסויים. מציע שלא יציין ו/מקצועי 

 פרטים אלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. 

 מובהר בזאת כי ההצעה הכספית על כל מרכיביה התמחירים אינה סוד מסחרי ו/או מקצועי. .16.3

תהא של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא רשאית, ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים  .16.1

מסחרי, ו/או  עפ"י שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מקצועי

בהגשת הצעתו, מסכים ומאשר  והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו.
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ת או תביעות כנגד האוניברסיטה בגין כל החלטה המציע מראש, כי אין ולא יהיו לו טענות, דרישו

 בנדון.

מקצועי, ברור ומוסכם על ו/או במידה והמציע ציין כי הצעתו, או חלק ממנה, מהווה סוד מסחרי  .16.5

המציע, כי חלק זה של ההצעה מהווה סוד גם בהצעות של המציעים האחרים, והמציע לא יטען טענה 

 סותרת בקשר לכך. 

ציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת זכות העיון נתונה למ .16.6

עלות סריקה או  .)לא גובים מע"מ(, לכיסוי העלות הכרוכה בכך₪  511אביב בסך -אוניברסיטת תל

 אג' לכל עמוד. 51צילום: 

 התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז .17

 הסכם ההתקשרותלאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבקש המציע הזוכה לחתום על הסכם התקשרות:  .11.1

ולהמציאם  תקים נוספים, כמקובל באוניברסיטה,בשלושה עו למכרז נספח ט'המצורף ב

מסמכי המכרז  מקבלת ההודעה על זכייה במכרז. ימי עבודה )שבעה( 1וזאת תוך  לאוניברסיטה,

 מהסכם ההתקשרות שייחתם. והצעת המציע הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד

 דרישות ביטוח וערבות לביצוע הסכם: .11.1

ימי עבודה מקבלת  )שבעה( 1תוך  לאוניברסיטהימציא המציע הזוכה  –ערבות בנקאית  .11.1.1

וצמודה, לביצוע התחייבויותיו בסכום של הודעת הזכייה במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית 

 ערבות ביצוענוסח : ")להלן ז'נספח בנוסח המצורף כ₪(, אלף  )חמישים ₪ 51,111

  "(. לא יתקבל צילום של הערבות.ההסכם

במשך כל  החל ממועד חתימת הסכם ההתקשרותבתוקף הערבות לביצוע ההסכם תהא 

 )תשעים( יום.  91תקופת ההתקשרות ובתוספת 

 המצורף בנוסח ביטוח עריכת אישור לאוניברסיטה להמציא הזוכה המציע על -ביטוח עריכת .11.1.1

 תקופת כל לאורך תקף יהיה אשר, הביטוח חברת י"ע חתום 1'ט כנספח המכרז למסמכי

 . העניין לפי המוארכת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות

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

חים כנגד כל הביטוחים הנחוצים על פי כל דין באחריות המציע הזוכה לרכוש לרבות ביטו

 . 'וכועליון  כחגניבה / נזק/ ונדליזם / 

 מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנדרשות מהמציע ההתקשרות חתימת האוניברסיטה על הסכם .11.3

הזוכה. אם המציע הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם ההתקשרות 

עם המציע כנדרש, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לחתום על הסכם ההתקשרות 

 .הזוכה

ו/או לא  במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע ע"י האוניברסיטה .11.1

תהא האוניברסיטה רשאית אוניברסיטה ערבות לביצוע התחייבויותיו להנחת דעתה, ימציא לידי ה

 .לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל לאלתר את זכייתו במכרז
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 שינוי היקף המכרז או ביטול המכרז .18

לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  .18.1

 (.נספח ט') הסכם ההתקשרותוהמציע הזוכה כל עוד לא ייחתם ע"י האוניברסיטה 

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  .18.1

גרעוניות, חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, 

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

 ת תקציב וכיוצא באלה.הזמנים, בעיו

נוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את  .18.3

 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנראה  .18.3.1

 .המבוקשיםלאוניברסיטה כמחיר הוגן וסביר לשירותים 

ש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון י .18.3.1

 יצור הסדר כובל.ל

לא תהא למי או על שינוי היקפו מכל סיבה שהיא,  החליטה האוניברסיטה על ביטול המכרז .18.1

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

 ירת כשיר שניבח .19

האוניברסיטה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום  .19.1

 שני )להלן: "הכשיר השני"(.

הזוכה בדרישות המכרז ו/או ינהג שלא בתום לב ו/או ההתקשרות עמו לא תצא המציע אם לא יעמוד  .19.1

לפועל או לא תעלה יפה מכל סיבה שהיא, רשאית האוניברסיטה בתקופה שתחילתה מיום חתימתה 

חודשים )או תקופה אחרת בהתאם )שנים עשר(  11הזוכה ועד תום המציע על הסכם ההתקשרות עם 

שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הכשיר השני, בהתאם לתנאי  להחלטת ועדת המכרזים(, עפ"י

 . המכרז, להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הכשיר השני, במקום עם המציע הזוכה

האוניברסיטה, תפנה אל הכשיר השני וזה מתחייב לענות לפניית האוניברסיטה תוך  ךהיה והחליטה כ .19.3

נעלי המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל ימי עבודה ולהודיעה על הסכמתו להיכנס ל )חמישה( 5

 .תנאיו, דרישותיו וחלקיו

 עדיפות בין מסמכים .20

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

 ,למכרז 1'נספח או א'נספח האמור בבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין  .11.1

. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין 1'א –ו  'א יםתינתן עדיפות לנספח

  תינתן עדיפות למסמכי המכרז. בכל מקרה אחר, תכריע האוניברסיטה באופן סופי.י המכרז, נספח



 63מתוך  16עמוד 

 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה אשר פורסמה בעיתונות ו/או במסמכי  .11.3

לבין מסמכי המכרז בנוסחם המעודכן האחרון הקיימים באתר  המכרז המצויים בידי מי מהמציעים

 .יגברו האחרונים  המכרזים,

 הוראות נוספות .21

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין מהמציע/ים הזוכה/ים  .11.1

ק שירותים בהיקף כלשהו, וכי האוניברסיטה זכאית להזמין את השירותים, חלקם או כולם מכל ספ

אחר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה. בהגשת הצעה למכרז זה, מוותר המציע באופן סופי 

 ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך לרבות מקרים בהם לא יוזמנו שירותים בכלל.

י האוניברסיטה במסגרת מכרז זה הינו בהתאם לידיעתה והערכתה של "המידע המסופק למציעים ע .11.1

טה במועד פרסום המכרז. יחד עם זאת, ככל שנמסרו בו נתונים כמותיים, המידע הינו האוניברסי

בגדר הערכה ו/או אומדנה בלבד ואין האוניברסיטה מתחייבת למלוא הנתונים הכמותיים האמורים, 

 לא בעת עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות.

לבנטי הקשור למכרז, לרבות המציע אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות, וכל מידע ר .11.3

הדינים הרלבנטיים, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי 

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

האחריות הכוללת לבדיקת המידע הינה של המציע בלבד. לפיכך, כל הסתמכות של המציע על מידע  .11.1

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

האוניברסיטה לא תישא באחריות לכל סוג של נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרם למי מהמציעים ו/או 

למי מטעמו עקב הסתמכות על מידע כאמור, במישרין ו/או בעקיפין, ולא תהיה למציע טענה כי 

 ברסיטה היה חסר ו/או מטעה.י האוני"המידע שנמסר לו ע

ועדת המכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .11.5

היתר, רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל לאוניברסיטה אישור, 

ון או כל נייר אחר, כאמור, תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישי

יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות. לא צרף המציע 

מסמך כלשהו על אף שנתבקש לעשות כן ע"י האוניברסיטה לשם השלמת הצעתו, תהיה 

 האוניברסיטה רשאית לפסול את הצעתו.

הערכת ההצעות אל המציע, בכדי לקבל הבהרות לאוניברסיטה שמורה הזכות לפנות במהלך בדיקת ו .11.6

בהירויות אשר עלולות להתעורר בבדיקת ההצעות. כל -או בכדי להסיר איו/ו/או השלמות להצעתו, 

 פניה תיעשה בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים והתקנות מכוחו.

בקשר  בסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את הצעת המציע אשר לא השלים את הפרטים הנדרשים .11.1

 עם הצעתו או אשר לא התייצב לשימוע בפני ועדת המכרזים, במועדים אותם קבעה האוניברסיטה. 

או ו/המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ובכלל זה הסכם ההתקשרות, להוסיף עליהם  .11.8

או להתנות עליהם, בין בגוף ו/או לשנות מן האמור במסמכי המכרז ו/למחוק מהם, להסתייג 

ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא. עם הזוכה במכרז ייחתם הסכם בנוסח  המסמכים

 , ללא הסתייגות.נספח ט'כ המצורף
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כל הסתייגות לגביהם, אשר המציע לא התבקש במפורש להוסיף, ותוספת במסמכי המכרז וכל שינוי  .11.9

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

, כאילו לא נכתבו, ואף עלולים לגרום על פיה בחשבון בעת הדיון בהצעה או בעת ההתקשרות

 לפסילתה של ההצעה, עפ"י שיקול דעת האוניברסיטה.

לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה  11.9על אף האמור בסעיף  .11.11

שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם 

 המכרז, היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.

או מצג ו/התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע  .11.11

או מדויקים, רשאית ו/ם במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאיאוניברסיטה אחר שהציג המציע כלפי ה

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

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם  -ניסיון קודם  .11.11

האוניברסיטה, כספק שירותים, ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שנמצא כי 

מציע  ,פיןואו לחל ,בעיה באמינותו או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתוקיימת 

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

במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף 

 הבלעדי של האוניברסיטה.לשיקול דעתה 

האוניברסיטה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  .11.13

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

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

שיפוי מאת האוניברסיטה בגין הוצאות אלה, לרבות במקרה של ביטול המכרז, פסילת הצעת המציע 

ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי מאת האוניברסיטה בשל האמור לעיל או כל 

 חלק ממנו.

לצורך הגשת ההצעות מועבר למציעים  ם קניינה הרוחני של האוניברסיטה, אשרינהמסמכי המכרז  .11.11

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

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז  .11.15

 אביב.-זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל

 ם שנמסרו לאוניברסיטה ע"י המציע.הודעות תשלחנה בפקסימיליה או בדוא"ל, עפ"י הנתוני .11.16

 

 ב ב ר כ ה,
 

 אבי וייס
 מזכיר ועדת מכרזים

 אוניברסיטת תל אביב



 63מתוך  18עמוד 

 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 רשימת תיוג –מסמכים להגשה 

מובהר בזאת, כי רשימה זו באה להקל על המציע בלבד, ואין בה כדי להסיר אחריות מן המציע לקריאת 

 ובהתאם לתנאי המכרז.מסמכי המכרז בשלמותם ולהגשת הצעה ערוכה כנדרש 

 במקרה של סתירה בין רשימה זו למסמכי המכרז, גובר האמור במסמכי המכרז.

ההצעה תוגש כאשר כל המסמכים מהודקים יחדיו באמצעות הידוק ע"י שדכן בפינה הימנית העליונה. יש 

 להקפיד על סדר רשימות התיוג כאשר ההצעה הסופית תוגש במעטפה נפרדת.

 1מעטפה 

 נוסח בנספח ךמסמ מס"ד
יש )ף צור

 (√לסמן 

 נבדק
)יש 

 (√לסמן 

1. 

 
   נספח ב' טופס ההצעה הכספית "במעטפה נפרדת סגורה"

 

 2מעטפה 

 נוסח בנספח מסמך מס"ד
ף )יש צור

 (√לסמן 

)יש  נבדק

 (√לסמן 

  - מסמכי המכרז עצמו, חתומים בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד   .א
 

  'אח נספ חתום בראשי תיבות בתחתית כל עמוד – מפרט תכולה ודרישות  .ב
 

  (1ח א')נספ חתום בראשי תיבות בתחתית כל עמוד –מכונות מפרט   .ג
 

  (1נספח א') תכנית פריסת מכונות  .ד
 

  (1ח ב')נספ מפרט דגמים מוצעים   .ה
 

  (1ח ב')נספ של המציע במכרז - לקוחותרשימת   .ו
 

  (3ב')נספח  של יצרן הבקרים -רשימת לקוחות   .ז
 

  (1נספח ב') + קורות חיים רשימת טכנאים  .ח
 

  נספח ג' אישור זיהוי בעלים ומורשי חתימה, חתום בפני עו"ד  .ט
 

  .י
, חתום 1916-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 ע"י מורשה חתימה של המציע ומאושר בפני עו"ד
  נספח ד'

 

  .יא
ורשומות לפי חוק עסקאות אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות 

 .1916-גופים ציבוריים, התשל"ו
  (1')נספח ד
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 נוסח בנספח מסמך מס"ד
ף )יש צור

 (√לסמן 

)יש  נבדק

 (√לסמן 

  .יב
תצהיר התחייבות לקיום החקיקה, ההסכמים והצווים בתחום 

 העסקת עובדים, חתום ע"י מורשה חתימה 
  נספח ה'

 

  .יג
תצהיר בעניין שמירה על זכויות עובדים, חתום ע"י מורשה 

 חתימה של המציע ומאושר בפני עו"ד
  (1')נספח ה

 

  .יד
תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי", 

 חתום ע"י מורשה חתימה של המציע ומאושר בפני עו"ד
  נספח ו'

 

  נספח ז' (ערבות ביצועבנקאית )נוסח ערבות   .טו
 

  .טז
בתנאי הסף. חתום ע"י כנדרש המציע ניסיון  תצהיר להוכחת

 מורשה חתימה של המציע ומאושר ע"י עו"ד
  'חנספח 

 

  .יז
חתום ע"י מורשה חתימה של  6.1.3תנאי סף  תצהיר להוכחת

 המציע ומאושר ע"י עו"ד
  (1נספח ח')

 

  .יח

הסכם התקשרות, חתום בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה 

מטעמו בכל עמוד ובחתימה מלאה וחותמת התאגיד במקום 

 המיועד לכך בסוף ההסכם.

  נספח ט'

 

  (1)נספח ט' אישור עריכת ביטוח  .יט
 

  - פרטי המציע ופרטי איש הקשר מטעמו  .כ
 

  .כא

המציע הינו משווק מורשה כי , 1111בתוקף לשנת אישור עדכני 

, ומורשה מטעם יצרן או יבואן המכונותו יבואן אמטעם יצרן 

מכונות המוצעות על ידי המציע לבצע שרותי תחזוקה ל מכונותה

 במכרז זה.

-  

 

  .כב
שינוי שנשלחו למציעים )ככל העתק התשובות, הבהרות והודעות 

 ויפורסמו(, כשהן חתומים בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד
-  

 

  .כג
העתק כשהוא מאושר כמתאים למקור, של תעודת רישום 

 במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע

- 
 

 

  .כד
נסח חברה עדכני מרשם החברות המכיל מידע גם על שעבודים. 

 להפיק באתר האינטרנט של רשות התאגידיםאת הנסח ניתן 

- 
 

 

 אישור ניכוי מס במקור   .כה
- 

 
 

 אישור ניהול פנקסים  .כו
- 

 
 

 תעודת עוסק מורשה  .כז
- 

 
 

  .כח
אישור ותצהיר כנדרש בסעיף  –במקרה של עסק בשליטת אישה 

 לחוק חובת המכרזים 'ב1

- 
 

 

 

 

 



 63מתוך  11עמוד 

 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תללהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 פרטי המציע ופרטי איש הקשר מטעמו

 

 המציע

  שם המציע:

  מספר מזהה )מס' חברה/שותפות(: 

  סוג התארגנות )חברה, שותפות(:

  תאריך התארגנות:

  שמות בעלים / שותפים:

  שמות מורשי החתימה:

  הכללי:שם המנהל 

  כתובת המציע )כולל מיקוד(:

  מספרי טלפון במשרד:

  מספר פקס:

  כתובת דוא"ל:

 איש הקשר למכרז

  שם איש הקשר למכרז:

  טלפון נייד:

  כתובת דוא"ל:
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 15.18.הסמכרז פומבי מס' 

 אביב-לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תללהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 ודרישות תכולהמפרט  - נספח א'

מכונות משולבות  ותחזוקת הצבת, אספקתעבור ות הטכניות והתפעוליות העיקריות פרק זה כולל את הדריש

מהסטודנטים ו/או אורחי וגביית התשלום ישירות  והטענת נייר האספק, בקרים ,סליקהמערכת  כולל ומדפסות

 . "(המשתמשיםהאוניברסיטה )להלן: "

 דגשים .1

 סליקהעם מערכת  תסופקנהות"( ה/ת ש/ל ומדפסות הצבע )להלן "המכונוהמשולבות, מדפסהמכונות  .1.1

  ו/או חיצוניים.פנימיים  ובקרים

מובהר בזאת כי  .הספק"י ע ישירותתבוצע  מהמשתמשים ת התשלום עבור השימוש במכונותגביי .1.1

בהם קיימת בעיה עם מהמשתמשים, לרבות במקרים האוניברסיטה לא תהיה אחראית לכל נושא הגבייה 

 . כרטיס האשראי של המשתמש

הם תמצא האוניברסיטה לנכון לעשות זאת, לרבות , במקרים ברשאית לתת הנחיות לספק אוניברסיטהה .1.3

 .בנושא המכונות ו/או נושא גבייהתובאנה תלונות סטודנטים במקרים בהם 

במסגרת מכרז זה  אוניברסיטההמסופקים ל )עמדות טעינה, ארוניות וכד'( כלל המכונות והציוד הנלווה .1.1

)בכל מקרה לא תסופק מכונה אשר  והלאה 1118וההסכם המצורף לו, יהיו חדשים לחלוטין משנת ייצור 

. מונה הפעימות של כל מכונה חודשים( 18מתאריך יצורה ועד מועד אספקתה לאוניברסיטה עברו מעל 

יול ובדיקת המכונה. מובהר בזאת כי חל איסור פעימות הנדרשות לכ 111מסופקת לא יעבור יותר מ 

(. אי עמידה בתנאי זה תחשב הפרה של הסכם ההתקשרות Refurbishמוחלט לספק מכונות מחודשות )

 עם הספק.

ובמיקומים  , בכמותהדיןפ "העומדות בקריטריונים של הנגשה עמכונות משולבות ומדפסות  ציבהספק י .1.5

 אותם תגדיר האוניברסיטה. 

כלל המכונות יסופקו עם מעמדים מקוריים או ארונות ניידים עם גלגלים, כאשר לכל מכונה יותקן   .1.6

מנעול נעילה אשר ימנע גישה לדפי הצילום, הן במגירות המכונה והן בארון השרות, באם יוצב כזה ע"י 

ר שעות )יש להעביר מפתח למגירות הנייר לאוניברסיטה לצורך מתן פתרון מהיר בשעות שלאח הספק

 העבודה הרגילות(.

אשר יקבל  על כל מכונה יצרף הספק מדבקה בולטת עם מספר המכונה ומס' הטלפון של מוקד השרות .1.1

. 11:11- –ל  8:11 בין השעותפניות מקהל המשתמשים בנושא תפעול המכונה ו/או גבייה. מענה יינתן 

באין מענה תינתן אפשרות להשאיר  דקות. 1מענה מנציג שרות של הספק )ולא מוקד הודעות( יינתן תוך 

 . שעות ממועד הפנייה 3פרטי המשתמש במענה קולי והספק יחזור אליו עד 

בגודל לכל הפחות, בסמוך לכל מכונה ידביק הספק, הנחיות ברורות לשימוש במכונה. גודל השילוט יהיה  .1.8

ההנחיות, גודל  . נוסחוהאנגלית עבריתשפה הויכלול תמונות לצורך המחשה והסבר ברור ב A3דף 

 .אוניברסיטההכיתוב ומיקום ההנחיות דורשות אישור המתאם מטעם ה
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ולקו הטלפון )במכונות בהם קיים אופציה  אספקת המכונות תכלול חיבור המכונות לחשמל ולרשת .1.9

 התקנת כי בזאת מובהר .אוניברסיטה, לרבות ביצוע הגדרות ככל שידרשו ע"י המתאם מטעם הלפקס(

 .האוניברסיטה באחריות הינה וטלפון קשורתת, חשמל נקודות

נתונה בכלל ומכל סוג בפרט, כמות המכונות מיקום המכונות יקבע ע"י המתאם מטעם האוניברסיטה.  .1.11

. הספק אוניברסיטהלשינוי הן בגריעה והן בהוספת מכונות, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה

שלא באישור בכתב מאת המתאם מטעם  להציב מכונות נוספותלגרוע מכונות או אינו רשאי 

 . אוניברסיטהה

הספק אחראי להיכנס  מכונות, על חשבון ובאחריות הספק בלבד.המערכת הניהול והבקרה תוטמע בכלל  .1.11

למערכת הניהול ולנטר את מצב המכונות באופן שוטף ולתת מענה פרואקטיבי לתקלות קיימות וצפויות 

  .)דוגמת טונר לקראת סיום(

למתאם גישה,  יוהבקרה הינה באחריות הספק בלבד. הספק יעניק אישור הניהולל מערכת האחריות ע

)להלן "מתאם מחשוב"(. כל מתאם  האוניברסיטהמי המחשוב מטעם למתאמטעם האוניברסיטה ו

 . הינה לצפייה בלבדהגישה ו מחשוב יכול לראות רק את המכונות המשויכות אליו

הפעלת המכונות באמצעות כל אחת  יותקנו אמצעי חיוב המאפשריםעל כל המכונות,  –מערכת סליקה  .1.11

 מהאפשרויות הבאות:

בהתאם למחיר שיוצע ע"י הספק בנספח  שימוש בכרטיסי צילום נטענים אשר יסופקו ע"י הספק .1.11.1

 .1הצעה כספית שורת מחיר  - ב'

 .שימוש בקוד משתמש וסיסמא .1.11.1

ישירות  /דביטוהקרדיטבכל סוגי כרטיסי האשראי קורא כרטיסי אשראי המאפשר שימוש  .1.11.3

 . )להלן: "כרטיס אשראי"( במכונה

טעינת כרטיסים לסטודנטים, מכירת ו עמדות 3פחות הכל הספק יתקין, על חשבונו ועל אחריותו בלבד, ל .1.13

בהן יוכלו הסטודנטים לטעון את חשבון הפעימות שלהם באמצעות מטבעות ובאמצעות כרטיס אשראי. 

נתן לסטודנט האפשרות יבלבד. בנוסף ת אוניברסיטהעמדות הטעינה יקבע ע"י המתאם מטעם המיקום 

 להטעין את כרטיס הצילום שברשותו באמצעות האינטרנט.

מובהר בזאת כי כלל האחריות על הטיפול במכונות, לרבות הטענת נייר במכונות וגביית תשלום ישירות  .1.11

 . בלבדהינה באחריות ועל חשבון הספק  מהמשתמשים

 נתונים .2

 סטודנטים. 18,111 -ככיום לומדים  אוניברסיטהב .1.1

המבוסס על נתוני  באוניברסיטהלכלל המכונות לנוחיות המציעים, מובא להלן אומדן פעימות שנתי  .1.1

. יודגש כי הפעימות המצוינות מטה, מייצגות חודשים( 8כולל ) 1111אוגוסט -בתקופה ינואר המונים

 . , והינן לצורך אינדיקציה בגין פעילות העבר בלבדמוערכים בלבדנתונים היסטוריים 

ת אינה מתחייבת לכמו אוניברסיטהמובהר בזאת כי ה. אוניברסיטהם את הימחייב אינםנתונים אלו 

 .הדפסות / פעימות בהיקף כלשהו
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 יחדיו לכלל המכונותלשמונה חודשים מיליון פעימות  1מכונות משולבות:  .1.1.1

 יחדיו לכלל המכונות מונה חודשים מיליון פעימות לש 3מדפסות ש/ל:  .1.1.1

    יחדיו לכלל המכונות מונה חודשיםאלף פעימות לש 31מדפסות צבע:  .1.1.3

 השירות הנדרש .3

 :אספקת והפעלת מכונות .3.1

 בהתאם לכמויות הבאות:)כולל אספקת והטענת נייר(  מלאה והפעלהמכונות חדשות, תחזוקה  אספקת

 37  מכונות משולבות מדגםM1  (1-א' בנספח)לפי מפרט 

 23  מכונות משולבות מדגםM2  (1-א' בנספח)לפי מפרט 

 46  ש/ל מדגם מדפסותP1   (1-א' בנספח)לפי מפרט 

 8   מדגם מדפסות צבעP2  (1-א' בנספח)לפי מפרט 

 לדרוש הוספת, עם הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות, נתונה האופציהאוניברסיטה מתאם מטעם הל

 11%בשיעור גידול של עד  הנ"ל מעבר לכמות המכונות)ש/ל ו/או צבע( מדפסות /או כונות משולבות ומ

מדפסות בהתאם לדרישת /או הספק מתחייב להוסיף מכונות משולבות ו. מכמות המכונות במכרז

 )חמישה עשר( ימי עסקים מקבלת דרישה כאמור. 15מ האוניברסיטה, וזאת לא יאוחר 

ימים קלנדרים  60אספקת המכונות, התקנתן והפעלתן המלאה, לרבות מערכת הניהול, תבוצע בתוך 

 ממועד הודעת הזכייה במכרז.

  :ודגשים מיוחדות הנחיות .3.1

 ת בין השאר:והכולל חזוקה יומית לכלל המכונותתת יוהספק נדרש לבצע פעילו .3.1.1

 לתקינות כלל המכונות, הבקרים ומכונות הטעינה. יומיתבדיקה  .3.1.1.1

אבק,  –זכוכית פנימית, מסך וחלקי פלסטיק  :דגש על –של כלל המכונות  ניקוי יומי .3.1.1.1

 .טביעות ידיים

 81במשקל לכל הפחות פעמיים ביום. הנייר יהיה  –במכונות  הטענת נייראספקת ו .3.1.1.3

 ומעלה. 118גרם, לובן 

 .בהתאם לצורך טונרים/מחסניות דיו - החלפת מתכלים .3.1.1.1

, על אחריותו ועל חשבונו בלבד, רסיטהלצורך מתן השירות המפורט מעלה, יציב הספק באוניב .3.1.1

שעות  9ימים בשבוע,  5באוניברסיטה באופן קבוע )שני( עובדים אשר ישהו  2לכל הפחות 

את יום בבוקר והעובד השני יתחיל  8:00אחד יתחיל את יום העבודה בשעה  ובד. עביום
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בבוקר. השעות יהיו ניתנות לשינוי בהתאם להחלטת המתאם מטעם  10:00העבודה בשעה 

. בנוסף טכנאי מכונות יהיה זמין לכל קריאה בהתאם לרמת השרות הנדרשת האוניברסיטה

 . 3.1.11"( המפורט בסעיף SLA)להלן: "

מילוי נייר במגירות כל יום חמישי לשבוע, יבצע הספק סבב על כל המכונות למטרת  בסוף

 ליום שישי. המכונותבדיקות שמישות ו

שבועות נוספים(  6)החל משבוע לפני תום כל סמסטר ולמשך בהר בזאת שבתקופת הבחינות מו

ן מענה לכל . הכונן יית 11:11-11:11האוניברסיטה בין השעות יעמיד הספק כונן בספריות 

 מספר. נייר אספקת/או ו בעיות, הפונים בספריות האוניברסיטה בכל הנוגע לנושא תקלות

 שרות תחילת לפני שבוע עד, המחשוב ולמתאמי הספריות למנהלות יועבר הכונן של הטלפון

 .כאמור הכונן

 בצורה מסודרת במקום המיועד, על עגלות מתאימות, בצורה נאותה כאשרהמכונות ימוקמו  .3.1.3

ל הכבילה קשורה בצמות וצמודה לקיר או לעגלה מעל גובה הרצפה על מנת לאפשר ניקיון לכ

 מבלי לפגוע בציוד.

דף.  1,111והמכונות המשולבות תהיה קיבולת מגירות הנייר לפחות ש/ל בכל המדפסות  .3.1.1

 המגירות תהיינה נעולות ולא ניתנות לפתיחה ע"י גורם לא מורשה.

 .הסטודנט בחירת"פ ע, רגיל או בדופלקסיאפשרו הדפסה  המשולבותהמכונות המדפסות ו כל .3.1.5

 . אוניברסיטהלתשתית הקיימת בהמכונות יתאימו כל  .3.1.6

 האוניברסיטה. במידה אישור את דורשים המגע מסך לרבות המשתמש ממשקבזאת כי  מובהר .3.1.1

הינו תנאי , אזי הספק יחליפו לפי דרישת האוניברסיטה. תנאי זה המוצע המגעולא יאושר מסך 

  מנדטורי במכרז זה.

 ואמצעי סליקה ניהול הדפסות, בקרים .3.3

ו/או חיצוניים פנימיים  בקריםמערכת שליטה בשילוב והמכונות המשולבות יפעלו באמצעות  המדפסות

מאפייני מערכת השליטה . שירותהספק כחלק בלתי נפרד מה חשבון-ועלידי -לויותקנו ע יסופקואשר 

 :הינם בין השאר

 .ניידים והתקנים שביםוממח אוניברסיטהניתן להתחבר ממחשבי היהיה  השליטה מערכתל .3.3.1

 מנהל אבטחת המידע של האוניברסיטה. תהיה מאובטחת ותקבל את אישור השליטה מערכת 

, A3, A4חיוב נפרד בגין הדפסת/צילום: צבע, ש/ל, רגיל, דופלקס, תדע לבצע השליטה מערכת  .3.3.1

  .Disk On Keyוסריקה ל  סריקה למייל

כל משתמש תהיה אפשרות לתפעל את חשבון ההדפסות האישי שלו באמצעות האינטרנט.  ל .3.3.3

 :בחשבון האינטרנט האישי יוכל המשתמש

 .לראות את יתרת הכסף בחשבון  .3.3.3.1
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באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי ובאמצעות להטעין את אשראי הפעימות שלו  .3.3.3.1

Pay-Pal , תקנות המוגדרות בבהתאם לבצורה מאובטחת( תקנים המקובליםSSL). 

 .לצפות בהיסטוריית השימושים והטעינות שביצע .3.3.3.3

המערכת תאפשר לשלוח הדפסה מכל מחשב או מכשיר טלפון נייד, לרבות טאבלט, בגישה  .3.3.1

שחרור ההדפסה יבוצע מכל אחת  .בנוסף תאפשר שליחת הדפסה מהביתבאמצעות האינטרנט, 

 מהמכונות באוניברסיטה.

 מהמקורות והפורמטים הבאים:המכונות יאפשרו הפקת מסמכים  .3.3.5

3.3.5.1. Disk On Key  : מסמכי PDFוקבצי תמונות ומעלה  1111כי אופיס מ, מס

 סטנדרטיים.

, ווריאציות רחבות יותר   HTMLממערכת ההדפסה של הספק: כל הנ"ל ובנוסף:  .3.3.5.1

   .של תמונות

, פורמטים  TEXT, קבצי MAC ,PDFומעלה +  2007הדפסה מקובץ מייל: אופיס  .3.3.5.3

 .OpenOffice-ODFסטנדרטים של תמונות, 

שעות  36בתום  -קביעת משך זמן השהייה מקסימלי של הדפסה בתור ההדפסה הציבורי  .3.3.6

באופן אוטומטי כל הדפסה שהודפסה, מיד בתום בטל ההדפסה תמחק. כמן כן, המערכת ת

 .ההדפסה

עצירה  צע.  הספק לא יבוברציפות ןהעבודות הנשלחות להדפסה יודפסו במלוא כי בזאת מובהר .3.3.1

 של בסכום או הצילומים בכמות המשתמש את יגביל לאשל ההדפסה אשר נשלחה למכונה ו/או 

מסוג קרדיט בלבד, תתאפשר  אשראי בכרטיס שימוש ומבוצע במידה. כלשהי הדפסה עלות

 כרטיס להעביר המשתמש ועל נגמרה שהיתרה דעההו שתצא בתנאי ההדפסה פעילותעצירה של 

 . שהודפס האחרון מהעמוד תימשך ההדפסה. מחדש

 .יתרה אין כי ההדפסה תחילת לפני התראה תינתן – לחלופין

במידה וגודל  .(מגה 111)לפחות  להדפסה גדולים קבצים לשלוח אפשרות תינתן למשתמש .3.3.8

 יוצגץ שנשלח, בקיימת בעיית הדפסה כלשהי הקשורה בקו או, שניתנה מההגבלההקובץ חורג 

או  גודל מפאת להדפיס ניתן שלאו/או על צג המדפסת,  העבודה בתחנתלמשתמש חלון התראה 

 . סוג הקובץ

 ., למעט יום כיפורהספק של הבלעדית באחריותו 24X7 ההדפסות תקינות וזמינות מערכת .3.3.9

ם מיהמתא ולכעמם יו ותמשתמש וסיסמא ים מטעם האוניברסיטה קודמיהספק יעביר למתא .3.3.11

 ניברסיטה להיכנס למערכת הניהול ולבצע:מטעם האו

המקושרות ליחידה  ת המשולבותוליין של המדפסת או המכונ-צפייה בסטטוס און .3.3.11.1

 הרלוונטית.

 המשולבות, ת המשולבותומעקב והפקת דוחות שימוש של המדפסות והמכונ .3.3.11.1

 המקושרות ליחידה הרלוונטית.
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 המשולבות, והפקת דוחות שימוש של משתמשים או קבוצות משתמשיםמעקב  .3.3.11.3

 המקושרות ליחידה הרלוונטית.

  :מכונותהפעלת הלאמצעי זיהוי  .3.3.11

ת באמצעות אחבוצעו יהפעלת המכונה  זיהוי משתמש /בכל המכונות המשולבות והמדפסות 

 אשר תעמודנה לבחירתו של המשתמש בלבד.מהאפשרויות הרשומות מטה, 

, 13.56MHzהספק. הכרטיס הנדרש הינו ע"י ים שיסופק למשתמ – RFIDרטיס כ .3.3.11.1

 מוצפן ע"י יצרן הכרטיסים או קוד הצפנה של הספק.

 סיסמא אשר יהיו מקושרים לחשבון האינטרנט של המשתמש. ו קוד משתמשהקשת  .3.3.11.1

יכובדו כל סוגי כרטיס  – (On-Line תבוצע כרטיס אשראי בתוקף )בדיקת תוקף .3.3.11.3

  .כרטיסי קרדיט, לרבות האשראי

יוכל כל משתמש, סטודנט, מרצה או אורח לפתוח חשבון אינטרנט לניהול  למשתמשיםכשירות  .3.3.11

 .ידימאשראי ההדפסות שלו והחשבון יהפוך לפעיל באופן 

 .משתמשיםה שימוש לטובת שיפתחו החשבונות לכמות מגבלה תהיה לא .3.3.13

לא קיים לסטודנטים. הספק יידרש להקים בסיס נתונים של  Active Directory מובהר בזאת כי .3.3.11

, באמצעות  email  כל המשתמשים הרשומים כסטודנטים לפי מס' ת"ז, שם ומשפחה וכתובת

 הספק או כל דרך אחרת רישום הסטודנטים בפורטל של

 : לטעינת תקציב לחשבון הפעימות ניםמתק .3.3.15

מיקום מתקני חשבון המשתמש.  לטעינת עמדות 3, על חשבונו בלבד ,הספק יציב .3.3.15.1

 בהתאם להנחית המתאם מטעם האוניברסיטה בלבד.  -הטעינה 

באחת מהאפשרויות מטה אשר תעמודנה  יבוצעני הטעינה זיהוי המשתמש במתק .3.3.15.1

 :לבחירת המשתמש

 (3.3.8.1)בהתאם להנחיה בס"ק  RFIDכרטיס  .3.3.15.1.1

 הקשת קוד משתמש   .3.3.15.1.1

 ₪1,  ₪1,  1/1 :מטבעות –כסף מזומן  קציב יכבד תשלום באמצעותתמתקן טעינת ה .3.3.15.3

 וכל מטבע עתידי שיוציא בנק ישראל לשוק. ₪ 11 –ו ₪  ₪5, 

מובהר כי המערכת המוצעת ע"י הספק הינה באחריות הספק בלבד. שרידות וחלוקת עומסים  .3.3.16

 , על מנת שהמערכת תהיה יציבה. מומלצת והינה באחריות הספק בלבד
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 שרות ותחזוקה .3.1

. אם יהיה צורך בהובלת הציוד לשם י האוניברסיטהשירותי התחזוקה יינתנו ככל הניתן באתר .3.1.1

, האוניברסיטהמ/אל ספק או לכל מקום אחר, יוביל הספק את הציוד יצרן/התיקונו למעבדת ה

במידה ובבניין מסוים, הושבתה מכונה ולא קיימת בצמוד לה  ועל חשבונו.המלאה אחריותו ב

 שעות ממועד ההשבתה.  1באותו הבניין מכונה נוספת, יספק הספק מכונה חלופית בתוך 

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לתקינותו המלאה ולפעולתו השוטפת של כלל הציוד  .3.1.1

 לכך יהיו על חשבונו.ו באוניברסיטה כאשר כל ההוצאות בקשר ותקן על ידיש

לאתר ולבצע כל תיקון ולבצע כל פעולה בגין כל קלקול ו/או פגם שנוצר ו/או אחראי הספק יהיה  .3.1.3

שנתגלה בציוד ו/או באופן התקנתו ו/או הרכבתו, לרבות החלפת כל פריט פגום ו/או לקוי 

במידה וקיימת תקלה מערכתית  –כמו כן ש. וחדשסיפק ו/או הותקן על ידו בפריט זהה, תקין 

כלשהי אצל הספק ו/או בעיית תשתית, על הספק להודיע מידית על כך למתאמים מטעם 

 האוניברסיטה ולעדכנם לגבי סטטוס ומועד תיקון התקלה.

התחזוקה כוללת הספקה והחלפה של כל הרכיבים הנדרשים כולל אספקת ציוד מתכלה, לרבות  .3.1.1

 וכולל בין השאר:טודנטים, אספקת והטענת נייר במכונות הס

 טונרים, תנורים, גומיות, חיישנים וכו'. .3.1.1.1

 יצרן.הרכיבים נוספים אותם נדרש להחליף באופן שוטף, על פי הנחיות  .3.1.1.1

 )בדגמים המכילים מכלול זה(. Duplexטיפול והחלפה במידת הצורך של יחידות  .3.1.1.3

 והדפסה. החלפת מכלולים, רפידות ומסננים על פי דרישת היצרן לפי כמות מונה .3.1.1.1

 אחזקה מונעת, לרבות ניקוי, שימון וכל פעולה אחרת הנדרשת על פי הנחיות היצרן. .3.1.1.5

ואשר לא המכונה החומרים המתכלים המסופקים ע"י הספק יהיו מתכלים אשר יתאימו לסוג  .3.1.5

 אליה הם מיועדים. כונה יפגעו באיכות ההדפסה ובתפקוד המ

וברורה לעין ללא גלישת צבע, מריחות  תהא בתצוגה טובה כלל המכונות תצוגות ההדפסה ב .3.1.6

 ופסים לשביעות רצונה של האוניברסיטה. 

ל , ע3.1.11בסעיף המוגדר  SLA -במקרה שבו תימצא תקלה במכונה כלשהי, הספק יפעל לפי ה .3.1.1

מנת להביא את המכונה למצב עבודה תקין. במידה ולא הצליח הספק להפעיל את המכונה, 

באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק בלבד, להחליף את המכונה במכונה חדשה לפי 

 .1-א'המפרט המופיע בנספח 

, חודשים 6מוסכם כי במקרה של תקלה שלישית באותה המכונה ו/או הציוד בתוך פרק זמן של  .3.1.8

( 5לדרוש להחליף בתוך חמישה ) ,עפ"י שיקול דעתו ,האוניברסיטהמטעם  המתאםיהיה רשאי 

את המכונות ו/או הציוד כנ"ל בציוד חליפי חדש גם אם התקלה אינה משביתה  קלנדריים םימי

מובהר בזאת כי מדובר בתקלה שמהווה כשל  מכונה, לרבות תקלה באיכות ובביצוע הדפסה.

 תקלות רשת או שימוש לקוי של המשתמש(.במכונה )לא יכללו 
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 11במקרה בו נדרשת העתקת מכונה ביוזמת האוניברסיטה, תודיע האוניברסיטה לספק הזוכה  .3.1.9

מראש והספק יעבירה על פי דרישת האוניברסיטה. שירות זה כלול קלנדריים ( ימים )עשרה

 בשירותי התפעול שבדרישות המכרז. 

בתחילת כל חודש  בגין כלל התקלות שהיו ברמת  שרות לאוניברסיטה דוח קריאות יעבירהספק  .3.1.11

  .אשר הסתיים לפני מועד הפקת הדוחמכונה בחודש 

 SLA –זמני תגובה  .3.1.11

הספק מתחייב לקבל קריאות בטלפון, שמספרו ___________, במוקד שיעמיד  .3.1.11.1

)כולל( בין ’ עד ה’ דים שלהלן: ימים א)להלן: "המוקד"( במוע ולשם כך בחצר

)להלן: "שעות העבודה"(.  13:11עד  8:11בין השעות ’ יום ו 11:11עד  8:11השעות 

רשאית להתקשר למוקד לשם מתן  אתה, המשתמשיםבאמצעות האוניברסיטה, 

 הודעה על תקלות וכן לשם קבלת ייעוץ בטלפון בנוגע לציוד ותפעולו.

מתחייב הספק לקבל קריאות לבעיות תשלום ותפעול  למשתמשיםלטובת השרות  .3.1.11.1

לטלפון שמספרו _____________ מוקד זה יהיה זמין בכל שעות הפעילות של 

 האוניברסיטה.

 הספק יאפשר פתיחת קריאת שרות באמצעות שליחת דוא"ל.  .3.1.11.3

 פרטי תיבת הדוא"ל לפתיחת תקלות: ______________________________ . 

ספק להחזיר לשולח מענה בדוא"ל חוזר, בתוך חצי שעה מרגע מובהר בזאת כי על ה

שליחת ההודעה ע"י השולח. במענה ירשם כי הקריאה התקבלה ויינתנו פרטי 

הספק  -הטכנאי האמור להגיע לשטח )שם, טלפון ושעת הגעה צפויה(. במקביל 

 יצור קשר טלפוני עם שולח ההודעה על מנת לתת סיוע ראשוני עד הגעת הטכנאי.

 ספק יעדכן את הגורם המדווח לגבי התיקון עד לסיומו.ה

, הספק יתקן כל תקלה בציוד עוד 13:11במידה וקריאת השרות תיפתח עד השעה  .3.1.11.1

הספק יתקן את הציוד  - 13:11באותו היום. במידה והקריאה תיפתח לאחר השעה 

(. הספק ינקוט כל אמצעי על מנת NBD) המחרת יום שלבבוקר  11:11 לשעה עד

 למרות למנוע השבתה או פגיעה בפעילות השוטפת של האוניברסיטה בקשר לכך.

 הלילה חצותהספריות פתוחות עד  בשנה פעמייםלעיל, מובהר בזאת כי  האמור

 שרות לתת ערוך יהיה הספק אלו בתקופות. ביממה שעות 24 פתוחות אף ולעיתיים

 . הקריאה קבלת מרגע שעות 4 תוך  21:00עד השעה 

שעות האוניברסיטה תהא רשאית לפעול לפי  11במידה והתקלה תשבית מכונה מעל  .3.1.11.5

 ולגבות פיצוי מוסכם בהתאם. 3.5סעיף 

יעמיד הספק לשימוש  - 3.5.1אם לא יסיים הספק את התיקון במועד הנקוב בסעיף  .3.1.11.6

התיקון. הציוד האוניברסיטה, ללא תמורה נוספת, ציוד חליפי תקין עד לסיום 

 החליפי יבצע אחד לאחד את הפעולות של הציוד שהוחלף.

מתן עדיפות לטיפול בתקלות נשנות באותו אתר )כמו בספריה מסוימת בו זמנית  .3.1.11.1

 כולל תקיעה של כ. אשראי(.

יעדכן הספק את המתאם מטעם  –במידה ותחול תקלה גורפת ו/או כלל ארצית  .3.1.11.8

 ה.האוניברסיטה בנוגע לתקלה וצפי תיקונ
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

הספק יעמיד מנהל תמיכה ושירות, אשר יהיה אחראי על הפעלתו התקינה של  .3.1.11.9

 המוקד.

מנהל השירות והתמיכה יהיה זמין לפניות נציגי האוניברסיטה לבירור תקלות  .3.1.11.11

מדי רבעון תתקיים ישיבת מעקב תקופתית על כמות התקלות  .ובעיות שוטפות

שירות יכין תכנית פעילות ותיאור הבעיות שהיו במהלך הרבעון. מנהל התמיכה וה

לתיקון הליקויים מדי רבעון לאבטחת רצף פעילות תקין, בכלל זה פעילות מונעת 

 והחלפת ציוד תקול. 

יציב הספק , יםחודש 6בפרק זמן של  חוזרותתקלות  3כל מכונה אשר התגלו בה  .3.1.11.11

)התואמת את ניתן להציב מכונה זמנית  .מכונה חדשה במקום המכונה התקולה

באופן מידי וזאת לצורך מתן מענה עד להגעת המכונה המכרז, לרבות בקר( דרישות 

ימי  11תוך החדשה לידי הספק. בכל מקרה הספק מתחייב לספק מכונה חדשה ב

  עסקים מיום פתיחת התקלה השלישית.

 :קנסות .3.5

לא מילא הספק את התחייבויותיו בקשר למועדי מתן שירות בהתאם לדרישות מסמך זה,  .3.5.1

 ת, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדימנגנון הקנסות מטהרשאית האוניברסיטה להפעיל את 

 של האוניברסיטה.

    להלן טבלה המפרטת את מנגנון הקנסות: .3.5.1

 רמת שרות נדרשת מרכיב
גובה הפיצוי הכספי בגין 

 עמידה ברמת השרותאי 

טיפול בבעיית איכות 

 ההדפסה במכונה

ליום איחור לכל ₪   81 ימי עבודה מרגע הקריאה 1

לכל מכונה  קריאה

 תקולה

תיקון תקלה שאינה משביתה 

 את המדפסת

ליום איחור לכל ₪   11 ימי עבודה מרגע הקריאה 5

לכל מכונה  קריאה

 תקולה

תיקון תקלה המשביתה את 

המכונה ו/או חוסר במתכלים 

ו/או תקלת תשתית אצל 

ו/או תקלה באמצעי הספק 

 הסליקה/הגבייה

שעות מרגע הקריאה אם  1תוך 

. באם 13:11נפתחה לפני השעה 

לם שיו, 13:11נפתחה לאחר 

בבוקר  11:11 התיקון עד השעה

 ביום העסקים הבא.

ליום איחור לכל ₪  151

כונה לכל מ קריאה

 תקולה

החלפת מכונה אשר התגלו בה 

תקלות חוזרות במכונה  3

 חדשה זהה או משודרגת

יום עסקים ממועד  1תוך 

מכונה זמנית ובתוך  -הקריאה 

ימי עסקים ממועד הקריאה  11

 מכונה חדשה –

 לכל יום איחור₪  151
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

  

 מבוטל .4

 תגמול הספק .5

כל  לאורך(. תעריף הפעימה יהיה קבוע אורח)סטודנט/ השרות ממקבלישירות פעימה  לפייגבה תשלום  הספק

מועדת בכתב , ללא אישור התעריף שינוילתעריף הזכייה במכרז זה.  ובהתאםתקופת ההתקשרות עם הספק 

 הסכם ההתקשרות עם הספק. ת, יחשב כהפראוניברסיטהבהמכרזים 
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 מכרז פומבי מס' הס.15.18
 אביב-באוניברסיטת תללהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 מפרט מכונות –( 1)נספח א'         

 

 כללי: .1

 שטחיהגדירה מספר משפחות מוצרים שיהוו סטנדרט להדפסה/צילום/פקס/סריקה ב אוניברסיטהה

 . לשימוש סטודנטים ואורחים אוניברסיטהה

1.1. M1 -  עד גודל  –מכונה משולבת ש/לA4  

1.1. M2 -  עד גודל  –מכונה משולבת ש/לA3  

1.3. P1 - מדפסת ש/ל 

1.1. P2 - מדפסת צבע 

 מפרט מדפסות  .2

 מטה הינן עבור מכונות נגישות ורגילות. ברירת המחדל הינה מכונה נגישה.מבוהר בזאת כי התצורות 

 

 P2מדפסת  P1מדפסת  תיאור
 צבע שחור לבן סוג מדפסת

 ש/ל וצבע דפים לדקה 15  דפים לדקה 611dpi 51ב  A4מהירות הדפסה 

 שניות 8עד   מהירות הפקת דף ראשון
 15עד בש/ל ו שניות 11עד 

 בצבעשניות 

 1200x1200dpi 1200x1200dpi רביתית הדפסה מירזולוצ

 512MBמינימום  512MBמינימום  זיכרון

 קישוריות
H.S USB 2.0,  

Ethernet 10/100/1000 

H.S USB 2.0,  

Ethernet 10/100/1000 

 מובנה מובנה דופלקס

 PCL5e, PCL6, Post שפות הדפסה
Script 3 

PCL5e, PCL6, Post 
Script 3 

גופנים מדורגים מובנים  עברית צרובה
 במדפסת

גופנים מדורגים מובנים 
 במדפסת

 הזנת נייר
 1דף או  1111אחד ל מגש 

דף כ"א לכל  511מגירות של 
 הפחות.

 דפים 511  -מגש נייר ל 

 'גר 70-170 'גר 70-170 משקל נייר

 ,A4, A5, A6, Letter תמיכה בגודל נייר
Envelopes 

A4, A5, A6, Letter, 
Envelopes 

 דפים 81,111לפחות  דפים 81,111לפחות  עומס עבודה חודשי

להכנסת פרטי  מגע מסך מסך תצוגה ותפעול
 משתמש 

להכנסת פרטי  מגע מסך
 משתמש 

 נדרש נדרש התקן נעילת מגשי נייר
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

  מכונות משולבות מפרט .3

 ברירת המחדל הינה מכונה נגישה.מבוהר בזאת כי התצורות מטה הינן עבור מכונות נגישות ורגילות. 

 M1מכונה משולבת  תיאור
 שחור לבן

 M2מכונה משולבת 
 שחור לבן

 ה ד פ ס ה
  

 ברזולוציה-A4מהירות הדפסה 
 611dpiשל 

 דפים לדקה 61 דפים לדקה 51

 מהירות הפקת דף ראשון
 בהדפסה

 שניות 8עד  שניות 8עד 

 1200x1200dpi 1200x1200dpi מרביתהדפסה  רזולוציית

 MB511מינימום  MB511מינימום  זיכרון

 קישוריות
H.S USB 2.0, Ethernet 
10/100/1000 

H.S USB 2.0, Ethernet 
10/100/1000 

 מובנה מובנה דופלקס

 שפות הדפסה
PCL5e, PCL6, Post 
Script 3 

PCL5e, PCL6, Post 
Script 3 

גופנים מדורגים מובנים  עברית צרובה
 במדפסת

גופנים מדורגים מובנים 
 במדפסת

 הזנת נייר

 דפים 111מגש ידני ל  דפים 51מגש ידני ל 

 1דף או  1111אחד ל מגש 
דף כ"א לכל  511מגירות של 

 הפחות.

מגירה ל + 1111ל ירה מג
 511מגירות של  3 אודף  511

 דף כ"א 

 דפים לפחות 151 דפים לפחות 151 פלט -קיבולת נייר 

 ניירתמיכה בגודל 
A4, A5, A6, Letter, 
Envelopes 

A3, A4, A5, A6, Letter, 
Legal, Envelopes 

 דפים 151,111לפחות  דפים 111,111לפחות  עומס עבודה חודשי

)מובנה ו/או  מסך תצוגה ותפעול
 חיצוני(

מסך מגע להכנסת פרטי 
 משתמש.

מסך מגע להכנסת פרטי 
 משתמש.

 צ י ל ו ם
  

 דפים לדקה לפחות 51 דפים לדקה לפחות 11 מהירות צילום

 דפים לפחות 51 דפים לפחות ADF 51 -קיבולת מזין נייר 

 99לפחות  99לפחות  מספר העתקים

 חובה חובה צדדי-תמיכה בצילום דו 

 400%-25% 400%-25% הגדלה הקטנה

 1:1, 2:1, 2:2 1:1, 2:1, 2:2 יחסי צילום

 המשך בדף הבא...
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 M2מכונה משולבת  M1מכונה משולבת  תיאור

 ס ר י ק ה
  

 חובה חובה סריקה בצבע

 דפים לדקה לפחות 51 דפים לדקה לפחות A4 11 –ש/ל  –מהירות סריקה 

 600x600dpi 600x600dpi סריקה רזולוציית

 PDF, Tiff, JPEG PDF, Tiff, JPEG סוגי קבצים

 כן כן סריקה ישירה לדואר אלקטרוני

 כן כן Disk On Keyל סריקה ישירה 

 פ ק ס
  

 kbs 33,611 kbs 33,611 מהירות שידור

 דף 111 דף 111 מובנה לאחסון פקסים זיכרון

 אופציונלי בתשלום אופציונלי בתשלום הדפסת אישור

 נדרשים אביזרים
 

 

אחסון נייר  ארוניתסטנד כולל 
 נעולה

בהתאם לצורך ו/או בהתאם 
 האוניברסיטהלדרישת 

בהתאם לצורך ו/או בהתאם 
 לדרישת האוניברסיטה

 לא נדרש (Finisherיחידת גימור )
במספר מכונות, בהתאם 

 לדרישת האוניברסיטה

 חובה חובה התקן נעילת מגשי נייר
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  באוניברסיטת תל

 תכנית פריסת מכונות –( 2)נספח א'

 מיקום מס'
משולבת 

M1 
משולבת 

M2 
מדפסת 

 ש/ל
מדפסת 

 צבע

  1      1 יד אבנר 1

        1 רפואת שיניים 2

      1   מקצועות הבריאות 3

    1     לראקס 4

  1  4 1  2 ספרית רפואה 5

        1 רוזנברג 6

    2    1 שרמן 7

      2  3 ספריה מרכזית וינר 8

  1  5 5  5 ספריה מרכזית סורסקי 9

  1  1   1 מקסיקו 10

  1  1    1 דה בוטון 11

        1 מיטשל 12

        1 המבחנה  13

    2  1   רקנטי 14

    2  1   שרת 15

    3  1  2 גילמן 16

      1  1 קארטר 17

  1  3  1 2 ספרית משפטים 18

        1 משפטים 20

    1    1 נפתלי מדעי החברה 21

  1  8  1  1 ספריה מדעי החברה 22

    1  1   מוזיקה 23

        1 שרייבר 24

      1   שנקר פיזיקה 25

        1 אורנשטיין כימיה 26

  1  2  2  2 ספרית מדעים מדוייקים 27

      1   דן דוד 28

    6  2  2 וולפסון הנדסה 29

    1    1 כלכלה 30

    2  1 1  עבודה סוציאלית 31

        1 הנדסאים 32

        1 לימודי הסביבה 33

    1    1 אף אוזן גרון -תל השומר  34

  8  46  23  37 סה"כ  

 

 מובהר בזאת כי בכל בניין תמוקם לפחות מכונה משולבת אחת נגישה. 

 , ימוקמו בהתאם להנחיית המתאם מטעם האוניברסיטה.ושיידרוככל שמדפסות נגישות, באם 

  



 63מתוך  35עמוד 

 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 ההצעה הכספית –' בנספח 

 
בת והפעלת מכונות צילום להצ 15.18הס. מכרז פומבי מס'על ידינו עבור  שמוצע כפי הכספית ההצעה טופס להלן

 .לקהל הסטודנטיםומדפסות 

 

 11%הצעת המחיר המפורטת להלן הינה בש"ח וכוללת מע"מ בשיעור המע"מ המעודכן ליום ההגשה ) .1

, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים הוצאותה וכוללת את כל נכון למועד הוצאת מכרז זה(

 ישירים ועקיפים.

לא תיבדקנה ואף עלולות להביא  - ה המצורפת מטהבמתכונת השונה מהטבלהצעות חלקיות ו/או  .1

 לפסילת ההצעה.

נם בש"ח וכוללים את כל העלויות הישירות והעקיפות יידוע לי כי כל המחירים המפורטים להלן ה .3

הכרוכות במתן השירותים בהתאם לדרישות המופיעות במסמכי המכרז המצ"ב, לרבות, מבלי לפגוע 

ר, שכר עבודה לעובדים, תנאים סוציאליים, הוצאות ביטוחים, הובלה, מיסים, הוצאות בכלליות אמו

  .מנהלה ורווח המציע

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

ידי בהצעה סיס המחירים שהוצעו על על בע"י המשתמש )סטודנט/אורח( ישירות י להתמורה שתשולם 

רטים במסמכי המפו הכספית בטבלה שלהלן )"טבלת ההצעה הכספית"( ובהתאם לביצוע השירותים

 . המכרז

 ומובנים לי. , ידועים(נספח ט')הצמדה ותנאי תשלום התמורה, כמפורט בהסכם ההתקשרות  .5

 .לאהעל גבי הטבלה. ליד כל שינוי יש לחתום חתימה מ בטיפקסברור לי, כי אין לערוך שינויים  .6

  ברור לי, כי אין לשנות את הנוסח הכתוב של ההצעה בפרק זה ואין להתנותו/ לסייגו בשום צורה. .1

 

  

______________________ _____________________ ________________________ 

 חתימת המציע + חותמת תאריך שם מלא של המציע
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 טופס - הצעה כספית
 כוללים את כל העלויות והמיסיםותקופת ההתקשרות  ךלכל אורקבועים הינם כל המחירים מטה 

 תיאור ס"דמ
משקל 

)%( 

 בש"ח מחיר

 כולל מע"מ

1 

לצילומים והדפסות  13.56MHz Mifareעלות כרטיס נטען 

בזיכוי מלא . מובהר כי הספק יזכה את המשתמש / אורח לסטודנט

 כנגד החזרת הכרטיס, פגום או תקין

1 ₪ _____ 

2 

ו/או  במכונה משולבת A4עלות צילום/ הדפסה )פעימה( ש/ל  

 צד אחד – מדפסת

 אג' לפעימה 11תעריף מקסימלי לשורה זו: 

11  _____₪ 

3 

ו/או  במכונה משולבת A4עלות צילום/ הדפסה )פעימה( ש/ל  

 צדדי דו – מדפסת

 בסעיף מההצעה 2 פי עד הינו זו לשורה מקסימלי תעריף

 לפעימה 'אג 22 - 2

15  _____₪ 

 _____ ₪ 1 צד אחד –במכונה משולבת A3עלות צילום/ הדפסה )פעימה( ש/ל  1

 _____ ₪ 1 דו צדדי –במכונה משולבת  A3עלות צילום/ הדפסה )פעימה( ש/ל  5

 _____ ₪ 11 צד אחד – A4עלות הדפסה )פעימה( צבעוני  6

1 
.  Disk On Keyאו סריקה לסריקה למייל שיגור פקס או עלות 

 הנקודות 5ויזכה את המציע במלא " 0יצוין " - במידה וללא עלות
5 ₪ _____ 

 

 

 אישור המציע

 

, ואנו מתחייבים ונספחיומסמכי המכרז טופס ההצעה הכספית, את אנו הח"מ מאשרים שקראנו והבנו את 

 .לעמוד באמור במסמכי המכרז ובהצעה הכספית המוגשת על ידינו במסגרת הצעתנו למכרז

 .וכוללים מע"מבש"ח הינם אנו מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית 

 

 

______________________ _____________________ ________________________ 
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות    
 מפרט דגמים מוצעים –( 1)נספח ב'

 

 

מכונה 

M1 משולבת

מכונה משולבת 

M2

מדפסת

P1

מדפסת

P2

שם היצרן

דגם מלא

מסך מגע להכנסת פרטי משתמש )קוד, 

: סיסמא, דוא"ל(

גודל מסך המגע

]W[ צריכת חשמל - הדפסה

]W[ צריכת חשמל - המתנה

]W[  צריכת חשמל - שינה

סטנד הגבהה בהתאם לצורך / לדרישת 

האוניברסיטה, כולל ארונית אחסון נייר נעולה 

]כן / לא[

600dpi ב A4 מהירות הדפסה

מהירות הפקת דף ראשון בשניות

רזולוציית הדפסה מרבית

זיכרון

USB קישוריות

Ethernet קישוריות

דופלקס מובנה ]כן / לא[

  PCL5e, PCL6, Post Script 3 שפות הדפסה

]כן / לא[

הזנת נייר ידנית ]כמות דפים אפשרית[

הזנת נייר ]נדרש לציין כמות מגירות מסופקת 

וכמות דפים בכל מגירה[

משקל נייר ]תחום משקלים אפשריים בגרם[

 ,A3, A4, A5 : תמיכה בגודל נייר ]נדרש לציין

]A6, Letter, Legal

RPMV עומס עבודה חודשי

התקן נעילת מגשי נייר ]קיים / לא קיים[

קיבולת נייר פלט ]כמות דפים[
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 . במידה ותכונה מסוימת אינה מופיעהכל התכונות הרשומות מעלהיש לצרף מפרט יצרן הכולל את 

 הצהרת יבואן רשמי לגבי התכונה הרלוונטית.  –, יש לצרף בנוסף במפרט היצרן

 
 

  מוצעת וסליקה"ב שו, ניהול מערכת
 

 ____________________________________________________ שם יצרן המערכת: .1

 _________________________________________________ דגם המערכת המוצעת: .1

 דגם מתקן טעינת כסף מוצע: _____________________________________________ .3

 המערכת המוצעת.של ותמונה יש להוסיף מפרטים טכניים  .4

 

 

 

מכונה 

M1 משולבת

מכונה משולבת 

M2

מדפסת

P1

מדפסת

P2

צ י ל ו ם

מהירות צילום ]דפים לדקה[

קיבולת נייר מזין ADF ]דפים[

מספר העתקים אפשרים

תמיכה בצילום דו צדדי

הגדלה והקטנה ]תחום באחוזים[

יחסי צילום 2:2, 2:1, 1:1 ]כן / לא[

ס ר י ק ה

סריקה בצבע ]כן / לא[

מהירות סריקה – ש/ל – A4 ]דפים לדקה[

dpi רזולוציית סריקה ב

]PDF, TIFF, JPEG[ סוגי קבצים בסריקה

סריקה ישירה לדואר אלקטרוני ]כן / לא[

סריקה ישירה ל Disk On Key ]כן/לא[

פ ק ס

מהירות שידור

זיכרון מובנה לאחסון פקסים ]דפים[

הדפסת אישור

אביזרים נדרשים

יחידת גימור  - ממיין ומשדך ]כן / לא[
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 אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 של המציע במכרז רשימת לקוחות –( 2)נספח ב'

 
 מכונות משולבות ו/או מדפסות משולבי בקרי הדפסה –ממליצים 

 

לקוחות להם נתתי שירותים בתחום הצבת והפעלת מכונות משולבות ו/או מדפסות  שישהלהלן שמות 

 ם ניתן לקבל חוות דעת:ומה 2015-2017 בכל אחת מהשנים 

יש לציין את כמות המכונות )מדפסות ו/או מכונות משולבות( אשר הוצבו והופעלו ע"י המציע אצל 

 :בין רשימת הלקוחות חובה לכלולהלקוח. 

 מכונות. 100לכל הפחות, , נפרסו םאצל כל אחד מהאשר לקוחות  שני הפחות לכל .1

 מכונות.  50לכל הפחות שני לקוחות אשר אצל כל אחד מהם נפרסו, לכל הפחות,  .2

  

 שם הלקוח מסד

כמות 

 מכונות

משולבות/ 

מדפסות 

 שהוצבו

השנים בהן נפרסו 

המכונות וניתן 

 שירות ללקוח

+  איש קשר

 תפקידו
 טלפון נייד

1 
     

1 
     

3 
     

1 
     

5 
     

6 
     

 
שמורה הזכות לפנות ללקוחות נוספים שהיו בעבר למציע ואין המציע רשם פרטיהם ברשימה אוניברסיטה ל

 מעלה. 
 

 

 
 

 

______________________ _____________________ ________________________ 
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 מכרז פומבי מס' הס.15.18

 אביב-להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תל

 רשימת לקוחות של יצרן הבקרים –( 3)נספח ב'

 
 מערכת השליטה )בקרים( –ממליצים 

 
נספח א' סליקה העונים על הדרישות המפורטות ב בקרי 5 מותקנים לפחותאשר באתריהם לקוחות  פרטילהלן 

ובקרים אלו , (11/11/1111) לפחות מתחילת שנת הלימודים האקדמית תשע"חוזאת  , 3.3.3 -ו  1.11פים סעי

באמצעות כרטיס אשראי ובאמצעות  -הדפסה ו/או צילום בתשלום תשלום עבור שירות לצורך משמשים בפועל 

 .לקוחות משלושה יותר לרשום מומלץ. כרטיס נטען

המפורטת בנספח ,  כל עוד עומדים בדרישה (1נספח ב')שלקוחות אלו יהיו זהים ללקוחות באין מניעה יובהר כי 

 .זה לעיל

 

 שם הלקוח מסד
סוג הפתרון 

 שהוטמע

בקרי כמות 

 סליקה
 טלפון נייד איש קשר

1 
     

1 
     

3 
     

1 
     

5 
     

6 
     

 
שמורה הזכות לפנות ללקוחות נוספים שהיו בעבר למציע ואין המציע רשם פרטיהם ברשימה אוניברסיטה ל

 מעלה. 
 

 

 

 

 
 

 

______________________ _____________________ ________________________ 
 חתימת המציע + חותמת   תאריך שם מלא של המציע



 63מתוך  11עמוד 

 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות    
 רשימת טכנאים –( 4)נספח ב'

 
 

 הטכנאים אשר מועסקים על ידי ויהיו זמינים למתן שירותים במתקני אוניברסיטת תל אביב.שמות רשימת להלן 

  .נדרש לצרף קורות חיים של כל אחד מהעובדים הרשומים בטבלה מטה

 

  

 מס' תעודת זהות שם מלא של העובד מסד

מספר שנות ניסיון 

כטכנאי מדפסות/ 

 מכונות משולבות

1 

   

1 

   

3 

   

1 

   

5 

   

6 

   

 
, לפסול ולכל משך תקופת ההתקשרות מוסכם בזאת כי במידה והאוניברסיטה תבקש, מכל סיבה אשר תהיה

  אדאג להחליפו בעובד אחר לאלתר.עובד כלשהו ממתן שירותים במתקני האוניברסיטה, 

 

 

 

 

 
 

 

______________________ _____________________ ________________________ 
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 מכרז פומבי מס' הס.15.18
 
 אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 אישור זיהוי בעלים ומורשי חתימה - נספח ג'
 
 

 

 תאריך ________________
 

 ____________, מאשר בזאת כדלהלן:____________ מרחוב _________הח"מ עו"ד/רו"ח _____

 _____.______הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד _____________________ מס' תאגיד _ .1

 חתימה בשם התאגיד הינם: מורשי .1

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 הערה: 

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

 או רוה"ח.

 בעלי התאגיד הינם: .3

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 הערות:

 ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.1)

 ( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה.1)

 (15.18.פומבי מס' הס מכרזר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )הנני מאש .1

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

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 :הערות נוספות

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_______________ 

 עו"ד/רו"ח
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 אביב-תלבאוניברסיטת  לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

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

 
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 תצהיר זה המציעסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "אני הו .1

 לקהללהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות   15.18.הסבתמיכה להצעה למכרז פומבי מס' 

 )להלן: "המכרז"(.אביב -באוניברסיטת תל הסטודנטים

השליטה בו או חבר בני אדם גם בעל  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .1

(, לא 1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

דין חלוט בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק  1991-הוגנים(, התשנ"א

בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו 

 למועד הגשת ההצעה למכרז.

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

ה במהותו להרכב כאמור של או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומ

המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי 

שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה 

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

(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה  –, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק 1981-התשמ"ז

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

 רז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.הגשת ההצעה למכ

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .1

 אביב.-במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים באוניברסיטת בתל

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

________________ 

 תימת המצהיר/הח

 

 אישור עו"ד

הנני מאשר בזה, כי ביום _______ הופיע בפני, עו"ד _____________, במשרדי ברחוב 

______________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר 

שהזהרתיו/ה ____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_____________________  ________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד ומס' רישיון  תאריך                   
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.פומבי מס' הסמכרז 

 אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 ישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאותא - (1נספח ד')
 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 
 
אני הח"מ ______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים  .1

 */רואה חשבון*/קבלן מס* מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי. 1916-ציבוריים, התשל"ו

 

______________________ 

  

_______________________ 

מס' זהות/מס' רשום חבר בני   שם                 

 אדם

 

מנהל/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס  1.1

 . 1915-הכנסה חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  1.1

 חוק מס ערך מוסף.

בונות, אין בו כדי לחייב בצורה אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החש .1

כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, 

 מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 ______________**.  תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום ________ .3

 

_______________ *______________** ***_____________ ______________ 

 חתימה        מס' רישיון         תואר           שם          

 תאריך ________________ 

______________________________________________________________________ 

 מחק את המיותר. *

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

 רשום רק אם האישור לא הודפס על נייר פירמה.  ***

 

באמצעות  תשומת הלב: ניתן להגיש אישורים מקוריים או את העתקם כשהוא מאושר כנאמן למקור

 . עו"ד
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 התחייבות לקיום החקיקה, ההסכמים והצווים בתחום העסקת עובדים - נספח ה'
 
 

 מכרזאני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי ב

 אוניברסיטת תלבלקהל הסטודנטים להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות   15.18.פומבי מס' הס

 את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה: ל ידי , לגבי העובדים שיועסקו עאביב

 1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 1951 -חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א

 1916 -חוק דמי מחלה, תשל"ו

 1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א

 1951 -חוק עבודת נשים, תשי"ד

 1996 -תשנ"ו חוק שכר שווה לעובדת ולעובד,

 1951 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1953-חוק החניכות, תשי"ג

 1919 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1963 -חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג

 1981-חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 1988-חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח

 1991 -"א חוק עובדים זרים, תשנ

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

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(

 1111חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/התפטרות 

 1111חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 

יב בזאת לקיים בכל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות אם תהיינה, לגבי עובדים כמו כן אני מתחי

וכן שיועסקו על ידי, את האמור בכל ההסכמים הקיבוציים בני תוקף לרבות צווי ההרחבה, ככל שישנם 

 הרלוונטיים לעיסוק המציע ולשירותים נשוא המכרז. כל חוק עבודה חדש 

 
 
 
 

____________________ ______________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 תצהיר בעניין שמירה על זכויות עובדים - ( 1)נספח ה'
 
 
 

"(, נושא ת.ז. המציעמורשה חתימה מטעם המציע ______________ )להלן: "אני הח"מ 

___________ מצהיר/ה בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל 

עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, 

בכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב במידה שחלים עליו, ו

לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי 

 העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

________________ _________________ ________________ _________________ 

 חותמת             חתימה          שם מורשה החתימה  תאריך         
 
 

 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

 
הנני מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

מספר  _______________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות

____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

 

 
___________  _________________________ 

 ומס' רישיון חתימה וחותמת עוה"ד  תאריך      
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי"תצהיר  -  נספח ו'
 

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

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

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

צבת והפעלת מכונות צילום לה 15.18.פומבי מס' הס מכרזלהתקשר עם האוניברסיטה במסגרת 

 "(. השירותים)להלן: " אוניברסיטת תל אביבב לקהל הסטודנטיםומדפסות  

 ___________________, והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. -אני מכהן כ .1

הריני להצהיר, כי נכון ליום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגד המציע  .3

אשר עלולות לפגוע בהתחייבויותיו עפ"י מכרז זה והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק 

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

 המשיך ולהתקיים כ"עסק חי". המציע  ל

הריני להצהיר, כי נכון ליום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגדי אשר  .1

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

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

 

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה    

 אישור עו"ד

מר/גב'   הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עורך דין _____________

שזיהה/זיהתה עצמו/ה ע"י   _______________ במשרדי ברחוב _________ בעיר ______________ 

כי עליו/ה להצהיר את  תעודת זיהוי מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה

האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה 

 הנ"ל וחתם/ה עליה. 

_______________  ________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד ומס' רישיון   תאריך         

 

יש למחוק את  1ף ובסעי 3 -ו  1אם המציע הינו יחיד ולא תאגיד, יש למחוק את סעיפים מס'    הערה:
 המחיקה תיעשה בשרטוט קו ולא בטיפקס.המילה:  "בשם". 
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 בנקאיתנוסח ערבות  -  נספח ז'
 

 לכבוד 
 אוניברסיטת תל אביב

  39111קריית האוניברסיטה, ת.ד. 
 6139111אביב    -אביב, תל-רמת

 
 הנדון: ערבות מס' ________________________

 
)במילים:  ₪                                  אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד סכום הקרן( )להלן: "ש"ח __________________________
(, בעל ח.פ/ע.מ מס' "החייב"כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת _________________ )להלן: 

להצבת והפעלת  15.18.פומבי מס' הס מכרז_____________ בקשר עם הסכם ההתקשרות ל
 אביב.אוניברסיטת תל בלקהל הסטודנטים מכונות צילום ומדפסות  

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישתכם הנ"ל,  11אנו נשלם לכם תוך  .1
בלי שיהיה 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 

סכום הכולל שנשלם לכם עפ"י ערבותנו זו לא יעלה על בקשר לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי שה
 הסכום הנקוב לעיל. 

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא  1-ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3
נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט 

 להלן. 1בסעיף 

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך__________ עד תאריך __________  .1

לסכום הקרן יתווספו הפרשי הצמדה למדד רק במידה ובמעד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה  .5
המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: 

 ".סכום הערבות"

סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום  –" מדה למדדהפרשי ההצ" .6
 הקרן המחולק למדד הבסיס. 

" מדד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית המדד" .1
 לסטטיסטיקה. 

 המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות. –" מדד הבסיס" .8

המדד שפורסם לאחרונה לפני הביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא  –" המדד החדש" .9
 יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.

אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות )ההפרש בין הערבות ודרישתכם(, תישאר  .11
 כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .11

לגרוע מהתחייבויותינו  אנו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי הסכם ההתקשרות , מעת לעת, בכדי .11
 בקשר עם ערבות זו. 

 
 דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: 

 
 

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח
 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
 

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך
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 אביב-מדפסות לקהל הסטודנטים באוניברסיטת תלמכונות צילום ולהצבת והפעלת  - 15.18הס. מכרז מס'

 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 הסףתצהיר להוכחת ניסיון המציע כנדרש בתנאי  -  נספח ח'
 
 

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

הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים 

 כדלקמן:

 מכרזל"המציע"( _________ )להלן: ________תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת ___ .1

לקהל הסטודנטים באוניברסיטת להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות   15.18.פומבי מס' הס

 "(.המכרז)להלן: " אביב-תל

 הנני משמש בתפקיד ________________ במציע ומוסמך ליתן תצהיר זה בשם המציע. .2

מורשה מטעם יצרן או יבואן המכונות המוצעות על ידו )להלן: "המכונות"(, ק המציע הינו משוו .3

 למסמכי המכרז(. 6.1.1)סעיף  ומורשה מטעם יצרן או יבואן המכונות לבצע שרותי תחזוקה למכונות

לפי הדפסה, /צילום שרותי במתן 1111 -ו 1116, 1115למציע ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים  .4

 :הדרישות הבאות

 מכונות 111 לכל הפחות,נפרסו  הםמאצל כל אחד  כאשר)שני( לקוחות,  1 לכל הפחות 

 משולבות/מדפסות. 

  -ובנוסף 

  מכונות 51נפרסו לכל הפחות,  הםאצל כל אחד מ)שני( לקוחות, כאשר  1לכל הפחות 

 משולבות/מדפסות. 

 ( למסמכי המכרז.1בנספח ב')ש 1בסעיף הכל כפי שפירטתי 

לפחות המועסקים על ידו, כאשר כל אחד מהם טכנאים  1מערך שרות ותחזוקה הניתן ע"י למציע  .5

חיים של שנות ניסיון, לכל הפחות, בתחום מכונות צילום/מדפסות. נדרש לצרף קורות  3הינו בעל 

  .טכנאים אלו

 ( למסמכי המכרז.1הכל כפי שפירטתי בנספח ב')

 

_________________ 
 חתימת המצהיר/ה    

 
 

 אישור עו"ד
 

מר/גב'   הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עורך דין _____________

שזיהה/זיהתה   _______________ במשרדי ברחוב _________ בעיר ______________ 

עצמו/ה ע"י תעודת זיהוי מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה עליו/ה להצהיר את האמת 

 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה. 

 

_______________ 

  

_________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד ומס' רישיון  תאריך
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 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-באוניברסיטת תל הסטודנטיםלקהל להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  
 6.2.3תצהיר להוכחת עמידה בתנאי סף  -  (1)נספח ח'

 
 _________________ מחו"ל(: הינו והיצרן)במידה  בישראל נציגו/או ומערך השליטה  פתרוןיצרן  שם

_________________________________________________________________________ 

 __________________ :15.18.הס 'מספומבי במכרז  צעהמו)בקרים(  הסליקה מערך פתרון וגרסת סוג

_________________________________________________________________________ 

 

 3.3.3 -ו 1.11סעיף נספח א' בקרי הסליקה העונים על הדרישות המפורטות במאשר בזאת כי  הריני

 שלושה אצל ניםמותקוהינם , חברת: _______________הינם של מכרז בהמציע  ידי על יםהמוצע

 כשלכל אחד, (11/11/1111) וזאת לפחות מתחילת שנת הלימודים האקדמית תשע"חבישראל  שונים לקוחות

צילום  או/ו הדפסה תשלום עבור שירות לצורךהמשמשים בפועל , בקרים לפחות 5 מותקנים מהלקוחות

 : באמצעות המתבצע

 ; ובנוסף:מזומן באמצעות הדפסותטעינת חשבון/כרטיס  בצעל ניתן בה טעינה עמדת .1

 ; ובנוסף:אשראי כרטיסבאמצעות  הדפסות/כרטיס חשבון טעינת לבצע ניתן בה עמדת טעינה .2

 כרטיס אשראי  באמצעות/צילום הדפסות חשבוןניתן לבצע הטענת  בואינטרנטי ייעודי  חשבון .3

 כי: כמו כן הריני מאשר בזאת

אשר יותקנו על מכונה משולבת/מדפסת לצורך פתרון המוצע קוראי כרטיסי אשראי ניתן לחבר ל .1

 .כרטיס אשראיסליקת 

 .פתרון הנ"להמציע ______________ מאושר ומוסמך על ידי חברתי להתקנה וטיפול שוטף ב .2

 

_________________ 
 יעחתימת המצ    

 
 אישור עו"ד

 
מר/גב'   הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עורך דין _____________

שזיהה/זיהתה   _______________ במשרדי ברחוב _________ בעיר ______________ 

עצמו/ה ע"י תעודת זיהוי מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה עליו/ה להצהיר את האמת 

 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה. 

 

_______________ 

  

_________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד ומס' רישיון  תאריך
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 15.18.מכרז פומבי מס' הס

 אביב-באוניברסיטת תל הסטודנטיםלקהל להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 הסכם - 'טנספח 
 

 ה ס כ ם

 1118 _________ לחודש_____ אביב, ביום-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 אביב-אוניברסיטת תל

 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 

 מצד אחד,

 

 ל ב י ן

______________________________________ 

 __________________________ח.פ. 

 ______________________________________________________ כתובת

 ("נותן השירות")שתיקרא להלן, לשם הקיצור, בשם 

 

 מצד שני,

 מ ב ו א

 

לקבלת הצעות להצבת והפעלת מדפסות  15.18הס. והאוניברסיטה פנתה במכרז מס' ה ו א י ל

 "(;המכרזומכונות צילום לקהל הסטודנטים באוניברסיטה )להלן: "

ונותן השירות הגיש את הצעתו על פי תנאי המכרז וועדת המכרזים של האוניברסיטה  והואיל

 קיבלה את הצעתו 

 בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה כדלהלן;  בהחלטתה מיום  

הציוד, היכולת וכוח האדם  השירות מצהיר בזאת, כי הינו בעל האמצעים, המיומנות,ונותן  והואיל

להצבת והפעלת מדפסות ומכונות צילום על פי תנאי הסכם זה ולשביעות רצונה  המתאים

 המוחלט של האוניברסיטה;
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 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כ ד ל ה ל ן:

 פרשנות: .1

 

 בהסכם זה: 1.1 

  אוניברסיטת תל אביב. "האוניברסיטה"

מתן שירותי צילום, הדפסה, סריקה ומשלוח פקס לשימוש  ""השירות

 הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה ויתר באי האוניברסיטה.

 למתן השירות כהגדרתו לעיל. 15.18.מכרז מס' הס  המכרז""

המקומות בהם יש להציב את המכונות במתחם קמפוס  האתרים""

האוניברסיטה, ובאתרים של האוניברסיטה מחוץ לקמפוס, הכל 

 בהתאם להנחיות המתאם מטעם האוניברסיטה.

מכונה חלופית, מכונה להפקת מסמכים, מכונה להפקת  "המכונות"

מסמכים לא משולבת, מכונה להפקת מסמכים משולבת, מכונת 

כהגדרתן בנספח א'  –עתודה, מדפסות ש/ל ומדפסות צבע 

 ( למכרז, אשר הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.1')ובנספח א

 "מכונה משולבת"

 

 

 "ציוד"

פעילות הדפסה, סריקה, צילום ועונה באופן מכונה המשלבת 

  3( סעיף 1מלא על הדרישות המפורטות בנספח א')

מערכת הסליקה, בקרים חיצונים ו/או פנימיים, עמדות טעינה, 

וניות וכל מוצר אחר תוספת מגירות, ממיינות ככל שיהיו, אר

 הקשור במישרין ו/או בעקיפין למכונות.

 

 המבוא להסכם זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1 

 כותרות הסעיפים משמשות כמראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות. 1.3 

הנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה והוראותיהם מחייבות לצד  1.1 

 הוראות הסכם זה. 

מונחים שהוגדרו בסעיפים אחרים בחוברת המכרז ובנספחיו, יהיו תקפים גם להסכם  1.5 

 זה, אלא אם כן נקבע או משתמע אחרת בהסכם זה.

 

 השירות: .2

ד אשר יוצבו באוניברסיטה על ידו, יעמדו בכל נותן השירות מתחייב כי המכונות והציו 1.1 

 ( של המכרז.1הדרישות המפורטות בנספח א' ונספח א')

נותן השירות מתחייב, כי במהלך כל תקופת ההסכם הוא יספק את השירות כמפורט  1.1 

מפרט תכולה ודרישות המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, וכאמור  –בנספח א' 

 להסכם. 1-3בסעיפים 

 זה, מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  1הפרת הוראת סעיף  1.3 
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 הצבה, התקנה, ניהול, הפעלה ותחזוקת המכונות: .3

האוניברסיטה מעניקה בזאת לנותן השירות, רשות זמנית להציב את המכונות ברחבי  3.1 

הקמפוס של האוניברסיטה במיקומים אשר יקבעו ע" המתאם מטעם האוניברסיטה 

"( ; לנהלן, להפעילן ולתחזק אותן בתקופת ההסכם, על מיקומים נדרשים)להלן: "

  חשבונו ואחריותו, בכפוף להוראות הסכם זה. 

נותן השירות מתחייב להציב את המכונות במיקומים הנדרשים. האוניברסיטה תהיה  3.1 

רשאית, בכל שלב לאורך כל תקופת ההתקשרות עם הספק, בהתאם לשיקול דעתה 

הורות לנותן השירות למקם מכונה במיקום שונה ונותן השירות מתחייב לבצע הבלעדי, ל

 את שינוי המקום על חשבונו, ללא דיחוי וללא כל טענה בקשר עם כך.

 נותן השירות מתחייב בזה: 3.3 

לבצע כל פעולה נדרשת לצורך מתן שירותי צילום, סריקה, הדפסה ומשלוח פקס'  .א

 ורציף.  תקין, עקביבאופן 

 כי אין לו כל מניעה משפטית להתקשר בהסכם זה ולא קיים כל ניגוד עניינים.  .ב

לדאוג לתקינות המכונות ולתפעולן באמצעות צוות מיומן ומקצועי ולתקן על  .ג

תקלה שתגרם ו/או תופיע ו/או תדווח לנותן השירות כמפורט להלן  חשבונו כל

 מהסכם זה. מפרט תכולה ודרישות, המהווה חלק בלתי נפרד -ובנספח א'

לשאת בכל הוצאות תפעול ואחזקת המכונות. מבלי לגרוע מכלליות האמור  .ד

 מתחייב נותן השירות לשאת ולשלם כל מס/היטל הכרוך במתן השירות.

לדאוג כי יהיה בידיו בכל עת בתקופת ההסכם, על פי הסכם זה, כל רישיון ו/או  .ה

 וניברסיטה.אישור על פי כל דין הנדרש לשם הצבת והפעלת המכונות בא

בנוסף לאמור לעיל, נותן השירות יבטיח את עבודתן התקינה של כל המכונות  .ו

 בהתאם למפורט בנספח א'. 

מבלי לגרוע מהאחריות על פי כל דין, נותן השירות, עובדיו, שלוחיו או כל אחר מטעמו,  3.1 

ימלא אחר הוראות הבטיחות כפי שתימסרנה לו על ידי הממונה על הבטיחות 

 ברסיטה, בכל הקשור להצבה, התקנה, ניהול, תפעול ותחזוקת המכונות. באוני

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל תיקון ו/או החלפה כאמור ייעשו על חשבונו  3.5 

 ואחריותו של נותן השירות. 

האוניברסיטה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מנותן השירות להגדיל או  3.6 

פר המכונות בתחומה ו/או להעביר מכונות מבניין לבניין בתחומה ונותן להקטין את מס

 השירות מתחייב לעשות כן בהתאם לאמור בנספח א'. 

מובהר בזאת כי הפחתה או הגדלה של מספר המכונות לא יזכה את נותן השירות בכל 

 פיצוי ו/או החזר כספי כלשהו.

 של ההסכם.זה, מהווה הפרה יסודית  3הפרת הוראת סעיף  3.1 

 תקופת ההסכם: .4

הרשות להציב מכונות בשטחי הקמפוס של האוניברסיטה על פי הסכם זה הינה לתקופה  1.1 

תקופת )להלן: " ביום חתימת האוניברסיטה על הסכם זהחודשים שתחילתה  61בת 

 "(.ההסכם
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)שני(  1לאוניברסיטה הזכות להפסקה יזומה של ההתקשרות בכל עת, בהתראה של  1.1 

חודשים מראש.  אין באמור כדי לגרוע מהפסקת התקשרות מחמת יתר העילות 

הקבועות במכרז ו/או בהסכם. קיצור תקופת ההסכם לא יזכה את נותן השירות בכל 

 פיצוי ו/או החזר כספי באשר הוא.

הסתיימה תקופת ההסכם, לפי העניין, מכל סיבה שהיא, ונותן השירות לא פינה את  1.3 

מתחום האוניברסיטה, תהא האוניברסיטה רשאית לעשות כן בעצמה, המכונות 

ולאחסנם במקום שתמצא לנכון. במקרה זה יחולו הוצאות הפינוי והאחסון על נותן 

 השירות והאוניברסיטה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למכונות.

יגי נותן השירות מתחייב להציב את כל המכונות במקום שיועד לכך על ידי נצ 1.1 

ימים קלנדריים, מיום  61עד  האוניברסיטה, כך שיהיו כל המכונות מוכנות להפעלה

 . הודעת הזכייה

 מחיר השירות במכונות  .5

במהלך כל תקופת ההסכם יימכרו השירותים נשוא המכרז במחירים שלא יעלו על  5.1 

נפרד ההצעה הכספית המהווה חלק בלתי  -המחירים )כולל מע"מ( כמפורט בנספח ב' 

עדכן בהתאם תהמחיר י -שיעור המע"מ בבמידה ותחול עליה או ירידה מהסכם זה. 

  לשיעור השינוי במע"מ בלבד.

 תמורת נותן השירות מביצוע כל שירות לא תהא צמודה במשך כל תקופת ההתקשרות.  5.1 

המחירים המפורטים בנספח ב' למכרז הינם המחירים המרביים והכוללים עד לתום  5.3

תקופת ההסכם ונותן השירות לא יהיה רשאי לגבות כל תשלום נוסף בגין מתן השירותים 

 לפי ההסכם. 

 זה, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 5הפרת הוראות סעיף  5.1

 מעמד נותן השירות:  .6

כלפי האוניברסיטה וצד שלישי כלשהו הינו ויישאר מעמד של קבלן  מעמד נותן השירות 6.1 

 עצמאי.

זכות האוניברסיטה להתערב במהלך השירות, מכוח הוראות הסכם זה, מטרתה להבטיח  6.1 

ביצועו הנאות, ומימושה לא יטיל עליה כל אחריות או יחסי עובד מעביד עם נותן 

 השירות, עובדיו ושליחיו.

מעביד בין האוניברסיטה לבין נותן השירות, עובדיו -וצרו בעתיד, יחסי עובדאין, ולא ייו 6.3 

או שלוחיו, ונותן השירות לבדו יחשב כמעבידם של עובדיו, על כל המשתמע מכך. למען 

מעביד בין -הסר כל ספק, מובהר ומוסכם בזאת, כי אין ולא ייווצרו בעתיד יחסי עובד

י מטעם נותן השירות אשר יתנו שירות מטעמו האוניברסיטה לבין עובדי הצוות התפעול

 במתחם האוניברסיטה.

שום דבר האמור בהסכם זה לא יפורש כמסמיך את נותן השירות להופיע בשם  6.1 

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

 למטרה כלשהי.
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ק מטעמה יגיש תביעה כנגד האוניברסיטה היה ומי מעובדי נותן השירות ו/או העוס 6.5 

הכרוכה ו/או הקשורה בהעסקתו ו/או בביצוע העבודה נשוא הסכם זה, תודיע על כך 

ל התביעה וטילב יפעל באופן מיידיהאוניברסיטה לנותן השירות, בכתב, ונותן השירות 

 כנגד האוניברסיטה.

את האוניברסיטה בגין כל לא עלה בידי נותן השירות לבטל את התביעה כאמור, ישפה    

 נגדה בתביעה כאמור, לרבות הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד. -אם ייפסק  -סכום שייפסק 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי האוניברסיטה תהא רשאית להורות לנותן  6.6 

השירות, מבלי שיהא עליה לנמק החלטתה, להחליף מי מעובדיו ו/או מי מטעמו אשר 

 ירות מטעמו בשטח האוניברסיטה.נותנים ש

 החלפת עובד כאמור תיעשה ע"י נותן השירות לאלתר.  

 .בביטוח מעבידיםנותן השירות יבטח את העובדים שיועסקו על ידו  6.1 

 
 מבוטל .7

 ביטול ההסכם ופיצוי מוסכם:  .8

האוניברסיטה רשאית לבטל את ההסכם בשל כל לעיל,  1.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  8.1

 בנספח א' .  3הפרה יסודית, על פי כל דין או ההסכם, לרבות בגין הפרת הוראות סעיף 

בנוסף לאמור לעיל, רשאית האוניברסיטה לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד  8.1

ול עסקים הספק או מי מטעמו, שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיס

 יום.  31באופן אחר, והליכים אלה לא בוטלו תוך 

 הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהא האוניברסיטה רשאית: 8.3

 לבטל את ההסכם לאלתר, או; 8.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהספק לתקן את ההפרה ו/או  8.3.1

ספק. הספק מתחייב בזה ימים מיום שתימסר ההודעה ל 3ההתחייבות תוך 

למלא אחר הוראות האוניברסיטה, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים 

שנגרמו ו/או שייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי הקיום 

 האמור. 

לעיל, ישלם הספק  8.3.1ביטלה האוניברסיטה את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  8.1

אלף ש"ח( וזאת בגין  חמישים)במילים: ₪  51,111בסך מוסכמים  לאוניברסיטה פיצויים

ייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, הנזקים שנגרמו ו/או ש

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 על פי כל דין. 

ר הספק את ההסכם לעיל ו/או הפ 8.3.1לא תיקן הספק את ההפרה, כאמור בסעיף  8.5

הפרה שאינה יסודית  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 על ידי האוניברסיטה, לשביעות רצונה ובתוך המועד 

ברסיטה זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי שנדרש על ידה, תהיה האוני

 8.1קיומו, וזאת על ידי מתן הודעה על כך בכתב. במקרה של ביטול כאמור יחול סעיף 

 לעיל. 
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הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של  8.6

יסודית של ההסכם, הנזק אשר עלול להיגרם לאוניברסיטה עקב הפרתו ו/או הפרתו ה

 כמפורט לעיל, וכי הספק יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר. 

ביטול ההסכם על ידי האוניברסיטה ייעשה באמצעות הודעה בכתב לספק והביטול  8.1

 ייכנס לתוקפו במועד שתקבע האוניברסיטה בהודעה. 

בנספח  3סעיף זה, על תתי סעיפיו, אינו גורע מהתחייבויות הספק על פי האמור בסעיף  8.8

 א' והאמור כאן בא להוסיף על ההוראות הקבועות שם. 

 סיום תקופת ההתקשרות: .9

לעיל ו/או במקרה של ביטול ההסכם ע"י  1.1בתום תקופת ההסכם כהגדרתו בסעיף  9.1 

נותן השירות את כל המכונות מהאתרים  לעיל יפנה 8האוניברסיטה לפי סעיף 

  במועד ובזמן אשר תקבע האוניברסיטה בהודעה לנותן השירות.באוניברסיטה 

על כל איחור בפינוי כאמור ישלם נותן השירות לאוניברסיטה פיצוי קבוע ומוערך מראש  9.1

א . הסכום האמור לעיל יהבגין כל מכונה ש"ח לכל יום של איחור בפינוי 111 של בסך

ועד למועד  הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זהמחירים לצרכן צמוד למדד ה

 תשלומו המלא בפועל.

הסתיימה תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ולא פינה נותן השירות את המכונות  9.3

משטח הקמפוס, תהא האוניברסיטה רשאית, אך לא חייבת, לעשות זאת בעצמה 

שתמצא לנכון, ונותן השירות יהיה חייב לפצות את ולאחסן המכונות במקום 

 האוניברסיטה בגין פינוי ואחסון המכונות.

במהלך החודש האחרון של תקופת ההסכם או תקופת ההסכם המוארכת )לפי העניין(,  9.1

וכן חודש לאחר מכן, יאפשר נותן השירות לכל מחזיק בכרטיס נטען לקבל החזר כספי 

ה בכרטיס. ההחזר הכספי יינתן במזומן או בזיכוי כרטיס בגין היתרה הכספית הטעונ

האשראי באמצעותו נטען הכרטיס, בהתאם להחלטת נותן השירות. מובהר ומוסכם 

בזאת, כי נותן השירות נדרש לזכות את מחזיק הכרטיס בגין מחירו החד פעמי של 

 ו/או בלתי שמיש. הכרטיס גם במידה והוחזר פגום

לעיל כדי לפגוע בזכות כלשהי המוקנית לאוניברסיטה מכח  9.3, 9.1אין באמור בסעיפים  9.5

 כל דין, והסעדים המפורטים בהסכם זה באים בנוסף לכל זכות כאמור.

 איסור העברה ושעבוד זכויות: .10

נותן השירות אינו רשאי להעביר לאחר או לאחרים, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו  11.1 

זה, כולן או חלקן. כל מסירה או העברה כזו, שיתיימר נותן או חובותיו מכוח הסכם 

 השירות לעשותה בניגוד לאמור לעיל, תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה וחסרת כל תוקף.

העברת זכויות בתאגיד, ללא הסכמה בכתב ומראש של  –היה נותן השירות תאגיד  11.1 

 האוניברסיטה, אסורה, ותהווה הפרה יסודית של ההסכם.

זכויותיו של נותן השירות מכוח הסכם זה, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו  11.3 

 או מדרגה כלשהי.

 זה, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 11הפרת הוראות סעיף  11.1 
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נותן השירות מתחייב לחשוף, לדרישת האוניברסיטה, את מסמכי התאגיד, לוודא שלא  11.5 

חל שינוי בבעלות התאגיד ביחס לזכויות במועד החתימה על ההסכם, ישירות או 

 בעקיפין. 

  

 נציג האוניברסיטה: .11

 מרהיה ים נותן השירות בענייני הסכם זה, נציגה של האוניברסיטה לצורך קיום קשר ופיקוח א

ו/או כל  אורן קדוש, מנהל תקציבים, נכסים והתקשרויות משקיות כלכליות, אגף הנדסה ותחזוקה

 נציג אחר שיקבע על ידו מדי פעם בפעם.

 א ח ר י ו ת: .12

נותן השירות מתחייב להציב, להפעיל ולתחזק את המכונות תוך נקיטת כל האמצעים  11.1 

ל זהיר וסביר ולמניעה, בכל עת, של כל נזק הדרושים והמתאימים בנסיבות העניין לתפעו

 ו/או פגיעה לרכוש ו/או לאדם כתוצאה מהשימוש בהם.

נותן השירות אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או  11.1 

אובדן, בלא יוצא מן הכלל, אשר ייגרמו לאדם ו/או לרכוש, לרבות אך מבלי לגרוע 

אשר ייגרמו לאוניברסיטה, לאנשי הסגל שלה, לעובדיה,  מכלליות האמור, אלה

לסטודנטים הלומדים בה, למתארחים בה, לעובדי נותן השירות, כתוצאה מהצבה, 

תחזוקה והפעלת המכונות ומהשימוש בהם ובציודם. אחריות זו תהא גם למעשי ו/או 

 מחדלי עובדי נותן השירות ו/או מי מטעמו.

זה לפצות ולשפות את האוניברסיטה בגין כל נזק, תשלום נותן השירות מתחייב ב 11.3 

והוצאה, כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה ע"י כל 

אדם בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או פגיעה ו/או הפסד כתוצאה מהצבה, תחזוקה 

 ו/או מהשימוש בהם ו/או בציודם. והפעלת המכונות 

ה והציוד הנלווה לה יהיו רכושו הבלעדי של הספק ובאחריותו הבלעדית. הספק כל מכונ 11.1 

יהא אחראי לכל תקלה ו/או נזק שייגרם למכונה ו/או לציוד הנלווה. אין האוניברסיטה 

אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למכונות או לציוד הנלווה בין בשימוש לא נכון 

 אחרת.  או חבלה או כל נזק שייגרם בכל דרך

 יטוח: ב .13

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך  13.1

ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת, את 

הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים שלא יפחתו מהמפורט באישור עריכת הביטוח 

 "ביטוחי הספק", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 1ט'כנספח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל "אישור עריכת הביטוח"ו/או 

 ובעלת מוניטין. 

 ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה.
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הספק כמפורט באישור עריכת  מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי

הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה 

מנוע מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות 

 האחריות כאמור.

 שאר את, ההסכם תקופת כל למשך, חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב כן

 ומבלי, לרבות ההסכם ביצוע לשם הנדרשים או/ו הדרושים וההתחייבויות הביטוחים

 המובאים הרכב כלי לכל חובה וביטוח לאומי לביטוח תשלומים, האמור מכלליות לגרוע

 לערוך הספק מתחייב כן. ההסכם ביצוע לצורך המשמשים או/ו האוניברסיטה לחצרי

 .כאמור רכב כלי לכל רכוש שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה,  13.1

לפני תחילת ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון 

התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. מיד בתום תקופת 

יא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין הביטוח, מתחייב הספק להמצ

חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם 

 זה בתוקף.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת 

ולהציג בפני  התביעה, מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק ביטוחים אלה בתוקף

האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח בגינם, במועדים כאמור ולמשך שבע שנים נוספות 

 לפחות ממועד תום ההסכם.

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה ו/או  13.3

ספק זכאי מי מטעמה לרבות במפורש אנשי הסגל והסטודנטים בגין אובדן ו/או נזק שה

לאישור עריכת הביטוח )ביטוח הרכוש(, או  1לשיפוי בגינו על פי הביטוח כמפורט בסעיף 

שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית, והוא פוטר את כל הנ"ל 

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור; האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 .ההסכם של יסודית להפרה תיחשב תנאיו כל על זה סעיף תהפר

 ערבות ביצוע: .14

מהתחייבויותיו של נותן השירות לפי הסכם זה, מתחייב נותן להבטחת כל אחת ואחת  11.1 

השירות להפקיד בידי האוניברסיטה, במעמד חתימת הצדדים על הסכם זה, ערבות 

₪( )במילים: חמישים אלף ₪  51,111בנקאית אוטונומית ערוכה וחתומה כדין ע"ס של 

. תוקפה של חתימתה ועד ליום מימושה בפועל וצמודה למדד המחירים לצרכן מיום

הערבות הבנקאית יהיה למשך שנתיים ממועד חתימת הסכם זה. מיד עם תום תקופת 

ערבות זו, תחודש הערבות לתקופה נוספת של שלוש שנים ושלושה חודשים )להלן: 

יום  91 -"הערבות המשלימה"(, כך שתהא ערבות תקפה למשך כל תקופת ההסכם  ו

הא ערוכה ומנוסחת בדיוק בהתאם לנוסח לאחר סיום ההתקשרות. הערבות הבנקאית ת

 הערבות שצורף כנספח ז למסמכי המכרז.
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אי המצאת הערבות המשלימה מיד עם תום תקופת הערבות, תהווה הפרה יסודית של 

ההסכם, ותהווה עילה לביטול ההסכם ע"י האוניברסיטה, מיד עם מתן הודעה ראשונה 

ערבות משלימה, יחויב נותן השירות על כך. במקרה של ביטול ההסכם בגין אי המצאת 

בכל נזקיה של האוניברסיטה בשל הפרת ההסכם, לרבות הפער בתשלום התמורה לפי 

 הסכם זה, לבין הסכם עם נותן שירות אחר עמו תתקשר האוניברסיטה בשל ההפרה.

האוניברסיטה תהיה רשאית לממש הערבות כל אימת שנותן השירות הפר הסכם זה  11.1 

ימים מיום שנדרש לכך ו/או במקרה של  1י ולא תיקן את ההפרה תוך בהפרה כלשה

בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד  3הפרת יסודית ו/או במקרה של הפרת הוראות סעיף 

 מהסכם זה. 

אין באמור לעיל משום הגבלת אחריותו של נותן השירות לסכום הערבות דלעיל ו/או כדי  11.3 

לתבוע ו/או לקבל מנותן השירות כל סעד ו/או תרופה  לגרוע מזכותה של האוניברסיטה

 ו/או פיצוי אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

 הפרת ההסכם:  .15

הפר נותן השירות הוראה מהוראות הסכם זה, תשלח לו על כך האוניברסיטה הודעה  15.1 

בכתב ובה דרישה לתקן את נזק ההפרה ולקיים את ההוראה שהופרה תוך המועד 

 בע על ידה.שייק

לא תיקן נותן השירות את הנזק כאמור לעיל, רשאית האוניברסיטה להורות לאדם אחר 

 לתקנו והספק מתחייב לשלם לה פיצויים בגין התיקון כאמור.

הפר נותן השירות הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך המועד שנקבע  15.1 

זו כהפרה יסודית והאוניברסיטה תהא  לעיל תיחשב הפרה 15.1בהודעה כאמור בסעיף 

ולדרוש פיצויים מוסכמים כאמור בסעיף  8.3.1רשאית לבטל את ההסכם כאמור בסעיף 

8.1 . 

מובהר בזאת, כי אם יוטל עיקול ו/או שעבוד על המכונות הנמצאות בקמפוס לפי הסכם  15.3 

מים ממועד י 11זה מתחייב נותן השירות לפעול להסרת העיקול ו/או השעבוד בתוך 

הטלתו. במקרה בו לא יוסר העיקול ו/או השעבוד תראה בכך האוניברסיטה הפרה של 

 הסכם זה, על כל המשתמע מכך.

 נמחק. 15.1 

הודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם בשל הפרתו ימשיך נותן השירות לבצעו עד  15.5 

 ליום שנקבע לסיום בהודעה.

השירות את ביצועו, תהא האוניברסיטה רשאית בוטל ההסכם ו/או הפסיק נותן  15.6 

להתקשר עם ספק אחר ולנותן השירות לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה כלפי 

 האוניברסיטה בעניין זה.

הפר נותן השירות, לדעת האוניברסיטה, את התחייבויותיו על פי הסכם זה, זכאית  15.1 

ים לרשותה על פי כל ההסכם וכל דין, האוניברסיטה, מבלי לגרוע משאר הסעדים העומד

 לעשות את הפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן:

 לממש את הערבות הבנקאית, כולה או חלקה. א.    

 לדרוש מנותן השירות פיצוי בגין הנזק. ב.   
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 נפקות הסכם זה: .16

בו,  הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בגין כל העניינים הנדונים

והוא מבטל כל הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על יחסי הצדדים לגבי כל אותם העניינים 

 האמורים.

 

 סטייה/ויתור: .17

הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  11.1 

 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

השתמש, או השתהה מלהשתמש, צד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי לא  11.1 

 הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו. 

 סמכות שיפוט: .18

בתי המשפט המוסמכים בתל אביב יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל תובענה ו/או 

 ן הצדדים להסכם זה בכל עניין הקשור לו. הליך משפטי אחר בי

 שונות והודעות: .19

הגדרות התחייבויותיו של נותן השירות בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור  19.1 

במכרז. במקרה של סתירה בין ההסכם למכרז, יכריע בעניין היועץ המשפטי של 

 האוניברסיטה. 

חד למשנהו בקשר להסכם זה, ימסרו ביד או כל הודעה ו/או התראה שישלחו מצד א 19.1

)או כל מען אחר אשר  ישלחו בדואר רשום על פי מעני הצדדים הנקובים בהסכם זה

תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב(. ויראו כל הודעה או התראה כאמור כאילו נמסרו. כל 

ליעדה הודעה אשר תישלח ע"י צד להסכם זה למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה 

 שעות ממשלוחה. 11בתום 

 כ ת ו ב ו ת: .20

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הינן:

 אביב.-אביב, תל-מנהל יחידת הספקה, קריית האוניברסיטה, רמת -האוניברסיטה    11.1

 _______________________________________________ -נותן השירות  11.1

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

                

 נותן השירות                ה א ו נ י ב ר ס י ט ה   

 ע"י __________________         ע"י __________________

 

 וע"י __________________         וע"י _________________
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 אישור

 

 

הסכם זה על אני הח"מ, עו"ד/רו"ח ________________________________, מאשר בזאת כי 

נספחיו, נחתם ע"י ____________________________ וע"י __________________________ 

וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה, ,      שהינם מורשים לחתום בשם

 מחייבים את התאגיד לצרכי התקשרותו שעפ"י הסכם זה.

 

 תאריך ____________   חתימה __________________________
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 מכרז פומבי מס' הס.15.18
 אביב-באוניברסיטת תל לקהל הסטודנטיםלהצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות  

 
 ביטוח עריכת אישור -( 1)נספח ט'

 ________________:תאריך

 לכבוד
 אביב-תל אוניברסיטת

 האוניברסיטה"(": להלן(

 ,נ.ג.א

 : "הספק"(להלן(_____________________________________ מבוטחנו :הנדון

 ____________ מיום הסכם עם בקשר ביטוח פוליסות עריכת אישור

 ק פ ס ה  ן י ב ל ה  ט י ס ר ב י נ ו א ה  ן י ב

 מכונות אספקת לרבות האוניברסיטה של לסטודנטים וסריקה הדפסה, מסמכים צילום שירותי למתן

ן: להל( האוניברסיטה בתחומי כאמור השירותים מתן לצורך אחר ציוד כל או מדפסות, סריקה, צילום

 )העניין לפי, בהתאמה", מכונות"ה-ו" השירותים"

 להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו ________ ליום ועד ________ מיום החל כי בזאת מאשרים הננו

 :לאוניברסיטה השירותים או/ו המכונות בגין לרבות, הספק פעילות בגין

 לגופו שייגרמו נזק או/ו פגיעה בגין דין פי על הספק אחריות לכיסוי שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .1

 אחריות בגבולות(, והסטודנטים האוניברסיטה במפורש לרבות) גוף או/ו אדם כל של לרכושו או/ו

 בדבר סייג כל כולל אינו הביטוח. שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה  $1,000,000 של בסך

 וכן ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים וכלפי בגין חבות, בזדון נזק, התפוצצות, מאש הנובעת חבות

 כרכוש ייחשב – זה ביטוח לצורך – האוניברסיטה רכוש. לאומי לביטוח המוסד מצד תחלוף תביעות

  .שלישי צד

 עקב שייגרמו רכוש או/ו גוף נזקי וכי הספק של מחזקתו שיצא כרכוש ייחשבו לא המכונות כי מובהר

  .*המוצר חבות בדבר החריג בגדר יבואו לא המכונות

 את לכלול הורחב הביטוח - האוניברסיטה בתחומי בהן לשימוש או/ו למכונות הנוגע בכל

 .צולבת אחריות לסעיף בכפוף, נוסף כמבוטח האוניברסיטה

 בכפוף, הספק מחדלי/או ו למעשי אחריותה בגין האוניברסיטה את לשפות הורחב כאמור הביטוח

 .צולבת אחריות לסעיף

 

 או/ו לגופו שייגרמו נזק או/ו אובדן בגין דין פי על הספק של אחריותו לכיסוי המוצר חבות ביטוח .2

מוצרים שיוצרו  עקב( הסטודנטים או/ו האוניברסיטה במפורש לרבות) גוף או/ו אדם כל של לרכושו

הספק ו/או מי מטעמו לרבות ו/או הוכנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי 

 ביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה₪  1,111,111של בסך אחריות בגבולות במפורש המוצרים שבנדון

 .שנתית

 ).המכונות אספקת תחילת ממועד מאוחר שאינו: ______________)רטרואקטיבי תאריך

 .חודשים 11: גילוי תקופת

 ,המכונות עקב אחריותה לעניין נוסף כמבוטח האוניברסיטה את לכלול הורחב כאמור הביטוח

 .צולבת אחריות לסעיף בכפוף
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 חוק או/ו[ חדש נוסח] הנזיקין פקודת פי על הספק של חבותו לכיסוי מעבידים אחריות ביטוח .3

  $5,000,000 של אחריות בגבולות, עובדיו כל כלפי -1980 ם"התש, פגומים למוצרים האחריות

 בגובה עבודות בדבר סייג כל כולל אינו הביטוח. שנתית ביטוח לתקופת למקרה ובמצטבר, לתובע

 קבלני, קבלנים כלפי הספק חבות בדבר וכן נוער העסקת, עבודה שעות,ורעלים פיתיונות, ובעומק

 היה נוסף כמבוטח האוניברסיטה את לכלול הורחב הביטוח. לעובדיו וייחשבו היה ועובדיהם משנה

 חבות לעניין שילוחית באחריות נושאת היא כי ייקבע אם או הספק מעובדי מי של למעביד ותיחשב

 .מעובדיה מי כלפי הספק

 לתחומי הספק ידי על המובא הרכוש כל את כינון ערך בסיס על מכסהה" מורחב אש" ביטוח .4

 הסיכונים כנגד, האוניברסיטה בחזקת מצאןיה בעת המכונות במפורש לרבות האוניברסיטה

, סופה, סערה, אדמה רעידת, התפוצצות, עשן, ברק, אש, לרבות "מורחב אש" בביטוח המקובלים

. בזדון ונזק שביתות, פרעות, שוד, פריצה, התנגשות, טייס כלי ידי על פגיעה, מים נזקי, שיטפון

 במפורש לרבות מטעמה מי או/ו האוניברסיטה כלפי התחלוף זכות על ויתור כולל כאמור הביטוח

 שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור התחלוף זכות על ויתורושה ובלבד, והסטודנטים הסגל אנשי

 .בזדון לנזק

 $250,000 של אחריות בגבולות, לאוניברסיטה השירותים מתן עם בקשר מקצועית אחריות ביטוח .5

 השימוש אובדן בדבר סייג כל כולל אינו כאמור הביטוח. שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה

 .עובדים של יושר ואי סודיות הפרת, מסמכים אובדן, ביטוח מקרה בעקבות עיכוב או/ו

 (.השירותים מתן תחילת ממועד מאוחר שאינו(: ________________רטרואקטיבי תאריך

 .לפחות חודשים 6: גילוי תקופת

 מחדלי או/ו למעשי אחריותה לעניין נוסף כמבוטח האוניברסיטה את לכלול הורחב כאמור הביטוח

 אחריותה את מכסה אינה הפוליסה כי מובהר, ואולם. צולבת אחריות לסעיף בכפוף, הספק

  .הספק כלפי האוניברסיטה של המקצועית

 – הפוליסות לכל כללי

 על שהויתור ובלבד, האוניברסיטה כלפי התחלוף זכות על ויתור כוללים כאמור הביטוחים כל 

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור התחלוף זכות

 הספק על חלה עצמית והשתתפות הביטוח פרמיות לתשלום שהאחריות לנו ידוע כי מאשרים הננו 

 .האוניברסיטה על לא מקרה ובשום, בלבד

 ידי על הנערך ביטוח לכל וקודמים ראשוניים הינם ל"הנ הביטוחים כל כי מאשרים הננו 

 שיתוף בדבר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על מוותרים ואנו, לטובתה או/ו האוניברסיטה

 .האוניברסיטה ביטוחי

 בהודעה אלא, הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לא ל"הנ הביטוחים כי מתחייבים הננו 

 .רשום בדואר, בכתב, לקופה יום 61 של מראש

 .זה באישור האמור פי על שונו שלא כמה עד, ולסייגיהן המקוריות הביטוח פוליסות לתנאי בכפוף הינו זה אישורנו

 

_________________  _________________ _________________ _________________ 
 החותם תפקיד                  החותם שם               המבטח חתימת         המבטח חותמת     

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 האחריות ביטוח במסגרת נכללת כאמור והוראה במידה .המוצר חבות לביטוח כחלופה הינה זו הוראה *
 .הספק י"ע נערך ולא במידה ,המוצר חבות לביטוח הדרישה על לוותר יהיה ניתן ,שלישי צד כלפי
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